
ข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นางสิริภางค์ ขาวปอน การประชุมทางไกลการพัฒนา

สมรรถนะการอ่านขั้นสูง โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เมื่อวันท่ี  
29-30  กันยายน 2564 

สพม.ล าปาง ล าพูน (2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสิริภางค์ ขาวปอน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ส าหรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เมื่อวันท่ี  14-15 ส.ค. 2564 

สพฐ. (2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นายสถิตย์  ขาวปอน การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ส าหรับครูสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(14-15 ส.ค.2564) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(4)    การใช้ส่ือ
เทคโนโลยี 

นางมงคลยา  พานดง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ส าหรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( 
๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางมงคลยา  พานดง การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะตามข้วตกลงใน
การพัฒนา 
( Performance Agreement : PA ) 
( 21 ตุลาคม 2564 ) 

สพม.ล าปางล าพูน (8)     การพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

นางมงคลยา  พานดง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
สร้างส่ือการเรียนรู้มัลติมีเดีย ด้วยเสียง
บรรยายอัตโนมัติ  
ภายใต้โครงการ แลกเปล่ียน เรียนรู้ 
เพื่อครู เพื่อเด็ก ( 18 ก.ย.64) 

สพม.ขอนแก่น (4)    การใช้ส่ือ
เทคโนโลยี 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นางมงคลยา  พานดง 
 
 

ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานการพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา 
ในงานแลกเปล่ียนเรียนรู้"เสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ ร่วมต้านทุจริต ด้วย 
4+6Model" 
 (18 ต.ค. 2564)  

สถาบันมูลนิธิยุวพัฒน ์ (6) คุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

นางมงคลยา  พานดง ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - 
Corruption Education) 
และยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
ณ ห้องประชุมปันเจิง ( ๒๓ ก.ย.64) 

ส าส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

(6) คุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

นางมงคลยา  พานดง อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft 
Teams หลักสูตร"กิจกรรมส่งเสริม
ห้องสมุดสีเขียว" 
( ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง (8)     การพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

นางมงคลยา  พานดง ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียน
การสอนด้วย Google Sites  
( 29 ส.ค.64) 

สพม.ขอนแก่นร่วมกับ 
ชมรมขอนแก่นโรบอท 

(4)    การใช้ส่ือ
เทคโนโลยี 

นางมงคลยา  พานดง การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียน
การสอนด้วย Google Sites  
( 29 ส.ค.64) 

สพม.ขอบแก่นร่วมกับชมรม
โรบอทขอนแก่น 

(4)    การใช้ส่ือ
เทคโนโลยี 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การอบรมการใช้แมลงน้ าในการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ า
(Bioindicators) (30 สิงหาคม 
2564) 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อพสธ.) 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การอบรมอนุกรววธิานและการเก็บ
รักษาตัวอย่างแมลง(31 สิงหาคม 
2564) 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(อพสธ.) 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าคลิป
น าเสนอของ สพม.ลป ลพ(2 กันยายน 
2564) 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

(4)    การใช้ส่ือ
เทคโนโลยี 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน
บูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติท่ีดีของ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานของ สสวท.  
- การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติท่ี
ดีโรงเรียนคุณภาพฯระดับมัธยมศึกษา 
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) 
(2-3 กันยายน 2564) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล “การพัฒนา
สถานศึกษาวิถีใหม่สู่การศึกษาไทย
อย่างยั่งยืน”(3-4 กันยายน 2564) 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การอบรมอนุกรมวิธานพืชและ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน(6 กันยายน 
2564) 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อพสธ.) 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การอบรมอนุกรมวิธานและการ
เพาะเล้ียงเห็ด(7 กันยายน 2564) 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อพสธ.) 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการ
โรงเรียนพฒันาตนเอง ปี 2564(8 
กันยายน 2564) 

โหนด 2 TSQP เชียงใหม่ 
ล าพูนล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ
ออนไลน ์โครงการขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอนด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ใน
จังหวัดล าปาง ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 
2564 สาขาชีววิทยา(11-12 
กันยายน 2564) 

โรงเรียนมหิลวิทยานุสรณ์ 
ร่วมกับโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การประชุมเตรียมการด าเนินโครงการ 
TSQP โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง TSQP(Teacher School 
Quality Program) ปีท่ี 3 และโหนด 
2 เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง(15 
กันยายน 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเรื่องรู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ 
PA สู่การเล่ือนวิทยฐานะ ว.9 อัดแน่น
ด้วยคุณภาพตอบโจทย์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(18 
กันยายน 2564) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการพว. 

(8)     การพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การประชุม TSQP Node 2 เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง โครงการนวัตกรรม
ระดับพื้นท่ี โหนด 2(22 กันยายน 
2564) 

TSQP Node 2 เชียงใหม ่
ล าพูน ล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การประชุมโครงการยกระดับ
สถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาและขับเคล่ือน
โครงการอารยเกษตรฯ “โคก หนอง
นาแห่งน้ าใจและความหวัง” โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน(27 
กันยายน 2564) 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

หลักการสอนด้วยการตั้งค าถามเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน(โครงการ 
TSQP) 
วิทยากร รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี 
(28 กันยายน 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม(1 ตุลาคม 
2564) 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม (6) คุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

โครงงานฐานวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
หลักผู้เรียน(โครงการ TSQP) 
วิทยากร รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี 
(1 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

Teaching learning and assessing 
21st century skills in education 
: Thailand ‘s experience(8 
ตุลาคม 2564) 

OECD Education 
Communications 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การน าเสนอผลงานและร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ online 
“เสริมสร้างความซื่อสัตย์ต้านทุจริต
ด้วย 4+6 Model”(18 ตุลาคม 
2564) 

สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน ์

(6) คุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การประชุมออกแบบกระบวนการ 
Developmental Evaluation (DE) 
ช่วงต้นน้ า ครูที่ท าหน้าท่ี Facilitator 
และ Notetaker(19 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิ๊การประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลง
ในการพัฒนา(Performance 
Agreement : PA) (21 ตุลาคม 
2564) 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

(8)     การพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ตากครูต้นเรื่อง 
ครั้งท่ี 1 การท าโครงงาน Problem-
Based Learning ด้วยกระบวนการ 
Design Thinking โรงเรียนเพลิน
พัฒนา ตามโครงกรครูเพื่อศิษย์สร้าง
การเรียนรู้ระดับเช่ือมโยง : รูปแบบ
ออนไลน์ปีท่ี 2(22 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การประชุมเตรียมการ FA และ Note
ในการประชุม DE ต้นน้ า โหนด 2 
TSQP(24 ตุลาคม 2564) 

TSQP Node 2 เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

ค่ายรอบประเมินโครงการพี่น าน้อง
รักษ์น้ าตามแนวพระราชด าริ ปีท่ี 9 : 
สู่ความยั่งยืน(รูปแบบออนไลน์)(27-
28 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Developmental Evaluation (DE) 
ช่วงต้นน้ า โหนด 2 TSQP โรงเรียนใน 
โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนา
ตนเอง รุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2 ต่อเนื่อง
ในป ี2564  
(28-29 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

นางสรัญญา เรือนค า การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล “การพัฒนา
สถานศึกษาวิถีใหม่สู่การศึกษาไทย
อย่างยั่งยืน”(3-4 กันยายน 2564) 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

นางสรัญญา เรือนค า การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการ
โรงเรียนพฒันาตนเอง ปี 2564(8 
กันยายน 2564) 

โหนด(Note) 2 TSQP 
เชียงใหม่ ล าพูนล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

นางสรัญญา เรือนค า การประชุมเตรียมการด าเนินโครงการ 
TSQP โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง TSQP(Teacher School 
Quality Program) ปีท่ี 3 และโหนด 
2 เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง(15 
กันยายน 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นางสรัญญา เรือนค า การประชุม TSQP Node 2 เชียงใหม่ 

ล าพูน ล าปาง โครงการนวัตกรรม
ระดับพื้นท่ี โหนด 2(22 กันยายน 
2564) 

TSQP Node 2 เชียงใหม ่
ล าพูน ล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

นางสรัญญา เรือนค า การประชุมโครงการยกระดับ
สถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาและขับเคล่ือน
โครงการอารยเกษตรฯ “โคก หนอง
นาแห่งน้ าใจและความหวัง” โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน(27 
กันยายน 2564) 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสรัญญา เรือนค า หลักการสอนด้วยการตั้งค าถามเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน(โครงการ 
TSQP) 
วิทยากร รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี 
(28 กันยายน 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสรัญญา เรือนค า การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม(1 ตุลาคม 
2564) 

รงเรียนสบปราบพิทยาคม (6) คุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

นางสรัญญา เรือนค า โครงงานฐานวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
หลักผู้เรียน(โครงการ TSQP) 
วิทยากร รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 
เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี 
(1 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสรัญญา เรือนค า Teaching learning and assessing 
21st century skills in education 
: Thailand ‘s experience(8 
ตุลาคม 2564) 

OECD Education 
Communications 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสรัญญา เรือนค า การน าเสนอผลงานและร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ online “เสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ต้านทุจริตด้วย 4+6 
Model”(18 ตุลาคม 2564) 

สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน ์

(6) คุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้
ประกอบวิชาชีพ 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นางสรัญญา เรือนค า การประชุมออกแบบกระบวนการ 

Developmental Evaluation (DE) 
ช่วงต้นน้ า ครูที่ท าหน้าท่ี Facilitator 
และ Notetaker(19 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

นางสรัญญา เรือนค า การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิ๊การประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลง
ในการพัฒนา(Performance 
Agreement : PA) (21 ตุลาคม 
2564) 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

(8)     การพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

นางสรัญญา เรือนค า เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ตากครูต้นเรื่อง 
ครั้งท่ี 1 การท าโครงงาน Problem-
Based Learning ด้วยกระบวนการ 
Design Thinking โรงเรียนเพลิน
พัฒนา ตามโครงกรครูเพื่อศิษย์สร้าง
การเรียนรู้ระดับเช่ือมโยง : รูปแบบ
ออนไลน์ปีท่ี 2(22 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสรัญญา เรือนค า การประชุมเตรียมการ FA และ Note
ในการประชุม DE ต้นน้ า โหนด 2 
TSQP(24 ตุลาคม 2564) 

TSQP Node 2 เชียงใหม ่
ล าพูน ล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

นางสรัญญา เรือนค า ค่ายรอบประเมินโครงการพี่น าน้อง
รักษ์น้ าตามแนวพระราชด าริ ปีท่ี 9 : 
สู่ความยั่งยืน(รูปแบบออนไลน์)(27-
28 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสรัญญา เรือนค า การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Developmental Evaluation (DE) 
ช่วงต้นน้ า โหนด 2 TSQP โรงเรียนใน 
โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนา
ตนเอง รุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2 ต่อเนื่อง
ในป ี2564  
(28-29 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นายประนอม ไทย
กรรณ ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Developmental Evaluation (DE) 
ช่วงต้นน้ า โหนด 2 TSQP โรงเรียนใน 
โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนา
ตนเอง รุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2 ต่อเนื่อง
ในป ี2564  
(28-29 ตุลาคม 2564) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

นายประนอม ไทย
กรรณ ์

การประชุมเตรียมการ FA และ Note
ในการประชุม DE ต้นน้ า โหนด 2 
TSQP(24 ตุลาคม 2564) 

TSQP Node 2 เชียงใหม ่
ล าพูน ล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

นายประนอม ไทย
กรรณ ์

การน าเสนอผลงานและร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ online 
“เสริมสร้างความซื่อสัตย์ต้านทุจริต
ด้วย 4+6 Model”(18 ตุลาคม 
2564) 

สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน ์

(6) คุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

นายประนอม ไทย
กรรณ ์

การประชุม TSQP Node 2 เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง โครงการนวัตกรรม
ระดับพื้นท่ี โหนด 2(12 ตุลาคม 
2564) 

TSQP Node 2 เชียงใหม ่
ล าพูน ล าปาง 

(5) ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

นายดวงเด่น พิจอม
บุตร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพู้นฐาน 
(เมื่อวันท่ี 15 สิงหาค 2564) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพู้นฐาน 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นายดวงเด่น พิจอม
บุตร 

การฝึกอบรมอนนไลน ์"อนุกรมวิธาน
และการเก็บรักษาต้วอย่างแมลง" (31 
สิงหาคม 2564) 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นายดวงเด่น พิจอม
บุตร 

การฝึกอบรมออนไลน ์"อนุกรมวิธาน
พืชและพฤษกษศาสตร์พื้นบ้าน"(เมื่อ
วันท่ี 6 กันยายน 2564) 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับ
ครูสังกัดสพฐ.ระหว่างวันท่ี 14-15
สิงหาคม2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน. 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การสร้างเว็บไซด์การเรียนการสอน
ด้วย Google Sites  29 ส.ค.64 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น  สพม.
ขอนแก่น ร่วมกับชมรม
ขอนแก่นโรบอทและเพจครู
สายบัว 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

อบรมออนไลน ์อนุกรมวิธานและการ
เก็บรักษาตัวอย่างแมลง 31 ส.ค.64 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

อบรมออนไลน ์“อนุกรมวิธานพืชและ
พฤกษศาสตร์พื้นบ่น” 6 ก.ย.64 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

อบรมโครงการยกระดับสถานศึกษาสู่
การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาและขับเคล่ือนโครงการ
เกษตรฯ “โคกหนองนา แห่งน้ าใจและ
ความหวัง” 30 ก.ย.64 

สพม.ล าปาง ล าพูน (2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานการพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาใน
งานแลกเปล่ียนเรียนรู้”เสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต้านทุจริตด้วย
4+6 Modelวันท่ี18ต.ค.64 

สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน ์

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ Online”
เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต้าน
ทุจริตด้วย4+6 Mode l 
วันท่ี18ต.ค.64 

สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน ์

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนา 
(Performance Agreement:PA) 21
ต.ค.64 

สพม.ล าปาง ล าพูน (2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล “การพัฒนา
สถานศึกษาวิถีใหม่สู่การศึกษาไทย
อย่างยั่งยืนในรูปแบบประชุมทางไกล 
”ระหว่างวันท่ี 3-4 กันยาย 2564 

สพม.ล าปาง ล าพูน ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง 
และศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางสุวิกาญจน์สิริ      
พิจอมบุตร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Developmental Evaluation (DE) 
ช่วงต้นน้ า โหนด 2 TSQP โรงเรียนใน 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นายดวงเด่น พิจอม
บุตร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Developmental Evaluation (DE) 
ช่วงต้นน้ า โหนด 2 TSQP โรงเรียนใน
วันท่ี 28-29 ต.ค.64 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นายดวงเด่น พิจอม
บุตร 

อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนา 
(Performance Agreement:PA) 21
ต.ค.64 

สพม.ล าปาง ล าพูน (2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นายดวงเด่น พิจอม
บุตร 

เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ Online”
เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต้าน
ทุจริตด้วย4+6 Mode l 
วันท่ี18ต.ค.64 
 

สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน ์

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นายดวงเด่น พิจอม
บุตร 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานการพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาใน
งานแลกเปล่ียนเรียนรู้”เสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต้านทุจริตด้วย
4+6 Modelวันท่ี18ต.ค.64 

สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน ์

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นายดวงเด่น พิจอม
บุตร 

อบรมโครงการยกระดับสถานศึกษาสู่
การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาและขับเคล่ือนโครงการ
เกษตรฯ “โคกหนองนา แห่งน้ าใจและ
ความหวัง” วันท่ี 30 ก.ย.64 

สพม.ล าปาง ล าพูน (2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นายดวงเด่น พิจอม
บุตร 

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การสร้างเว็บไซด์การเรียนการสอน
ด้วย Google Sites  วันท่ี 29 ส.ค.
64 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น  สพม.
ขอนแก่น ร่วมกับชมรม
ขอนแก่นโรบอทและเพจครู
สายบัว 

(2)   การจัดการเรียน
การสอน 

นางมงคลยา  พานดง การอบรม "การป้องกันการทุจริต" 
รูปแบบออนไลน์ 
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  
วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

สพม.ล าปางล าพูน (6) คุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

นางมงคลยา  พานดง อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนา( 
Performance Agreement : PA ) 
(21 ต.ค.64) 
 
 
 
 
 
 
 

สพม.ล าปางล าพูน (8)     การพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู   
เรือนค า 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA)
สายงานสอน  
วิทยากร : ศน.ดร.ปาริชาติ  เภสัชชา 
ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
(3 พฤศจิกายน 2564) 

ชมรมครูอ าเภอเมืองปาน  
จังหวัดล าปาง 

(8)     การพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

นางสรัญญา เรือนค า การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA)
สายงานสอน  
วิทยากร : ศน.ดร.ปาริชาติ  เภสัชชา 
ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
(3 พฤศจิกายน 2564) 

ชมรมครูอ าเภอเมืองปาน  
จังหวัดล าปาง 

(8)     การพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

นางสาวนิตยา          
นันทะใจ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายใน
การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดสพฐ. ในจังหวัดล าปาง 

โรงเรียนมหิดลนุสรณ์
ร่วมกับโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี 

การสอนฟิสิกส์ 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
คุณธรรมสร้างสุขส าหรับครูสู่ผู้เรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจ ากัดในยุค
จักรวาลนฤมิต 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
ค่านิยมท่ีดีงามของเด็กและเยาวชน 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงาม
ของชีวิต 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ เร่ืองจ าอวดหน้าวัง(จันทร์เกษม) 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ เรื่องส่ือ
ยุคใหม่การศึกษาออนไลน์ 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
การสอนให้สนุกจากครูท่ีมี
ประสบการณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
หลักการปฏิบัติราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
Active Learning 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมด าเนินงานระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพ 

สพม.ล าปางล าพูน เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และความชอบด้วยกฏหมาย 
ของการกระท าทางปกครอง 

ศาลปกครองเชียงใหม่กับ
ศึกษาธิการภาค15 

เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมสัมนาวิชาการและประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2565 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมเตรียมความพร้อมทดสอบ
วัดผลทักษะภาษาอังกฤษ CEFR 

สพม.ล าปางล าพูน 2.ด้านภาษาอังกฤษ 



ชื่อ-สกุล ชื่อ เร่ืองที่อบรม/พัฒนา 
หน่วยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา 

อบรม/พัฒนา ให้มี
ทักษะความรู้ และ

ความช านาญในด้าน 
นายเศกสรรค์ อิทธิผล โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาโดยใช้โปรแกรมCANVA 

สพม.ล าปางล าพูน 3.ด้านเทคโนโลยี 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้
งานระบบมาตราฐานด้านความ
ปลอดภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพ 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล วิธีพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครองเชียงใหม่กับ
ศึกษาธิการภาค15 

เสริมสร้างศักยภาพ 

 


