
สรุปการอบรม/สัมมนา/ไปราชการ สำหรับการพัฒนาตนเอง 

ของข้าราชการครู และบุคคลากร  

โรงเรียนหนองโพพิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
หลักสูตรการอบรม/

สัมมนา 
วัน/เดือน/ป ี หน่วยงาน/สถานที ่

หลักฐาน/

เอกสารอ้างอิง 

1 

นายธนภัทร์ เสือแก้ว 

นายสมจิตร สุขชาลี 

นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

นางสาววารินธร ดุลยพันธ์ธรรม 

นายทรงพล ศรีอาคะ 

นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล 

นางสาวมูนีรา ลิเก 

นางสาวกาญจนา กันแก้ว 

นางนิลชเนตร ทินกระโทก 

นางสาวมิณตรา รักถิ่นไทย 

นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ 

จุดเน้น และนโยบายด้าน

การศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) 

1 พฤษภาคม 

– 30 มิถุนายน 

2564 

สพม.นว. 

ออนไลน ์

เกียรติบัตร 

 

2 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

นางสาวประทานพร เฉลยถ้อย 

นางสาวกาญจนา กันแก้ว 

การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 

มุมมองของผู้บริหาร 

นักวิชาการ และครู 

17-21 

พฤษภาคม 

2564 

คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออนไลน ์

เกียรติบัตร 



 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
หลักสูตรการอบรม/

สัมมนา 
วัน/เดือน/ป ี หน่วยงาน/สถานที ่

หลักฐาน/

เอกสารอ้างอิง 

3 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

นางสาววารินธร ดุลยพันธ์ธรรม 

นางสาวประทานพร เฉลยถ้อย 

ชีวิตวิถีใหม่และความ

ฉลาดทางดิจิทัล 

22 

พฤษภาคม 

2564 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ออนไลน ์

รายงานการ

อบรม 

4 

 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 
เคมี กับ พลังงาน

ทดแทน  

 

1 กรกฎาคม 

– 30 สิงหาคม 

2564 

สสวท. ม.ปลาย 

ออนไลน ์

รายงานการ

อบรม 

5 

 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

นางสาววารินธร ดุลยพันธ์ธรรม 

ผลิตภัณฑ์จากพืชและ

การใช้เครื่องสำอางใน

ชีวิตประจำวัน 

1 กรกฎาคม 

– 30 

สิงหาคม 

2564 

สสวท. ม.ปลาย 

ออนไลน ์

รายงานการ

อบรม 

6 

 
 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

 

หลักสูตรท่ี 1-3:NEXT 

Normal Education Reimagined 
10 กันยายน 

2564 

สพฐ. และ บริษัท 
ไมโครซอฟท์  

(ประเทศไทย) จำกัด 

ออนไลน ์

เกียรติบัตร 

7 

 
 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

 

ผลการเรียนรู้ของ
เด็กไทยในสถานการณ์โค

วิด - ๑๙ 

28 ธันวาคม 

2564 

สำนักงาน เลขาธิการสภา
การศึกษา  (ออนไลน์) 

รายงานการ
อบรม 

เกียรติบัตร 

8 

 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

 

เทคนิคการสอนออนไลน์ 
ด้วยส่ือรูปแบบผสมผสาน

สำหรับครูยุคใหม่ 

28 ธันวาคม 

2564 

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน 
จำกัด (มหาชน)  ออนไลน์ 

เกียรติบัตร 

9 

 
 
 
 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

 

พัฒนาส่ือการเรียนรู้
ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจ
ไซเบอร์” เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้หน้าท่ีพลเมือง
ดิจิทัล (Digital 

Citizenship) สำหรับ
คุณครู (Advanced 

Level) 

21 มกราคม 
2565 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน , มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 
กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข และบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ออนไลน ์

รายงานการ

อบรม 

เกียรติบัตร 



 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
หลักสูตรการอบรม/

สัมมนา 
วัน/เดือน/ป ี หน่วยงาน/สถานที ่

หลักฐาน/

เอกสารอ้างอิง 

10 

 
 
 
 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

 

แนวทางการเขียน
บทความรายงานวิจัย

และนวัตกรรมการศึกษา 

โครงการส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรมการจัด

การศึกษาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และชุมนุมทาง

วิชาชีพ 

19 
กุมภาพันธ์ 

2565 

สพม.นว. 
ออนไลน ์

เกียรติบัตร  
เลขท่ี 

1153/2565 

11 

นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย 

นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ 
นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

นางสาววารินธร ดุลยพันธ์ธรรม 

นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล 

นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ 

การวิเคราะห์ระดับ
คุณภาพ และแนวทาง

การพัฒนาระดับคุณภาพ 
ครูกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี 

26 
กุมภาพันธ์ 

2565 

สพม.นว. 
ออนไลน ์

เกียรติบัตร  
เลขท่ี 

1243/2565 

12 

นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

นางสาววารินธร ดุลยพันธ์ธรรม 

นายทรงพล ศรีอาคะ 

นางสาวประทานพร เฉลยถ้อย 

นางสาวกาญจนา กันแก้ว 

นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ 

จิตวิญญาณความเป็นครู 

ท่ีดีตามหลักคำสอนใน

พระพุทธศาสนา 

16 มีนาคม 

2565 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

13 

นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ 

นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 

นางสาววารินธร ดุลยพันธ์ธรรม 

นายทรงพล ศรีอาคะ 

นางสาวประทานพร เฉลยถ้อย 

นางสาวกาญจนา กันแก้ว 

นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ 

การสร้างวินัยให้ตนเอง 
ตามหลักคำสอนใน
พระพุทธศาสนา 

16 มีนาคม 
2565 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

เกียรติบัตร 



 
 


