
รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
เพื่อการส่งเสรมิและพัฒนาวิชาชพีครูและบุคลากร โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเทีย่ง อนสุรณ์) 

ชื่อ-สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี ผ่านการอบรมการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
เรื่อง วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑๐๐% 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี ผ่านการอบรมการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
เรื่อง วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑๐๐% 

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี ผ่านการอบรมการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
เรื่อง วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑๐๐% 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี ผ่านการอบรมกิจกรรมการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรูปแบบ
ออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับไฟฟ้าช๊อต 

SMART  IDEA  ACADEMY ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี ผ่านการทอสอบความรู้ระบบออนไลน์  
ประวัติ Lord  baden-Powell 

โรงเรียนวัดลาดชะโด  
(ประกาศวิทยาคาร) 

๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี การพัฒนาทักษะครูผ็สอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามกรอบ CEFR 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี เป็นผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลกัเกณฑ์ ว ๑๐/๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต ๒ 

๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี ผ่านเกณฑ์การอบรมการทอสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนองครักษ์ ๑  กันยายน  ๒๕๖๔ 
นายสมเกียรติ  นวลวันด ี ผ่านการทดสอบออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 

ในกิจกรรม ตะลุยเจเปน แดนซากุระ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาปทุมธาน ี
๕  กันยายน  ๒๕๖๔ 

  



 

ชื่อ-สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา 

นายสมเกียรติ   นวลวันด ี ผ่านการอบรมออนไลน์และประเมินแบบทดสอบความรู้ หลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิจิตร เขต ๒ 

๒  กันยายน  ๒๕๖๔ 

นายเชวง  พันธุ์บ้านแหลม อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสร ์

๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

นายเชวง  พันธุ์บ้านแหลม เข้าร่วมอบรมส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสด ุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๒๑-๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

นายเชวง  พันธุ์บ้านแหลม เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

นายยุทธชัย  ศิลาแลง อบรมเลี้ยงเด็กให้รุ่ง ในยคโควิด – ๑๙ คณะครูศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

นายยุทธชัย  ศิลาแลง 
อบรมเรือ่งสือ่วเิศษ เพือ่เดก็พเิศษ 

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กร่วมกับสถาบันรา
ชานุกูล 

๒๐  พฤษภาคมา  ๒๕๖๔ 

นายยุทธชัย  ศิลาแลง การพัฒนาศักยภาพครูผ็สอนเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การ
เรียนรู้ coding ในอนาคต (Coding  of  kids) 

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำกรุงเทพมหำนคร 

๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

นายยุทธชัย  ศิลาแลง การพัฒนาครูเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/
๒๕๖๔ 

โรงเรยีนหอวงั สพม กท.๒ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

นายยุทธชัย  ศิลาแลง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรบัครูสังเกต 
สพฐ. 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

๑๔-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
 



 

ชื่อ-สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา 

นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง การอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานของ 
IC3 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๒๘ - ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง หลักสูตรที่ 1 NEXT Normal Education Reimagined การบริหาร
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงการผู้บริหาร

สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและบรษิัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง หลักสูตรที่ 2 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน และการจดัประชุม
ออนไลน์ ให้มปีระสิทธิภาพในยุค NEXT Normal 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและบรษิัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

๑๑ กันยายน  ๒๕๖๔ 

นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง หลักสูตรที่ 3 มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาทักษะผูเ้รียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแหน่ง

ศตวรรษที่ 21 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและบรษิัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง หลักสูตรที่ 4 การสร้าง Blened Learning Platform for NEXT 
Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 365 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและบรษิัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง หลักสูตรที่ 5 การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety 
Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและบรษิัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

         ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๔ 

นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง บทบาทของครูกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในยุค NEW 
NORMAL  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

นางสาวอังคณา  เกตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในหัวข้อ  
English Language Levels (CEFR)  

Widomwide, Enconcept          ๒๔  เมษำยน ๒๕๖๔ 

 



 

ชื่อ-สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา 

นางสาวอังคณา  เกตุทอง เขำ้ร่วมประชมุปฏบิตักิำรกำรวเิครำะหผ์ลกำรทดสอบทำง
กำรศกึษำ 

ระดบัขัน้พืน้ฐำน (O-NET)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

นางสาวอังคณา  เกตุทอง กำรสรำ้งหอ้งเรยีนออนไลน์ ๑ และกำรสรำ้งหอ้งเรยีนออนไลน์ ๒ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

นางสาวอังคณา  เกตุทอง เทคนิคและวธิกีำรสอนออนไลน์แบบมปีฏสิมัพนัธ์ 
และหอ้งเรยีนออนไลน์โดยใชโ้ครงงำนเป็นฐำน 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

นางสาวอังคณา  เกตุทอง กำรพฒันำครเูพือ่ควำมกำ้วหน้ำทำงวชิำชพี ตำมหลกัเกณฑ ์ 
ว ๙/๒๕๖๔ 

โรงเรยีนหอวงั ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

นางสาวอังคณา  เกตุทอง หลกัสตูรสง่เสรมิกำรรูเ้ทำ่ทนัสือ่ สำรสนเทศ และดจิทิลัเฝ้ำระวงั 
และใชอ้ย่ำงสรำ้งสรรคใ์นมติวิฒันธรรม ดว้ยกำรเรยีนกำรสอน

ออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOC รอบที ่๒ 
กระทรวงวฒันธรรม ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

นางสาวอังคณา  เกตุทอง พฒันำทกัษะภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรดำ้นอำชพีในศตวรรษที ่
๒๑ 

ผำ่นระบบออนไลน์ (2 หลกัสตูร) 

สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

๒๗ มถิุนำยน ๒๕๖๔ 

นางสาวอังคณา  เกตุทอง เขำ้ร่วมประชมุวชิำกำรออนไลน์ของคุรสุภำ ประจ ำปี 2564  
(KSP Webinar 2021) “Education Transformation in the Post 

– COVID Era : กำรศกึษำทีผ่นัเปลีย่นในโลกหลงัโควดิ” 
ส ำนกังำนเลขำธกิำรคุรุสภำ ๒๑ สงิหำคม ๒๕๖๔ 

นางสาวอังคณา  เกตุทอง เสรมิควำมรูด้ำ้นภำษำไทยแก่ครผููส้อนภำษำไทย ส ำนกังำนรำชบณัฑติยสภำ ๑๑-๑๒ กนัยำยน ๒๕๖๔ 
นางสาววรรณพร  ชุมภูทอง การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณแบบเวทคณติ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

(สพป.กทม.) 

๒๐ พ.ค.-๓๐ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๖๕ ชั่วโมง) 

 



 

ชื่อ-สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา 

นางสาววรรณพร  ชุมภูทอง การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอน
เพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ  

E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส) 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) 

๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๒๒ ชั่วโมง) 

นางสาววรรณพร  ชุมภูทอง อบรมโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการจัดทำนโยบายการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.

กทม.) 

๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาววรรณพร  ชุมภูทอง การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

“ประชุมและเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เรื่องการวัดและประเมินผล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.

กทม.) 

๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาววรรณพร  ชุมภูทอง การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Online) การพัฒนาการ

คิดขั้นสูง (HOT) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.

กทม.) 

๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

นำงสำวฐตินินัท ์ปัน่มำก 

 

กำรอบรมควำมรูอ้อนไลน์ มำรช์ชิง่ควำมด ี๔ส “สถำบนั สมำธ ิ
สมัมำชพี เสยีสละ”ตำมแนวทำงพระบรมรำโชบำย ดำ้นกำรศกึษำ                           

และไดร้บัเกยีรตบิตัร “อนุชนคนด”ี 
มลูนิธคิรขูองแผน่ดนิ 31 มกรำคม 2564 

 

นำงสำวฐตินินัท ์ปัน่มำก 
 

กำรอบรมควำมรูอ้อนไลน์ มำรช์ชิง่ควำมด ี๔ส “สถำบนั สมำธ ิ
สมัมำชพี เสยีสละ”ตำมแนวทำงพระบรมรำโชบำย ดำ้นกำรศกึษำ                       

และไดร้บัเกยีรตบิตัร “ฅรุุชนคนด”ี 
มลูนิธคิรขูองแผน่ดนิ 31 มกรำคม 2564 

 
 



 
ชื่อ-สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา 

นำงสำวฐตินินัท ์ปัน่มำก การอบรมกรรมการคุมสอบ O – NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

นำงสำวฐตินินัท ์ปัน่มำก 

ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC ๒๐๒๑ Webinar “การจดัการเรียน
การสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่” ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียน
ออนไลน์ และการสอนความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียน

เชิงรุก 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

นำงสำวฐตินินัท ์ปัน่มำก 
กำรประชุมซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ เกีย่วกบั งำนวชิำกำร งำนวดัและ

ประเมนิผล และงำนทะเบยีนนกัเรยีน ปีกำรศกึษำ 2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

๑๔ – ๑๕ มถิุนำยน ๒๕๖๔ 

นำงสำวฐตินินัท ์ปัน่มำก 
ผำ่นกำรทดสอบควำมรูอ้อนไลน์ เรือ่ง ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั งำน

วชิำกำร งำนวดัและประเมนิผล และงำนทะเบยีนนกัเรยีน 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

๖ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 

นำงสำวฐตินินัท ์ปัน่มำก 

 

เขำ้ร่วมกำรอบรมโครงกำรเสรมิสรำ้งคุณธรรม จรยิธรรม                    
และธรรมำภบิำลในสถำนศกึษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

๒๖ สงิหำคม ๒๕๖๔ 

 

นำงสำวฐตินินัท ์ปัน่มำก 

 

ไดผ้ำ่นกำรอบรมพฒันำครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำกลุ่มสำระ
กำรเรยีนรูค้ณติศำสตร ์เกีย่วกบั หลกัสตูรสมรรถนะ (Online) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

๑๘ กนัยำยน ๒๕๖๔ 

นำงสำวศุภำวรี ์ เกดิสนิ อบรมโครงกำรบำ้นวทิยำศำสตรน้์อย ประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนน้อย ยังขาดครู 
ครูไม่ครบตามที่ทาง ก.ค.ศ.กำหนด 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องทำหลายหน้าที่ ทั้ง
ต้องรับการประเมิน ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ความคล่องตัว
ในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่มีความ
คล่องตัว งานบางอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด 

ให้จัดหางบประมาณ เช่นผ้าป่าการศึกษา ของบจากผู้ใหญ่ 
ใจดีในท้องถิ่น เพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครู 
ระหว่างที่รออัตรากำลังขาดแคลน 

จากการสังเกตพบว่า การบริหารยังขาดความคล่องตัว
เล็กน้อย ด้วยปัจจัยหลายอย่าง  
๑. ครูมีภาระการสอนในชั่วโมงสอนมาก  
๒. ครูมีหน้าทีห่ลายอย่างตามคำสั่งของโรงเรียน แต่ละคนมี
หน้าที่ไม่ต่ำกว่า ๓ งานต่อคน  
๓. ครูต้องตอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมากมายที่ร้องขอ 
ต้องเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินต่างๆที่ทางหน่วยงาน
แจ้ง 

 
 
 
 
 
 


