
 



ค ำน ำ 

   รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ประกอบด้วย  
 ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลผลงาน วิเคราะหผ์ลการปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
 บุคคล  และผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
 การบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

         

             
      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงช่ือ         
(นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
 

 

 



งำนบคุลำกร 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการมาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
ส่วนราชการนั้น โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าท่ีบริหาร
กิจการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการของ
สถานศึกษา รวมท้ังนโยบาย ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ
พัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นผู้แทนของสถานศึกษา การจัดท านิติกรรม
สัญญาในราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับมอบอ านาจ จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับ กิจการของ
สถานศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการสถานศึกษามีค าส่ัง แต่งต้ั งและ
มอบหมายการปฏิบัติงาน ก าหนดบทบาทภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ มอบนโยบายด าเนินงาน จัดท า แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี ด าเนินตามโครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด  มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงาน มาตรฐาน
คุณภาพ มาตรฐานงานประจ า ปีละ 2 ครั้ง ประกาศเกณฑ์การประเมินและมอบหมายงานในการประเมิน
ประสิทธิภาพ สรุปรายงานผลการประเมินน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานกลุ่มงานธุรการ บริหารท่ัวไปและบุคลากร แบ่งงานออกเป็นงานบุคลากร งานงบประมาณและ การเงิน 
งานสารบรรณ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานตรวจสอบภายใน งานระดมทรัพยากร งานอาคาร สถานท่ี โดยได้
จัดวางแผนการด าเนินงาน จัดท าโครงการงานต่าง ๆ เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วางแผนการประชุม
คณะกรรมการ วางแผนก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล ได้ด าเนินการ  ดังนี้                           

  - การจัดโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
  - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทางด้านวิชาชีพด้วยวิธีการอบรม/สัมมนา และท า

ผลงานเพื่อขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
  - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนท าวิจัยในช้ันเรียนทุกปีการศึกษา  
  - สนับสนุนให้ครูผู้สอนส่งผลงานเพื่อรับโล่ห์/รางวัล จากหน่วยงานต่าง ๆ  
  - จัดให้มีระบบการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครู

และบุคลากร มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองตลอดเวลาและปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อสถานศึกษา 

  - จัดท าเกียรติบัตรเพื่อมอบให้ครูและบุคลากรเนื่องในโอกาสท่ีครูได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน เช่น     
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจระดับช่วงช้ันเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



กำรบรหิำรงำนบคุคล 

 โรงเรียนมีบุคลากรตามมาตรฐานของ ก.ค.ศ. ครูมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีและปริญญาโท รวมท้ังมี
การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ทุกคนทุ่มเทช่วยเหลือกล่อมเกลา
นักเรียนเสมือนเป็นลูกหลาน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหาข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ใช้กิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของตนเอง มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรับราชการของบุคลากร การโอนย้าย บรรจุแต่งต้ัง การลา การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงวิทยฐานะ การพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบ ารุงขวัญและให้
ก าลังใจ มีการวางแผนการด าเนินงานบุคลากร อย่างเป็นระบบ จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการจัดกิจกรรม / โครงการ วางแผนจัดระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 34 (2) สถานศึกษาและส่วน
ราชการ มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าท่ีบริหารกิจการของโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมีค าส่ังแต่งต้ังและ
มอบหมายการปฏิบัติงาน ก าหนดบทบาทภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ มอบนโยบายด าเนิน งาน จัดท าแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงาน 
และตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจ าปีละ 2 ครั้ง ประกาศเกณฑ์การประเมินและมอบหมายงานท่ีใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพ สรุปรายงานผลการประเมิน น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป 

 

 
อบรมหลกัสตูรเชิงปฏบิัตกิำร กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ละกำรวัดประเมินผล 

โดยเน้นทกัษะกำรคิดขัน้สูงผ่ำนกิจกรรมกำรปฏบิัติจริง ในระหว่ำงวันที่ 7-8 เมษำยน 2564 
ณ โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับรำษฎรบ์ ำรุง) 



ข้อมูลอัตรำก ำลัง 
สรุปข้อมูลครูและบุคลำกรโรงเรียนวัดบำงไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ  
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่ำ  
ป. ตรี 

น้อยกว่ำ 
30 ปี 

30-50 
ปี 

มำกกว่ำ  
50 ปี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ - - - 1 - - ๑ 
ครูประจ าการ 1 ๑๑ - ๕ ๖ ๓ ๘ - 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๕ - ๗ - - ๔ 2 
ครูธุรการ - 1 - - 1 - ๑ - 

ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - - - 1 
รวม ๔ 1๖ 1 1๒ ๘ ๓ ๑๓ ๔ 

 

ข้อมูลขำรำชกำรครูโรงเรียนวัดบำงไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจ ำปีงบประมำณ 25๖๔ 

ท่ื ชื่อ - สกุล อำย ุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำเอก 
1 นายสนั่น  ไชยหงษ์ ๕๖ ๓๓ ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
กศ.ม บริหารการศึกษา 

2 นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ๓๐ ๗ ปี ๔ เดือน ครู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

3 นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 3๔ ๗ ปี ๔ เดือน ครู ค.บ. 
กศ.ม 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

4 นางยุวดี  ทองค า 3๔ ๖ ปี 8 เดือน ครู ค.บ. 
กศ.ม 

วิทยาศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

6 นายอนุวัตร  ธิระมาร 
 

๓๑ ๖ ปี ครู ค.บ. 
กศ.ม 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
บริหารการศึกษา 

7 นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

๓๘ ๕ ปี  ครู วทบ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางไม้ 

8 นางสาวกนิษฐา   วรรณวงษ์ 
 

๓๐ ๕ ปี ครู ค.บ. 
กศ.ม 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

๙ นางสาวชฎาพร    เสาร์ค า 2๗ ๓ ปี ครู ค.บ. ภาษาไทย 

1๐ นางสาวนัทจนันท์   ซ่อนกล่ิน 2๖ ๓ ปี ครู ค.บ. ภาษาไทย 

1๑ นางสาวปาณิสรา   ค ามูล 2๙ ๒ ปี ๘ เดือน ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 

๑๒ นางสาวจิราพร    ทองหนูนุ้ย 3๕ ๓ ปี ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

 

 



ข้อมูลครูอัตรำจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำโรงเรียนวัดบำงไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ท่ื ชื่อ - สกุล อำย ุ
ประสบกำรณ์
กำรสอน (ป)ี 

วุฒ ิ วิชำเอก จ้ำงด้วยเงิน 

1 นางพะเยาว์  เรืองอ่อน ๖๘ 4 ปี ค.บ. นาฏศิลป์ องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

๒ นางสาวเณรพี  ถนอม
สินทรัพย์ 

๓๐ ๗ ปี ศษ.บ. นาฏศิลป์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

3 นางสาวพิกุล  สีมาเพชร ๓๑ ๖ ปี ค.บ. สังคมศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

4 นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 3๓ ๖ ปี ค.บ. ภาษาไทย 
 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

๕ นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช ๓๑ ๒ ปี ศษ.บ. พลศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

๖ Mrs.Grace W. Olivier ๕๓ ๗ ปี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

๗ นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 3๓ - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สพฐ. 
๘ นายสิทธิพร  เกตุมี ๖๐ - ม.ศ. 3 - สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรพัฒนำบุคลำกร 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 หมวต 7 
มาตรา 52 กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และ มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูง กระทรวงศึกษาธิการเร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครู การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้อง
พัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพโดยศึกษาวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ การส ารวจจุดอ่อน จุดแข็ง รวมท้ังระบบ การเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ครูผู้สอนในด้านความสามารถ ความถนัด  ความสนใจท่ีมีต่อการเรียนการ
สอน เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่อง ก าหนดให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป้าหมายพัฒนาครูเพื่อให้ครูเป็นผู้น าทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนใช้
กระบวนการทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือของครูแกนน า ครูต้นแบบ และหน่วยงานอื่น ๆ 
ช่วยในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน มีมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเกณฑ์ก าหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนส่งเสริมและก าหนดนโยบาย
ให้ครูต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองปีละ 2 ครั้ง มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง โดยงานพัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินการเสนอโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ มีการสรุปรายงานผลการ
เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานทุกครั้ง 

 

อบรมหลกัสตูรเชิงปฏบิัตกิำร กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ละกำรวัดประเมินผล 
โดยเน้นทกัษะกำรคิดขัน้สูงผ่ำนกิจกรรมกำรปฏบิัตจิริง ในระหว่ำงวันที่ 7-8 เมษำยน 2564 

ณ โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับรำษฎรบ์ ำรุง) 



กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ระยะเวลำ ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 256๓ – 30 กันยำยน 256๔ 

ช่ือ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด จ านวน
ช่ัวโมง 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

 เข้าร่วมการประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ประจ าปี 
๒๕๖๓  

๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จังหวัด
นนทบุรี 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ๖  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย “การลดความเส่ียงจากภัย
พิบติัธรรมชาติและการรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ”รหสั
หลักสูตร 62037  

 22 ตุลาคม 
2563 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

นายอนุวัตร  ธิระมาร "อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูผู้สอน ช้ันประถมศึกษา
ปีทีี 1-3 Coding for teacher (C4T)"  

9-10 
พฤศจิกายน 63 

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 12 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
 

ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ประจ าปี ๒๕๖๓ ระดับ
ดีเด่น 

๑๓ พฤศจิกายน 
๖๔ 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก     
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย การลดความเส่ียงต่อภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037 

18 พฤศจิกายน 
2563 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 
 ช่ัวโมง 



นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
 

เข้ารับการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้น
ความรู้ท่ัวไปและการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น   (B.T.C) 

๒๔ - ๒๗ 
พฤศจิกายน  
256๓ 

โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สโมสรลูกเสือคุณภาพ นนทบุรี ๒๔ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

เข้าร่วมการอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลด
ความเส่ียงภัยภิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัส ๖๒๐๓๗  

 ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๔ 
 

ออนไลน์ จาก 
HTTPS://THAISAFESCHOOLS.COM 
ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภมิ
ตแห่งประเทศไทย 

๒๐  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร อบรมออนไลน์ตามหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 Coding Online 
for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) 
หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับครู 
Coding for Teacher (C4T) ภายใต้
นโยบาย“การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้
โค้ดด้ิงในโรงเรียน” รุ่นท่ี 2 

15 มกราคม 
2564 

ออนไลน ์ สพฐ.และสถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
 

เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมท่ีได้รับรางวัลผลงาน
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 
๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” รางวัลระดับ
เหรียญเงิน เรื่อง การพฒันากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning และการ
สร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ 
STEM เพื่อแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตาม
บริบทจริง 

๑๖ มกราคม 
2564 

 คุรุสภา  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร อบรมออนไลน์ตามหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู

16 มกราคม 
2564 

ออนไลน ์ สพฐ.และสถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20  



มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 Coding Online 
for Grade 11-12 Teacher (C4T – 9) 
หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับครู 
Coding for Teacher (C4T) ภายใต้
นโยบาย“การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้
โค้ดด้ิงในโรงเรียน” รุ่นท่ี 2 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ อบรมออนไลน์ตามหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 Coding Online 
for Grade 11-12 Teacher (C4T – 9)  

๒๒ มกราคม 
2564 

ออนไลน ์ สพฐ.และสถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20  

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
Coding online for Grade 7-9 
Teacher (C4T-8) 

26 มกราคม 
2564   

อบรมออนไลน ์ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา(สพฐ.) ร่วมกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

20 
 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
 

เป็นผู้ร่วมวิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการ
คัดสรรเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑๕ กุมภาพันธ์ 
๖๔ 

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในระบบ 
teacherpd.ipst.ac.th  การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา 
(ระดับประถมศึกษา)รุ่นท่ี 1 ของ สสวท. 

25 กุมภาพันธ์ 
2564 

สสวท.ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา(สพฐ.) ร่วมกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

15 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย “การลดความเส่ียงจากภัย
พิบัติธรรมชาติและการรับมือกับความ

4 มีนาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 



เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ”รหัส
หลักสูตร 62037  

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2563  

๑๐ มีนาคม 
2564 

ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
 

๔  

นายสนั่น ไชยหงษ ์
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางยุวดี   ทองค า 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
นายชัยวัฒน์ จ๋ิวโคราช 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

การอบรมพัฒนาหลักสูตร : “การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 
ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง” ระหว่างวันท่ี  
 

7-8 เมษายน 
2564 

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ช้ัน 1 
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) 

ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง
ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา ภาคกลาง
ตอนบน  โดยมีสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นพี่
เล้ียงโรงเรียน 

12 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งท่ี ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(รูปแบบออนไลน์) 

๑๖-๓๐ เมษายน 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานเลขาธิการสภา  



นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบาย
สี เนื่องในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๐ เมษายน  
2564 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน ผ่านการพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้น
เรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน The 
Development Learning Competency 
for Thai Professional Teachers by 
Using Learning and Information 
Communication Technology  

๒๐ เมษายน 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑๒  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
 

ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปี
ท่ี 4-6 Coding Online for Grade 4-6 
Teacher (C4T-7) 

๓๐ เมษายน 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑๒  

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยากรค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปีที1-3 Coding On Line 
for Grade 1-3 Teacher (C4T-6) 

3 พฤษภาคม 
2564 

 สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12  

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยากรค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding On Line 
for Grade 4-6 Teacher (C4T-7) 

3 พฤษภาคม  
2564 

 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12  



นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ
ครูประถมศึกษาปีท่ี 1-3 Coding Online 
for Grade 1-3 Teacher (C4T-6)”  

5 พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ
ครูประถมศึกษาปีท่ี 4-6Coding Online 
for Grade 4-6 Teacher (C4T-6)”  

5 พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12 

นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 

อบรมความรู้ รอบรู้สุขอนามัย ในโรงเรียน
เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 

6 พฤษภาคม 
2564 

 รร.ล าทับประชานุเคราะห์  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
 

ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปี
ท่ี 1-3 Coding Online for Grade 4-6 
Teacher (C4T-6)  

๑๔ พฤษภาคม -
25๖๔ 

ออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑๒  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติ
ใหม่: มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และ
ครู”  

17 - 21 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย
ความร่วมมือของหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรมทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

12 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webinar  “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้าง

18 พฤษภาคม 
2564 

OBEC 2021 Webinar  
ผ่านระบบออนไลน ์

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6 



ห้องเรียนออนไลน์ 2 วันท่ี 18 พฤษภาคม 
2564 จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความร่วมมือของ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและ
วิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฎิสัมพันธ์และ
ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

19 พฤษภาคม 
2564 

OBEC 2021 Webinar  
ผ่านระบบออนไลน ์

OBEC 2021 Webinar  
 

6 

นางยุวดี ทองค า อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
Coding Online for Grade ๑-๓ 
Teacher (C๔T–๖) รหัส ๖๓๐๒๓ 

๑๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อบรมออนไลน ์ ส านักงาน๕ระกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

12  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ
ครูประถมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding Online 
for Grade 4-6 Teacher (C4T-6)”  
 

19 พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่: มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัด
กิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเก
มิฟิเคชันและการวัดประเมินส าหรับการ
เรียนออนไลน ์

20 พฤษภาคม 
2564 

OBEC 2021 Webinar  
ผ่านระบบออนไลน ์

OBEC 2021 Webinar  
 

6 



นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่: มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยส่ือวีดีโอออนไลน์ 
และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฎิ
สัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 
2564 

OBEC 2021 Webinar  
ผ่านระบบออนไลน ์

OBEC 2021 Webinar  
 

6 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2564  
 

22 พฤษภาคม 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ 

๒๒  

นางยุวดี ทองค า 
นายชัยวัฒน์ จ๋ิวโคราช 

ครูแกนน าในการขับเคล่ือนกิจกรรม 
Green Learning Society 

๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์ครูแกนน าในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรม Green Learning 
Society 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

๖ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
และวิทยากรท่ีน าเสนอผลงานของโรงเรียน
ท่ีได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
ของคุรุสภา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและ
น าเสนอนวัตกรรมในการพฒันาโรงเรียนใน
จังหวัดนครนายก  

24  มิถุนายน 
2564 

ออนไลน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 6 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การพัฒนา
ทักษะภาษาจีน จัดโดย สพป.นนทบุรี เขต 
1 และมหาวิทยาลัยกว่างซี ประเทศจีน 

7-9 กรกฎาคม 
2564 

สพป.นนทบรุีเขต 1 ผ่านระบบ
ออนไลน ์

สพป.นนทบุรีเขต 1 และ
มหาวิทยาลัยกว่างซี ประเทศ
จีน 

12 



นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

การใช้ค าถามกระตุ้นการคิดเชิงค านวณ
ผ่านนิทานภาพส าหรับเด็กปฐมวัยและการ
ใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม บูรณาการ 
CODING โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
(UNPLUGGED CODING) 

7-9 ก.ค. 64  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

6  

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      เข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบ
วัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์  
โครงการ Good Food  For All  กินดี – 
อยู่ดี  การอบรมเกี่ยวกับอาหารท่ีลดการ
เบียดเบียนสุขภาพจากพืช (cruelty-
free,plant-based diet) ครั้งท่ี ๒ 

๑๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๖ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียนความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

17 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน ์ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลภายใต้การ
ด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

2.5 

นายอนุวัตร  ธิระมาร ผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์
ในบทเรียนการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ท างานภาครัฐ   

17 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน ์ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลภายใต้การ
ด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

15 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียนความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Understanding and Using Digital 
Technology) 

21 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  (องค์การมหาชน) และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

2.30  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียน Digital Literacy 

21 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  (องค์การมหาชน) และ

0.30  



สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียนการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ท างานภาครัฐ (Essential Digital Tools 
for Workplace) 

23 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  (องค์การมหาชน) และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

3.15  

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ผ่านการทดสอบวัดความรู้ตอบปัญหาธรรม 
“วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” 
เนื่องในกิจกรรมวนัส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

25 ก.ค.64  รร.เสนา “เสนาประสิทธิ์”  

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ผ่านการทดสอบกิจกรรม “เขียนไทยให้
ถูก” 
เนื่องในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
 

25 ก.ค.64  รร.วัดนกกระจาบ 
(ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 

 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรร
มา 
ภิบาลในโรงเรียนสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 
1 (โรงเรียนสุจริต) ผ่านระบบ Video 
Conference Google Meet  
 

29 กรกฎาคม 
และ 2 สิงหาคม 
2564  

ประชุมออนไลน ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

16 

นางยุวดี   ทองค า การศึกษาและการทดสอบความรู้หัวข้อ “ 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E-
Learning” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบออนไลน์ หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
โปรแกรม Adobe Photoshop 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.
มหาสารคามเขต 2 

 

https://tdga.dga.or.th/index.php?option=com_comprofiler&view=login&Itemid=180
https://tdga.dga.or.th/index.php?option=com_comprofiler&view=login&Itemid=180


นางยุวดี   ทองค า การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบออนไลน์หัวข้อ “ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้” 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา จ.
สุรินทร์ 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบวัดความรู้เบ้ืองต้นด้วยระบบ
ออนไลน์หัวข้อ “การเรียนออนไลน์ด้วย 
google Classroom และ Google App 
เบ้ืองต้น 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบประเมินออนไลน์ หัวข้อ 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป.
ชัยภูมิ เขต 1 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบวัดความรู้ หัวข้อ สมรรถนะ
วิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 
สพป.พะเยา 

 

นางยุวดี   ทองค า การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 

 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์โครงการพฒันา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งการเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน  

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 

6 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การออกแบบส่ือการสอนให้โดนใจด้วย  
CANVA ภายใต้โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อครูเพื่อเด็กและโครงการวิทยายุทธ์เสริม
การจัดการเรียนรู้แบบ New Normal  

1 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่นส านักงานเขต

6 
- 
 
 
 



พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นชมรมขอนแก่นโร
บอทและโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
 

นางสาวปาณิสรา ค ามูล ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญ
รอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 

3 สิงหาคม ๖๔  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมความรู้เรื่อง ลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด ประจ าปีการศึกษา 2564 ด้วย
ระบบออนไลน ์

6 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย สุพรรณบุรี 

8 ช่ัวโมง 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โคกหนองนา
โมเดล" 

6-8 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช 

18 
ช่ัวโมง 

นายสนั่น ไชยหงษ ์
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นางยุวดี   ทองค า 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 

โครงการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 

11 ส.ค. 64  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

6 ชม. 



นายชัยวัฒน์ จ๋ิวโคราช 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าประชุมช้ีแจงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และ
สุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนว
และ School Health HERO ผ่านระบบ
โปรแกรม ZOOM ,  www. Obectv.tv,  

13 สิงหาคม 
2564 

ประชุมออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
เรียนรู้  ถอดบทเรียนบริษัทสร้างการดี” 

๑๓ - ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

     ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต ๑ 

๑๒ 

นายสนั่น ไชยหงษ ์
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ ์
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
นายชัยวัฒน์ จ๋ิวโคราช 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
OBEC Webinar 

14-15 สิงหาคม 
2564 

อบรมผ่านระบบออนไลน ์ OBEC 2021 Webinar  
 

15 



นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียน Uses of Hadoop in Big Data 

16 สิงหาคม 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  (องค์การมหาชน) และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

1.15  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญ
รอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 

๑๗ สิงหาคม ๖๔  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webinar "การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติ: มุมมองผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู" ในหัวข้อการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 2  

18 พฤษภาคม 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย
ปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
๑๒  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 

ผ่านการอบรมโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตาม
นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียน
ได้ทุกคน” ด้วยกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน 
PBL: Project Based Learning 

๑๘-๑๙ สิงหาคม 
๖๔ 

ออนไลน ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต๑ 

๑๒  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

การเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเสมือนจริง 
รถนิทรรศการเคล่ือนท่ี เรื่อง “เทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่โลกอนาคต”ออนไลน์ เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 

18-19 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครพนม 

12  

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย 
“เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  

19 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

7 



ด้วย PBL : Project-Based Learning 
ผ่านระบบ Google Meet  

นางยุวดี  ทองค า การอบรมออนไลน์ “กิจกรรมบูรณาการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด 

19 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ สพป.นนทบุรี เขต 1  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 
 

ผ่านการอบรมเรื่องการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งการ
เล่ือนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ว9/2564)  
 

21 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
สระบุรี 

3 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการสร้าง Report ให้อ่านง่ายด้วย 
Google Data Studio 

21 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่นส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นร่วมกับชมรม
ขอนแก่นโรบอทและเพจครู
สายบัว 

3 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย 
LIVEWORKSHEETS 

22 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น 
ชมรมโรบอทและเพจครู
สายบัว 

3  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรส าหรับครู PLC : Professional 
Learning Community ส าหรับครู 
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

22 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
3 

3  



นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การประเมิน
ความโปร่งใส ITA โรงเรียนสุจริต”ผ่าน
ระบบ Video Conference  

23 สิงหาคม 
2564 

ประชุมออนไลน ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

8 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การทดสอบออนไลน์ เพื่อการศึกษาและ
พัฒนาตนเองด้านลูกเสือเกี่ยวกับ “ลูกเสือ
จราจร” 

23 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ สโมสรลูกเสือราชาธิวาสร่วม
กับค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ จ.
ราชบุรี 

6  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลใน
รายวิชา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 

23 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

12 
ช่ัวโมง 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติครั้งท่ี 16 นวัตกรรมการศึกษา
กล้าเปล่ียนสร้างสรรค์ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย  

26-27 สิงหา 
2564 

ประชุมออนไลน ์ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

18 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การพฒันา
ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ออนไลน์โดยเพลตฟอร์ม
ดิจิทัล” 

27 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัยร่วมกับ สพม.
สุพรรณบุรี 

6  

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมหลักสูตรอบรมครูด้วยระบบ
ออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนใน
ชีวิต Online Training for Elementary 
Mathematics Teachers: Fraction in 
Life จาก  สสวท. 

สิงหาคม 2564 สสวท.ผ่านระบบออนไลน ์ สสวท. 15 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล เข้าร่วมหลักสูตรอบรมครูด้วยระบบ
ออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ

สิงหาคม 2564 สสวท.ผ่านระบบออนไลน ์ สสวท. 15 



ประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร 
รอบตัว Online Training for Primary 
Mathematics Teachers: 
Multiplication and Division Around 
Us จาก สสวท. 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการ
เรียนการสอนกระบวนการลูกเสือใน
สถานศึกษา” โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

27 สิงหาคม 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรี 

6  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การพฒันา
ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ออนไลน์โดยเพลตฟอร์ม
ดิจิทัล” 

27 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัยร่วมกับ สพม.
สุพรรณบุรี 

6  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

อบรมออนไลน์ เรื่อง ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจ  โซ
เชียล ภายใต้โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อครู เพื่อเด็ก 

28 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ชมรม
ขอนแก่นโรบอล ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น 
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

3  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอน
อย่างง่ายด้วย Canva 

28 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น 
ชมรมโรบอทและเพจครู
สายบัว 

3  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการออนไลน์ 
ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปล่ียนผู้ปกครอง
เป็นครู “สอนออนไลน์อย่างไรให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะและมีความสุข” 

28 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

6  



นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” 

๒๘ - ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

     ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต ๑ 

๑๒ 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “เสียงท่ีมีความหมายของเยาวชน
ไทย : พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน”  

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึง
สมรรถนะ 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “การผลิตส่ือวีดีโอออนไลน์ให้ปัง 
ด้วย Line Application (AR,Avatar)” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “Homeroom On site & 
Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 



หลักสูตร “Digital literacy for Teachers 
in Newnormal” 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
อนาคต ”(Design Thinking) 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “การยกระดับคุณภาพงาน
วิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ:กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “การบริหารจัดการขั้นเรียน
คณิตศาสตร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน 
Platform Online เพื่อสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 



นางสาวปาณิสรา  ค ามูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใน
การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 (KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “Active Learning สไตล์
ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์” 

28 สิงหาคม ถึง 
31 ตุลาคม 
2564 

คุรุสภา ผ่านแอพพิเคช่ัน TRALNFLIX คุรุสภา 3 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 
 

ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียนการ
สอนด้วย Google Sites  

29 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่นส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นร่วมกับชมรม
ขอนแก่นโรบอทและเพจครู
สายบัว 
 

3 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการทาง
วิชาการ (รูปแบบออนไลน์) “ครูไทยพร้อม
แค่ไหน กับสถานการณ์ การเรียนการสอน
ออนไลน์ในปัจจุบัน” 

29 สิงหาคม 
2564 

ออนไลน ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ช่ัวโมง 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ด้วย PBL 
:Project - based Learning  
  

30 สิงหาคม 
2564 

อบรมออนไลน ์ จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 

7 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบรมการพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SEP for SDGs) 

30 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี 

6 ช่ัวโมง 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษา
เสวนา (OEC Forum) ครั้งท่ี 6 เรื่อง ฟัง

31 สิงหาคม
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

6 ช่ัวโมง 



เสียงผู้บริหารสถานศึกษา : ผู้น าสร้างการ
เปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล 

นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“นวัตกรรม
การจัดการศึกษาโดยใช้การคิดเชิงระบบ
เป็นฐาน”ผ่านระบบ Video Conference 
 

31 สิงหาคม 
และ 
1 กันยายน 
2564 

ประชุมออนไลน ์ จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 

16 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      ผ่านการอบรมออนไลน์  การจัดการ
ศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active  Learning (จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 

๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

     ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต ๑ 

๖ 

นายสนั่น ไชยหงษ ์
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
นายชัยวัฒน์ จ๋ิวโคราช 

 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 

๑ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน 

การอบรมออนไลน์โดยสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์
ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน 

๘ 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

Empowering New Normal Global 
Online Education 
 

2 กันยายน
2564 

ออนไลน ์ Thailand Cyber University 
Project has pleasure to 
certify that 

6  



นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

การอบรมออนไลน์และการประเมิน
แบบทดสอบวัดความรู้หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 กันยายน
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

6  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตาม
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

2 กันยายน
2564 

ออนไลน ์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ 

6  

นางยุวดี  ทองค า 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวปาณิสรา ค ามูล 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานการบูร
ณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติท่ีดีของโรงเรียน 
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  

2 - 3 กันยายน 
2564 

ออนไลน ์ สสวท. 12  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

อบรมออนไลน์ตามหลักสูตร 
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร 
3 (AI for School Level 3) 

7 กันยายน 
2564 

ออนไลน ์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20  

นายอนุวัตร  ธิระมาร การประชุมออนไลน์แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 

8 กันยายน 
2564 

ออนไลน ์ สพป.นนทบรุี 6 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม เรื่องการใช้นิทานเพื่อกระตุ้น
ความสนใจเด็กพิเศษ 
 

9 ก.ย. 64   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

3  

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร      ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“โรงเรียนสุจริตศาสตร์พระราชากับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน” 

๙ - ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน์โดยส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๑ 

   ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต ๑ 

๑๒ 



นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรท่ี ๑ 
NEXT Normar Education Reimagined 
การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 

10 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศ
ไทย)จ ากัด 

3 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรท่ี ๒ กล
ยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัด
ประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค 
NEXT Normal 

11 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศ
ไทย)จ ากัด 

3 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
นางสาวเณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 
 

อบรมหลักสูตรท่ี 3 : มุมมองใหม่ของการ
บริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนา
ทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล
ของโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 

18 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศ
ไทย)จ ากัด 

3 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างส่ือการ
เรียนรู้มัลติมีเดีย ด้วยเสียงบรรยาย
อัตโนมัต ิ

18 กันยายน 
2564 

ออนไลน ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ชมรม
ขอนแก่นโรบอล ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น 
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

7  

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห ์
 

Microsoft Teams Education 
 

19 กันยายน 
2564 

ออนไลน ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

3  



โครงกำรพฒันำวิชำชีพ                                                                                

ครูเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
การพัฒนาครูและบุคลากร  จึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                    
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ  ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเพียบพร้อมท้ังความรู้และ
ประสบการณ์  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพครู  อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
วัตถุประสงค ์

     1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา        
     2. เพื่อให้งานต่าง ๆ พัฒนาขึ้น ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 เป้ำหมำย 
       1. ผลผลิต 
     1.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพ การอบรม สัมมนา                          
ตามเกณฑ์ กคศ. 
      2. ผลลัพธ ์

  2.1  บุคลากรของทุกฝ่ายงานมีทักษะประสบการณ์ ก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงกำร/ 
กิจกรรม 

 สภำพควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการ
อบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานครู        

✓  ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยจัดบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตามความต้องการและความเหมาะสม 
บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจกับผลงานของโรงเรียน
ท่ีได้รับ ดังนี้  
๑. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง KIDPEN Model 
ด้านบริหารจัดการการเรียนการสอน ผลงานหนึ่ง
โรง เรียน หนึ่ งนวัตกรรม ประจ าปี  2564 ระดับ
ภูมิภาค” ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
๒. ได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลท่ีประสบผลส าเร็จ เป็นแบบอย่างได้ ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ณ วันท่ี 22 กันยายน 2564 จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
จาก คุรุสภา                                                                                                                                                                                               

2. เพื่อให้งานต่าง ๆ พัฒนาขึ้น
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น 

✓  - บุคลากรทุกคนน าความรู้ท่ีได้กลับมาพัฒนานักเรียน
และโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ครูผู้สอนมีการผลิตส่ือนวัตกรรมในการสอนโดยบูรณา
การจัดการเรียนการสอนสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 

 



สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  สภำพ
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ การอบรม 
สัมมนา ตามเกณฑ์ กคศ. 

✓  - บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ครูมีความภาคภูมิใจ  
เ กิ ด ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น แ ล ะศ รั ท ธ า ใ น อ า ชี พ ท า ใ ห้ เ กิ ด
ความก้ าวหน้าในวิชาชีพ   เ ช่น   อบรมหลักสูตรเ ชิง
ปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผล โดยเน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบั ติจริ ง  ในระหว่ างวัน ท่ี  7-8 เมษายน 2564 ณ 
โรงเรียนวัดบัวขวัญ 
(มีทับราษฎร์บ ารุง) 
-  บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะใน
การปฏิบัติหน้าท่ี      

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะ/ประสบการณ์/มีก าหนด
แนวพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  -  บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ เต็มใจ 
และเต็มเวลา มีประสิทธิภาพ  เป็นท่ีน่าพอใจ  ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้มาตรฐานของ 
สพป.และ สพฐ.และโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง                                                                                                                                         

สรุปในภำพรวม 

 1.  จุดเด่นของโครงกำร/กิจกรรม 
 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นอย่างดี  
ส่งผลท าให้การด าเนินการทุกกิจกรรมเป็นด้วยความเรียบร้อย 
 2.  จุดควรพัฒนำของโครงกำร/กิจกรรม 

บุคลากรในโรงเรียนมีงานอื่น ๆ นอกเหนืองานสอนหลายด้าน  การอบรมเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติควบคู่ไป
กับงานสอนท าให้ส่งผลกระทบถึงนักเรียนท่ีครูรับผิดชอบ 
 3.   ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนาโครงกำร/กิจกรรม 
 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้  
ครอบคลุมงานทุกฝ่าย  เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



อบรมหลักสูตรเชิงปฏบิัตกิำร กำรออกแบบกจิกรรมกำรเรียนรู้และกำรวัดประเมินผล โดยเน้นทักษะกำรคดิขั้นสงูผำ่น
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง ในระหว่ำงวันที่ 7-8 เมษำยน 2564 ณ โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับรำษฎร์บ ำรุง) 

 

 

 

 

 

 

 



 อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำร กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรวัดประเมินผล โดยเน้นทักษะกำรคิด
ขั้นสูงผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง ในระหว่ำงวันที่ 7-8 เมษำยน 2564 ณ โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับรำษฎร์บ ำรุง) 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรเข้ำร่วมกำรอบรม สัมมนำ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพ  

      

 

   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏบิตัิงำน 

ครูเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
การพัฒนาครูและบุคลากร  จึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตรงตามมาตรฐานท่ี ก าหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเพียบพร้อมท้ังความรู้และ
ประสบการณ์  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  มีขวัญและก าลังใจท่ีดี  ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพครู  อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน  

 2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของหมู่คณะในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว 

  เป้ำหมำย 
       1. ผลผลิต 
    1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน                                          
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                           
           1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีความสุขในการปฏิบัติงาน และผลงาน                      
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น      

      2. ผลลัพธ ์

  2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี  ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ   

            2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน และสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ / วิธีกำรประเมิน / เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
กำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน                                          
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                           

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/
สัมมนา 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน และผลงาน                      
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น      
 

สวัสดิการครู แบบสอบถามความพึงพอใจ 



ผลลัพธ์ (Outcomes)   

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   

เกียรติบัตร มอบรางวัลผลงานท่ีได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

รางวัลผลงานท่ีได้รับ มอบขวัญก าลังใจ 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงกำร/ 

กิจกรรม 

 สภำพ
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียน  

 

✓  มีการมอบของรางวัลแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาศต่าง ๆของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของ
หมู่คณะในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว 

 

✓  บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ 
เต็มใจ และเต็มเวลา มีประสิทธิภาพ                            
เป็นท่ีน่าพอใจ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  สภำพ
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

บรรลุ ไม่บรรลุ  

ผลผลิต (Outputs)     

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100 มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน                                       
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                           

✓  มีการมอบของรางวัลแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 



2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100 มีความสุขในการปฏิบัติงาน และ
ผลงาน  มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น      

✓  บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจท่ีดี ได้รับการ  
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ
และก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   

✓  แสดงความยินดีกับครูและบุคลาการทางศึกษา 
เช่น  การแสดงความยินดีกับครูท่ีได้รับการ
บรรจุแต่งต้ังต าแหน่งครูผู้ช่วย 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน และสร้าง
ผลงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

✓  บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ 
เต็มใจ และเต็มเวลา มีประสิทธิภาพ                        
เป็นท่ีน่าพอใจ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 

สรุปในภำพรวม 

 1.  จุดเด่นของโครงกำร/กิจกรรม 

  - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจการปฏิบัติงานและมีความรักความสามัคคี
ของหมู่คณะในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว 

  2.  จุดควรพัฒนำของโครงกำร/กิจกรรม 
  - งบประมาณในการจัดกิจกรรมท่ีต้องน ามาจากภายนอก ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สถานศึกษาไม่มีรายได้จากสวัสดิการร้านค้า เนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีโรงเรียน แต่ยังต้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทางศึกษา ท าให้ต้องใช้งบประมาณท่ี
จ ากัดในการด าเนินกิจกรรม 

 3.   ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนำโครงกำร/กิจกรรม 

  - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้
ครอบคลุมงานทุกฝ่าย  เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 



ภำพกิจกรรมโครงกำรเสรมิสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏบิตัิงำน  

ประจ ำปงีบประมำณ 2564 

 
แสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สาลินี สุขศิริ เนื่องในโอกาสย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี รร.วัดบัวขวัญ 

 

 
อวยพรวันเกิดท่าน ผอ.สนั่น ไชยหงษ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 

 



ภำพกิจกรรมโครงกำรเสรมิสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏบิตัิงำน  

ประจ ำปงีบประมำณ 2564 

 

 

 

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สนั่น ไชยหงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งท่ี รร.วัดบางไกรนอก 

 



ภำพกิจกรรมโครงกำรเสรมิสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏบิตัิงำน  

ประจ ำปงีบประมำณ 2564 

จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับคุณสิทธิพร เกตุมี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 

 

 

 

 

 

                 ลงช่ือ   

(นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 

ผู้รับรองข้อมูล 
 

 

  ลงช่ือ         
(นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
ผู้รายงานข้อมูล 

 

 


