
รายงาน
ผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคลประจาํป�

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ข้อมูลข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวดัสุพรรณบุรี 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ สาขาวิชาท่ีจบปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีจบปริญญาโท วิชาท่ีสอน 

 ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ รวม = 5  คน    **  ช. 4  คน   //  ญ. 1 คน 
1  นายบุญช่วย อ้นสืบสาย ผู้อำนวยการ 

ชำนาญการพิเศษ 
ค.บ.พลศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา - 

2  นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

ส.ส.บ.ส่งเสริมการเกษตร ค.ม.การบริหารการศึกษา - 

3  นายนนทะกาล ทองบุราณ รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

กศ.บ.สังคมศึกษา ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา 
ป.บัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 

- 

4  นางวชิราภรณ ์ วรัตถ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ 

วท.บ.เคม ี
 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู

- 

5  นายอธิวัฒน์ พันธ์รัตน ์ รองผู้อำนวยการ ค.บ.คณติศาสตร ์ ค.ม.การบริหารการศึกษา  - 
 สนับสนุน  รวม = 5  คน    **  ช. 1  คน   //  ญ. 4 คน 

6  น.ส.จินตนา บำรุงเพ็ชร ครูชำนาญการ ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร ์  บรรณารักษ์ 
7  น.ส.อำพิกา บารม ี คร ู ศษ.บ.การแนะแนว 

ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา แนะแนว 

8  น.ส.ช่อลดา   ประไพ คร ู บช.บ.การบัญชี  การเงิน/ปวช. 
9  น.ส.ศุภสิรา ผ่านกระแส คร ู กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว  แนะแนว 
10  นายทัศนัย กองมา ครูผู้ช่วย ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร ์
 บรรณารักษ์ 

 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย รวม = 11  คน    **  ช. 4  คน   //   ญ. 7 คน 
11  นางปณิสรา ชูศรีชัย ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 
12  นางเนาวพร คงสมนึก ครูชำนาญการพเิศษ ศศ.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 
13  น.ส.วาสนา ด่วนด ี ครูชำนาญการ ศศ.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 
14  นายกรณ์พงศ ์ พัฒนปกรณ์พงษ์ คร ู กศ.บ.ภาษาไทย,  ศษ.บ.การ

วัดและประเมินผลการศึกษา 
วท.ม.วิทยาการการประเมิน ภาษาไทย 

15  นายธีระศักดิ ์ ชอมภูเขียว คร ู ค.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 
16  นายวีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ คร ู ค.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 
17  นางวิไลพักตร ์ กลิ่นกาหลง คร ู ค.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 
18  นางนาตยา พิทักษ์วงศ์ ครูชำนาญการ ค.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 
19  น.ส.วชิราภรณ ์ ศรป้อม ครู  ศศ.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 
20  นายจิรวัฒน ์ โสภาพันธุ ์ คร ู ค.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 
21  นางสาวอำภา          แก้วจันทร์ คร ู ค.บ.ภาษาไทย  ภาษาไทย 

 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ รวม  = 16  คน   **  ช. 4 คน    //    ญ. 12 คน 
22  นายจุมพล อยู่คง ครูชำนาญการ กศ.บ.คณติศาสตร ์  คณิตศาสตร ์
23  นายจรูญ ยืนยง ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.การวัดผลการศึกษา 

ป.กศ.สูง คณติศาสตร ์
 คณิตศาสตร ์



ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ สาขาวิชาท่ีจบปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีจบปริญญาโท วิชาท่ีสอน 

24  นางเสาวภาคย์  พุ่มระชัฎร ์ ครูชำนาญการพเิศษ กศ.บ.คณติศาสตร ์ ค.ม.หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร ์
25  นางภัณวด ี แก้วทิพย์ ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.การวัดผลการศึกษา 

ป.กศ.สูง คณติศาสตร์  
 คณิตศาสตร ์

26  น.ส.รจนา ดาวเรือง ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ค.ม.วิจยัและการประเมนิผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์

27  น.ส.ปัญญาวด ี ประดับสุข คร ู ค.บ.คณติศาสตร ์ กศ.ม.วิจัยและสถติ ิ คณิตศาสตร ์
28  น.ส.จุฑามาศ ศิริมงคล คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์  คณิตศาสตร ์
29  นายจักรพันธ์ วิจิตรบรรจง คร ู ค.บ. การศึกษา 

(คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.คณติศาสตรศึกษา คณิตศาสตร ์

30  นางปราณ ี อินทรักษา ครูชำนาญการพเิศษ ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร ์ ค.ม.การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
31  นายเฉลมิชัย พิทักษ์วงศ์ ครูชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์  คณิตศาสตร ์
32  น.ส.เสาวลักษณ ์ ชินวงษ์ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์  คณิตศาสตร ์
33  น.ส.ศิราพรรณ ชูประสิทธ์ิ คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา  คณิตศาสตร ์
34  น.ส.ปัทมปาณ ี ทับทิมศร ี คร ู ค.บ.คณติศาสตร ์  คณิตศาสตร ์
35  น.ส.อนุสรา โพธิ์ทองคำ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์  คณิตศาสตร ์
36  น.ส.ภสัรา เพ็งใย คร ู ศษ.บ.การจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร ์

37  นางสาววรรษา         กาญจนลักษณ ์ คร ู ค.บ.คณติศาสตร ์  คณิตศาสตร ์
 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
รวม = 24   คน     **   ช. 7 คน  //  ญ. 17 คน 

38  น.ส.เนตรราตร ี ท้าวโสม ครูชำนาญการพเิศษ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคม ี ศษ.ม.วิจัยและการประเมินผล
การศึกษา 

เคม ี

39  น.ส.พิมพ์นภสั อินทร์สกุล ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.เคม ี กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
เน้นเคม ี

เคม ี

40  นางศิริพร เถาว์โท ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
41  นางนัญธมณีกร ระรอกแก้ว ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศษ.ม.การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
42  น.ส.วิชชุดา งามอักษร ครูชำนาญการพเิศษ กศ.บ.ฟิสิกส ์ กศ.ม.การสอนมัธยมศึกษา ฟิสิกส ์
43  นางสุภาพร แหลมแก้ว ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.ม.หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
44  น.ส.สริิขวัญ สุพรรณคง ครูชำนาญการ วท.บ.ฟิสิกส ์ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ฟิสิกส ์
45  น.ส.ลินดา จุฬาวรรณ ครูชำนาญการ วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ชีววิทยา 
46  น.ส.จิราพร ลิ้มประเสริฐ ครูชำนาญการ วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ชีววิทยา 
47  นายภานุวัฒน์ บ่อพิมาย คร ู ค.บ.ฟิสิกส ์ ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสตูรและ

การจดัการเรียนรู ้
ฟิสิกส ์

48  น.ส.ณัฐวรา สุกใส คร ู กศ.บ.การสอนวิทยาศาสตร ์ ศษ.ม.บริหารการศึกษา ชีววิทยา 
49  นางกรริสา จันทร์สุวรรณ คร ู วท.บ.ชีววิทยาประยุกต ์ ค.ม.หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
50  นายเอกชัย ลวดคำ คร ู ค.บ.ชีววิทยา  ชีววิทยา 
51  นายเสกสรร คำนนท์ คร ู กศ.บ.เคม ี  เคม ี
52  นายอุเทศ อาชาทองสุข คร ู วท.บ.ฟิสิกส ์ วท.ม.วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์



ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ สาขาวิชาท่ีจบปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีจบปริญญาโท วิชาท่ีสอน 

53  น.ส.ชลิตา คงศิริ ครูผู้ช่วย ค.บ.ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

54  น.ส.จุฑามาศ เอี่ยมเกต ุ คร ู ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
ชีววิทยา 

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

55  นายสราวุธ              แช่มช้อย ครูชำนาญการ กศ.บ.การสอนวิทยาศาสตร์ 
(เคมี) 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา เคมี 

56  นายสุรศักดิ ์ สีน้ำเงิน ครูชำนาญการพเิศษ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์  คอมพิวเตอร ์
57  นางลำดวน ชิดปราง ครูชำนาญการพเิศษ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร ์
58  นางวรางคณา พรหมชนะ คร ู วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์  
 คอมพิวเตอร ์

59  นางศริยา วงษ์จันทร์ คร ู วท.บ.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

 คอมพิวเตอร ์

60  น.ส.ปวีณา วงษ์จินดา คร ู บธ.บ.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

 คอมพิวเตอร ์

61  นายภูวนัย อ่อนสอาด คร ู ค.บ.คอมพิวเตอร ์  คอมพิวเตอร ์
 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ รวม = 11  คน     **  ช. 3  คน  //   ญ. 8 คน 

62  นายไชยพร แย้มม ี ครูชำนาญการพเิศษ ศษ.บ.เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ค.ม.หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา 

63  นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ ครูชำนาญการพเิศษ ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน ศษ.ม.การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
64  น.ส.โฉมศร ี อินสว่าง ครูชำนาญการพเิศษ ศษ.บ.สังคมศึกษา ค.ม.หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา 
65  นางรวงทอง ปิ่นเจริญ ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 
66  น.ส.อุสา ทองปรีชา ครูชำนาญการ ค.บ.สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 
67  นายนิคม วงษ์สุวรรณ ครูชำนาญการ พร.บ.ศาสนาท่ัวไป อ.ม.จริยศาสตร์ศึกษา สังคมศึกษา 
68  นางปพัชญา จันทรโชต ิ คร ู ค.บ.สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 
69  น.ส.สภุาณ ี ปุ้ยทองดี คร ู ค.บ.สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 
70  น.ส.วราภรณ์  มาลัย คร ู ค.บ.สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 
71  นายณัฐพัชร ์ ทองรอด ครูผู้ช่วย ค.บ.สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 
72  น.ส.เกษจมาภรณ ์ น้ำสุทอง ครูผู้ช่วย ศษ.บ.สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 

 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา รวม  =  5  คน     **  ช. 4 คน //  ญ. 1 คน 

73  นายสิทธิชัย สุขราชกิจ ครูชำนาญการ ศษ.บ.พลศึกษาและสุข
ศึกษา 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา พลศึกษา 

74  นายโกศล จันทรโชต ิ ครูชำนาญการพเิศษ กศ.บ.พลศึกษา  พลศึกษา 
75  นายประพนธ ์ ชิดปราง คร ู ศศ.บ.พลศึกษา  พลศึกษา 
76  นายวรุตม ์ ดำรงเกียรตสิกุล คร ู ศษ.บ.พลศึกษาและสุข

ศึกษา 
 สุขศึกษา 

77  นางจิตรลดัดา กุศลเสถียร ครูผู้ช่วย วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ  สุขศึกษา 
 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ รวม = 8  คน    **   ช. 3 คน  //   ญ. 5 คน 

78  น.ส.มณัฑร ี เกตุแก้ว ครูชำนาญการ ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ออกแบบ 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ทัศนศิลป ์

79  นายภูรีวิทย ์   เพ็งสุวรรณ ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.ดนตรีศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ดนตร ี
80  น.ส.วราภรณ ์ แก้วกระจ่าง คร ู ศศ.บ.ดนตร ี  ดนตรไีทย 



ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ สาขาวิชาท่ีจบปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีจบปริญญาโท วิชาท่ีสอน 

81  น.ส.ภารต ี เพิ่มพูน คร ู ค.บ.นาฎศลิป ์  นาฎศิลป ์
82  น.ส.ปิยธิดา สร้อยระย้า คร ู กศ.บ.ศิลปศึกษา  ทัศนศิลป ์
83  น.ส.อังคณา ดวงเกต ุ ครูผู้ช่วย กศ.บ.ดนตรีศึกษา-ดนตรี

ไทย 
 ดนตรไีทย 

84  นายณัฐวุฒิ สุดโต คร ู ศษ.บ.ดนตรคีีตศลิป์ไทย  ดนตรไีทย 
85  จ่าสิบเอกมาโนช โชคด ี ครูชำนาญการ ดนตร ี  มาช่วยราชการ 

 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รวม  = 8  คน   **  ช. 2  คน  //  ญ. 6 คน 
86  นายประเมิน โพธิ์หอม ครูชำนาญการ วท.บ.เกษตรศาสตร ์ ค.ม.การบริหารการศึกษา เกษตร 
87  นางนันทวัน ก่ำมอญ ครูชำนาญการพเิศษ บธ.บ.บริหารธรุกิจ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ปวช. 
88  น.ส.ละออง องค์วิมลการ ครูชำนาญการพเิศษ คศ.บ.ผ้าและเครื่องแต่งกาย  คหกรรม 
89  นายกัมปนาท คำจวง ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป ์  อุตสาหกรรมศิลป ์
90  จอญ.หทัยชนก คำนึงธรรม ครูชำนาญการพเิศษ ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์

ค.บ.การประถมศึกษา 
 ปวช. 

91  นางพรทิพย์ วันด ี ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.ธุรกิจศึกษา, กพอ.ธุรกิจ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปวช. 
92  น.ส.จิรารัตน์         เอี่ยมเขียว คร ู ค.อ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ  อุตสาหกรรมศิลป ์
93  น.ส.สุนิษา สุวรรณเนตร ์ ครูผู้ช่วย คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ทั่วไป-

ธุรกิจงานประดิษฐ ์
 คหกรรม 

 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รวม  = 19  คน      **  ช. 1  คน   //   ญ. 18 คน 
94  น.ส.ธนัตตา ทองบ้านโข้ง คร ู ค.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
95  น.ส.กัญญาพัชร เกตุแก้ว ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
96  น.ส.พิมพ์วรีย ์ บุ้นหล ี ครูชำนาญการพเิศษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 
97  นางวาสนา ไกรทองสุข ครูชำนาญการพเิศษ กศ.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
98  น.ส.พิชารมย ์ สุขกลม ครูชำนาญการพเิศษ ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
99  น.ส.นันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์ คร ู ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
100  น.ส.กาญจนาพร เชิดชูสุวรรณ คร ู กศ.บ.การสอนภาษาจีน  ภาษาจีน 
101  น.ส.ปรดิา แก้วประหลาด คร ู ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารธุรกิจ 
 ภาษาอังกฤษ 

102  น.ส.พัชรินทร ์ ศรีทาคง ครูชำนาญการ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 

103  น.ส.มนสันันท์ ศรีสังข์งาม คร ู ศศ.บ.ภาษาจีนธุรกิจ  ภาษาจีน 
104  น.ส.มณีวรรณ อู๋หนู คร ู กศ.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
105  น.ส.ชาริตา พลายละหาร คร ู ค.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
106  น.ส.ภัคภร เอกอมรธนากิจ คร ู ค.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
107  น.ส.จุฑาวด ี นามเมืองจันทร ์ คร ู ค.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
108  น.ส.พชรมนต ์ คงเกื้อ คร ู ศศ.บ.ภาษาจีนเพื่อการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 ภาษาจีน 

109  น.ส.เบญจวรรณ วุฒิ คร ู ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น 
110  น.ส.ปัทมาพร เต่าให ้ คร ู กศ.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
111  น.ส.วลัยพรรณ บุญม ี คร ู ค.บ.ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 
112  นายนคร   คำพล ครูชำนาญการ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 พนักงานราชการ รวม  = 4  คน     **  ช. 3 คน  //  ญ. 1 คน 



ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ สาขาวิชาท่ีจบปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีจบปริญญาโท วิชาท่ีสอน 

113  น.ส.เนตรชนก ศรีชมภู   ศศ.บ.การจดัการทั่วไป-
การตลาด 

 ปวช. 

114  นายบรรเจิด  พุ่มพันธ์สน  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์  คอมพิวเตอร ์
115  นายสิทธิชัย   แพน้อย  ค.บ.สังคมศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา พลศึกษา 
116  นายโยธิน เวชวิฐาน  ศศ.บ.ธุรกิจท่องเที่ยว  สังคมศึกษา 

 ครูอัตราจ้าง  รวม  =  6 คน     **  ช. 1  คน  //  ญ. 5 คน 
117  นางชัญญา โพธิ์พันธุ ์  ค.บ.สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 
118  น.ส.ยุพาภรณ ์ จงรอบคอบ  กศ.บ.การสอนนาฎยสังคีต  นาฎศิลป ์
119  น.ส.แสงดาว ประโคนชัย  ศษ.บ.การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
 ปวช. 

120  นายพีระยุทธ์ บุญมีประเสริฐ  ค.บ.สังคมศกึษา  สังคมศึกษา 
121  นางสาวณัฐกานต์       อุ่นยศ  ค.บ.คณติศาสตร ์  คณิตศาสตร ์
122  นางสาวปวันรัตน ์ อยู่รวม  ค.บ.ภาษาเกาหล ี  ภาษาเกาหล ี

 เจ้าหน้าที ่ รวม = 3  คน    **  ช. 1 คน // ญ. 2 คน 
123  น.ส.ปัญจรัตน ์ ปั้นทองคำ เจ้าหน้าท่ีธุรการ - ไม่ได้ทำการสอน 
124  นายพัฒพงศ์ สวัสด ี เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ ์ - ไม่ได้ทำการสอน 
125  น.ส.ศศิกานต์            ประทุมสูตร เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ - ไม่ได้ทำการสอน 

 ลูกจ้างประจำ  รวม = 2  คน    **  ช. 2 คน // ญ. 0 คน 
126  นายใส ช่อพะยอม ช่างปูน - ไม่ได้ทำการสอน 
127  นายบุญส่ง จำปาสัก ช่างสี - ไม่ได้ทำการสอน 

 ลูกจ้างชั่วคราว  รวม = 14  คน      **  ช. 7 คน // ญ. 7 คน 
128  นายทวี สีสุกใส ช่างสี - ไม่ได้ทำการสอน 
129  น.ส.อำภวัน พันธุ์มาตร ์ พนักงานบริการ (แม่บ้าน) - ไม่ได้ทำการสอน 
130  นายเวนิช ทรัพย์ธรณ ี พนักงานขับรถ - ไม่ได้ทำการสอน 
131  นายเจรจา บุญศร ี เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย - ไม่ได้ทำการสอน 
132  น.ส.แสงเทียน สว่างอารมณ ์ พนักงานบริการ (แม่บ้าน) - ไม่ได้ทำการสอน 
133  นายกฤตพจน ์ พลเสน ช่างเชื่อม - ไม่ได้ทำการสอน 
134  นางอรทัย โฉมสุข พนักงานขายสินค้า (น้ำ) - ไม่ได้ทำการสอน 
135  นางจำเนียร สีสุกใส พนักงานบริการ (แม่บ้าน) - ไม่ได้ทำการสอน 
136  นายยงยุทธ จิตรใจตรง พนักงานถ่ายเอกสาร - ไม่ได้ทำการสอน 
137  นางประจวบ จิรารตัน ์ พนักงานบริการ (แม่บ้าน) - ไม่ได้ทำการสอน 
138  น.ส.นุชนารถ มูลทองเนียม พนักงานบริการ (แม่บ้าน) - ไม่ได้ทำการสอน 
139  นายศักดิ์ธนา ทองแม่น เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย - ไม่ได้ทำการสอน 
140  น.ส.ขวัญเรือน รุ่งราษ ี พนักงานบริการ (แม่บ้าน) - ไม่ได้ทำการสอน 
141  นายวสันต ์ ไทยศร ี พนักงานขับรถ - ไม่ได้ทำการสอน 

 ครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ รวม = 1 คน      **  ช. 1 คน // ญ. 0 คน 
142  Mr. Arnie Cayao Aventura  - ภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 
 
 



 
 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
จำแนกตามตำแหน่ง 

 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 4 1 5 
ครู คศ.3 6 24 30 
ครู คศ.2 8 9 17 
ครู คศ.1 13 40 53 
ครูผู้ช่วย 2 5 7 

พนักงานราชการ 3 1 4 
ครูอัตราจ้าง 1 5 6 

ครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ 1 0 1 
เจ้าหน้าที่ 1 2 3 

ลูกจ้างประจำ 2 0 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 7 7 14 

รวม 48 94 142 
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จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง 
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จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร 4 1 5 
ฝ่ายสนับสนุน 1 4 5 

ภาษาไทย 4 7 11 
ศิลปศึกษา 4 5 9 
คณิตศาสตร์ 4 13 17 

การงานอาชีพ 2 8 10 
ภาษาต่างประเทศ 2 19 21 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 17 25 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 9 14 
รวม 39 84 123 

 
 

จำนวนเจ้าหน้าที่ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม 
เจ้าหน้าที่ 1 2 3 

ลูกจ้างประจำ 2 0 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 7 7 14 

รวม 10 9 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ตำแหน่ง ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
ผู้บริหาร - - 5 5 
ครู คศ.3 - 12 18 30 
ครู คศ.2 - 7 10 17 
ครู คศ.1 - 44 9 53 
ครูผู้ช่วย - 7 - 7 

พนักงานราชการ - 3 1 4 
ครูอัตราจ้าง - 6 - 6 

ครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ - 1 - 1 
เจ้าหน้าที่ - 3 - 3 

ลูกจ้างประจำ 2 - - 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 13 1 - 14 

รวม 15 84 43 142 

   
 
 
 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
จำแนกวุฒิการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ตำแหน่ง ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
ฝ่ายบริหาร - 5 5 

ฝ่ายสนับสนุน 4 1 5 
ภาษาไทย 10 1 11 
ศิลปศึกษา 7 2 9 
คณิตศาสตร์ 11 6 17 

การงานอาชีพ 7 3 10 
ภาษาต่างประเทศ 17 4 21 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 15 25 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 4 14 
รวม 81 42 123 

   
 



 



การอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
1 นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ การทำวงดรัมไลน์ สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 19 - 20 มิถุนายน 

2564 
12 ชั่งโมง 

พ้ืนฐานและการพัฒนาวงคอนเสิร์ตแบนด์ สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 18 กรกฎาคม 
2564 

6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

2 นาวสาวมัณฑรี  เกตุแก้ว การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

10 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 ร่วมกับบริษัท 
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 

3 นางสาววราภรณ์ แก้วกระจ่าง การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

Success Teach & Talk On School ทักษะแห่ง
อนาคตกุญแจสู่การพัฒนานักเรียน 

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 26 มีนาคม 2565 5 ชั่วโมง 

4 นายณัฐวุฒิ  สุดโต การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

5 นางสาวภารตี  เพิ่มพูน การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมคณะกรรมการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๖ ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว 
โครงการหลักสูตรท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๖ ชั่วโมง 

6 นางสาวปิยธิดา  สร้อยระย้า การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 ร่วมกับบริษัท 
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

7 นางสาวอังคณา  ดวงเกตุ การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

 

 



การอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 

1 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม หลักสูตรอบรมออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ-เคมี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เคมีกับพลังงาน
ทดแทน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1 กรกฎาคม – 31 
สิงหาคม 2564 

20 ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน เรื่อง การใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

21 มีนาคม 2565 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพิมพ์นภัส อินทร์สกุล การอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชครูตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๖ ชั่วโมง 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ สาขาเคมี 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ
โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ ๒ 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

๒๐ – ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

1๖ ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

3 
 

นางศิริพร เถาว์โท การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา 15 ธันวาคม ๒๕๖๔ 21 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
 
 
 
 
 

การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE 
Safety Platform) 

กระทรวงศึกษาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

8 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนัญธมณีกร ระรอกแก้ว โครงการสัมมนา “การบริหารการศึกษารูปแบบเชิงพุทธ
บูรณาการในยุค New Normal” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

10 ตุลาคม 2564 
 

8 ชั่วโมง 
 

การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิชชุดา งามอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชา 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในรูปแบบออนไลน์ (รายวิชาเพ่ิมเติม)  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (สสวท.) 

26 เมษายน – 23 
พฤษภาคม 2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ขยาย 
ผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ
โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   

วันที่ 19 – 20 
มิถุนายน 2564 

 

16 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กายภาพ ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (พื้นฐาน)   

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

7 มิถุนายน – 
4 กันยายน 2564 

 

20 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุภาพร แหลมแก้ว การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/
๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการ วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 สาขาฟิสิกส์ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ
โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

20 - 21 
พฤศจิกายน 2564 

16 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

8 
 
 

นางสาวลินดา จุฬาวรรณ อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

19 – 20 มิถุนายน 
2564 

16 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
 
 
 
 
 
 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการ วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 สาขาชีววิทยา 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ
โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

20 - 21 
พฤศจิกายน 2564 

16 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

10 
 
 
 
 
 
 
 

นายสราวุธ แช่มช้อย อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

19 – 20 มิถุนายน 
2564 

16 ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน เรื่อง การใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

21 มีนาคม 2565 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายภานุวัฒน์ บ่อพิมาย การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

7 มิถุนายน – 9 
กันยายน 2564 

20 ชั่วโมง 

อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการ วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 สาขาฟิสิกส์ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ
โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

20 - 21 
พฤศจิกายน 2564 

16 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

12 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฐวรา สุกใส อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการ วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 สาขาชีววิทยา 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ
โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

20 - 21 
พฤศจิกายน 2564 

16 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน เรื่อง การใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

21 มีนาคม 2565 6 ชั่วโมง 

13 
 
 
 
 
 
 

นางกรริสา จันทร์สุวรรณ โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “แนะนำการบูรณาการ
กับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน ใน
ยุค COVID-19” 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9 มิถุนายน 2564 3 ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบ

สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

14 สิงหาคม 2564 8 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
 
 
 
 
 
 

ออนไลน์ หลักสูตร การเชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนา
งานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

14 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกชัย ลวดคำ หลักสูตรอบรมออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้
เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1 กรกฎาคม – 31 
สิงหาคม 2564 

20 ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน เรื่อง การใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

21 มีนาคม 2565 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

15 
 
 
 
 
 
 
 

นายเสกสรร คำนนท์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ-เคมี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เคมีกับพลังงาน
ทดแทน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1 กรกฎาคม – 31 
สิงหาคม 2564 

20 ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน เรื่อง การใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

21 มีนาคม 2565 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

16 
 

นายอุเทศ อาชาทองสุข โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน เรื่อง English 
Communication for Teachers 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

19 มีนาคม 2564 6 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
 
 
 
 
 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวชลิตา คงศิริ การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 
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นางสาวจุฑามาศ เอ่ียมเกตุ การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
 
 
 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 
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นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางลำดวน ชิดปราง การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวรางคณา พรหมชนะ การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ Coding Online for 
Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) รุ่นที่ 4 รหัส 
๖๓๐๒๕ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 กรกฎาคม – 31 
สิงหาคม 2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 
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นางศริยา วงษ์จันทร์ อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา๑ 

26 ธันวาคม 2564 20 ชั่วโมง  

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7-
9 Teacher (C4T – 8 ) รหัส 63025 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสถานบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9 กุมภาพันธ์ 
2565 

๒๐ ชั่วโมง 

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู  
(“English Communication for Teachers”) 
ในรูปแบบออนไลน์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

19 มีนาคม 
2565 

6 ชั่วโมง 
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นางสาวปวีณา วงษ์จินดา ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่
สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ผ่าน
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning 
Platform) 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑๖ มกราคม - ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

3๔ ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
 
 
 
 
 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for 
Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๘) รหัส ๖๓๐๒๕ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 20 ชั่วโมง 

Has successfully completed online testing 
English Communication for Teachers 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๖ ชั่วโมง 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายภูวนัย อ่อนสะอาด การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 
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นายบรรเจิด พุ่มพันธุ์สน การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
 การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

 

  



การอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
1 นายประเมิน  โพธิ์หอม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูการงานอาชีพกับ

เทคนิคการสอนออนไลน์” 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

22 สิงหาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

2 นายกัมปนาท  คำจวง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูการงานอาชีพกับ
เทคนิคการสอนออนไลน์” 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

22 สิงหาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

3 นางนันทวัน ก่ำมอญ การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

4 นางสาวละออง องค์วิมลการ การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

5 จอญ.หทัยชนก คำนึงธรรม การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 
การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

6 นางพรทิพย์ วันดี การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

7 นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์ การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

8 นางสาวจิรารัตน์ เอี่ยมเขียว การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

 

  



การอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
1 นางสาวธนัตตา  ทองบ้านโข้ง โครงกการอบรมพัฒนาขา้ราชการครูและบุคคลการ

ทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement : PA 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

1 สิงหาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน การสร้างเสริม
ความรู้ด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน
ระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

24 สิงหาคม 64 3 ชั่วโมง 

2 นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์ การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุค
ปกติใหม่ หัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

๑๗ ,๑๘ ,๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑๕ ชั่วโมง 

การอบรม หลักสูตรโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าว
เดินไปทิศทางใด 

กระทรวงศึกษาธิการ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๕ ชั่วโมง 

การอบรม English communication for 
teachers ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับ
ครูผู้สอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕ ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
3 นางสาวกาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและ

แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครู 
โครงการความร่วมมือทางการศึกษา  
“๑ + ๒ + ๑” สำหรับการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
ธุรกิจจีน – อาเซียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ Zoom Meeting) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
 

12 – 13 กุมภาพันธ์ 
๒๕65  

 

16 ชั่วโมง 

อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม2565 3 ชั่วโมง 

การอบรมและทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูผู้สอน เรื่องการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

21 มีนาคม2565 3 ชั่วโมง 

4 นางสาววลัยพรรณ  บุญมี โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา “Brush Up Your English” 
พิชิต CEFR 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ จังหวัดสุพรรณบุรี 

14-15 และ                   
21 – 22 สิงหาคม 

2564 

24 ชั่วโมง 

อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม2565 3 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๑๕ ชั่วโมง 

5 นางสาวมณีวรรณ  อู๋หนู โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา “Brush Up Your English” 
พิชิต CEFR 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ จังหวัดสุพรรณบุรี 

14-15 และ                   
21 – 22 สิงหาคม 

2564 

24 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๑๕ ชั่วโมง 

อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

6 นางสาวมนัสนันท์  ศรีสังข์งาม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด                  
การเรียนรู้รูปแบบออนุไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๑๕ ชั่วโมง 

อบรมหลักสูตร Chinese New Normal                
สอนจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning 
สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

26-27 กุมภาพันธ์ 
2565 

๑2 ชั่วโมง 

อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม2565 6 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

7 นางสาวพชรมนต์  คงเก้ือ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๑๕ ชั่วโมง 

การอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครู 
โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “๑+๒+๑” 
สำหรับการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

1๓ กุมภาพันธ์ 
2565 

๑๒ ชั่วโมง 

อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

8 นางสาวพัชรินทร์  ศรีทาคง การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้สื่อ English Discoveries รหัส
หลักสูตร 64117 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

5 เมษายน – 5 
กรกฎาคม 2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๑๕ ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

9 นางสาวภัคภร  เอกอมรธนากิจ 
 

โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา “Brush Up Your English” 
พิชิต CEFR 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ จังหวัดสุพรรณบุรี 

14-15 และ                   
21 – 22 สิงหาคม 

2564 

24 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

10 นางสาวจุฑาวดี  นามเมืองจันทร์ โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา “Brush Up Your English” 
พิชิต CEFR 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ จังหวัดสุพรรณบุรี 

14-15 และ                   
21 – 22 สิงหาคม 

2564 

24 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 
การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

11 นางสาวปริดา แก้วประหลาด การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตลุาคม 2564 6 ชั่วโมง 

English Communication for Teachers ด้วย
ระบบออนไลน์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

19 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

การอบรมวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 

20 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

12 นางสาวกัญญาพัชร  เกตุแก้ว การอบรม “รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การ
จัดการเรียนการสอนสําหรับครู” 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 3 ชั่วโมง 

การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย 
Jamboard ผ่าน Google Meet 

GEG- Asia-Pacific 2 กรกฏาคม 2564 8 ชั่วโมง 

การอบรมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ผ่าน 
Google Arts & Culture 

GEG- Asia-Pacific 3 กรกฏาคม 2564 8 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
13 นายนคร  คำพล การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

14 นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตลุาคม 2564 6 ชั่วโมง 

English Communication for Teachers ด้วย
ระบบออนไลน์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

19 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

การอบรมวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 

20 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

15 นางสาวพิชารมย์  สุขกลม การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

16 นางสาวชาริตา  พลายละหาร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๑๕ ชั่วโมง 

โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา “Brush Up Your English” 
พิชิต CEFR 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ จังหวัดสุพรรณบุรี 

14-15 และ                   
21 – 22 สิงหาคม 

2564 

24 ชั่วโมง 

อบรมการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม2564 6 ชั่วโมง 

17 นางสาวเบญจวรรณ  วุฒ ิ การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
(ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
18 นางสาวปัทมาพร   เต่าให้ โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์ 

หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา “Brush Up Your English” 
พิชิต CEFR 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ จังหวัดสุพรรณบุรี 

14-15 และ                   
21 – 22 สิงหาคม 

2564 

24 ชั่วโมง 

อบรมการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม2564 6 ชั่วโมง 

อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม2565 3 ชั่วโมง 

 

  



การอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ฝ่ายสนับสนุน 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับ               
การอบรม 

ชั่วโมง             
การอบรม 

1 นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Leaning ผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่อง คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่
ผู้เรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร์เกษม 

3 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety 
Platform) ผ่านระบบออนไลน์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ. 
 

14 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Leaning ผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดใน
ยุคจักรวาลนฤมิต 

กระทรวงศึกษาธิการ/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร์เกษม 

17 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

2 นายทัศนัย  กองมา การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยาฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว
9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบรรหาร

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับ               
การอบรม 

ชั่วโมง             
การอบรม 

แจ่มใสวิทยา 1 ร่วมกับบริษัท 
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

3 นางสาวอำพิกา   บารมี การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลัง
แรงงาน   เรื่องเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ 

สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สุพรรณบุรี 

13 ธันวาคม 2564 ๘ ชั่วโมง 

การนิเทศโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกและ
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้              
ปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 มกราคม 2565 ๓ ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล(Data Scientist) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 ร่วมกับบริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

4 นางสาวศุภิสรา  ผ่านกระแส การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 ร่วมกับบริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมโครงการแนะแนว แนะใจ ทำอย่างไร...
ให้ฟังครูบ้าง 

วิทยาลัยศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๓ ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับ               
การอบรม 

ชั่วโมง             
การอบรม 

การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือคัดกรอง
นักเรียนทุนเสมอภาค หลักสูตรครูแอดมิน                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓ ชั่วโมง 

5 นางสาวช่อลดา  ประไพ การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยาฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว
9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 ร่วมกับบริษัท 
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



การอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด วันที่เข้ารับการอบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
1. นางสาวปัญญาวดี  ประดับสุข การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ

ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

2 นางปราณี  อินทรักษา ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 มีนาคม – 18 
สิงหาคม 2564 

20 ชั่วโมง 

อบรมเชิงปฏิบัติติการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านดิจิทัลเพลตฟอร์ม สร้างสื่อ
ด้วย LIVEWORKSHEET 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

29 สิงหาคม 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 



3 นางสาวภัสรา  เพ็งใย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านดิจิทัลเพลตฟอร์ม สร้างสื่อ
ด้วย LIVEWORKSHEET ด้วยระบบออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

29 สิงหาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัด

สุพรรณบุรี 

9 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

4 นางสาวจุฑามาศ ศิริมงคล การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

5 นายจักรพันธ์ วิจิตรบรรจง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 



การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

6 นางสาวปัทมปาณี ทับทิมศรี การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

7 นางสาวเสาวลักษณ์ ชินวงษ์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

8 นางอนุสรา โพธิ์หอม การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

9 นายจุมพล  อยู่คง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

10 นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 



การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

11 นางสาวศิราพรรณ ชูประสิทธิ์ 
 
 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

12 นางภัณวดี  แก้วทิพย์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 12 ตุลาคม 2564 6 ชั่วโมง 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมู่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล(Data Scientists)  

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบรรหาร

แจ่มใสวิทยา ๑ 

26 ธันวาคม 2564 20 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน เรื่อง การใช้ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน ออนไลน์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

21 มีนาคม 2565 6 ชั่วโมง 



13 นางเสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์ พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

14 นางสาวรจนา ดาวเรือง  การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

 นางสาวรจนา ดาวเรือง พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว
23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

๑๕ นายเฉลิมชัย  พิทักษ์วงศ์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ชั่วโมง 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 กันยายน 2564 6 ชั่วโมง 

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
(ว23/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 มีนาคม 2565 3 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



การอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
๑ นางปณิสรา  ชูศรีชัย การใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๗ สิงหาคม      
2564 

๖ ชั่วโมง 

การประชุมสัมมนาวิชาการ “ครูวิถีใหม่ 
พัฒนาการสอนก้าวไกล ด้วยแพลตฟอร์ม
ออนไลน์” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๑๗ ตุลาคม 
2564 

๓ ชั่วโมง 

อบรมหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สารพัน
การสอนวรรณคด ีนวัตกรรมการเรียนการ
สอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 7 พฤศจิกายน 
2564 

๓ ชั่วโมง 

2 นางนาตยา  พิทักษ์วงศ์ การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 Coding Online Grade ๗-๙ Teacher  
(C4T-๘) รหัส๖๓๐๒๕  
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  1๕ มกราคม  
     2564 

๒๐ ชั่วโมง 

การใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๗ สิงหาคม 
2564 

๖ ชั่วโมง 

อบรมหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สารพัน
การสอนวรรณคดี นวัตกรรมการเรียนการ
สอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 7 พฤศจิกายน 
2564 

๓ ชั่วโมง 

 

 



 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
3 นายธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว การอบรมโครงการการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนา
งาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ) ผ่านระบบออนไลน์  
หลักสูตรการเชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนา
งานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน 
สำหรับครูผู้สอน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุพรรณบุรี วันที่ ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๖ ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ ๑๔- ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๑๕  ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๓๑ มีนาคม  
- ๑ เมษายน 

๒๕๖๕ 

๑๒ ชั่วโมง 

4 นางสาววชิราภรณ์  ศรป้อม อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างดิจิทัล
อินโฟกราฟฟิกและเทคนิคการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น” 

ห้อง I-ROOM (ZOOM) สถาบันไอเวิลด์ 
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

๑3 สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

6 ชั่วโมง 

 

 

 



 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
  อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) ผ่าน
ระบบออนไลน์ หลักสูตร จัดการเรียนการ
สอนอย่างไร เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และรองรับเกณฑ์การประเมิน ว.PA 
สำหรับครูมัธยมศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

6 ชั่วโมง 

  การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    (ว๒๓/๒๕๖๕) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

๒ 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๖ ชั่วโมง 

5 นายจิรวัฒน์  โสภาพันธุ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สัมมนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๓ ชั่วโมง 

การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครู (ว๙/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๓ ชั่วโมง 



 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
  การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    (ว๒๓/๒๕๖๕) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

๒  
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๖ ชั่วโมง 

6 นางวิไลพักตร์ กลิ่นกาหลง 
 

ครูจะสอนอย่างไรให้เกิดสมรรถนะด้านเจตคติ
ตามหลักสูตรสมรรถนะ 

EDUCA Online Festival 2021 18-22 ตุลาคม 
2564 

1 ชั่วโมง 24 
นาที 

กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครู
เป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบ
รวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC 

EDUCA Online Festival 2021 18-22 ตุลาคม 
2564 

1 ชั่วโมง 27 
นาที 

การจัดการเรียนการสอน การประเมิน
ออนไลน์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ ในช่วงการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านมุมมองครู
และผู้เรียน 

EDUCA Online Festival 2021 18-22 ตุลาคม 
2564 

1 ชั่วโมง 47 
นาที 

5 นางสาวอำภา  แก้วจันทร์ การอบรมการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-
19)ผ่านระบบ google meet 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๖ ชั่วโมง 

การอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ด้วยระบบ
ออนไลน์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๓ ชั่วโมง 

 



 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
  การอบรมโครงการบริการวิชาการเรื่อง “มือ

คร…ูสู่มือโปร” หัวข้อที่ ๑๒ “VR – We 
Experience:ประสบการณ์แห่งโลกความจริง
เสมือน”และ “การสร้างสื่อการสอนวิดีโอด้วย
โปรแกรม Loom” 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๒๙ มกราคม 
๒๕๖๕ 

๓ ชั่วโมง 

6 นายวีระยุทธ  โพธิ์สุวรรณ การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 Coding Online Grade ๗-๙ Teacher  
(C4T-๘) รหัส๖๓๐๒๕  
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  1๕ มกราคม  
     2564 

๒๐ ชั่วโมง 

การใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๗ สิงหาคม 
2564 

๖ ชั่วโมง 

อบรมหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สารพัน
การสอนวรรณคด ีนวัตกรรมการเรียนการ
สอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 7 พฤศจิกายน 
2564 

๓ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
7 นางเนาวพร  คงสมนึก อบรมหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สารพัน

การสอนวรรณคด ีนวัตกรรมการเรียนการ
สอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 7 พฤศจิกายน 
2564 

๓ ชั่วโมง 

เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
        การเปลี่ยนผ่านจากการประเมินอิง
มาตรฐาน สู่การประเมินฐานสมรรถนะ 
        ครูจะสอนอย่างไรให้เกิดสมรรถนะด้าน
เจตคติตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        สร้างห้องเรียนฐานสมรรถนะด้วย
รายวิชา 
เพ่ิมเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการ 
   [Pre-EDUCA] วิธีและกลเม็ดที่ใช้พัฒนาครู 
และเด็กไทยให้มีสมรรถนะ: เริ่มจากหลักสูตร
อิงมาตรฐานสู่หลักสูตรอิงสมรรถนะ 
       ทักษะการทำงานของครูในสังคมยุคใหม่ 
       ทักษะแห่งอนาคตกุญแจสู่การพัฒนา
ผู้เรียน Success teach & talk  On School 
ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

EDUCA 2021 online  มหกรรมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 
คณะคุรุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-คณะศึกษาศาสตร์    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
LearnEducation   
Learning  solution for all 

ออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ ๑-
๓๐พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
online 

๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 
 

๗ ชั่วโมง  
๓๐ นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕ ชั่วโมง 

 



 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 
  เรื่อง   การพัฒนาการเรียนการสอน 

       สมรรถนะการสื่อสาร : สมรรถนะสากล
สู่หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย      
 นวัตกรรมหลักสูตร การสอน และการพัฒนา 
วิชาชีพ 
 [Pre-EDUCA] จัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย 
ด้วย DISC     
      กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้
เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิง
รุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC 
   การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

บูรณาการ โดยใช้ “Kyozai Kenkyu (เคียวไซ 
เคงคิว)” 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้แนวคิด STEAM 
Education 
     การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัย 

EDUCA 2021 online  มหกรรมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 
คณะคุรุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-คณะศึกษาศาสตร์    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ ๑-
๓๐พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
 

๑๓ ชั่วโมง 
๓๐ นาที 

 
 



การพัฒนา EQ กับการเรียนรู้พัฒนาอารม
ผ่านสังคมรอบข้าง (Social Emotional 
Learning 

 

 

การอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีอบรม หน่วยงานที่จัด 
วันที่เข้ารับการ

อบรม 
ชั่วโมงการ

อบรม 

1 

นายโกศล  จันทรโชติ 

ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ 

และครู 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

21 พ.ค. 2564 4 ชั่วโมง 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความรู้ความเข้าใจ

และการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

15 สิงหาคม 2564 4 ชั่วโมง 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 ส.ค. 2564 15 ชั่วโมง 

อบรมและผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมอบรม
การใช้สื่อนวัตกรรมออนไลน์ของศูนย์พัฒนา

วิชาการ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
20 สิงหาคม 2564 

 
4 ชั่วโมง 

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความรู้ความเข้าใจ
และการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)กับ

การประเมินวิทยะฐานะ(ขอหรือเลื่อนวิทยะฐานะ

สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 



และคงวิทยะฐานะ)ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร 
จัดการเรียนการสอนอย่างไรเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรองรับการประเมิน 
ว.PA  

สำหรับครูมัธยมศึกษา 

22 สิงหาคม 2564 4 ชั่วโมง 

 

 
ผ่านการอบรมการอบรมหลักสูตรส่งเสริมการ

เรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

จำกัด 

 
 
 

21 มกราคม 2565 

 
 
 

9 ชั่วโมง 

2 
 

นายสิทธิชัย  สุขราชกิจ 
 

การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (C4T-9) 

รหัส 63026 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

25 พฤษภาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย
(MOE Safety Platform) 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

14 กุมภาพันธ์ 
2565 

6 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ว23/2565) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 8 ชั่วโมง 

3 
 
 

นายประพนธ์  ชิดปราง การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 8 ชั่วโมง 



 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว๙/
๒๕๖๔) 
การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (HCEC)  
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 8 ชั่วโมง 

๔ 
 

นายวรุตม์  ดำรงเกียรติสกุล 
 

การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (C4T-9) 
รหัส 63026 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

25 พฤษภาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ว23/2565) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2 มีนาคม 2565 8 ชั่วโมง 

การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (C4T-9) 
รหัส 63026 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

25 พฤษภาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 

๕ นางจิตรลัดดา  กุศลเสถียร 
 

การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู (ว9/2564) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

12 ตุลาคม 2564 4 ชั่วโมง 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทกัษะด้านดิจิทัลมุง่สู่
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data  Scientists) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

25-26 ธันวาคม 
2564 

20 ชั่วโมง 



การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ว23/2565) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

2 มีนาคม 2565 4 ชั่วโมง 

  “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้
แบบ E-Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
ขั้นฐาน 
-มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
 

2 เมษายน 2565 22 ชั่วโมง 
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