
ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

1 18/1/2021

คุณสมบติัที่ดีของครูไทย นางธนัชพร  ฮ่ันเฉียง
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด online

2 4/2/2564
โครงการวิถีพุธ นางธนัชพร  ฮ่ันเฉียง

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  8 online

3 11/2/2564

การวิจัยในชั้นเรียน(CAR: Classroom Action Research) นางธนัชพร  ฮ่ันเฉียง
โรงเรียนหนองรีประชามิตส านักงาน
มัธยมศึกษาเขต 8 online

4 29/4/2021 หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบด้วยGoogle  Forms นางธนัชพร  ฮ่ันเฉียง โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา online

5 30/4/2564
"Vocabulary of Food" นางธนัชพร  ฮ่ันเฉียง

KANKUSONWATSRATONG  
SCHOOL online

6 30/4/2564
" English for Communication" นางธนัชพร  ฮ่ันเฉียง Wadsodapraditharam School online

7 1/5/2564
" Basic English Lesson" นางธนัชพร  ฮ่ันเฉียง

Matthayomtrakanphuetphon 
School online

8 21/5/2564 "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม:่ มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู. นางธนัชพร  ฮ่ันเฉียง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน online

รายงานการอบรมพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

โรงเรยีนตลาดหนองหวาย



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

9 19/5/2564 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม:่ มุมมองของ 
ผู้บริหาร นักวิชาการและครู นางอารี  บญุนวล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน online

10 22/2/2564 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษาและการใหบ้ริการข้อมูลทางการศึกษา
และสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อารี  บญุนวล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน online

11 20/5/2564 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม:่ มุมมองของ 
ผู้บริหาร นักวิชาการและครู อารี  บญุนวล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน online

12 14-15/8/2564
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบติัการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์ส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อารี  บญุนวล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน online

13 9-10 มกราคม 2564 การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห ์
ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาที

เอ็นซี
โรงแรมแกรนด์เซาเทริน์

14 8-พ.ค.-64 การผลิตส่ือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห ์
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการศึกษา

ปฐมวัย
อบรมออนไลน์

15 18-พ.ค.-64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหวัข้อ การสร้างหอ้งเรียน
ออนไลน์ 1,2

นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห ์ สพฐ อบรมออนไลน์

16 19-พ.ค.-64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหวัข้อเทคนิคและวิธีการสอน
ออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์

นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห ์ สพฐ อบรมออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

17 20-พ.ค.-64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหวัข้อ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน

นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห ์ สพฐ อบรมออนไลน์

18 21-พ.ค.-64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหวัข้อ การส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ด้วยส่ือวีดีโอออนไลน์

นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห ์ สพฐ อบรมออนไลน์

19
14 – 15 

สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบติัการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์

นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห ์ สพฐ อบรมออนไลน์

20 26-ก.ค.-64
การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ประจ าปงีบประมาณ 2564

นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์

ธานี
อบรมออนไลน์

21 9-10 มกราคม 2564การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช
ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ที

เอ็นซี
แกรนเซาว์เทร์ิน

22 8 พฤษภาคม2564การผลิตส่ือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการศึกษา

ปฐมวัย
ออนไลน์

23 27 เมษายน 2564
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปทีี่ 1-3

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช สพฐ.และ สสวท. ออนไลน์

24 10 มิถุนายน 2564
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปทีี่ 4-6

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช สพฐ.และ สสวท. ออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

25 18 พฤษภาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม:่มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการและครู(การสร้างหอ้งเรียนออนไลน์ 1)

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช
สพฐและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
ออนไลน์

26 19 พฤษภาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม:่มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการและครู(เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์
แบบมีปฏิสัมพันธ์)

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช
สพฐและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
ออนไลน์

27 20 พฤษภาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม:่มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการและครู(การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์
ตามแนวคิดเกมิฟิคเคชัน)

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช
สพฐและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
ออนไลน์

28 21 พฤษภาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม:่มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการและครู(การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ด้วยส่ือวีดีโอออนไลน)์

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช
สพฐและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
ออนไลน์

29
15 สิงหาคม 

2564
การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช สพฐ. ออนไลน์

30
26 กรกฏาคม 

2564
หลักสูตรออนไลน์โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพทน้ที่

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช กศจ.สุราษฎร์ธานี ออนไลน์

31
26-27 

สิงหาคม 2564
นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปล่ียน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ออนไลน์

32
11 กันยายน 

2564
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้
มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal

นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช
สพฐ.และบริษัท ไมโครซอท(์ประเทศ

ไทย)จ ากัด
ออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

33

17-21 พฤษภาคม 2564การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ ครู ในหวัข้อ เทคนิคและ
วิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฎิสัมพันธ์ และหอ้งเรียนออนไลน์
โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน

นางวาสนา  ไชยทองคง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออนไลน์

34 14-15 สิงหาคม 2564การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางวาสนา  ไชยทองคง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออนไลน์
35 26-27 สิงหาคม 2564การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติที่ คร้ังที่ 16 นางวาสนา  ไชยทองคง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ออนไลน์

36

10 กันยายน 2564การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 
พร้อมประสบการจริงจากผู้บริหารสถานศึกษา

นางวาสนา  ไชยทองคง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และบริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศไทย)
 จ ากัด

ออนไลน์

37

11 กันยายน 2564กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและ
การจัดประชุมออนไลน์ใหม้ีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal

นางวาสนา  ไชยทองคง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และบริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศไทย)
 จ ากัด

ออนไลน์

38

18 กันยายน 2564มุมมองใหม่ของการบริหารจัดการการศึกษา
และการพัฒนาทกัษะผู้เรียนรู้สู่การเปน็พลเมือง
ยุคดิจิทลัของโลกแหง่ศตวรรษที่ 21

นางวาสนา  ไชยทองคง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และบริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศไทย)
 จ ากัด

ออนไลน์

39
15 พฤศจิกายน
  2563

หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถึศึกษา นางจีระพร  เผือกผ่อง

สพฐ

ออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

40 30 มกราคม- 1
 มีนาคม 2564

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการ
เรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยี
เปน็ฐาน นางจีระพร  เผือกผ่อง คุรุสภา ออนไลน์

41 14-15 
สิงหาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบติัการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์นางจีระพร  เผือกผ่อง สพฐ. ออนไลน์

42

11-ต.ค.-63

การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหข้้าราชการและบคุลากรทางการ
ศึกษา มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.
21/2560) นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทา่ชนะ 2รร.บา้นทงุเสียน

43
5-ก.พ.-64

ทดสอบความรู้ด้วยระบบส่ืออิเล็กทรอนิคส์ เร่ืองการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.เขต 8รูปแบบออนไลน์

44
9-ก.พ.-64

ทดสอบความรู้ด้วยระบบส่ืออิเล็กทรอนิคส์ เกี่ยวกับ เจตคติ
และจริยธรรมส าหรับข้าราชการ นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดรูปแบบออนไลน์

45 13-พ.ค.-64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 รูปแบบออนไลน์

46

15-พ.ค.-64

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรม
 การเรียนรู้การเขียนเร่ืองตามจินตนาการบรูณาการเรียนรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสทั้งหา้ ระดับชั้นประถมศึกษา รหสัหลักสูตร 
629032003 นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบคุลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จ ากัดรูปแบบออนไลน์

47
16-พ.ค.-64

ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิตัล (New Nomal Life and
 Digital Quotient) นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รูปแบบออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

48

21-พ.ค.-64

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองผู้บริหาร
 นักวิชาการและครู ในหวัข้อ การจัดกิจกรรมการเรียน
ออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดและประเมิน
ส าหรับการเรียนออนไลน์ นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สพฐ รูปแบบออนไลน์

49

29-มิ.ย.-64

การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) เพื่อการ
พัฒนาการเรียนรวมเรียนร่วมในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
(Special Needs) นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด มหาชนรูปแบบออนไลน์

50

3-ก.ค.-64

ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา 
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ครูใหส้อนเพศวิถีศึกษาและทกัษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นฐาน นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สพฐ.ร่วมกับ สสส. รูปแบบออนไลน์

51 29-ก.ค.-64 ใช้ชีวิตในสังคมไทยใหม้ี Digital Literacy Skill นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหดิลรูปแบบออนไลน์

52
29-ก.ค.-64

สร้างกราฟิกอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Photoshop & 
IIIustrator นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ ธนาคารออมสินรูปแบบออนไลน์

53 29-ก.ค.-64 เทคนิคการเรียนการสอน Virtual Learning นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ รูปแบบออนไลน์

54

15-ส.ค.-64
การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ส าหรับครู
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สพฐ. รูปแบบออนไลน์

55
6-ก.ย.-64

การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) สู่แผนการสอน
เฉพาะบคุคล (IIP) นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รูปแบบออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

56
14-ก.ย.-64

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปี่ที่ 1-3 นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รูปแบบออนไลน์

57

28-ก.ย.-64

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิง CEFR ระดับ Beginner 
(AI.)โดยใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี นางจีระกุล ศักด์ิดาวรรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รูปแบบออนไลน์

58 10-ก.พ.-64

หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการใหบ้ริการข้อมูลทาง
การศึกษาส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช

สพฐ.

ออนไลน์

59 29-มิ.ย.-64
อบรมออนไลน์หลักสูตร  การเขียนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบคุคล (IEP) เพื่อการพัฒนาการเรียนรวมเรียนร่วมใน
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs)

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช
บริษัท  อักษร เอ็ดดูเคชั่น  จ ากัด  
มหาชน

ออนไลน์

60 28-ก.ค.-64
การฝึกอบบรมด้วยระบบการเรียนรู้สมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ใช้ชีวิตในสังคมไทยใหม้ี Digital Literacy Skill

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช
สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหดิล

ออนไลน์

61 28-ก.ค.-64
การฝึกอบบรมด้วยระบบการเรียนรู้สมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคการเรียนการสอน Virtual Learning

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ ออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

62 28-ก.ค.-64

การฝึกอบบรมด้วยระบบการเรียนรู้สมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
สร้างกราฟิกอย่างมืออาชีพ  ด้วยโปรแกรม Photoshop &
Illustrator

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช
สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับธนาคาร
ออมสิน

ออนไลน์

63
14-15 ส.ค.

2564

การอบรมเชิงปฎิบติัการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ออนไลน์

64 30-ส.ค.-64
การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา  การคิด
สร้างสรรค์

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออนไลน์

65 30-ส.ค.-64
การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา  การ
ออกแบบการสอนผ่านเว็บ

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออนไลน์

66 30-ส.ค.-64
การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา  เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร ออนไลน์

67 30-ส.ค.-64
การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา  การ
ออกแบบองค์กรดิจิทลั

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช
ส านักงาน ก.พ.ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

ออนไลน์

68 8-ก.ย.-64

หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  การสอนเพศวิถี
ศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning  เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูใหส้อนเพศวิถีศึกษาและทกัษะชีวิตในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช
สสส.ร่วมกับ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิแพธ
ทเูฮลท์

ออนไลน์

69 15-ต.ค.-63 อบรมออนไลน์ปญัญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร1 นางสาวภทพร    อินทอง สสวท อบรมออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 
70 25-ต.ค.-63 Be Internet Awesome โดย Google นางสาวภทพร    อินทอง มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน อบรมออนไลน์
71 2-พ.ย.-63 อบรมออนไลน์ปญัญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร2 นางสาวภทพร    อินทอง สสวท อบรมออนไลน์

72

31-ม.ค.-64

อบรมความรู้ออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4 ส "สถาบนั สมาธิ 
สัมมาชีพ เสียสละ" ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้าน
การศึกษา นางสาวภทพร    อินทอง มูลนิธิครูของแผ่นดิน อบรมออนไลน์

73
2-ก.พ.-64

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปทีี่ 1-3 นางสาวภทพร    อินทอง สสวท อบรมออนไลน์

74
2-ก.พ.-64

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปทีี่ 4-6 นางสาวภทพร    อินทอง สสวท อบรมออนไลน์

75
11-ก.พ.-64

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 นางสาวภทพร    อินทอง สสวท อบรมออนไลน์

76

14-ก.พ.-64

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษา และการใหบ้ริการข้อมูลทางการศึกษา
ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) นางสาวภทพร    อินทอง สพฐ. อบรมออนไลน์

77

21  พ.ค 64
อบรมOBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม:่มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" นางสาวภทพร    อินทอง สพฐ. อบรมออนไลน์

78

15-ส.ค.-64

อบรมเชิงปฏิบติัการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นางสาวภทพร    อินทอง สพฐ อบรมออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 
79 22-ส.ค.-64 อบรมออนไลน์ปญัญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 นางสาวภทพร    อินทอง สสวท. อบรมออนไลน์

80
22-ส.ค.-64

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบติัการ หลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมี
ชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS นางสาวภทพร    อินทอง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อบรมออนไลน์

81
15-ต.ค.-63 อบรมออนไลน์ปญัญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร1 นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สสวท อบรมออนไลน์

82 25-ต.ค.-63 Be Internet Awesome โดย Google นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน อบรมออนไลน์
83 2-พ.ย.-63 อบรมออนไลน์ปญัญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร2 นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สสวท อบรมออนไลน์

84

31-ม.ค.-64

อบรมความรู้ออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4 ส "สถาบนั สมาธิ 
สัมมาชีพ เสียสละ" ตามแนวทางพระบรม
ราโชบาย ด้านการศึกษา

นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ มูลนิธิครูของแผ่นดิน อบรมออนไลน์

85
2-ก.พ.-64

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปทีี่ 1-3 นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สสวท อบรมออนไลน์

86 2-ก.พ.-64 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปทีี่ 4-6นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สสวท อบรมออนไลน์

87
11-ก.พ.-64

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สสวท อบรมออนไลน์

88

14-ก.พ.-64

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษา และการใหบ้ริการข้อมูลทางการศึกษา
ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สพฐ. อบรมออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

89

20-ก.พ.-64

อบรมเชิงปฏิบติัการหลักสูตรสอนภาษาไทยใหส้นุก ด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยกระบวนการGPAS
 5 Steps ระดับประถมศึกษา นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สถาบนัพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อบรมออนไลน์

90

21-พ.ค.-64
อบรมOBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม:่มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สพฐ. อบรมออนไลน์

91

20-มิ.ย.-64
"ว.17/2562 ว.21/2560 สู่ ว9/2564 อย่างไร? ในช่วงเปล่ียน
ผ่านการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม"่ รูปแบบออนไลน์ Zoom นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ บริษัท เอสพี รีเสร์ช จ ากัด อบรมออนไลน์

92

15-ส.ค.-64

อบรมเชิงปฏิบติัการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สพฐ อบรมออนไลน์

93
21-ส.ค.-64

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบติัการ เร่ืองการออกแบบส่ือการสอนให้
โดนใจด้วย CANVA นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อบรมออนไลน์

94
21-ส.ค.-64

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบติัการ หลักสูตรการสร้าง Report ให้
อ่านง่ายด้วย Google Data Studio นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อบรมออนไลน์

95 22-ส.ค.-64 อบรมออนไลน์ปญัญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร6 นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ สสวท. อบรมออนไลน์

96
22-ส.ค.-64

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบติัการ หลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมี
ชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS นางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อบรมออนไลน์

97 29-ส.ค.-64 อบรมออนไลน์เชิงปฏิบติัการ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียนการสอนด้วย Google Sitesนางสาวณัฐรินีย์ รตนอ าไพ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อบรมออนไลน์
98 14-15 สิงหาคม 2564การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางสาวชุติมตี  เจี้ยงย่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 
99 26-27 สิงหาคม 2564การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติที่ คร้ังที่ 16 นางสาวชุติมตี  เจี้ยงย่ี ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ออนไลน์

100

10 กันยายน 2564การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 
พร้อมประสบการจริงจากผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวชุติมตี  เจี้ยงย่ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และบริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศไทย)
 จ ากัด

ออนไลน์

101

11 กันยายน 2564กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและ
การจัดประชุมออนไลน์ใหม้ีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal

นางสาวชุติมตี  เจี้ยงย่ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และบริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศไทย)
 จ ากัด

ออนไลน์

102 2-เม.ย.-64
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน ๒ 
เมษายน ๒๕๖๔ นางจริยา  จีนไทย

กศน.อ าเภอวาริชภูมิ
ออนไลน์

103 12-เม.ย.-64
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์ นางจริยา  จีนไทย

กศน.อ าเภออ่าวลึก
ออนไลน์

104 30-เม.ย.-64 บญัชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นางจริยา  จีนไทย

วิทยาลัยเทคนิคจันทบรีุ
ออนไลน์

105 2-พ.ค.-64 วันฉัตรมงคล นางจริยา  จีนไทย กศน.อ าเภอเกาะกูด ออนไลน์

106 4-พ.ค.-64
หลักเกณฑ์การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว
21/2560 นางจริยา  จีนไทย

โรงเรียนพนมศึกษา
ออนไลน์

107 4-พ.ค.-64 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
นางจริยา  จีนไทย

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

108 5-พ.ค.-64
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางวิชาชีพ()PLC)ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ นางจริยา  จีนไทย

สพป.กาญจนบรีุ เขต 1
ออนไลน์

109 5-พ.ค.-64 การวิจัยทางการศึกษา นางจริยา  จีนไทย กศน.อ าเภอดอนพุด ออนไลน์
110 5-พ.ค.-64 ความรู้เกี่ยวกับวันฉัตรมงคล ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ นางจริยา  จีนไทย กศน.อ าเภอตะพานหนิ ออนไลน์

111 5-พ.ค.-64 ความรู้เร่ือง  ลูกเสือไทย ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

นางจริยา  จีนไทย

สโมสรลูกเสือจังหวัดระนองและ
โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง

ออนไลน์

112 5-พ.ค.-64 พยาบาลผู้ปว่ยที่ได้รับการบ าบดัด้วยออกซิเจน
นางจริยา  จีนไทย

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สงเคราะห ์1 ออนไลน์

113 5-พ.ค.-64
การทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ “วัคซีน COVID-19”ด้วย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์

นางจริยา  จีนไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

ออนไลน์

114 6-พ.ค.-64 รอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด
นางจริยา  จีนไทย

โรงเรียนล าทบัประชานุเคราะห์
ออนไลน์

115 12-พ.ค.-64 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย นางจริยา  จีนไทย โรงเรียนดุสิตคามนคร ออนไลน์
116 23-พ.ค.-64 10 สมุนไพรพื้นบา้นต้านโควิด 19 นางจริยา  จีนไทย กศน.อ าเภอสุวรรณภูมิ ออนไลน์
117 26-พ.ค.-64 ความรู้วันวิสาขบชูา(Vesak Day)ประจ าป ี2564 นางจริยา  จีนไทย กศน.อ าเภอบางสะพาน ออนไลน์
118 3-ม.ิย.-64 เศรษฐกิจพอเพียง นางจริยา  จีนไทย สถาบนัการศึกษาทางไกล ออนไลน์
119 3-ม.ิย.-64 วันวิสาขบชูา นางจริยา  จีนไทย กศน.อ าเภอกษตรวิสัย ออนไลน์

120 3-ก.ค.-64 รู้ใหช้ัดก่อนฉีดวัคซ๊น Covid-19
นางจริยา  จีนไทย

กศน.อ าเภอพระนครศรีอยุธยา
ออนไลน์



ที่ วัน/เดือน/ปี เรือ่งที่รบัการพัฒนา ผู้เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

121 22-ก.ค.-64
กิจกรรมตอบปญัหาภาษาไทยผ่านส่ือออนไลน์ เนื่องในการจัด
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2564 นางจริยา  จีนไทย

โรงเรียนตลาดหนองหวาย
ออนไลน์

122 22-ก.ค.-64 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย นางจริยา  จีนไทย โรงเรียนวัดสระประทมุ ออนไลน์
123 28-ก.ค.-64 วันส าคัญทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา นางจริยา  จีนไทย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ออนไลน์
124 29-ก.ค.-64 วันภาษาไทยแหง่ชาติ นางจริยา  จีนไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออนไลน์
125 29-ก.ค.-64 วันภาษาไทยแหง่ชาติ นางจริยา  จีนไทย โรงเรียนชุมชนประชาธิปตัย์วิทยาคาร ออนไลน์
126 29-ก.ค.-64 วันภาษาไทยแหง่ชาติ ป2ี564 นางจริยา  จีนไทย โรงเรียนบา้นหนองเปด็น้ า ออนไลน์

127 26-27ส.ค.2564 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
นางจริยา  จีนไทย โรงเรียนร่องตาทวิีทยา ออนไลน์

128
“นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปล่ียน สร้างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย นางจริยา  จีนไทย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ออนไลน์

129 12-พ.ค.-64 การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Leaming เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใหส้อนเพศวิถีศึกษาและทกัษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนางชรวรรณ  ทองแดง สสส
130 15-16 ก.ย. 64 การประชุมเชิงปฏิบติัการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น ตามแนวทาง PISAนางชรวรรณ  ทองแดง ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 หอ้งประชุมทา่ฉาง

131

11-ก.ค.-64

การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP)เพื่อการ
พัฒนาการเรียนรวมเรียนร่วมในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
(Special Needs) นางพรรณี  ทองกูล บริษัทอักษร เอ็คคูเคชั่น จ ากัด มหาชน ออนไลน์

132
16-ก.ค.-64

ส่ือเตรียมความพร้อมภาษาไทย ส าหรับเด็กทม่ีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ นางพรรณี  ทองกูล บริษัทอักษร เอ็คคูเคชั่น จ ากัด มหาชน ออนไลน์

133
16-ก.ค.-64

ส่ือเตรียมความพร้อม 8 ทกัษะเพื่อการดูแลใหค้วามช่วยเหลือ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นางพรรณี  ทองกูล บริษัทอักษร เอ็คคูเคชั่น จ ากัด มหาชน ออนไลน์


