
 
 

 
 

 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

เร ื ่อง จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)                      
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

 
ด้านที่ ๑ การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 

- การวางแผนกำลังคน 
วางแผนอัตรากำลังเพื ่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการ
ว ิชาเอกของสถานศึกษาให ้สอดคล้องต ่อภารก ิจของสถานศึกษาที ่ เปล ี ่ยนแปลงรวมทั ้ งแผนการปฏ ิรูป                 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ         
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 30 คน 

- การสรรหา 
ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดี

เกณฑ์มีอัตราเพียงพอกับกับการวางแผนกำลังคนครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
- การเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ 
ดำเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ ๑ ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุก
ขั้นตอน 

 
ด้านที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร 

๑. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีพบว่าในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ แสดงให้เห็นว่าครูใน
โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

 
ตารางรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี หัวข้อการอบรม 

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

1 นางสุนิพา ไชยหงษ์ 7 พฤษภาคม 
2564 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื ่อสารสำหรับผู ้นำ
องค์กร 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
2 นางสุนิพา ไชยหงษ์ 7 พฤษภาคม 

2564 
เทคนิค COACHING 
สำหรับผู้ยริหาร 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
 



 
ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

3 นางสุนิพา ไชยหงษ ์ 8 พฤษภาคม 
2564 

PLC : 
Professional 
Learning 
Community 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

 
4 นางรัตนา  สาแหรกทอง 9 พฤษภาคม 

2564 
หลักสูตรปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

 

5 นางรัตนา  สาแหรกทอง 9 พฤษภาคม 
2564 

วิทยาการคำนวณ
ครูปฐมวัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

 

6 นางรัตนา  สาแหรกทอง 9 พฤษภาคม 
2564 

การวิจัย
ปฏิบัติการในช้ัน
เรียน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

 

7 นางรัตนา  สาแหรกทอง 12 พฤษภาคม 
2564 

ทักษะดิจิทัลเพื่อ
อนาคตด้วย
ระบบอิเล็กทอ
นิกส์ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 
 

 

8 นางรัตนา  สาแหรกทอง 12 พฤษภาคม 
2564 

รูปแบบการสอน
ภาษาไทย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

 

9 นางรัตนา  สาแหรกทอง 14 พฤษภาคม 
2564 

ภาษาอังกฤษข้ัน
พื้นฐานสำหรับครู 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 

10 นางรัตนา  สาแหรกทอง 14 พฤษภาคม 
2564 

คุณธรรม 
จริยธรรม สำหรับ
ครู 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 

 
 
 
 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

11 นางรัตนา  สาแหรกทอง 14 พฤษภาคม 
2564 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

 

12 นางรัตนา  สาแหรกทอง 14 พฤษภาคม 
2564 

PLC : Professional 
learning community 
สำหรับครู 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

 

13 นางรัตนา  สาแหรกทอง 14-15 
สิงหาคม 
2564 

การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครู
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 

14 นางรัตนา  สาแหรกทอง 26 สิงหาคม 
2564 

การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 

 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์
 
 
 
 
 
 
 

3   ธันวาคม  
2563 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียรู้
คณิตศาสตร์ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนวิชาคณิต
ศาตร์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดคำนวณ
แบบเวทคณิต 
 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 

16 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์
 

16   มกราคม 
2564 

ครูดีไม่มีอบายมุข 
 
 
 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 
 

 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

17 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์
 

24 มกราคม  
2564 

ยกระดับการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
คณิตศาสตร์ (ระดับ
ประถมศึกษา) 
 

บริษัท อักษร 
เอ็ดดูเคช่ันจำกัด 
(มหาชน) 

 

18 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์
 

9   พฤษภาคม 
2564 

ทักษะดิจิทัลเพื่อ
อนาคต ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 

 
19 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์

 
12 พฤษภาคม 
2564 

การวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
20 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์

 
12 พฤษภาคม 
2564 

รูปแบบการสอน
ภาษาไทย* 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
21 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์ 13  พฤษภาคม 

2564 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
22 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์

 
13  พฤษภาคม 
2564 
 
 

การจัดการเรียนรู้ 
สุขศึกษาในโรงเรียน 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
23 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์

 
13  พฤษภาคม 
2564 
 

PLC สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
 
 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

24 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์
 

14  
พฤษภาคม 
2564 
 

ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน
สำหรับครู 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 

25 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์
 

16  
พฤษภาคม 
2564 
 

รูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
26 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์

 
14-15 
สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน ์

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 

27 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์
 

26  สิงหาคม  
2564 

การอบรมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมมาภิ
บาลในสถานศึกษา 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 

28 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร ์
 

11 กันยายน  
2564 

ผ่านการทดสอบความรู้หลัง
การอบรม 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการเช่ือมโยง
การทำงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่งและวิทยฐานะ 
 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 

29 นางสาวจารุมณี  พร้อมพรั่ง 14-15 
สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์
สำหรับครูสังกัดสำนักงาน 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

30 นางสาวจารุมณี  พร้อม
พรั่ง 

6 กันยายน 
25564 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผ่านระบบออนไลน ์

กระทรวงศึกษาธิการ  

31 นางสาวจารุมณี  พร้อม
พรั่ง 

13 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หลักสูตรสำหรับ
ครูผู้สอน การจักทำ
สารสนเทศและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 

 

32 นางสาวจารุมณี  พร้อม
พรั่ง 

26 สิงหาคม 
2564 

อบรมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรม
มาภิบาลในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 
33 นางสาวจารุมณี  พร้อม

พรั่ง 
12 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หลักสูตรสำหรับ
ครูผู้สอน รูปแบบการ
สอนวิชาศิลปะดนตรี
และนาฏศิลป์ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 

 

34 นางสาวจารุมณี  พร้อม
พรั่ง 

12 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หลักสูตรสำหรับ
ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐานสำหรับครู 
English Language 
Basically for 
Teachrr 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 

 

 
 
 
 
 



 
ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

35 นางสาวจารุมณี  
พร้อมพรั่ง 

12 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับ
ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษในช้ัน
เรียน (Classroom English 
Exprssions 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
36 นางสาวจารุมณี  

พร้อมพรั่ง 
13 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับ
ครูผู้สอน ทักษะครูกับการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
37 นางสาวจารุมณี  

พร้อมพรั่ง 
13 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับ
ครูผู้สอน คุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับครู 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
38 นางสาวจารุมณี  

พร้อมพรั่ง 
12 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับ
ครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
39 นางสาวจารุมณี  

พร้อมพรั่ง 
13 
พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับ
ครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project – Based Leaning) 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 
40 นางสาวธัญวลักษณ์  

กวางไพรศร ี
4 กุมภาพันธ์.
2564 

การประชุมทางวิชาการสภา
การศึกษาเสวนา (OEC 
Forum)  ครั้งท่ี 1 

สำนักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา 

 
 
 
 
 



 
ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน 

ปี 
หัวข้อการอบรม

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

41 นางสาวธัญวลักษณ์  กวางไพรศรี 8 
พฤษภาคม
2564 

การประชุมทาง
วิชาการสภาการศึกษา
เสวนา (OEC Forum)  
ครั้งท่ี 1 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

 
42 นางสาวธัญวลักษณ์  กวางไพรศรี 11 

พฤษภาคม
2564 

การอบรมสัมมนา 
“Growth& Good 
Mindset พัฒนา
เยาวชนอย่างไรให้มี 
Mindset แห่ง
ความสำเร็จ” 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

 

43 นางสาวธัญวลักษณ์  กวางไพรศรี 26 
สิงหาคม
2564 

อบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักสูตรสำหรับครู 
“คุณธรรม จริยธรม 
สำหรับครู” 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

 

44 นางสาวธัญวลักษณ์  กวางไพรศรี 14-15 
สิงหาคม
2564 

การอบรมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมธิ
บาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

45 นางสาวธัญวลักษณ์  กวางไพรศรี 18 
สิงหาคม
2564 

อบรมออนไลน์ 
โครงการพัฒนาครูและ
บุคคลากรทางการ
ศึกษาตามเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน
ตำแหน่งครูฯ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

 

 
 

46 นางสาวธัญวลักษณ์  กวางไพรศร ี 11 
กันยายน 
2564 

การอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา “การเช่ืองโยง
การทำงานตาม
มาตราฐานตำแหน่ง
และวิทยฐานะเพื่อ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ” 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

 



 
ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

47 นางสาวธัญวลักษณ์  กวาง
ไพรศร ี

14 
กันยายน 
2564 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
(ตลาดนัดการเรียนรู้วัง
จันทร์เกษม) 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  

48 นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ์ 15 ตุลาคม 
2564 

การอบรมการพัฒนา
งานวิจัยเชิงคุณภาพและ
เข้าร่วมสัมมนาอิง
ผู้เช่ียวชาญ งานวิจัยเชิง
พื้นท่ีเพื่อจัดทำนโยบาย
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

 

49 นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ์ 14 – 15 
สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

50 นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ์ 23 เมษายน 
2564 

การอบรมทางวิชาการด้วย
รูปแบบ Online การให้
ความรู้และการจัดการพิบัติ
ภัยทางธรรมชาติ 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

51 นางสาวปรรณพัชร์ รักษาล้ำ 17 
สิงหาคม 
2564 

การอบรมซักซ้อมความ
เข้าใจในการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขและการรายงาน
ผลในระบบ CATAS และ
ระบบ NISPA 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 

 

52 นางสาวปรรณพัชร์ รักษาล้ำ 23 เมษายน 
2564 

การอบรมทางวิชาการด้วย
รูปแบบ Online การให้
ความรู้และการจัดการพิบัติ
ภัยทางธรรมชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



 
ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่

จัด 
หลักฐานอ้างอิง 

53 นางสาวอริศรา ชูช่วย 22 เมษายน 
2564 

การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ตามแนวคิด 
ไฮสโคป (High Scope) 

สำนักงานเขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี 
เขต 2 

 

54 นางสาวอริศรา ชูช่วย 23 เมษายน 
2564 

การอบรมทางวิชาการด้วย
รูปแบบ Online การให้ความรู้
และการจัดการพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 

55 นางสาวอริศรา ชูช่วย 15 พฤษภาคม 
2564 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตวิถี
ใหม่ 

พวป.  

56 นางสาวอริศรา ชูช่วย 17 มิถุนายน 
2564 

การประชุมช้ีแจงการ
ดำเนินงานของกสศ. 

กสศ.. 

 
57 นางสาวรัชนก ชูศรี 23 เมษายน 

2564 
การอบรมทางวิชาการด้วย
รูปแบบ Online การให้ความรู้
และการจัดการพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
58 นางสาวสุพัตรา วงษ์

สุวรรณ 
23 เมษายน 
2564 

การอบรมทางวิชาการด้วย
รูปแบบ Online การให้ความรู้
และการจัดการพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
59 นายอิสมาแอ เจ๊ะโซะ 23 เมษายน 

2564 
การอบรมทางวิชาการด้วย
รูปแบบ Online การให้ความรู้
และการจัดการพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 



 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

60 นางวัญเพญ็ ไทยประยูร 19 มีนาคม 
2564 

การสอนเพศวิถีศึกษา : การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-
Learning เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

61 นางวัญเพญ็ ไทยประยูร 8 พฤษภาคม 
2564 

การอบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรสำหรับครู ทักษะครู
กับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ยุคใหม่ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 

 

62 นางวัญเพญ็ ไทยประยูร 8 พฤษภาคม 
2564 

การอบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรสำหรับครู การวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 

63 นางวัญเพญ็ ไทยประยูร 8 พฤษภาคม 
2564 

การอบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรสำหรับครู การ
จัดการเรียนรู้ สุขศึกษาใน
โรงเรียน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 

64 นางวัญเพญ็ ไทยประยูร  การอบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรสำหรับครู กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 

65 นางสาวพุทิตา 
บรรดาศักดิ์ 

21 ธันวาคม 
2563 

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก 
(Active Learning) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน ์
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 
 
 
 

 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

66 นางสาวพุทิตา บรรดาศักดิ์ 21 
ธันวาคม 
2563 
 

หลักสูตร ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 
ผ่านระบบออนไลน ์
 
 
 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 
 

 

67 นางสาวพุทิตา บรรดาศักดิ์ 28 
ธันวาคม 
2563 

อบรมออนไลน์เรื่อง Active 
Learning 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

68 นางสาวพุทิตา บรรดาศักดิ์ 23 เมษายน 
2564 

การอบรมทางวิชาการด้วยรูปแบบ
ออนไลน์ การให้ความรู้และการ
จัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 

 

69 นางสาวพุทิตา บรรดาศักดิ์ 21 
ธันวาคม 
2563 

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง 
การใช้งาน Google Apps for 
Education เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน ์
 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 9 

 

70 นางสาวพุทิตา บรรดาศักดิ์ 21 
ธันวาคม 
2563 
 

อบรมและทดสอบออนไลน์ 
หลักสูตรปฐมวัย พุมธศักราช 
๒๕๖๐ 
 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 
 

 

71 นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

12 
พฤษภาคม 
2564 
 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based 
Leaning) 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 

 
 
 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

72 นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

12 พฤษภาคม 
2564 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 

73 
 
 
 

นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

12 พฤษภาคม 
2564 

คุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับครู 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 
 
 
 

74 
 
 
 

นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

12 พฤษภาคม 
2564 

โครงงานวิทยาศาสตร์
ปฐมวัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 
 
 

75 
 
 
 

นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

12 พฤษภาคม 
2564 

ทักษะครูกับการ
จัดการเรียนรู้ 
ออนไลน์ยุคใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 
 
 

76 นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

12 พฤษภาคม 
2564 
 

ภาษาอังกฤษในช้ัน
เรียน 
(Classroom English 
Expressions) 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 

77 นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

12 พฤษภาคม 
2564 

ภาษาอังกฤษข้ัน
พื้นฐานสำหรับครู 
(English Languagfe 
Basically 
for Teacher) 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 

 

78 
 
 
 

นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

12 พฤษภาคม 
2564 

วิทยาการคำนวณ
สำหรับครู 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 
 

 

 
 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

79 
 
 
 

นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

12 
พฤษภาคม 
2564 

รูปแบบการสอนวิชาศิลปะ
ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 

80 
 
 
 

นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 12 
พฤษภาคม 
2564 

การจัดทำสารสนเทศและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 

 

81 นางสาววราภรณ์ ภูดีทิพย์ 
 
 
 

14 
พฤษภาคม 
2564 

รูปแบบการสอนภาษาไทย สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
  

 

82 นางณัฐนันท์ เนียมศรี 26 สิงหาคม 
2564 

อบรมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
83 นางณัฐนันท์ เนียมศรี 14-15 

สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
84 นางณัฐนันท์ เนียมศรี 10 

พฤษภาคม 
2564 

การอบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรสำหรับครูรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

85 นางสาวหนึ่งฤทัย  จิกจักร 16 มกราคม
2564 

เข้าร่วมกิจกรรมเชิง
วิชาการ 
วันครู ครั้งท่ี 65 

สำนักงาน
เลขาธิการ 
คุรุสภา 
 
 

 
 
 

86 นางสาวหนึ่งฤทัย  จิกจักร 14-15 
สิงหาคม  
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์
สำหรับครู สพฐ. 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
87 นางสาวหนึ่งฤทัย  จิกจักร 14 กันยายน 

2564  
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
(ตลาดนัดการเรียนรู้วัง
จันทร์เกษม) 

กระทรวง 
ศึกษาธกิาร 

 



 
๒. ครูท่ีมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ใน

ระดับดี 
 พบว่า ในปีพ.ศ. ๒๕๖4 ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ITC) ใน ระดับ ดี แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร( ITC) ในระดับดีได้เทียบเท่ากับเป้าท่ีวางไว้ 
 
ด้านที่ ๓ การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ 

ด้านการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มี การสร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรและ
ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะ
สูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบายการบริการ และ
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
ความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของ
ครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ ๔ การดำเนินการทางวินัย 
พบว่า ในปีพ.ศ. ๒๕๖4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มี

การลงโทษหรือดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 


