
 

 1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเขาทะลพิุทยาคม 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสรุาษฎรธ์านี ชุมพร 

รายงานผลการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล                      

             ประจ าปีการศึกษา 2564 



 

 2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตำแหน่ง ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ครู ครูผู้ช่วย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 
ปีการศึกษา 

2564 
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แผน ูมิแสดงจ านวนข้าราชครูและบุคลากรทางการศึษา
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
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 3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
2. ข้อมูลนักเรียน  
 

ระดับชั้น ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที  1 42 30 72 2 
มัธยมศึกษาปีที  2 37 27 64 2 
มัธยมศึกษาปีที  3 21 3  49 2 

รวม (ม.1-3) 100 85 185 6 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มัธยมศึกษาปีที  4 31 30 61 3 
มัธยมศึกษาปีที  5 35 28 63 3 
มัธยมศึกษาปีที  6 16 38 54 3 

รวม (ม.4-6) 82 96 178 9 
รวมทั้งหมด  182 181 363 15 

 
 
 
              ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 



 

 4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

3. การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
******************* 

แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

1. นางสา กาญจนา สนรัมย์ คร  คศ.1 
การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข ง
ผ  บริหาร นัก ิ าการ และคร  ในหั ข   เทคนิคและ ิธีการส น
  นไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห  งเรียน  นไลน์โดยใ  โครงงาน
เป็นฐาน 

 
 

19 พ.ค. 2564 
 

  นไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร  มกับ 
หน  ยปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์
และน ัตกรรมการศึกษา             
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหา ิทยาลัย 

 
 
6 

การ บรม  นไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียน
การส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข งผ  บริหาร 
นัก ิ าการ และคร ” ในหั ข   การจัดกิจกรรมการเรียน
  นไลน์ตามแน คิดเกมิฟิเค ัน และ การ ัดและประเมินผล
สำหรับการเรียน  นไลน์  
ให ไ   ณ  ันที  21 พฤษภาคม พุทธศักรา  2564 

 
 

2  พ.ค. 2564 
 

  นไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร  มกับ 
หน  ยปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์
และน ัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

 
 
6 

การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข ง
ผ  บริหาร นัก ิ าการ และคร  ในหั ข   การส งเสริมศักยภาพการ
เรียนร  ด  ยสื   ิดีโ   นไลน์ และห  งเรียนกลับด านด  ย ิดีโ 
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

 
 

21 พ.ค. 2564 
 

  นไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร  มกับ 
หน  ยปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์
และน ัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

 
 
6 



 

 5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

1. นางสา กาญจนา สนรัมย์ คร  คศ.1 ผ านการ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC Online 2 21 
“Online  ย างไรให  Active Learning” จากหลักส ตรส  การ
จัดการเรียนร  เ ิงรุก พหุปัญญา ศต รรษที  21 ให ไ   ณ  ันที  27 
พฤษภาคม พุทธศักรา  2564 

 
27 พ.ค. 2564 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ุมพร 
ร  มมื  คณะครุศาสตร์ 
มหา ิทยาลัยรา ภัฏสุราษฎรธ์านี 

 
3 

ผ านการ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC Online 2 21 
“Online  ย างไรให  Active Learning” ส งเสริมศักยภาพการ
เรียนร  ด  ย Digital Learning สร างสื  การส น คลิปง ายๆ  
ให ไ   ณ  ันที  27 พฤษภาคม พุทธศักรา  2564 

 
27 พ.ค. 2564 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ุมพร 
ร  มมื  คณะครุศาสตร์ 
มหา ิทยาลัยรา ภัฏสุราษฎรธ์านี 

 
3 

ผ านการ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC Online 2 21 
“Online  ย างไรให  Active Learning” เทคนิคและ ิธีการส น
  นไลน์ style New Normal 
ให ไ   ณ  ันที  2  พฤษภาคม พุทธศักรา  2564 

 
28 พ.ค. 2564 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ุมพร 
ร  มมื  คณะครุศาสตร์ 
มหา ิทยาลัยรา ภัฏสุราษฎรธ์านี 

 
3 

ผ านการ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC Online 2 21 
“Online  ย างไรให  Active Learning” Online ให  Active 
Learning ค ามท าทาย ิถีปกติใหม  ให ไ   ณ  ันที  2  พฤษภาคม 
พุทธศักรา  2564 

 
28 พ.ค. 2564 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ุมพร 
ร  มมื  คณะครุศาสตร์ 
มหา ิทยาลัยรา ภัฏสุราษฎรธ์านี 

 
3 

ได นำเสน ผลงานและเข าร  ม การประ ุม ิ าการคณิตศาสตร์
บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจำปี 2564 (APAM 2 21) 

 
17 – 1   

มิ.ย. 2564 

ภาค ิ าคณิตศาสตร์และ ิทยาการ
ค มพิ เต ร์ คณะ ิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

 
 

12 
 
 



 

 6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

1. นางสา กาญจนา สนรัมย์ คร  คศ.1 ได ผ านการ บรมเ ิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนร  
ร ปแบบ  นไลน์ สำหรับคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จำน น 15  ั  โมง) 

14 – 15  
ส.ค.2564 

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
15 

เข าร  มกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนาน ัตกรรม Active 
Learning ภายใต โครงการ AL  ิถีใหม   ิถีคุณภาพ 

7 มิ.ย. 2564 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

3. การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
******************* 

แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานีชุมพร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ าษาไทย  าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

2. นางน  รรณ  หัตถา 
 

คร  คศ.2 
 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (คร ) CLUB หั ข   
“ส น  นไลน์ ย างไรให  Smart ในยุค Next Normal” 

15 พ.ค. 2564 

โครงการเยา  น าสาทั  ไปร ม
ใจสร างสรรค์ทำดี  นไลน์ 
(Youth R-SA)  มรมพุทธศาสตร์
สากล ใน ุปถัมภ์สมเด็จพระมหา
รั มังคลาจารย์ 

 
 
6 

 บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียนการ
ส น  นไลน์ยุคปกติใหม :มุมม งข งผ  บริหาร นัก ิ าการและ
คร  หั ข   เทคนิคและ ิธีส น  นไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และ
ห  งเรียน  นไลน์โดยใ  โครงงานเป็นฐาน” 

19 พ.ค. 2564 https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร  มกับหน  ย
ปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 

https://webinar.moe.go.th/


 

 8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

2. นางน  รรณ  หัตถา 
 

คร  คศ.2 
  บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียน             

การส น  นไลน์ยุคปกติใหม  หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียน               
การสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและ
ประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์” 

 
 

20 พ.ค. 2564 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร  มกับหน  ย
ปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

 
 
6 

 บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียนการ
ส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ 

และครู” ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอ
ออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

 
 

21 พ.ค. 2564 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร  มกับหน  ย
ปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

 
 
6 

 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” ส งเสริมศักยภาพการ
เรียนร  ด  ย Digital Learning สร างสื  การส นคลิปง ายๆ 

 
 

27 พ.ค. 2564 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี ชุมพร ร่วมกับ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

 
 
6 

 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” Online ให  Active 
learning เทคนิคและ ิธีการส น  นไลน์ Style New 
Normal 

 
 

28 พ.ค. 2564 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี ชุมพร ร่วมกับ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี 

 
 
3 

https://webinar.moe.go.th/
https://webinar.moe.go.th/


 

 9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

2. นางน  รรณ  หัตถา 
  
 
  
  
  

คร  คศ.2 
 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” Online ให  Active 
learning ค ามท าทาย  ิถีปกติใหม  

28 พ.ค. 2564 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี ชุมพร ร่วมกับ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

 
 
3 

การ บรมเ ิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนร               
ร ปแบบ  นไลน์สำหรับคร  

14-15  
ส.ค. 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12 

3. นางสา รัตนา ศิลปกุล คร  คศ.2 
เทคนิคการสร างนิสัยรักการ  าน เพื  การเรียนร   ย างยั งยืน 1 พ.ค. 2564 

 บรม Online ผ านระบบ
ซ ม/NANMEEBOOKS 

6 

 บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียนการ
ส น  นไลน์ยุคปกติใหม :มุมม งข งผ  บริหาร นัก ิ าการและ
คร  หั ข   เทคนิคและ ิธีส น  นไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และ
ห  งเรียน  นไลน์โดยใ  โครงงานเป็นฐาน” 

19 พ.ค. 2564 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร  มกับหน  ย
ปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

 
 
6 

 บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียนการ
ส น  นไลน์ยุคปกติใหม  หั ข   การจัดกิจกรรมการเรียนการ
ส น  นไลน์ตามแน คิดเกมิฟิเค ัน และการ ัดและประเมิน
สำหรับการเรียน  นไลน์” 

20 พ.ค. 2564 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร  มกับหน  ย
ปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 
 

 
 
 
6 

https://webinar.moe.go.th/
https://webinar.moe.go.th/


 

 10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

3. นางสา รัตนา ศิลปกุล คร  คศ.2 
 บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียนการ
ส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข งผ  บริหาร นัก ิ าการ 
และคร ” ในหั ข   การส งเสริมศักยภาพการเรียนร  ด  ยสื   ีดีโ 
  นไลน์ และห  งเรียนกลับด านด  ย ีดีโ แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พ.ค. 2564 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร  มกับหน  ย
ปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

6 

 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” ส งเสริมศักยภาพการ
เรียนร  ด  ย Digital Learning สร างสื  การส นคลิปง ายๆ 

27 พ.ค. 2564 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที 
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี  ุมพร ร  มกับ                     
คณะครุศาสตร์ มหา ิทยาลัย             
รา ภัฏสุราษฎร์ธานี 

6 

 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” Online ให  Active 
learning เทคนิคและ ิธีการส น  นไลน์ Style New 
Normal 

28 พ.ค. 2564 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที 
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี  ุมพร ร  มกับ คณะครุ
ศาสตร์ มหา ิทยาลัยรา ภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

3 

 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” Online ให  Active 
learning ค ามท าทาย  ิถีปกติใหม  

28 พ.ค. 2564 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที 
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี  ุมพร ร  มกับ คณะครุ
ศาสตร์ มหา ิทยาลัยรา ภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

3 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม จำนวน

https://webinar.moe.go.th/


 

 11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ชั่วโมง 
3. นางสา รัตนา ศิลปกุล คร  คศ.2 การ บรมเ ิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนร  ร ปแบบ

  นไลน์สำหรับคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

14-15      
 ส.ค. 2564 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

15 

 บรมหลักส ตร “กิจกรรมห  งสมุดสีเขีย ” 3  ส.ค. 2564 มหา ิทยาลัยรา ภัฎลำปาง 6 
การประ ุมหลักเกณฑ์และ ิธีการประเมินตำแหน งและ ิทย
ฐานะข ารา การคร และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน งคร              
( 9/2564) 

 

19 ส.ค. 2564 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์- ุมพร 

3 

ประ ุมเ ิงปฏิบัติการสร างการรับร  ระบบคลังข  ส บPISA 16 ก.ย. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์- ุมพร 

6 

ประ ุมโครงการพัฒนาศักยภาพผ  เรียนร ม 21 ก.ย. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์- ุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

3. การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
******************* 

แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานีชุมพร 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

4. นางสา ศิริ ร คล ายสกุล คร  คศ.3 “Online  ย างไร ให  Active Leraning”ส งเสริมศักยภาพ            
การเรียนร  ด  ย Digital Learning สร างสื  การส น คลิป
ง ายๆ 

 

27 พ.ค.2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

  
4 

“Online  ย างไร ให  Active Leraning”จากหลักส ตรส                
การจัดการเรียนร  เ ิงรุก พหุปัญญา ศตร รรษ 21 

 
27 พ.ค.2564 

การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

 
4 

“Online  ย างไร ให  Active Leraning”  
Online  ย างไร ให  Active Leraning ค ามท าทาย ิถี
ปกติใหม  

 

28 พ.ค.2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

 
4 

“Online  ย างไร ให  Active Leraning” เทคนิคและ
 ิธีการส น  นไลน์ style New Normal 

 
 

28 พ.ค.2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

 
4 
 
 
 



 

 13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

4. นางสา ศิริ ร คล ายสกุล คศ.3 การสร างการรับร  ระบบคลังข  ส บ PISA Style และ
ระบบคลังสื  ดิจิต ล OBEC Content Center ผ านระบบ
  นไลน์ 

13 ส.ค.2564 
การ บรม  นไลน์/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

4 

5. นายศุภ ัย  น นหงษ์ คศ.1 หลักส ตรการลดค ามเสี ยงภัยพิบัติธรรม าติและการ
ปรับตั รับการเปลี ยนแปลงสภาพภ มิ ากาศ  

19 พ.ค.2564 
https://www.thaisafeschools.com/ 
 

20 

หลักส ตรการพัฒนาสมรรถนะคร มื  า ีพ  นไลน์ ด าน
การจัดการเรียนร  ยุคใหม  

15 มิ.ย.2564 www. นัคร .com 22 

“Online  ย างไร ให  Active Leraning”  
จากหลักส ตรส  การจัดการเรียนร  เ ิงรุก พหุปัญญา 
ศต รรษที  21 

27พ.ค.2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎรธานี  ุมพร 

 
4 

“Online  ย างไร ให  Active Leraning” Online 
 ย างไร ให  Active Leraning ค ามท าทาย ิถีปกติใหม  
 

28 พ.ค.2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

 
4 

“Online  ย างไร ให  Active Leraning” ส งเสริม
ศักยภาพการเรียนร   ด  ย Digital learning สร างสื  การ
ส น คลิปง าย ๆ 

27 พ.ค.2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

 
4 

การ บรมเพื  ข มี ิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ  
( 9/2564) 

4 ต.ค.2564 การ บรม  นไลน์/ 
โร เรียนมาบ ำมฤต ิทยา 
 
 
 
 

  
 
4 



 

 14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

5. นางสา ศิณีรัตน์  โภ ากรณ์ คร  
 ัตราจ าง 

“Online  ย างไร ให  Active Leraning”จากหลักส ตร             
ส  การจัดการเรียนร  เ ิงรุก พหุปัญญา ศตร รรษ 21 
 

27 พ.ค.2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

4 

“Online  ย างไร ให  Active Leraning”  
Online  ย างไร ให  Active Leraning ค ามท าทาย ิถี
ปกติใหม  
 

28 พ.ค.2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

4 

“Online  ย างไร ให  Active Leraning” เทคนิคและ
 ิธีการส น  นไลน์ style New Normal 

 
 

28 พ.ค.2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
Online 2021/ 
สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

4 

ประ ุม ี้แจงการจัดเก็บข  ม ลคร และบุคลากรทางการ
ศึกษารายคนด  ยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS 
(Human Resource Management System) 

 
15 ก.ย.2564  

สพม.สุราษฎร์ธานี  ุมพร 
 
4 

6. นางสา สิริมา เก๊าหลิม คร  
 ัตราจ าง 

“การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข ง
ผ  บริหาร นัก ิ าการ และคร ” ในหั ข   แน ทางการพัฒนาการ
เรียน  นไลน์ และการส นปล ดภัยบนโลก ินเท ร์เนต็ด  ยการ
เรียนเ ิงรุก 

17 พ.ค. 2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
2021 Webinar 

4 

 “การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข ง
ผ  บริหาร นัก ิ าการ และคร ” ในหั ข   เทคนิคและ ิธีการส น
  นไลน์แบบมีปฏิสมัพันธ์ และห  งเรียน  นไลนโ์ดยใ  โครงงาน
เป็นฐาน 
 

19 พ.ค. 2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
2021 Webinar 

4 



 

 15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

6. นางสา สิริมา เก๊าหลิม คร  
 ัตราจ าง 

“การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม ง
ข งผ  บริหาร นัก ิ าการ และคร ” ในหั ข   การจัด
กิจกรรมการเรียน  นไลน์ตามแน คิดเกมิฟิเค ัน และ
การ ัดและประเมินสำหรับการเรียน  นไลน์ 

2  พ.ค. 2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
2021 Webinar 

4 

“การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม ง
ข งผ  บริหาร นัก ิ าการ และคร ” ในหั ข   การส งเสริม
ศักยภาพการเรียนร  ด  ยสื   ิดิโ   นไลน์ และห  งเรียน
กลับด านด  ย ิดิโ แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พ.ค. 2564 
การ บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC 
2021 Webinar 

4 

การประ ุมการ ิจัยทางการศึกษาระดับ าติ ครั้งที  16 
“น ัตกรรมการศึกษา : กล าเปลี ยน สร างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย” 

26-27  
พ.ค. 2564 

การ บรม  นไลน์ / สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

3. การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
******************* 

แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานีชุมพร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม จำนวน
ชั่วโมง 

7. 
 
 
 
 
 
 

นายจิร ัฒน์  โกสิทธิ ์ คร  คศ.2 ค ามร  เกี ย กับแผนที ดา    พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

บัญ ีครั เรื น   พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

 ันฉัตรมงคล   พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

ค ามร  เกี ย กับพระรา บัญญัติการศึกษาแห ง าติ                  
พุทธศักรา  2542 

  พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

เรียนร  กับห  งสมุดทุกที ทุกเ ลา ต บคำถามคำถ กคำผิด 9 พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

การจัดการข  ม ลสารสนเทศและการใ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ย าง
ปล ดภัย 

9 พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

ค ามร  เกี ย กับพระรา พิธีพื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาข ัญ 9 พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

หลักส ตรการร  และเข าใจดิจิทัล 1  พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

ร  เท าทันยาเสพติดให โทษ 12 พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

ค ามฉลาดทางดิจิทัล 13 พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

ระเบียบนายกรัฐมนตรี  าด  ยการลาข ง  ารา การ 13 พ.ค. 2564  บรม  นไลน์  

การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข ง
ผ  บริหาร นัก ิ าหาร และคร  ในหั ข   การสร างห  งเรียน
  นไลน์ 1 และ 2 

1  พ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
( บรม  นไลน์) 

 



 

 17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

7. นายจิร ัฒน์  โกสิทธิ ์
 

คร  คศ.2 
OBEC Online 2021   นไลน์ ย างไรให  Active Learning 28 พ.ค. 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 ุมพร 

 
4 

ปริศนา ักษร   ง  าง 5 ก.ค.2564  บรม  นไลน์  

การต  ต านยาเสพติด 11 ก.ค.2564  บรม  นไลน์  

ค ามร  เกี ย กับภาษาไทย เนื  งใน ันภาษาไทยแห ง าติ 29 ก.ค. 2564  บรม  นไลน์  

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนร  ร ปแบบ  นไลน์ สำหรับคร 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14 – 15  
ส.ค.2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
( บรม  นไลน์) 

15 

หลักส ตรการสร างเกมการศึกษา ด  ย Gamilab 15 ส.ค.2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังห ัด
ข นแก น( บรม  นไลน์) 

3 

 ันสัปดาห์ ิทยาศาสตร์แห ง าติ 1  ส.ค. 2564  บรม  นไลน์  

 . นางสา ด งกมล ศรีไสยเพ ร คร  คศ.1 

การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข งผ  บริหาร 
นัก ิ าการ และคร  ในหั ข   เทคนิคและ ิธีการส น  นไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และห  งเรียน  นไลน์โดยใ  โครงงานเป็นฐาน 

19 พ.ค. 2564 
 

  นไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร  มกับ หน  ย
ปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์
และน ัตกรรมการศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหา ิทยาลัย 

 

6 



 

 18 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

 . นางสา ด งกมล ศรีไสยเพ ร คร  คศ.1 
 

การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข งผ  บริหาร 
นัก ิ าการ และคร  ในหั ข   การจัดกิจกรรมการเรียน  นไลน์ตาม
แน คิดเกมิฟิเค ัน และการ ัดและประเมินสำหรับการเรียน
  นไลน์ 

2  พ.ค .2564 
 

  นไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร  มกับ หน  ย
ปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์
และน ัตกรรมการศึกษา                  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหา ิทยาลัย 

6 

การจัดการเรียนการส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมม งข งผ  บริหาร 
นัก ิ าการ และคร  ในหั ข   การส งเสริมศักยภาพการเรียนร  ด  ยสื  
 ิดีโ   นไลน์ และห  งเรียนกลับด านด  ย ิดีโ แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พ.ค. 2564 
 

  นไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร  มกับ หน  ย
ปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์
และน ัตกรรมการศึกษา                  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหา ิทยาลัย 

6 

 บรมเ ิงปฏิบัติการ เพื  ขับเคลื  นการนำหลักจิต ิทยาไปใ  ใน
โรงเรียนผ านระบบ  นไลน์ 

19 ส.ค.2564 
  นไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที 
การศึกษามัธยมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี  ุมพร 

6 

 บรมเ ิงปฏิบัติการเพื  พัฒนาคร แนะแน  ผ านระบบ
 ิเล็กทร นิกส์ตามโครงการยกระดับการขับเคลื  นงานแนะแน ใน
สถานศึกษาและสร างเสริมสมรรถนะผ  เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื  การศึกษาต  และการมีงานทำ 

11-12 
ก.ย. 2564 

  นไลน์ สมพ. สุราษฎร์ธานี
 ุมพร ร  มกับศ นย์แนะแน 
ประจำเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 ุมพร โรงเรียนศรียาภัย 

12 



 

 19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

 
3. การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

******************* 
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานีชุมพร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

9. นางมณฑิรา จันทร์มุ ย พนักงาน
รา การ 

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนร  ร ปแบบ  นไลน์ 
14-15  

ส. ค2564 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 

16 
 

หลักปรั ญาเศรษฐกิจพ เพียง 26 ส.ค.2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี 

16 

หลักส ตรที   1  Next Normal Education Reimagined 
การบริหารการจัดการเรียนการส น  นไลน์พร  ม
ประสบการณ์จริงจากผ  บริหารสถานศึกษา 

1  ก.ย.2564   

หลักส ตรที  2  
กลยุทธ์การจัดการเรียนการส นและการจัดประ ุม  นไลน์ให 
มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal 

11 ก.ย.2564  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

9. นางมณฑิรา จันทร์มุ ย พนักงาน
รา การ 

หลักส ตรที  3  
มุมม งใหม ข งการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะผ  เรียนส  การเป็นพลเมื งยุคดิจิทัลข งโลกแห ง 
ศต รรษที  21 

15  ก.ย.2564   

หลักส ตรที   5 
หลักส ตรที  5 การ  กแบบและเลื ก ุปกรณ์ Smart & Safety 
Virtual Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 

25  ก.ย.2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 21 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

3. การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
******************* 

แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานีชุมพร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ าษาต่างประเทศ  าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

10. นางสา คคนางค์ ค รินทร์ 
 

คร  คศ.1 
OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการส น
  นไลน์ยุคปกติใหม  มุมม งข งผ  บริหาร นัก ิ าการ 
และคร ” 

17-21 

พ.ค. 2564 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

5  ัน 

ระบบการสื  สารทางไกล OBEC Online 2021 
“  นไลน์ ย างไรให  Active learning” 

28 พ.ค.2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี   ุมพร 

3 

 17/2552  21/256  ส    9/2564  ย างไร? ใน   ง
เปลี ยน 

5 ก.ค. 2564 

 

บริษัท เ สพี รีเสิร์  จำกัด บรรยายโดย คร 
สายบั  พิมพ์มหา 

3 

การ บรม มปฏิบัติติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนร  
ร ปแบบ  นไลน์สำหรับคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15  

ส.ค. 2564 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

15 
 
 
 

 
การ บรม  นไลน์เ ิงปฏิบัติการ การสร างเกมการศึกษา
ด  ย Gamilab.com 

15 ส.ค.2564 

 

บริษัท เ สพี รีเสิร์  จำกัด บรรยายโดย 
นายข ัญ ัย  จันทร์แดง 3 

https://gamilab.com/?fbclid=IwAR1518RnbHnG20IWt6zQ8oWCX6IFeDFReoaAnKHvwOS0Ttv3h8bgQVMt75c
https://gamilab.com/?fbclid=IwAR1518RnbHnG20IWt6zQ8oWCX6IFeDFReoaAnKHvwOS0Ttv3h8bgQVMt75c
https://gamilab.com/?fbclid=IwAR1518RnbHnG20IWt6zQ8oWCX6IFeDFReoaAnKHvwOS0Ttv3h8bgQVMt75c


 

 22 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม จำนวน
ชั่วโมง 

10. นางสา คคนางค์ ค รินทร์ 
 

คร  คศ.1 การประ ุมหลักเกณฑ์และ ิธีการประเมินตำแหน งและ
 ิทยฐานะข ารา การคร และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน งคร  ( 9/2564) 

 

19 ส.ค. 64 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา           
สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

 
3 

"การสร างสรรค์ใบงานมี ี ิตด  ย LIVE WORKSHEETS" 22 ส.ค. 64 
บริษัท เ สพี รีเสิร์  จำกัด บรรยายโดย         
คร สายบั  พิมพ์มหา 3 

หลักส ตรทำคลิปการส นแบบเห็นหน าผ  ส น             
 ย างง ายด  ย Canva 

 

2  ส.ค. 64   

บริษัท เ สพี รีเสิร์  จำกัด               
 ิทยากรโดย คร กัญญาภัทร ศุภมาตย์ 
ตำแหน ง คร  โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 
สพม. ัยภ มิ 

3 

คร พันธุ์ใหม หั ใจโซเ ียล 

 

4 ก.ย. 64 

 

บริษัท เ สพี รีเสิร์  จำกัด 

8 
 
 
 
 

การสร างสื  การเรียนร  มัลติมีเดีย ด  ยเสียงบรรยาย              
 ัตโนมัติ 

18 ก.ย. 64 

 งค์การบริหารส  นจังห ัดข นแก น 
ร  มกับสำนักงานศึกษาธิการจังห ัด
ข นแก น  

 

7 



 

 23 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1 . นางสา คคนางค์  ค รินทร์ คร  คศ.1 การ บรมพัฒนาคร ส  ค ามก า หน าเพื  ข มี ข เลื  น
 ิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ( ๙/๒๕๖๔( PA)  ๑
๗/๒๕๕๒ และ  ๒๑/๒๕๖๐) 

4 ต.ค. 64 
สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี  ุมพร 6 

11. นางพนิดา   เจริญศรี คร  คศ.2  บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียน
การส น  นไลน์ยุคปกติใหม :มุมม งข งผ  บริหาร 
นัก ิ าการและคร  หั ข   เทคนิคและ ิธีส น  นไลน์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์และห  งเรียน  นไลน์โดยใ  โครงงานเป็น
ฐาน” 

19 พ.ค. 64 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร  มกับหน  ยปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

6 

 บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียน
การส น  นไลน์ยุคปกติใหม  หัวข้อ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัด
และประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์” 

20 พ.ค. 64 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร  มกับหน  ยปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

6 

 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” Online ให  
Active learning ค ามท าทาย  ิถีปกติใหม  

28 พ.ค. 64 Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

 
6 
 
 
 
 
 
 

https://webinar.moe.go.th/
https://webinar.moe.go.th/


 

 24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

11. นางพนิดา  เจริญศรี คร  คศ.2 การ บรม มปฏิบัติติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนร  
ร ปแบบ  นไลน์สำหรับคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 
ส.ค. 2564 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

15 

การ บรม  นไลน์เ ิงปฏิบัติการหลักส ตรการสร างสรรค์
ใบงานมี ี ิตด  ย live worksheet 22 ส.ค. 2564 

https://www.facebook.com/KruSaibua/
สำนักงานศึกษาธิการจังห ัดข นแก น 
สำนักงานเขตพ้ืนที ศึกษามัธยมศึกษา
ข นแก นร  มกับ มรมข นแก นโรบ ท          
และเพจคร สายบั  

3 

12. นางเพ รรัตน์  ยุติมิตร คร  คศ.2  บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียน
การส น  นไลน์ยุคปกติใหม :มุมม งข งผ  บริหาร 
นัก ิ าการและคร  หั ข   เทคนิคและ ิธีส น  นไลน์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์และห  งเรียน  นไลน์โดยใ  โครงงานเป็น
ฐาน” 

19 พ.ค. 2564 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร  มกับหน  ยปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

6 

 บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียน
การส น  นไลน์ยุคปกติใหม  หัวข้อ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัด
และประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์” 

20 พ.ค. 2564 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร  มกับหน  ยปฏิบัติการ ิจัยสิ งประดิษฐ์ และ
น ัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 
 

6 

https://webinar.moe.go.th/
https://webinar.moe.go.th/


 

 25 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

12. นางเพ รรัตน์  ยุติมิตร คร  คศ.2  บรม  นไลน์ OBEC ๒๐๒๑ webinar “การจัดการเรียน
การส น  นไลน์ยุคปกติใหม  : มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วย
วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พ.ค. 64 

https://webinar.moe.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร  มกับหน  ยปฏิบัติการ 
 ิจัยสิ งประดิษฐ์ และน ัตกรรมการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ิทยาลัย 

6 

 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” ส งเสริม
ศักยภาพการเรียนร  ด  ย Digital Learning สร างสื                 
การส นคลิปง ายๆ 

27 พ.ค. 64 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

6 

 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” Online ให  
Active learning เทคนิคและ ิธีการส น  นไลน์             
Style New Normal 

28 พ.ค. 64 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

3 

 บรมระบบการสื  สารทางไกล OBEC online ๒๐๒๑ 
“Online  ย างไร ให  Active Learning” Online                 
ให  Active learning ค ามท าทาย  ิถีปกติใหม  

28 พ.ค. 64 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี 

3 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนการนำหลัก
จิตวิทยาไปใช้ในโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ 19 ส.ค. 64 

Zoom สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

6 

https://webinar.moe.go.th/


 

 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

12. นางเพ รรัตน์  ยุติมิตร คร  คศ.2 
การ บรม  นไลน์เ ิงปฏิบัติการหลักส ตรการสร างสรรค์
ใบงานมี ี ิตด  ย live worksheet 22 ส.ค. 64 

https://www.facebook.com/KruSaibua/
สำนักงานศึกษาธิการจังห ัดข นแก น 
สำนักงานเขตพ้ืนที ศึกษามัธยมศึกษา
ข นแก นร  มกับ มรมข นแก นโรบ ท และ
เพจคร สายบั  

3 

การ บรมพัฒนาคร ส  ค ามก า หน า เพื  ข มี ข เลื  น
 ิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ( 9/2564 ( PA),  
17/2552 และ  21/2560 

4 ต.ค. 2564 Google meet สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ร  มกับโรงเรียนมาบ ำมฤต ิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2564 

3. การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
******************* 

แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานีชุมพร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

13. นางสา จนิตนา ศาสตร์เจริญ คร  คศ 1  บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC  Online 2021 
“ Online  ย างไรให  Active Learning” จากหลักส ตรส  
การจัดการเรียนร  เ ิงรุก   พหุปัญญา ศต รรษที  21 

27 พ.ค. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

4 

 บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC  Online 2021 
“ Online  ย างไรให  Active Learning”  เทคนิคและ
 ิธีการส น  นไลน์ 
Style  New Normal 

28 พ.ค. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

4 

 บรมระบบสื  สารทางไกล OBEC  Online 2021 
“ Online  ย างไรให  Active Learning”  Online ให  
Active Learning ค ามท าทาย ิถีปกติใหม  

 28 พ.ค.2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

4 

ส งผลงานเข าร  มโครงการคัดเลื กล กเสื คุณภาพ 
(ผ านการคัดเลื กเป็นล กเสื คุณภาพ) 

1 ก.ค.2564  มรมล กเสื   ิรธีรภพ 

 
 
3 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

13. นางสา จินตนา  ศาสตร์เจริญ คร  คศ 1 การพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข ารา การคร และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามกร บแน ทางการพัฒนา
ทักษะด านดิจิต ลข งข ารา การ และบุคลากร
ภาครัฐ ตามที  ก.พ.กำหนด และตามกร บแน 
ทางการพัฒนาทักษะด านดิจิทัลสำหรับข ารา การคร 
และบุคลากรทางการศึกษาที  ก.ค.ศ.กำหนด 

9 ก.ย.2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

3 

 บรมเ ิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนร  
ร ปแบบ  นไลน์สำหรับคร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15  
ส.ค.2564 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

15 

โครงการส งเสริมการเรียนร  เพื  พัฒนาทักษะ า ีพ 
(  างทาสีและเพ นท์ฝาผนัง) 

4-5  
ก.ย. 2564 

ศ นย์การศึกษาน กระบบและการศึกษา
ตาม ัธยาศัย ำเภ ปะทิ  

16 

 บรมหลักส ตรที  1 NEXT  Normal  Education  
Reimagined 
การบริหารจัดการการเรียนการส น  นไลน์ พร  ม
ประสบการจริงจากผ  บริหารสถานศึกษา 

10 ก.ย. 2564 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ บริษัท ไมโครซ ฟท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

3 

 บรมหลักส ตรที  2  กลยุทธ์การจัดการการเรียนการ
ส นและการจัดประ ุม  นไลน์  NEXT  Normal 
 

11 ก.ย. 2564 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ บริษัท ไมโครซ ฟท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

3 

 บรมหลักส ตรที  3  มุมม งใหม ข งการบริหารจัด
การศึกษาและการพัฒนาทักษะผ  เรียนส  การเป็น
พลเมื งยุคดิจิทัลข งโลกแห งศต รรษที  21 

18 ก.ย. 2564 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ บริษัท ไมโครซ ฟท์       
(ประเทศไทย) จำกัด 

3 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

13. นางสา จินตนา  ศาสตร์เจริญ คร  คศ. 1 การทดส บคุณสมบัติ “นักพัฒนาเยา  น” เพื  เข ารับราง ัล 
สุ รรณภัทรเยา ์ 

 25ก.ย.2564 
 มรม เด็กและเยา  นจังห ัด
สมุทรปราการ 

8 

 บรมหลักส ตรที  4  Blended  Learning  Platform  for  
NEXT  Normal  Education  Reimagined  ด  ย Microsoft 
365 

25 ก.ย.2564 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และ บริษัท ไมโครซ ฟท์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

3 

 บรมหลักส ตรที  5  การ  กแบบและเลื ก ุปกรณ์ Smart & 
Virtual Classroom  ด  ย Microsoft Windows 

25 ก.ย.2564 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และ บริษัท ไมโครซ ฟท์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

3 

ประ ุมแลกเปลี ยนเรีนนร  และถ ดบทเรียน Best Practice 
น ัตกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
โรงเรียนสุจริต สพม. สฎ  พ 

18 ส.ค. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ุมพร 

 
8 
 
 

 บรมหลักส ตรผ  บังคับบัญ าล กเสื จิต าสาพระรา ทานใน
สถานศึกษา   

16-1   
ต.ค. 2564 
 

โรงเรียนมันตานุสรณ์/สำนักงาน
ล กเสื จังห ัด ุมพร 
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3. การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
******************* 

แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานีชุมพร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เรื่องท่ีรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่/หน่วยงานอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

14. นายเ กรินทร์  เพ รกรด คร  คศ.1  บรมหลักส ตรผ  บังคับบัญ าล กเสื จิต าสาพระรา ทานใน
สถานศึกษา 

16-1   
ต.ค. 2564 

 

โรงเรียนมันตานุสรณ์/สำนักงาน
ล กเสื จังห ัด ุมพร 
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โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเ อสวี จังหวัดชุมพร 
077- 620061 


