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1 นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์ 14-15 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

ส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2 นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์ 25 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมิน

PISA ปี 2022 ในรูปแบบออนไลน์
ออนไลน์ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1

3 นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์ 9 กันยายน 2564

พัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้าน

ดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร 

"สร้างใบงานออนไลน์)

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

4 นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์ 11 กันยายน 2564
อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูดิจิทัล หลักสูตร

"Microsoft Team Education"
ออนไลน์

บริษัท Microsoft ประเทศไทย จ ากัด ร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

5 นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์ 28 มกราคม 2564
อบรมหลัักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครู

ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 4 - 6 รหัสหลักสูตร 63020
ออนไลน์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(สสวท)

6 นางวิราธร  แทนเทือก 18 สิงหาคม 2564 อบรมภาษาอังกฤษในช้ันเรียน(Classroom English Expressions) ออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3

7 นางวิราธร  แทนเทือก 9 สิงหาคม 2564 อบรมภาษาอังกฤษเร่ืองThe best sentence of the photograph ออนไลน์ Watnakornkhet school สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

8 นางวิราธร  แทนเทือก 18 สิงหาคม 2564 อบรมภาษาอังกฤษเร่ือง ASEAN DAY ออนไลน์ โรงเรียนบ้านนาสาร สพม.สุราษฎร์ธานี

9 นางวิราธร  แทนเทือก 19 สิงหาคม 2564 อบรมภาษาอังกฤษเร่ือง Communicative English ออนไลน์ โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ สพป.หนองบัวล าพูเขต 2

10 นางวิราธร  แทนเทือก 20 สิงหาคม 2564 แนวทางการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ covid 19 ออนไลน์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

11 นางวิราธร  แทนเทือก 30 มีนาคม 2565
ประชุมการส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน
ออนไลน์ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1

รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2564

เพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำวิชำชีพครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ ในช่วงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยำยน 2564

โรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตวิทยำคำร)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
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12 นางวิราธร  แทนเทือก 27 สิงหาคม 2565 ครูไทยกับการรู้เท่าทันส่ือ

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

13 นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา 25 ธันวาคม 2564 การอบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โรงแรมต้นทอง ส านักงานจัดหางาน จังหวัดอุตรดิตถ์

14 นางรวินท์นิภา ก าแพงแก้ว 30 มีนาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

15 นางสาววรรธณา  คงรอด 14-15 สิงหาคม 2564
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

ส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รูปแบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

16 นางสาววรรธณา  คงรอด 6 สิงหาคม 2564 กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน รูปแบบออนไลน์ ก.ศ.น. แพร่

17 นางสาววรรธณา  คงรอด 8 สิงหาคม 2564 กิจกรรมรอบรู้อาเซียน รูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

18 นางสาววรรธณา  คงรอด 7 สิงหาคม 2564 ตอบปัญหากฎหมายเน่ืองในวันรพี ประจ าปี2564 รูปแบบออนไลน์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

19 นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ุ 1- 7 มีนาคม  2565

อบรม PLC ครูปฐมวัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  2564

 คร้ังท่ี  1

ออนไลน์ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1

20 นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ุ 30 มีนาคม 2565

ประชุมการส่ือสารสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรางการประกันคุณภาพ การศึกษา พุทธศักราช  2560

ออนไลน์ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1

21 นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ุ 31 สิงหาคม 2565

การประชุมเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

ตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา  2563 -2564

อบรม สัมมนา สพป.อุตรดิตถ์เขต 1

22 นางสาวกฤติกา  ท านุพันธ์ุ 3 กันยายน 2565

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะทางสมอง EF ของครู

ปฐมวัย

และการจัดการศึกษาปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัส โคโรนา 2019

ออนไลน์ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1

23 นางศรัญญา บางเหลือง 11 มกราคม 2564 อบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน(CAR: Classroom ActionResearch) online ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
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24 นางศรัญญา บางเหลือง 23 มกราคม 2565
อบรมการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
online บริษัท อักษร จ ากัด

25 นางศรัญญา บางเหลือง 24 มกราคม 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบActive 

Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วย กระบวนการคิดช้ันสูง 

เชิงระบบ GPAS 5 Steps

online สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว)

26 นางศรัญญา บางเหลือง 29 มกราคม 2564

อบรมการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ แนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์COVID-19

online สมศ.

27 นางศรัญญา บางเหลือง 1 กุมภาพันธ์ 2564
อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวน ส าหรับครูประถมศึกษา

ปีท่ี 1-3 Coding onling for gread 1-3
online สสวท

28 นางศรัญญา บางเหลือง 13 มิถุนายน 2564
อบรมการท า ว17 ว21 สู่ ว9 (Paอย่างไร) ในช่วงเปล่ียนผ่าน 

การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
online บริษัทเอสพี รีเสิร์ช จ ากัด

29 นางศรัญญา บางเหลือง 8 สิงหาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างกระดานส่งงานออนไลน์

ด้วย Padlet
online บริษัทเอสพี รีเสิร์ช จ ากัด

30 นางศรัญญา บางเหลือง 8 สิงหาคม 2564 อบรมเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ online กศน.อ าเภอบ้านลาด

31 นางศรัญญา บางเหลือง 14-15 สิงหาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

ส าหรับครูสังกัด สพฐ
online สพฐ.

32 นางศรัญญา บางเหลือง 14 สิงหาคม 2564 อบรมการสร้างห้องเรียน Interactive ด้วย Mentimeter online สพม.ขอนแก่น

33 นางศรัญญา บางเหลือง 20 สิงหาคม 2564

การอบรมหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่กระบวนการ 

PLC หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ กคศ. (วPA)

online หน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร8558 จ ากัด

34 นางศรัญญา บางเหลือง 21 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการออกแบบส่ือการสอนให้โดนใจด้วย 

CANVA
online สพม.ขอนแก่น

35 นางศรัญญา บางเหลือง 21 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการสร้าง Report ให้อ่านง่าย

ด้วย Google Data Studio
online กศจ.จังหวัดขอนแก่น
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36 นางศรัญญา บางเหลือง 21 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design ผลิตส่ือการสอนออนไลน์อย่างง่าย

ผ่าน Canva
online บริษัทสตาร์ฟิช เอ็นดูเคช่ัน วิสาหกิจเพ่ือสังคมจ ากัด

37 นางศรัญญา บางเหลือง 22 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างใบงานมีชีวิตด้วย 

LIVEWORKSHEET
online สพม.ขอนแก่น

38 นางศรัญญา บางเหลือง 25 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าส่ือการสอนออนไลน์ด้วยเทคนิค 

อินโฟกราฟิก แบบปฏิสัมพันธ์ บน google forms
online วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

39 นางศรัญญา บางเหลือง 25 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี(วิทยาการ

ค านวน)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
online สพป.สุรินทร์เขต3

40 นางศรัญญา บางเหลือง 26-27 สิงหาคม2564

การเข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 16 

"นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปล่ียน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาไทย

online เลขาธิการสภาการศึกษา

41 นางศรัญญา บางเหลือง 28 สิงหาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้า

ผู้สอนอย่างง่ายด้วย CANVA
online สพม.ขอนแก่น

42 นางศรัญญา บางเหลือง 5 กันยายน2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ก่อน ก้วหน้าก่อนกับ PA สู่การเล่ือนวิทยฐานะ ว

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
online สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว)

43 นางศรัญญา บางเหลือง 7 กันยายน 2564
อบรมการขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน กคศ.

 (ว9/2564 หรือ วPA)
online โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

44 นายตระการ ขวัญเนตร 
28 สิงหาคม - 

31 ตุลาคม พ.ศ.2564

อบรมหลักสูตร Homeroom onsite & online เพ่ือเสริมสร้าง

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ออนไลน์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

45 นางสาวอภิญญา เอ่ียมพงษ์ 25 มกราคม 2564
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ แบบสเต็มศึกษา 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

46 นางสาวอภิญญา เอ่ียมพงษ์ 26 มกราคม 2564 ความรู้รู้เก่ียวกับคุรุสภาและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดนครศรีธรรมราช

47 นางสาวอภิญญา เอ่ียมพงษ์ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย ออนไลน์ สพฐ.ร่วมกับมูลนิฐิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
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48 นาสาวจันทรรัตน์  ธนพลทวีลาภ18 สิงหาคม 2564
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA

ด้านการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์
online ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

49 นางสาวอรอุมา สงพอ 24 ตุลาคม 2564 อบรมผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้ท่ัวไป
ค่ายลูกเสือ

จังหวัดอุตรดิตถ์
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

50 นางสาวอรอุมา สงพอ 21 -24 ตุลาคม 2564 อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ข้ันความรู้เบ้ีองต้น รุ่นท่ี 1/2564
ค่ายลูกเสือ

จังหวัดอุตรดิตถ์
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

51 นางสาวอรอุมา สงพอ 3 มิถุนายน 2022
อบรมโครงพัฒนาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับ

เด็กประถมศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ออนไลน์ ศูนย์บริการวิชการ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ

52 นางสาวอรอุมา สงพอ 3 มิถุนายน 2022
อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับเด็กประถมศึกษาท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้หัวข้อการสอนวรรคดีอย่างมีศิลปะ
ออนไลน์ ศูนย์บริการวิชการ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ

53 นางสาวอรอุมา สงพอ 1 เมษายน 2022 อบรมวางแผน IEP ส าหรับเด็ก LD ออนไลน์ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

54 นางสาวอรอุมา สงพอ 31 มีนาคม 2022
อบรมหลักสูตรการใช้ส่ือนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

ส าหรับเด็ก LD
ออนไลน์ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

55 นางอัจฉรา   บางโม้ 24 ตุลาคม 2564 อบรมผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้ท่ัวไป
ค่ายลูกเสือ

จังหวัดอุตรดิตถ์
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

56 นางอัจฉรา   บางโม้ 21 -24 ตุลาคม 2564 อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ข้ันความรู้เบ้ีองต้น รุ่นท่ี 1/2564
ค่ายลูกเสือ

จังหวัดอุตรดิตถ์
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

57 นางอัจฉรา   บางโม้ 23 เมษายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมท่ี 7 ส่ือยุคใหม่  การศึกษาออนไลน์

ออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58 นางอัจฉรา   บางโม้ 26 เมษายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมท่ี 8 การสอนให้สนุกจากครูท่ีมีประสบการณ์

ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ

59 นางอัจฉรา   บางโม้ 29 เมษายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมท่ี 9 หลักการปฏิบัติราชการ

ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ
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60 นางอัจฉรา   บางโม้ 5 พฤษภาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมท่ี 10  Active Learning

ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ


