
รายงานการบริหารและพั ฒนาทร พยากรบคุคลประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

ว นเดือนป ี
(ที่ได้ร บ) 

เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จ ด 

1 นางวรินร าไพ  แถวกระโทก 
 

๔ต.ค.๖๔ การประชุมบรรยาย 
สรุปหลักเกณฑ์วิธีการ 
ในการประเมินเพื ่อขอ 
มีวิทยฐานะและคง 
วิทยฐานะ ตาม 
หลักเกณฑ์ ว.PA 

ห้องเกียรติยศ สพม.บร. 

2 นายสุมิตรืืือันทามา  -อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒาทักษะการจัดการ 
เรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน ์
-อบรมหลักเกณฑื์และ 
วิธีการประเมิน 
ต าแหน่งวิทยฐานะ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามหลักเกณฑื์ ว๑๐/ 
๒๕๖๔ 

สพฐ.  

3 นางสาวอริสราืืแสงเทียน ๔ต.ค.๖๔ การประชุมบรรยาย 
สรุปหลักเกณฑ์วิธีการ 
ในการประเมินเพื ่อขอ 
มีวิทยฐานะและคง 
วิทยฐานะ ตาม 
หลักเกณฑ์ วPA 

ห้องเกียรติยศ สพม.บร. 

4 นางสาวพัชราืืเการัมย์ ๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ สพฐ.  
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ  

 จัดการเรียนรู้รูปแบบ  
 ออนไลน์ส าหรับคร ู  
 สังกัด สพฐ.  
๒๙ก.ค.๖๔ -ผ่านการทดสอบ -ร.ร.บ้านโนนเข องจง 

ความรู้การจัดการ เจริญ 
เรียนการสอน 
ออนไลน์เน ่องใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสั 



 
  ๒๔ก.ค.๖๔ โคโรนา ร.ร.สันติราษฏร์  

2019(COVID-19) วิทยาลัย 
-ผ่านการทดสอบ 
ความรู้การจัดการ 
เรียนการสอน 
ออนไลน ์

5 นายธนากรืืวิทย์ศลาพงษ์ ๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ สพฐ.  
 
 
 
 
 

ร.ร.พลับพลาชัย 

ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ  
 จัดการเรียนรู้รูปแบบ  
 ออนไลน์ส าหรับครู  
 สังกัด สพฐ.  
 -ผ่านการอบรม  

๒๕-๒๘ โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัยพิทยา 
พ.ค.๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ คม พิทยาคม 

เรียนการสอน 
ออนไลน ์ยุคปกติใหม่ 
ในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเช ้อ 
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

6 นายสิทธิกรืืืืณืืรังศรี ๒๙ก.ค.๖๔ -ผ่านการทดสอบ -ร.ร.บ้านโนนเข องจง  
 ความรู้การจัดการ เจริญ 
 เรียนการสอน  
 ออนไลน์เน ่องใน  
 สถานการณ์การแพร่  
 ระบาดของเช ้อไวรสั  
 โคโรนา  

๑๔-๑๕ 2019(COVID-19) -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ -อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาทักษะการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 



 
7 นายวชิรุทย์ื ืืือนุศิริ ๑๔-๑๕ 

ส.ค.๖๔ 
 
 
 

๒๙ก.ค.๖๔ 
 
 
 
 
 

๒๕-๒๘ 
พ.ค.๖๔ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาทักษะการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

 
-ผ่านการทดสอบ 
ความรู้การจัดการ 
เรียนการสอน 
ออนไลน์เน ่องใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสั 
โคโรนา 
2019(COVID-19) 
-ผ่านการอบรม 
โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ การจัดการ 
เรียนการสอน 
ออนไลน ์ยุคปกติใหม่ 
ในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเช ้อ 
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

-สพฐ. 
 
 
 
 

-ร.ร.บ้านโนนเข องจง 
เจริญ 

 
 
 
 
 
ร.ร.พลับพลาชัยพิทยา 
คม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ร.พลับพลาชัย 
พิทยาคม 

8 นายมนตรีืืืช ่นอุรา ๒๕-๒๘ -ผ่านการอบรม ร.ร.พลับพลาชัยพิทยา ร.ร.พลับพลาชัย 
พ.ค.๖๔ โครงการอบรมเชิง คม พิทยาคม 

 ปฏิบัติการ การจัดการ   
 เรียนการสอน   
 ออนไลน ์ยุคปกติใหม่   
 ในสถานการณ์การ   
 แพร่ระบาดของเช ้อ   
 ไวรัสโคโรนา   
 2019(COVID-19)   

๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. ผอ.สพม.บร. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ 

จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 



 
  ๒๗ส.ค.๖๔ 

 
 
 

๑๐ก.ย.๖๔ 

-อบรมทางไกลการ 
พัฒนาเครื อข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการ 
มัธยมศึกษา บุรีรัมย์ 
-เขื้าร่วมประชุม 
โครงการ”พัฒนา 
คุณภาพการจดั 
การศึกษาเรียนรวม 
ด้วยรูปแบบทางไกล 
ผ่านระบบ Video 
Conference ณ 
ส านักงานเขตพ ้นที ่
การศืึกษามัธยมศึกษา 
บุรีรัมย์ 

สพม.บร. 
 
 
 

สพม.บร. 

ผอ.สพม.บร. 

9 นางรุ่งรัตน์ืืจ าปาโพธิ์ ๒๕-๒๘ -ผ่านการอบรม ร.ร.พลับพลาชัยพิทยา ร.ร.พลับพลาชัย 
พ.ค.๖๔ โครงการอบรมเชิง คม พิทยาคม 

ปฏิบัติการ การจัดการ 
เรียนการสอน 
ออนไลน ์ยุคปกติใหม่ 
ในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเช ้อ 
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

10 นางสาวฐิติยาืืืค้ าช ู ๒๕-๒๘ -ผ่านการอบรม ร.ร.พลับพลาชัยพิทยา ร.ร.พลับพลาชัย 
พ.ค.๖๔ โครงการอบรมเชิง คม พิทยาคม 

 ปฏิบัติการ การจัดการ 
 เรียนการสอน 
 ออนไลน ์ยุคปกติใหม่ 
 ในสถานการณ์การ 
 แพร่ระบาดของเช ้อ 
 ไวรัสโคโรนา 
 2019(COVID-19 
๒๙ก.ค.๖๔ 



 
   

 
 
 
 
 
๒๔ก.ค.๖๔ 

-ผ่านการทดสอบ 
ความรู้การจัดการ 
เรียนการสอน 
ออนไลน์เน ่องใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสั 
โคโรนา 
2019(COVID-19) 
-ผ่านการทดสอบ 
ความรู้การจัดการ 
เรียนการสอน 
ออนไลน ์

-ร.ร.บ้านโนนเข องจง 
เจริญ 

 
 
 
 

ร.ร.สันติราษฏร์ 
วิทยาลัย 

 

11 นางสาวปวีณาืืโสภา ๒๕-๒๘ -ผ่านการอบรม ร.ร.พลับพลาชัยพิทยา ร.ร.พลับพลาชัย 
พ.ค.๖๔ โครงการอบรมเชิง คม พิทยาคม 

ปฏิบัติการ การจัดการ 
เรียนการสอน 
ออนไลน ์ยุคปกติใหม่ 
ในสถานการณ์การ 
แพร่ 

12 นางสาวยุพารัตน์ื ือุทัย ๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ 

จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

13 นางสาวมณฑกาญจน์ืฉกรรจ์
ศิลป์ 

๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ 

จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

14 นางรุ่งฤดีืืือุทุม ๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ 

จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 



 
15 นายขวญัชัยืืืปานกลาง ๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 

ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

16 นางสาวสมถวิลืืบญุทว ี ๒๗ส.ค.๖๔ -อบรมทางไกลการ สพม.บร. สพม.บร. 
 พัฒนาเครื อข่าย   
 ส่งเสริมประสิทธิภาพ   
 การจัดการ   
 มัธยมศึกษา บุรีรัมย์   
๑๐ก.ย.๖๔ -เข้าร่วมประชุม สพม.บร.  

 โครงการ”พัฒนา   
 คุณภาพการจดั   
 การศึกษาเรียนรวม   
 ด้วยรูปแบบทางไกล   
 ผ่านระบบ Video   
 Conference ณ   
 ส านักงานเขตพ ้นที ่   
 การศืึกษามัธยมศึกษา   
 บุรีรัมย์   
๒๒ก.ย.๖๔ -เข้าร่วมกิจกรรมแนะ ประธานศูนย์แนะแนว ผอ.ร.ร.ล าปลาย 

แนวระบบ TCAS 65 จังหวัด มาศ 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธาน ี

17 นางสาวเกตุมณีืืืประถมชัย ๒๙ก.ค.๖๔ -ผ่านการทดสอบ -ร.ร.บ้านโนนเข องจง  
 
 
 
 
 
 
-สพฐ. 

 ความรู้การจัดการ เจริญ 
 เรียนการสอน  
 ออนไลน์เน ่องใน  
 สถานการณ์การแพร่  
 ระบาดของเช ้อไวรสั  
 โคโรนา  

๑๔-๑๕ 2019(COVID-19) -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ -อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาทักษะการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 



 
      

18 นายประทวนืืจงกลาง ๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

 
 
 
๒๔ส.ค.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ส.ค.๖๔ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาทักษะการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 
-ผ่านการประชุมเชิง 
ปฎิบัติการ”การ 
ส่งเสรมิพัฒนาการ 
ด าเนินการสร้าง
ชุมชน แห่งการเรียนรู้
โดยใช้ กระบวน
การศึกษา ผ่าน
บทเรียน 
(PLC&Lesson 
Study)”ในรูปแบบ 
ทางไกล ผ่านระบบ 
Video Conference 
-ผ่านการอบรมและ 
การทดสอบความรู้ 
ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการสง่เสริมการ 
อ่านผ่านส ่อออนไลน ์
เร ่อง”โคกหนองนา 
โมเดล” 

-สพฐ. 
 
 
 

สพม.บร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กศน.อ.ชะอ า 

-สพฐ. 
 
 
 

ผอ.สพม.บร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กศน.อ.ชะอ า 

19 นางนภัสสรืืผลวิเศษสิทธิ์ ๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ 

จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

20 นายกิตติภูมิืืผลวิเศษสิทธิ์ ๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ   

 จัดการเรียนรู้รูปแบบ   
 ออนไลน์ส าหรับครู   
 สังกัด สพฐ.   
๒๗ส.ค.๖๔ -อบรมทางไกลการ สพม.บร. สพม.บร. 

พัฒนาเครื อข่าย 



 
   

 
 
๖ส.ค.๖๔ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการ 
มัธยมศึกษา บุรีรัมย์ 
-เข้าร่วมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการและ 
นิเทศ ก ากับติดตาม 
การจัดการเรียนรู้ 
วิทยาการค านวณใน 
รูปแบบทางไกล ผ่าน 
ระบบVideo 
Conference 

 
 
 
-ห้องประชุมไชยมงคล 

 
 
 
สพม.บร. 

21 นางสาวพันธนันท์ืสิงหภิวัฒน์ ๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

 
 
 
๑๙พ.ค.๖๔ 

 
 
 
 
 

๖ส.ค.๖๔ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาทักษะการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 
-เข้าร่วมการสัมมนา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูนิเทศก์และครูพืี่ 
เลี้ยงของนืักศืึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ครูในสถานศืึกษา 
-เข้าร่วมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการและ 
นิเทศ ก ากับติดตาม 
การจัดการเรียนรู้ 
วิทยาการค านวณใน 
รูปแบบทางไกล ผ่าน 
ระบบVideo 
Conference 

-สพฐ. 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภืัฏ 
บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
-ห้องประชุมไชยมงคล 

-สพฐ. 
 
 
 

ดร.พัชนี 
กุลฑานันท์ 

 
 
 
 
 
สพม.บร. 

22 นายวิริยะืืทองดี ๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ   

 จัดการเรียนรู้รูปแบบ   
 ออนไลน์ส าหรับครู   
 สังกัด สพฐ.   
๒๔ส.ค.๖๔ ผ่านการประชุมเชงิ สพม.บร. ผอ.สพม.บร. 

ปฎิบัติการ”การ 
ส่งเสรมิพัฒนาการ 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
๑๐ก.ย.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ส.ค.๖๔ 
 
 
 

๑๑พ.ค.๖๔ 

ด าเนินการสร้าง
ชุมชน แห่งการเรียนรู้
โดยใช้ กระบวน
การศึกษา ผ่าน
บทเรียน 
(PLC&Lesson 
Study)”ในรูปแบบ 
ทางไกล ผ่านระบบ 
Video Conference 
-เข้าร่วมประชุม 
โครงการ”พัฒนา 
คุณภาพการจดั 
การศึกษาเรียนรวม 
ด้วยรูปแบบทางไกล 
ผ่านระบบ Video 
Conference ณ 
ส านักงานเขตพ ้นที ่
การศืึกษามัธยมศึกษา 
บุรีรัมย์ 
-อบรมทางไกลการ 
พัฒนาเครื อข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการ 
มัธยมศึกษา บุรีรัมย์ 
- โครงการพัฒนา 
ระบบการทดสอบ 
สมรรถนะของ 
นักเรียนในโครงการ 
KKU Smart 
Learning 
Academy(PISA 
LIKE) ครั้งที่ 1 
ส าหรับนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปี
ที ่ 3 ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
สพม.บร. 

 
 
 
 
 
 
 
 

สพม.บร. 
 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพม.บร. 
 
 
 

ดร.กุลทิดา 
ท้วมสุข 

23 นางพิณภรณ์ืวิทย์ศลาพงษ์ ๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาทักษะการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 

-สพฐ. -สพฐ. 



 
   

 
๒๗ส.ค.๖๔ 

ออนไลน์ส าหรับ
คร ูสังกัด สพฐ. 
-อบรมทางไกลการ 
พัฒนาเครื อข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการ 
มัธยมศึกษา บุรีรัมย์ 

 
 
สพม.บร. 

 
 
สพม.บร. 

24 นางสมบัติืืสยามประโคน ๑๔-๑๕ อบรมเชงิปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ   

 จัดการเรียนรู้รูปแบบ   
 ออนไลน์ส าหรับครู   
 สังกัด สพฐ.   
๒๗ส.ค.๖๔ -อบรมทางไกลการ สพม.บร. สพม.บร. 

 พัฒนาเครื อข่าย   
 ส่งเสริมประสิทธิภาพ   
 การจัดการ   
 มัธยมศึกษา บุรีรัมย์   
๙ส.ค.๖๔ -ได้เข้ารับการท า ร.ร.ปทุมคงคา ผอ.ร.ร.ปทุมคงคา 

แบบทดสอบออนไลน ์
เพ ่อพัฒนาตนเองเร ื่อง 
นักวิทยาศาสตร์ที่ 
ส าคัญของโลกและ 
นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ 
ควรรู้ 

25 นางจรูญลักษณ์ืวิเศษสกุลวงค์ ๑๔-๑๕ อบรมเชงิปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ   

 จัดการเรียนรู้รูปแบบ   
 ออนไลน์ส าหรับครู   
 สังกัด สพฐ.   
๒๗ส.ค.๖๔ -อบรมทางไกลการ สพม.บร. สพม.บร. 

พัฒนาเครื อข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการ 
มัธยมศึกษา บุรีรัมย์ 

26 นางสาวเขมสรณ์ืืศิริปรีดา
วัฒน์ 

 -การอบรมพัฒนาการ มหาวิทยาลัย  
สอนความน่าจะเป็น เทคโนโลยีพระจอม 
online กับ เกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัย 



 
   เทคโนโลยีพระจอม   

เกล้าธนบุรี 
-อบรมการใช้สื ่อการ 
สอนระบบ online 
ผ่าน DLTV 
- อบรมการใช้ส ่อการ 
สอนระบบ online 
ผ่าน Google Meet 

27 นายชัยเวียงืืืโคตรดก ๑๔-๑๕ อบรมเชงิปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ   

 จัดการเรียนรู้รูปแบบ   
 ออนไลน์ส าหรับครู   
 สังกัด สพฐ.   
๒๔ส.ค.๖๔ ผ่านการประชุมเชงิ สพม.บร. ผอ.สพม.บร. 

 ปฎิบัติการ”การ   
 ส่งเสรมิพัฒนาการ   
 ด าเนินการสร้างชุมชน   
 แห่งการเรียนรู้โดยใช้   
 กระบวนการศึกษา   
 ผ่านบทเรียน   
 (PLC&Lesson   
 Study)”ในรูปแบบ   
 ทางไกล ผ่านระบบ   
 Video Conference   
๒๗ส.ค.๖๔ -อบรมทางไกลการ สพม.บร. สพม.บร. 

 พัฒนาเครื อข่าย   
 ส่งเสริมประสิทธิภาพ   
 การจัดการ   
 มัธยมศึกษา บุรีรัมย์   
๒๑ก.ย.๖๔ -ผ่านการอบรมเชิง สพม.บร. ผอ.สพม.บร 

ปฏิบัติการ “การ 
จัดการเรียนรู้ฐาน 
สมรรถนะทาง 
คณิตศาสตร ์
ในการเพิื่มศืักยภาพ 
ครูให้สามารถจัดการ 
เรียนรูเ้พ ่อสส่งเสริม 



 
   อัจฉริยภาพของ 

ผู้เรียน 
  

28 นางณัฏฐพิชาืืืโคตรดก ๒๕-๒๘ 
พ.ค.๖๔ 

 
 
 
 
 

๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

 
 
 
๒๗ส.ค.๖๔ 

 
 
 

๒๔ก.ค.๖๔ 

-โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ การจัดการ 
เรียนการสอน 
ออนไลน ์ยุคปกติใหม่ 
ในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเช ้อ 
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาทักษะการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 
-อบรมทางไกลการ 
พัฒนาเครื อข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการ 
มัธยมศึกษา บุรีรัมย์ 
-ผ่านการทดสอบ 
ความรู้การจัดการ 
เรียนการสอน 
ออนไลน ์

ร.ร.พลับพลาชัยพิทยา 
คม 

 
 
 
 
 
 
-สพฐ. 

 
 
 

สพม.บร. 
 
 
 

ร.ร.สันติราษฏร์ 
วิทยาลัย 

ร.ร.พลับพลาชัย 
พิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
-สพฐ. 

 
 
 

สพม.บร. 

29 นางสาวแสงเด อนืืมะลิลา ๑๔-๑๕ -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
ส.ค.๖๔ พัฒนาทักษะการ   

 จัดการเรียนรู้รูปแบบ   
 ออนไลน์ส าหรับครู   
 สังกัด สพฐ.   

๒๕-๒๘ -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัยพิทยา ร.ร.พลับพลาชัย 
พ.ค.๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ คม พิทยาคม 

เรียนการสอน 
ออนไลน ์ยุคปกติใหม่ 
ในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเช ้อ 
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 



 

ล าด บ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
ว นเดือนป ี
(ที่ได้ร บ) 

เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จ ด 

30 นายสราวุธืืืฉิมกูล ๒๑ พ.ค.๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ พ.ค.๖๔ 

อบรมออนไลน ์OBEC 
2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการ 
สอนออนไลน์ยุคปกติ 
ใหมื่:มุมมองของ 
ผู้บริหาร นักวิชาการ 
และคร”ู อบรม
หลักสูตรการ พัฒนา
ศักยภาพด้าน ความ
มั่นคงปลอดภัย ทาง
ไซเบอร ์
ระดับพ ้นฐานที่ควรรู ้
ผ่านระบบการประชุม 
ทางไกลของส 
านักงาน เขตพื ้นที่
การศืึกษา 
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

สพฐ. 
 
 
 
 
 

สพม.บร. 

นายอัมพร พืินะสา 
 
 
 
 
 

ผอ.สพม.บร. 

31 นางสาวอารีย์ืืครุฑประโคน ๑๔-๑๕ส.ค. -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
๖๔ พัฒนาทักษะการ 

จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

32 นายสุชาติืืืแผ้วพลสง ๑๔-๑๕ส.ค. -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
๖๔ พัฒนาทักษะการ 

จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

33 นางสาวพรพิมลืืพิมพา ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 



 
   โรนา 2019(COVID- 

19) 
  

34 นางสาวธมนณัฏฐ์ืืสัตนาโคศิริกุล ๑๔-๑๕ส.ค. -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
๖๔ พัฒนาทักษะการ 

จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ออนไลน์ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

35 นางกรรณิการ์ืืสงครามศักดิ ์ ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 

36 นายจีระศักดิ์ืืโพธิ์พุ่ม ๒๕-๒๘พ.ค. โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 

37 นางสาวฐิติมาืืืยิ่งยง ๑๔-๑๕ส.ค. -อบรมเชิงปฏิบัติการ -สพฐ. -สพฐ. 
๖๔ พัฒนาทักษะการ   

 จัดการเรียนรู้รูปแบบ   
 ออนไลน์ส าหรับครู   
 สังกัด สพฐ.   
๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 

๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 
เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 



 
   

 
๒๘ส.ค.๖๔ 

โรนา 2019(COVID-  
 

ศึกษาธิการ 

 
 
ผอ.สพม.ขอนแก่น 

19) 
-ผ่านการอบรม 
ออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ขอนแก่น 
หลักสูตรสร้างคลิปการ 
สอนแบบเห็นหน้า 
ผู้สอนอย่างงื่ายด้วย 
Canva จ านวน 3 
ชั่วโมง 

38 นายสันติืืืือาภรณ์พงษ์  
 

๒๕-๒๘พ.ค. 

-อบรมการใช้โปรแกรม  
 

ร.ร.พลับพลาชัย 

 
 

ร.ร.พลับพลาชัย 

การสอนออนไลน ์
-โครงการอบรมเชิง 

๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 
เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 

39 นางวรรณาืือู๋ไพจิตร ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

 เรียนการสอนออนไลน ์   
 ยุคปกติใหม่ ใน   
 สถานการณ์การแพร่   
 ระบาดของเช ้อไวรสัโค   
 โรนา 2019(COVID-   
 19)   
๑๔-๑๕ส.ค. -โครงการอบรมเชิง -สพฐ. -สพฐ. 

๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ 
เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 



 
      

40 นางสาวสราวลีืืมาประจวบ ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 

41 นางนวลฉวีืืืวีราพันธ์ ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 

42 นายกษิดิศืืืศิริเมฆา ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 

43 นายพานุวัฒน์ืืป้องเคน ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 



 
44 นางวารุณีืืหสันิสสยั ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 

๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 
เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 

45 นางอริยาพรืืข าวงค์ ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 

46 นางวิไลลักษณ์ืืเหล่าธรรมยิ่งยง ๒๕-๒๘พ.ค. -โครงการอบรมเชิง ร.ร.พลับพลาชัย ร.ร.พลับพลาชัย 
๖๔ ปฏิบัติการ การจัดการ พิทยาคม พิทยาคม 

เรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ ใน 
สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช ้อไวรสัโค 
โรนา 2019(COVID- 
19) 

 
 


