
สรุปการไปอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงาน ปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนวัดชนะสงคราม 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

นางกานตกันต  แกวพรายตา ไดรับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการ

แนวทางความรวมมือทางศาสนาในการ

ตอตานการทุจริต โดยการประยุกต

หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรตานทุจริต

ศึกษา : Anti-Corruption Education 

ครั้งท่ี 2 เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคล่ือน

พลัง บ-ว-ร ตอตานทุจริต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 สำนักงาน ป.ป.ช. 

ไดเขารวมประชุมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู

ในหัวขอเรื่อง “ความทาทายการบริหาร

การศึกษาไทยยุค COVID-19” 

 มหาลัยนเรศวร 

ไดผานการทดสอบความรูหลังการอบรม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

เช่ือมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหนง

วิทยฐานะ เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

เปนผูผานการอบรมหลักสูตรสงเสริมการ

เรียนรูหนาท่ีพลเมืองดิจิทัล สำหรับครู

ประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 64099 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 คณะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี  

 กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข 

บริษัทแอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 

 

 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ครู 
นายณัฐพล  ยนิดี 

 

 

 

ไดผานการอบรมออนไลนและประเมิน

แบบทดสอบวัดความรู หลักสูตรการ

พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

พิจิตร เขต 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดผานการอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผานระบบออนไลน 

ตลาดนัดวังจันทรเกษม 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดรับรางวัล Best Practice ครูปฐมวัย 

ศธจ.กทม. ระดับดี ภายใตโครงการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับเขตพื้นท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ 

2564  

 สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ไดผานการพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุน

ใหม หัวใจพอเพียง” ตามโครงการพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อเสรมิสรางความยั่งยืนทางการเงินผาน

ระบบออนไลน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดผานการทดสอบความรูหลังการอบรม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

เช่ือมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหนง

วิทยฐานะ เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ผานการทดสอบความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงตาม

หลักสูตรสมรรถนะ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 

 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายณัฐพล  ยนิดี ไดเขารับการอบรมและผานการทดสอบ

การใชงานระบบมาตรฐานดานความ

ปลอดภัย (MOE Safety Platform)  

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผานการทดสอบความรูดานคุณธรรม

ศีลธรรมตามตัวช้ีวัดของโครงการแบบ 

Online  

 โครงการสงเสริมคุณธรรม

ศีลธรรมนำการศึกษา 

ไดผานการอบรมออนไลนในระบบ E-

learning CME2 หลักสูตรการนำหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ลง

สูการปฏิบัติ  

 สำนักงานการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 

2 

นางสาวปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

รายการ KRU(ครู) CLUB หัวขอ สอน

ออนไลนอยางไรให Smart ในยุค Next 

Normal ของโครงการเยาวชนอาสาท่ัว

ไทย รวมใจสรางสรรคทำดีออนไลน 

(Youth R-SA)  

  

ไดผานการพัฒนาตนเองในชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลน 

StarfishLabz หลักสูตรภาษาจีนเบ้ืองตน

ในช้ันเรียน 

 StarfishLabz 

เปนผานการอบรมโครงการโรงเรียน

ปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรลดความ

เส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิภาคอากาศ  

  สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 มูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย 

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปท่ี 4-6  

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดผานการอบรมออนไลนในระบบนิเทศ

ออนไลน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

ครูผูสอน เพื่อเตรียมความพรอมเด็กปบม

วัยสูการเรียนรู Coding ในอนาคต 

(Coding for kid)  

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดผานการทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับงาน

วิชาการงานวัดผลประเมินผลและงาน

ทะเบียนนักเรียน 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ผานการเขารวมการอบรม “การจัดทำ

ตัวช้ีวัดลงสูช้ันเรียนท่ีตอบสนองตอการ

กระตุนพฒันาการของนกัเรียนปฐมวัย

อยางสมดุลท้ังรางกายสติปญญาและ

คุณธรรมจริยธรรม โดยพัฒนาส่ือการเรียน

การสอนในยุคดิจิทัล” 

 สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ไดผานการอบรมออนไลน การใชระบบ

สารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอ

ภาค 

 กองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 

ไดรับรางวัลครูดีของแผนดินข้ันพื้นฐาน 

โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญ

รอยตามเบ้ืองยุคลบาท 

 มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

ไดรับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการ

แนวทางความรวมมือทางศาสนาในการ

ตอตานการทุจริต โดยการประยุกต

หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรตานทุจริต

ศึกษา : Anti-Corruption Education 

ครั้งท่ี 2 เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคล่ือน

พลัง บ-ว-ร ตอตานทุจริต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

 สำนักงาน ป.ป.ช. 

ไดเขารวมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง 

 

ไดผานการทดสอบความรูหลังการอบรม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

เช่ือมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหนง

วิทยฐานะ เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

เสนอผลงานเขารับการคัดเลือกผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “เปน

บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ใน

วิชาชีพเพื่อประโยชนทางการศึกษา” 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพครูผูสอน เพื่อเตรียม

ความพรอมเด็กปฐมวัยสูการเรียนรู 

Coding ในอนาคต (Coding for kid) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โดย คณะกรรมการรับรอง ครั้งท่ี 

3/2564  

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดเขารวมโครงการ “การอบรมสราง

วิทยากรตัวคูณในการปลูกฝงวิธีคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม ครั้งท่ี 3 ประจำป

งบประมาณ 2565” 

 สำนักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม

ทุจริตแหงชาติ 

ไดเขารับการอบรมและผานการทดสอบ

การใชงานระบบมาตรฐานดานความ

ปลอดภัย (MOE Safety Platform)  

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางหทัยชนก  ปราณีธรรม 

 

 

 

 

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

School Level 1) 

 สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

School Level 2) 

 

 สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางหทัยชนก  ปราณีธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดผานการอบรมโครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปงบประมาณ 2564 หลักสูตร การตาน

ทุจริต 

 สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ไดผานการอบรมโครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปงบประมาณ 2564 หลักสูตร การ

บริหารความเส่ียงทุจริต 

 สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ไดเขารวมโครงการอบรมโครงการ

เสริมสราง จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดรับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการ

แนวทางความรวมมือทางศาสนาในการ

ตอตานการทุจริต โดยการประยุกต

หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรตานทุจริต

ศึกษา : Anti-Corruption Education 

ครั้งท่ี 2 เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคล่ือน

พลัง บ-ว-ร ตอตานทุจริต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

 สำนักงาน ป.ป.ช. 

ไดรับรางวัลครูดีของแผนดินข้ันพื้นฐาน 

โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญ

รอยตามเบ้ืองยุคลบาท 

 มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

ไดผานการทดสอบความรูหลังการอบรม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

เช่ือมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหนง

วิทยฐานะ เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดปฏิบัติหนาท่ีครูพี่เล้ียงในการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและ

เขารวมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครูของ

นักศึกษาช้ันปท่ี 3-4   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางหทัยชนก  ปราณีธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดผานการอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผานระบบออนไลน 

ตลาดนัดวังจันทรเกษม 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดผานการอบรมหลักสูตรออนไลน 

Standup Against Street Harassment 

การลดภัยคุกคามบนถนนและท่ีสาธารณะ 

 มูลนิธิรักษไทย 

ไดเขารวมการอบรมสงเสริมศักยภาพ

เจาหนาท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำป

งบประมาณ 2565  

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดเขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษา

และประสานความรวมมือกับหนวยงานตน

สังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพ

ภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน)  

 สำนักงานรับรอง

มาตรฐานละประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคกร

มหาชน) 

ไดผานการพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุน

ใหม หัวใจพอเพียง” ตามโครงการพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อเสริมสรางความยั่งยืนทางการเงิน ผาน

ระบบออนไลน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดเขารวมโครงการ “การอบรมสราง

วิทยากรตัวคูณในการปลูกฝงวิธีคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม ครั้งท่ี 3 ประจำป

งบประมาณ 2565” 

 สำนักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม

ทุจริตแหงชาติ 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางหทัยชนก  ปราณีธรรม 

 

ไดเขารับการอบรมและผานการทดสอบ

การใชงานระบบมาตรฐานดานความ

ปลอดภัย (MOE Safety Platform)  

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ไดเขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษา

และประสานความรวมมือกับหนวยงานตน

สังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพ

ภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี 2 

 

 สำนักงานรับรอง

มาตรฐานละประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคกร

มหาชน) 

นายเทวนนท  บัวแยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนผูวิจัยและพัฒนาท่ีเขารวมการสง

นวัตกรรมสรางสรรคคนดี โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ท่ีผานเกณฑการ

พิจารณา ระดับประเทศ ดานการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อสงเสริมคุณธรรม 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ไดผานการอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผานระบบออนไลน 

ตลาดนัดวังจันทรเกษม 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดเขารับการอบรมและผานการทดสอบ

การใชงานระบบมาตรฐานดานความ

ปลอดภัย (MOE Safety Platform)  

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ไดผานการอบรมซักซอมความเขาใจการ

ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุขและการรายงานผล

ระบบ CATAS และระบบ NISPA ในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 

 สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายเทวนนท  บัวแยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ไดเขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษา

และประสานความรวมมือกับหนวยงานตน

สังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพ

ภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน)  

 สำนักงานรับรอง

มาตรฐานละประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคกร

มหาชน) 

ไดเขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษา

และประสานความรวมมือกับหนวยงานตน

สังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพ

ภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี 2 

 สำนักงานรับรอง

มาตรฐานละประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคกร

มหาชน) 

ไดเขารวมการอบรมออนไลน โครงการ

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีประเมิน

ตำแหนงการเล่ือนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

(Performance Agreement) 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 

เปนผูผานการอบรมครูดวยระบบออนไลน

หลักสูตรการพัฒนาครูเพื่อความกาวหนา

ทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ ว9/2564 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ไดเขารวมโครงการอบรมโครงการ

เสริมสราง จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดผานการอบรมกิจกรรมการพัฒนา

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูการพัฒนา

แนวคิดเชิงคำนวณ กลุมสาระการเรียนรู

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายเทวนนท  บัวแยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ

ประถมศึกษา ปการศึกษา 2564 

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณและ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ 

ไดเขารวมการอบรมออนไลน การอบรม

พัฒนาบุคลากรขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนวัดอมรินทราราม 

เรื่อง การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตำแหนงการเล่ือนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement) 

 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

ไดเขารวมทดสอบออนไลนแนวทางการ

ประเมินใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย

ฐานะตามหลักเกณฑ ว9/2564  

 โรงเรียนบางละมุง 

ไดเขารวมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดผานการทดสอบความรูหลังการอบรม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

เช่ือมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหนง

วิทยฐานะ เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดผานการทดสอบหลังการอบรมพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวัด

และประเมินผลในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 “ประชุมและ

เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการวัดและ

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายเทวนนท  บัวแยม ประเมินผลในชวงสถานกาณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19” 

ไดผานการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรเกี่ยวกับหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ (Online)  

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดเขารวมการอบรมพัฒนางานวิจัยเชิง

คุณภาพ และเขารวมการสัมมนาอิง

ผูเช่ียวชาญงานวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อจัดทำ

นโยบายการจัดการเรียนรูวิถีใหม ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๔   

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

เปนผูผานการอบรมหลักสูตรสงเสริมการ

เรียนรูหนาท่ีพลเมืองดิจิทัล สำหรับครู

ประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 64099 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 คณะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี  

 กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข 

บริษัทแอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 

ไดผานการเรียนออนไลนหลักสูตรชีวิตวิถี

ใหมและความฉลาดทางดิจิทัล (New 

Normal Life and Digital Quotient) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดเขารวมการอบรมออนไลนหลักสูตรการ

ใชส่ือดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อ

ยกระดับการจัดการเรียนรูในหองเรียนและ

รูปแบบออนไลน 

 บริษัทอักษรเอ็ดดูเคช่ัน 

จำกัด 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวธัญญารัตน  ดวงจิตต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนผูผานการอบรมหลักสูตรสงเสริมการ

เรียนรูหนาท่ีพลเมืองดิจิทัล สำหรับครู

ประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 64099 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 คณะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี  

 กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข 

บริษัทแอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 

ไดรับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการ

แนวทางความรวมมือทางศาสนาในการ

ตอตานการทุจริต โดยการประยุกต

หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรตานทุจริต

ศึกษา : Anti-Corruption Education 

ครั้งท่ี 2 เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคล่ือน

พลัง บ-ว-ร ตอตานทุจริต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

 สำนักงาน ป.ป.ช. 

ไดผานการทดสอบความรูหลังการอบรม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

เช่ือมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหนง

วิทยฐานะ เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดเขารวมการอบรมสงเสริมศักยภาพ

เจาหนาท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำป

งบประมาณ 2565 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

เปนวิทยากรการอบรมกิจกรรมพัฒนา

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู การ

พัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ กลุมสาระการ

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวธัญญารัตน  ดวงจิตต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ

ประถมศึกษา ปการศึกษา 2564 

ไดผานการอบรมพัฒนาครูแกนนำและ

ขยายผลการจัดการเรียนการสอน

วิทยาการคำนวณโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับ

ประถมศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 

 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดผานการอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผานระบบออนไลน 

ตลาดนัดวังจันทรเกษม 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดรับรางวัลครูดีของแผนดินข้ันพื้นฐาน 

โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญ

รอยตามเบ้ืองยุคลบาท 

 มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

ไดเขารวมการอบรมออนไลน การอบรม

พัฒนาบุคลากรขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนวัดอมรินทราราม 

เรื่อง การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตำแหนงการเล่ือนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement) 

 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

ไดเขารับการอบรมและผานการทดสอบ

การใชงานระบบมาตรฐานดานความ

ปลอดภัย (MOE Safety Platform)  

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ไดผานการอบมรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวธัญญารัตน  ดวงจิตต 

 

ออนไลน สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เปนผูผานการอบรมหลักสูตรการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Unplugged 

ระดับประถมศึกษา (Coding for teacher 

Plus-Unplugged 1)  

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผานการทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับงาน

วิชาการ งานวัดและประเมินผล และงาน

ทะเบียนนักเรียน 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ไดเขารวมโครงการ “การอบรมสราง

วิทยากรตัวคูณในการปลูกฝงวิธีคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม ครั้งท่ี 3 ประจำป

งบประมาณ 2565” 

 

 สำนักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม

ทุจริตแหงชาติ 

ไดเขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษา

และประสานความรวมมือกับหนวยงานตน

สังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพ

ภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน)  

 สำนักงานรับรอง

มาตรฐานละประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคกร

มหาชน) 

นายตอยศ  นาคะนาท 

 

 

 

 

 

ไดผานการอบรมโครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปงบประมาณ 2564 หลักสูตร การตาน

ทุจริต 

 สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ไดเขารวมการอบรมพัฒนางานวิจัยเชิง

คุณภาพ และเขารวมการสัมมนาอิง

ผูเช่ียวชาญงานวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อจัดทำ

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 



ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายตอยศ  นาคะนาท นโยบายการจัดการเรียนรูวิถีใหม ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๔   

ไดเขารวมการอบรมสงเสริมศักยภาพ

เจาหนาท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำป

งบประมาณ 2565 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

นางนิติญา  จันทรตรี ไดเขารวมอบรม “โครงการพัฒนา

ศักยภาพดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย

ในสถานศึกษา”  

 ผูอำนวยการศูนย

การศึกษาพิเศษประจำ

จังหวัดสมุทรสาคร 

 ผูอำนวยการโรงเรียน

เพชรบุรีปญญานุกูล 

ไดรับรางวัลครูดีของแผนดินข้ันพื้นฐาน 

โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญ

รอยตามเบ้ืองยุคลบาท 

 มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 


