
             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 10/2559 ลงวันที่ 21  มีนาคม 2559 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งที่  11/2559 ลงวันที่ 21 
มีนาคม 2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คาสั่งที่ 19/2560  
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงองค์ประกอบและ
อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้นโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาจึงได้จัดทำรายงานผลการ
บริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562–30 
กันยายน 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนบ้านหนองคลองและบุคคลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
คำนา            ก  
สารบัญ            ข  
วิสัยทัศน์ (Vision)          1  
พันธกิจ (MISSION)          1  
โครงสร้างการบริหารงาน         2  
ข้อมูลทั่วไป           4  
ข้อมูลการบริหารงานบุคคล         6  
การพัฒนาบุคลากร          7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อและท่ีตั้ง 
     ที่อยู่ : หมู่ที่   8   บ้านหนองคลอง  ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270 
     โทรศัพท์ : 06-๓3989-395 
     E-Mail :  nongklong10145@gmail.com       Website :  http://bnongk.kkzone1.go.th 
     Facebook : โรงเรียนบ้านหนองคลอง ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
ประวัติความเป็นมา 
  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2476 ที่บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลป่า
มะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดย นายขุน มูลจันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก ร่วมกับชาวบ้านหนองคลอง
จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนมาก่อน ต่อมาคณะครูพร้อมชาวบ้านได้สร้างอาคารหลังใหม่เป็นเอกเทศเป็น
อาคารเรียนชั่ว คราว บนที่ดินของ นายสมพงษ์ ธัญญลักษณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่โรงเรียนปัจจุบัน 
       วันที่ 9 มิถุนายน 2480 อาคารเรียนเสร็จ และได้ย้ายมาอยู่ ปี พ.ศ.2481 วันที่ 22 พฤษภาคม 2494 
คณะครูและชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารถาวร สิ้นค่าก่อสร้าง 26,229.40 บาท ปี พ.ศ.
2496 ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารแบบ ป.1ก และมีนักเรียนมาเรียน
ร่วม 3 หมู่บ้านคือ บ้านหนองคลองใหญ่ บ้านหนองคลองน้อย บ้านกระเดื่อง บ้านโนนตุ่น และบ้านหนองขาม ปี  
พ.ศ. 2515 คณะครูและชาวบ้าน ได้ร่วมสร้างอาคารเรียนตาแบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และ
เปิดสอนถึงชั้นประถมปลาย ( ป.5 - ป.7 ) ปี พ.ศ.2520 ทางราชการได้สร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 
ห้องเรียน ครึ่งปูนครึ่งไม้ งบประมาณ 300,000 บาท และได้สร้างบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น 1 หลัง งบประมาณ 
150,000 บาท   ป ีพ.ศ.2524 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ให้  งบประมาณ 
120,000 บาท   ป ีพ.ศ. 2525 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอาคาร ป.1 ฉ ปี พ.ศ.
2528 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/26 งบประมาณ 800,000 บาท ปี 
พ.ศ.2544 ชาวบ้านหนองคลองใหญ่ บ้านหนองคลองน้อยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินต่อเติมอาคารเรียน 
สปช.105/26 ชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียน 
สภาพปัจจุบัน 
       โรงเรียนบ้านหนองคลอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบล ป่ามะนาว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์ 40270 มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 5.8 ตารางวา เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ วันที่ 3 
มิถุนายน 2476 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา 
ปัจจุบันมีข้าราชการครู 9 คน  พนักงานราชการ 1 คน   ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
      หมู่บ้านในเขตบริการมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองคลองใหญ่ , หมู่ที่ 8 บ้านหนองคลองน้อย 
ตำบล ป่ามะนาว เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ตามลำดับ ฐานะปาน
กลางไปจนถึงยากจน การคมนาคม อยู่ในเกณฑ์ดี แต่น้ำประปาหมู่บ้านยังไม่สะดวกท่ีควร มีถนนลาดยาง เส้นทาง 
รพช.สายหัวบึง-ป่าส่าน อยู่ห่างจากอำเภอบ้านฝาง 12 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 35 
กิโลเมตร 
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ข้อมูลการบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 
๑. ข้อมูลด้านอัตรากำลัง 
 อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) รวม(คน) 
๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ๑ 
๒ ครูชำนาญการพิเศษ ๖ ๖ 
๓ ครูชำนาญการ ๐ ๐ 
๔ คร ู ๑ ๑ 
๕ ครูผู้ช่วย ๑ ๑ 
๖ พนักงานราชการ ๑ ๑ 
๗ ลูกจ้างชั่วคราว ๑ ๑ 
๘ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ๑ 

รวม ๑๒  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาบุคลากร 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง 

ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงาน หลักฐาน 
๑. นางชุติมา กะริอุณะ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมการประชุมทาง

วิชาการสภาการศึกษาเสวนา 
(OECForum) ครั้งที่ ๖  เรื่อง 
ฟังเสียงผู้บริหารสถานศึกษา : 
ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงใน

ยุคดิจิทัล 

ออนไลน์ สำนักงาน
เลขาธิการ

สภา
การศึกษา 

 

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร 
“พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพใน
ศตวรรษท่ี ๒๑”ผ่านระบบ

ออนไลน์ ๒ หลักสูตร 
 
 

ออนไลน์ สถาบัน
พัฒนาครู
คณาจารย์ 

และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

วุฒิบัตร 

 12 ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านการอบรมหลักสูตรมหา
กาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: 

ไวยากรณ์พร้อมรบ 

ออนไลน์ CHULA 
MOOC 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

 



 ๓ กันยายน ๒๕๖๔ อบรมโครงการบูรณาการ
แนวทางความร่วมมือทาง
ศาสนาในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยการประยุกต์

หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา : Anti 

Corrupti0n Education ครั้ง
ที่ ๓ “ปลูกและปลุกพลัง บ-ว-

ร ต่อต้านการทุจริต” 
(ผ่านการอบรมทั้ง ๕ 

หลักสูตร) 
 

ออนไลน์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลง
กรณราช
วิทยาลัย 

และ 
สำนักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๒.น.ส.กัญภร  ขันถม 
 

๒๖-๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

นวัตกรรมการศึกษา ออนไลน์ สำนักงาน
เลขาธิการ

สภา
การศึกษา 

 
 ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปฐมวัย วิถีใหม่ ใส่ใจคุณภาพ 

ลูกรัก หนูทำได้ 
ออนไลน์ สพป.

ขอนแก่นเขต
1 

 



 ๖ กันยายน ๒๕๖๔ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
ออนไลน์การสอน phonic 

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ออนไลน์ สพป.
ขอนแก่นเขต

1 

 
 ปี ๒๕๖๔ การอบรมให้ความรู้และผ่าน

การทำแบบทดสอบความรู้
เรื่องยาเสพติด 

 

ออนไลน์ สำนักงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด  
ภาค ๔ 

 
3. นางสาวทัศนีย์ แสน
เจริญสุข 

24 สิงหาคม 2564 บทบาทของภาคเอกชนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย

การศึกษาในยุคดิจิทัล 

ออนไลน์ สำนักงาน
เลขาธิการ

สภา
การศึกษา 

 
 31 สิงหาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมการประชุมทาง

วิชาการสภาการศึกษาเสวนา 
(OECForum) ครั้งที่ ๖  เรื่อง 
ฟังเสียงผู้บริหารสถานศึกษา : 
ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงใน

ยุคดิจิทัล 

ออนไลน์ สำนักงาน
เลขาธิการ

สภา
การศึกษา 

 
 

 

 

 

 



 3 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นำเสนอผลงานการบูรณาการ
แนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของ

โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามมาตรฐาน สสวท 

ออนไลน์ สสวท 

 
 10 กันยายน 2564 ผ่านการอบรม หลักสูตรที่ 1 : 

NEXT Normal Education 
Reimagined การบริหารการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
พร้อมประสบการณ์จริงจาก

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ออนไลน์ สพฐ 

 
๔. นางอรุณี ฮาตแสน
เมือง 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การสร้างหน่วยการ
เรียนรู้อัจฉริยะ ๔.๐ และการ
จัดการเรียนการสอนศตวรรษ
ที่ ๒๑ ด้วยสมาร์ทดิจิทัล
แพลตฟอร์มการศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรพื้นฐาน” 

ออนไลน์ บริษัท 
ไอเวิลด์ 
จำกัด 

 

 



ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงาน หลักฐาน 
  ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๔ 
ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Microsoft 
Team Education 

ออนไลน์ สพฐ. 

 
 ๘-๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔ 
ผ่านการอบรมในโครงการ
บริการวิชาการ “การวิจัย
เชิงเอกสารและการวิจัยเชิง
คุณภาพ” 

ออนไลน์ บัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
มหาจุลาลง
กรณราช
วิทยาลัย  

 ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง การเลื่อน
วิทยฐานะ ตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน
(Performance 
Agreement) “เรียนรู้ PA 
สู่การปฏิบัติจริง”  

 สพม.กทม.
เขต ๑ 

 

 



ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงาน หลักฐาน 

๕.นางสุจิตตรา   
วงษ์ธานี 

๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
พัฒนาการผลิตสื่อปฐมวัย” 

ณ ห้อง
ประชุม
โรงเรียน
ชุมชนบ้าน
ฝาง  

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 
๙(บ้านฝางโซนใต้) 

 

 ๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ สำหรับครู 

ออนไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 ๖ กันยายน ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
ออนไลน์การสอน Phonic 

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา   

ออนไลน์ สพป.ขก. เขต ๑  

 

 

 ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
ออนไลน์ การผลิตสื่อการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษด้วย
โปรแกรม Canva และ 

LiveWorksheets 

ออนไลน์ สพป.ขก. เขต ๑  

 

 



ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่ หน่วยงาน หลกัฐาน 

๖.นางสาวรินทร์  
 กัสปะ 

21  พฤษภาคม
2564 

การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่  มุมมอง

ของผู้บริหาร  นักวิชาการ  และ
คร ู

ออนไลน์ สพฐ.  

 

 

 

 13  สิงหาคม 
2564 

ได้ผ่านการทดสอบความรู้วิชา
ภาษาไทย (  หลักภาษา  ) 

ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต 3 

 

 

 

 

 

 18  สิงหาคม  
2564 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
2564 

ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี  
เขต  1 

 

 

 

 

 

 18  สิงหาคม 
2564 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
2564 

ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา 
อุดรธานี  เขต  1 

 

 

 

 

 



๗.นางพรรณพิมล  

 มีคำทอง 

๒๗ สิงหาคม  
256๔ 

ผ่านการอบรมโครงการสร้าง
จิตสำนึกความรู้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 

ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๓ 

 

 ๖ กันยายน ๒๕๖๔ Phonic สำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที
การศึกษา 

ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๔-๕กันยายน
๒๕๖๔ 

ปฏิบัติธรรมครูออนไลน์ 
หลักสูตร “บริหารความสุข” 

 

 

 

ออนไลน์ ชมรมพุทธศาสตร์
สากล 

 



๘. นางสาวพิกุลศรี  

 ดิษฐเจริญ 

๑๐ – ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตาม

แนว Active learning ตามกรอบ 
CEFR โดยใช้แนวทาง Boot Camp 

Turbo 

ออนไลน์ สพป.ขอนแก่นเขต1  

 ๒๖ – ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

เข้าร่วมในการประชุมการวิจัย
ทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 

๑๖ 

ออนไลน์ สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

 

 ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบออนไลน์ Phonic สำหรับ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ออนไลน์ สพป. ขอนแก่นเขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) 

ครั้งที่ ๕ 

ออนไลน์ สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

 



๙.นางนภาภรณ์  

 เบ้าคำ 

3 มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้การ
ดำเน ินงานควบค ุมยาส ูบใน
สถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 

ออนไลน์ กรมควบคุมโรค 

 

 ๗  มีนาคม ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
ว ิทยาการคำนวนสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ 

ออนไลน์ สสวท. 

 

 ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ การวิจัยและการพัฒนา (R@D) 
และการพัฒนานว ัตกรรมใน
งานวิจัยทางการศึกษา 

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

 



 ๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๖๔ 

เชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ
จ ัดการเร ียนร ู ้แบบออนไลน์
สำหร ับคร ูส ั งกั ดสำน ักงาน
คณะกรรมการการศ ึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ออนไลน์ สพฐ. 

 

 ๒๖-๒๗ สิงหาคม 
๖๔ 

ประช ุมว ิ จ ั ยทางการศ ึกษา
ร ะ ด ั บ ช า ต ิ  ค ร ั ้ ง ท ี ่  ๑ ๖ 
“นว ัตกรรมการศ ึกษา :กล้ า
เปลี ่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย” 

ออนไลน์ สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

 

 ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ประชุมวิชาการสภาการศึกษา
เสวนา ( OBEC Forum) ครั้งที่ ๖ 

ออนไลน์ สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

 



 ๖ กันยายน ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฎิบัติการแบบ
ออนไลน์การสอน Phonic สำหรับ
คร ูผ ู ้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

ออนไลน์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๖ กันยายน ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งาน NISPA 

และ CATAS  ในการจัดทำข้อมูล
ส า ร สน เทศย า เ สพต ิ ด ขอ ง
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ออนไลน์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๗-๘ กันยายน 
๒๕๖๔ 

อบรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต
เพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันต้านภัยยา
เสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้
เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ 

ออนไลน์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 



๑๐.นายเพิ่ม  เบ้าคำ 

8 มีนาคม2564 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับ 
ครูประถมศึกษาปีที่ 4 -6 

ออนไลน์ สพฐ. 

 

 

16 มกราคม 
2564 

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่อง
ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65  

พ.ศ. 2564 

ออนไลน์ คุรุสภา 

 

 ๒๖-๒๗ สิงหาคม 
๖๔ 

ประช ุมว ิ จ ั ยทางการศ ึกษา
ร ะ ด ั บ ช า ต ิ  ค ร ั ้ ง ท ี ่  ๑ ๖ 
“นว ัตกรรมการศ ึกษา :กล้ า
เปลี ่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย” 

ออนไลน์ สพฐ. 

 



 27-29  กันยายน 

2564 

เ ข ้ า ร ่ ว ม ป ร ะช ุ ม ม ห ก ร ร ม
การศึกษาไทย 

ออนไลน์ คุรสุภา 

 

 

 

 


