
ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

โครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร

นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศกึษานครศรีธรรมราช
ส างานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ



 
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

รายงานผลการดำเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ 
งานบริหารบคุคล  ประจำปงีบประมาณ 2565 

********************************************************************** 

กลยุทธิ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการพัฒนางานบริหารบุคคล 

งาน/กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล 

  งาน/กิจกรรมตามแผน                            งาน/กิจกรรมเพิม่เติม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เริ่ม ตุลาคม 2564  สิ้นสุด กันยายน 2565 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนรีรัตน ์ ศิริวัฒน์   สรุปรายงานเมื่อ  31 สิงหาคม 2565 
 
 
 
1.  การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
   ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   อยู่ในระหว่างดำเนินการ   ยังไม่ได้ดำเนินการ 

2.  ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 
   สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 90.91     เท่ากับเป้าหมายร้อยละ.........  ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ... 

3.  ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 
   สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 90.91   เท่ากับเป้าหมายร้อยละ.........  ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ. 

4.  จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
   มากเกินไป     เหมาะสมดี     ยังต้องปรับปรุง 

5.  ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 
   ได้รับความร่วมมือดีมาก   ได้รับความร่วมมือพอควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 

6.  งาน/กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสม 
   ดี      พอใช ้     ต้องปรับปรุง 
 

คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน    หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนด 



7.  สถานที่ใช้ในการดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด 
   มาก     ปานกลาง     น้อย 

8.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
   ตามที่ระบุไว้ในแผน    เร็วกว่าทีร่ะบุไว้ในแผน   ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน 

9.  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ (ระบุ) 
   เงินอุดหนุน 3,000 บาท   เงิน บ.กศ.............. บาท   เงินอื่น ๆ .....บาท 

10. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง (ระบุ) 
   สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเปา้หมาย    ต่ำกว่าเป้าหมาย 

11. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน (โปรดแนบมาด้วย) 
   แบบประเมินผล    แบบสังเกต     ผลการประชุมสรุปงาน 

12. ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 
   ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ กิจกรรม/งาน/โครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เพราะ  
   งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงงาน ขัดข้องทำให้การเบิกจ่าย ล่าช้า 
หรือเบิกไม่ได ้
   อื่นๆ 

13. สรุปผล ขอ้เสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

  - การบริหารจดัการภายในงานบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก มีวัสดุอุปกรณ์
สำหรับใช้ปฏิบัติงานบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 90.91 

 
จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

  - การวางแผนในการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ ยังไม่ครอบคลุม ควรมีการวางแผนให้ตรงกับ
ลักษณะงานมากกว่านี้  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

  - การวางแผนงานและมอบหมายงานให้แก่ครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย 
จะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดน้อยลง   
 



14. โครงการนีม้ีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว ควรดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการนี้ ในปีการศึกษาต่อไป
หรือไม่ อย่างไร 

 - ควรดำเนินการต่อไป เนื่องจากโครงการพัฒนางานบริหารบุคคล เป็นโครงการที่เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทำงานให้กับบคุลากร สามารถทำได้อย่างคล่องตัว และมีคุณภาพ 
 
 
 
                       ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน 
             (นางสาวนรีรัตน์  ศิริวฒัน)์ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

ชื่อโครงการ      ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
ชื่องาน/กิจกรรม   ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียนที่ 2  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียน 
    การสอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มบริหารทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์
ระยะเวลาที่ดำเนนิการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และนำเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ  ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอด
ความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อม
เกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย   

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน

สถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ

เปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ

กำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 

2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ   

นักเรียน 

2.3 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการทำงาน 



3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
ครูและบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาทุกคน ได้รับการพัฒนา 
 
3.2. เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยามีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่ตนสอน งานที่รับผิดชอบ สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการ
ประเมนิ 

- การเข้าร่วมประชุม สัมมนา

ของบุคลากร 

- การเข้าร่วมประชุม 

สัมมนาของบุคลากร 

-  ผลการเข้ารว่ม 

ประชุมสัมมนา 

-  แบบรายงานผล

การเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา 

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั ้งภายในและภายนอก        

สถานศึกษา 
5.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนำมาขยายผลให้กับ

ผู้อื่น 
 

6. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ 20,000 บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน  20,000 บาท 

 คงเหลือ          0 บาท 

 
 
 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จาก
การฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่
รับผิดชอบ 

 

 ครูและบุคลากรได้รับความรู้จาก
การฝึกอบรมตามความถนัดและ
วิชาที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่
ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับ
บุคลากรและนกัเรียน  

 ครูและบุคลากรได้รับความรู้จาก
การอบรมมาใช้ประโยชน์และนำ
ผลจากการอบรมมาขยายต่อให้กับ
บุคลากรและนกัเรียนในโรงเรียน 

3. เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ใน
การทำงาน  

 ครูและบุคลากรมีวิสัยทัศนใ์นการ
ทำงานและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

 
8.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา

ของบุคลากร 
 
 

 ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
อบรม ประชุม สัมมนา ร้อยละ 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา  ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ จำนวนครั้ง จำนวนวัน 
1. ว่าที่ร้อยตรี โชคดี เภรีภาศ 11 13 
2. นางดวงพร  เวชสารศรี 5 6 
3. นายเจริญ  บุษบงกรด 6 7 
4. นายเกษมสุข  ลอองศรี 7 7 
5. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์ 15 16 
6. นางศิริวรรณ  รัตนพงศ์ 6 8 
7. นางสาวปริศา  นารีพล 4 4 
8. นางสาวกัญญณัช  เพชรรัตน ์ 8 8 
9. นางสาวภัคจิรา  ศรีขาว 17 17 
10. นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจิตร 11 11 
11. นางสาวมณฑิรา หมื่นนคร 6 6 
12. นางสาวพรกนก เกษมเรืองสกุล 5 5 

 

10.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน เขา้ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ในหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่จัดการอบรม ร้อยละ 100 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - ครแูละบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ควรมีการรายงานผลการเข้าร่วมการ
อบรม เพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานในการอบรมให้เป็นระบบยิ่งขึ้น 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  - ควรนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ประชุม สัมมนา มาขยายผลต่อครูและบุคลากรอื่น ๆ 
เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและสามารถพัฒนาให้ผู้อื่นมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวนรีรัตน์  ศิริวฒัน์) 
         หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

1) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 
2) แบบสรุปการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
ชื่องาน/กิจกรรม   ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียนที่ 2  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียน 

การสอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มบริหารทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและนำเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานสอน  ด้านการถ่ายทอด
ความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อม
เกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย   
 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ
เปิดมุมมองและโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจ
ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ครแูละบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผดิชอบ 
2.2 เพื่อให้ครแูละบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ   
     นักเรียน  
2.3 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการทำงาน 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
ครูและบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาทุกคน ได้รับการพัฒนา 
3.2. เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยามีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่ตนสอน งานที่รับผิดชอบ สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



4. กิจกรรม/วิธีดำเนินการและงบประมาณ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อื่น ๆ 
ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าทีร่ับผิดชอบ 

  ตุลาคม 2564  นางสาวนรรีัตน์ ศิริวัฒน ์
 

ขั้นดำเนินการ  (DO) ดำเนินตามกิจกรรมดังนี ้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา 
- งานบุคคลตรวจสอบ บันทกึ กำหนดการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรในโรงเรียน 

20,000  ตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 

2565 

นางสาวนรรีัตน์ ศิริวัฒน ์
 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
- ตรวจสอบรายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนาของบุคลากร 

  ตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 

2565 

นางสาวนรรีัตน์ ศิริวัฒน ์
 

ขั้นประเมินผลและรายงาน (ACTION) 
- สรุปผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของ

บุคลากร รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

  กันยายน 2565 นางสาวนรรีัตน์ ศิริวัฒน ์
 

รวม 20,000   
 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการ
ประเมนิ 

การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาของ
บุคลากร 

ร้อยละ 100 -  รายงานผลการ
เข้าร่วม ประชุม 
อบรม สัมมนา 

-  แบบรายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั ้งภายในและภายนอก        
สถานศึกษา 

6.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนำมาขยายผลให้กับผู้อื่น 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ว่าที่ ร.ต.   ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์)        (โชคดี  เภรภีาศ)    
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล       ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา           



แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการฝึกอบรม/พัฒนาบคุลากร 
กิจกรรม ฝึกอบรม/พัฒนาบคุลากร 

 
ที่ รายการ จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
ค่าวัสด ุ
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.      
     

รวมค่าวสัดุ                           
ค่าครุภัณฑ ์
     
     
รวมค่าครุภัณฑ ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ การรับรอง พธิีการ เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ) 
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไป

ฝึกอบรม ของบุคลากร ทุกกลุ่มสาระ 
  20,000 

     
รวมค่าใช้สอย                  ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 20,000 
รวมทั้งสิ้น                      ( สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2564 

ครูผูส้อน นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโรงเรียนตรนีิมิตรวิทยา 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

ที ่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

1 31 ต.ค. 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามข้อตกลง

ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

“เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” 

รูปแบบออนไลน ์ โรงเรียนชะอวด  
ร่วมกับสหวิทยาเขต 

ชะอวด 

- เกียรติบัตร 

2 9 ต.ค. 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนา

สมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ

ประเมิน PISA 2022 

รูปแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
- เกียรติบัตร 

3 18 ธ.ค. 2564 การอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้” 

รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครศรีธรรมราช 
- เกียรติบัตร 



ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

4 16 ม.ค. 2565 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 

2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” 

Platform วันครู  
(วันครู.com) 

คุรุสภา - เกียรติบัตร 

5 15 ก.พ. 2565 เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบ

มาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety School 

Platform) 

รูปแบบออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- เกียรติบัตร 

6 21 ก.พ. 2565 การอบรมตามโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่
ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน 
หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

รูปแบบออนไลน์ สำนักงานศาลปกครอง

นครศรีธรรมราช 
- เกียรติบัตร 

7 24 ก.พ. 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและเพิ่มศักยภาพด้านการประเมิน

คุณภาพการศึกษา IQATC ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อย่างยั่งยืน 

 

 

 

รูปแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
- วุฒิบัตร 



ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

8 10 มี.ค. 2565 การพัฒนาอบรมสันติสนทนาวิชาการหัวข้อ เผยแพร่ให้
ความรู้ทางกฎหมายสำหรับพระสงฆ์และประชาชน เพื่อ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

รูปแบบออนไลน์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
มจร. ร่วมกับกองทุนยุติธรรม 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, สำนักงานอัยการ

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, หลักสูตรสันติ

ศึกษา มจร. และวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ มจร. พร้อมด้วยมูลนิธิ

โพลวพลือ (ทางสว่าง) 

- วุฒิบัตร 

9 19 มีนาคม 2565 การอบรมค่าย Reunion NBIY ๘ ภาคใต้ตอนบน 
หัวข้อ การสร้างโปรไฟล์ชีวิต  

ออนไลน์ ชมรมเยาวชนสร้างชาติ  - ประกาศนียบัตร 

10 18-19 เมษายน 2565 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานยุโรป 
CEFE 

ออนไลน์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนทุ่ง

สง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช 

- วุฒิบัตร 

11 28 มิถุนายน 2565 โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจาก         
คำวินิจฉัยของศาลปกครอง ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน

ทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เรื่องที่ ๑ ศาลปกครองกับการดำรงหลักนิติธรรม  
เรื่องที่ ๒ การอำนวยความยุติกณรมทางปกครองโดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ออนไลน์ สำนักงานศาลปกครองสงขลา - ใบรับรอง 



ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

12 2 กรกฎาคม2565 การอบรม “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้
เกียรติกัน”  

ออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

- วุฒิบัตร 

13 21 กรกฎาคม 2565 โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำ
วินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชนหน่วยงานทาง
ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวข้อ “หลักกฎหมาย
และแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่” 

ออนไลน์ ศาลปกครองนครราชสีมา - วุฒิบัตร 

14 1 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการศึกษา เรื่อง 
Learning out of the box by the use of 
metaverse “การเรียนรู้นอกห้องเรียนบนโลกเสมือน
จริง” 

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

- เกียรติบัตร 

15 7 สิงหาคม 2565 การสัมมนาวิชาการวันรพี เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของ
นักกฎหมายไทย 

ออนไลน์ หลักสูตรนิต-ิศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

- วุฒิบัตร 

 

 



ภาพถ่าย / เกียรติบัตร 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

      
 

   
 

     



      

 

      

    

 



 

 

      

 

      

 

           



การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2565 

ครูผูส้อน นางสาวปริศา นารีพล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

ที ่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

1 31 ต.ค 64 

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน วPA “เรียนรู้ PA สู้การปฏิบัติ
จริง” 

อบรมออนไลน์ สพม.นศ - เกียรติบัตร 

2 26 พ.ย 64 

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
งาน และการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม ่ 
(Performance Agreement: PA) ว
9/2564 

อบรมออนไลน์ สพม.นศ - เกียรติบัตร 



การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2565 

ครูผูส้อน นางสาววชิรญาณ ์ ยอดพิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนตรนีิมิตรวิทยา 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

ที ่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

1 

20 ต.ค 64 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนและการ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน

การศึกษา 

อบรมออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

- 

เกียรติบัตร 

2 
2 ธ.ค 64 ทบทวนความรู้  วินัยมุข ชุดที ่2 อบรมออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรี

ไพบูลย์  ร่วมกบัโครงการธรรม
มะออนไลน์  เพ่ือสร้างความรู้ 

- 
เกียรติบัตร 

3 

 

 

3 ธ.ค 64 

ครูแนะแนวมืออาชีพ  สู่นักคณิตศาสตรใ์น
อนาคต 

อบรมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

- 

เกียรติบัตร 

4 
4 ธ.ค 64 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  

สำหรับเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู
อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
- 

เกียรติบัตร 



และบุคคลากรทางการศึกษาสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

5 
16 ธันวาคม 2564 กีฬาและสุขภาพ อบรมออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัด

จันทบุร ี
- 

เกียรติบัตร 

6 
15 กมุภาพันธ์ 

2565 
การอบรมและทดสอบการใช้งานระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE 

Safety Platform) 

อบรมออนไลน์ สพฐ. - 
เกียรติบัตร 

7 
18 กมุภาพันธ์ 

2565 
อบรมแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ อบรมออนไลน์ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา - 

เกียรติบัตร 

8 
12 กรกฏาคม 

2565 
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านเกี่ยวกับสถาบัน

ชาติ  ศาสรน์  กษัตริย์  
อบรมออนไลน์ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 

สพม.นครศรีธรรมราช 

- 
เกียรติบัตร 

9 
27 กรกฏาคม 

2565 
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ลดลง อบรมออนไลน์ วิทยาลัยเทคนคิน้ำพอง 

- 
เกียรติบัตร 

10 
27 กรกฏาคม 

2565 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล 

โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช 

สพม.นครศรีธรรมราช 
- 

เกียรติบัตร 

11 
31  สิงหาคม 

2565 
การเรียน e-Learning เงินทองต้องวางแผน อบรมออนไลน์ SET 

- 
เกียรติบัตร 



ภาพถ่าย / เกียรติบัตร 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2565 

ครูผูส้อน นางสาวภัคจิรา ศรีขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

ที ่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

1 
2 ต.ค 64 การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บน

แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์เรียนรู ้
อบรมออนไลน์ สพฐ. และบรษิัทไม่โครซอฟท ์ - 

เกียรติบัตร 

2 
9 ต.ค 64 การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการ

สอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย 
อบรมออนไลน์ สพฐ. และบรษิัทไม่โครซอฟท ์ - 

เกียรติบัตร 

3 

31 ต.ค 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน วPA “เรียนรู้ PA สู้การปฏิบัติ
จริง” 

อบรมออนไลน์ สพม.นศ - 

เกียรติบัตร 

4 

26 พ.ย 64 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
งาน และการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม ่ 
(Performance Agreement: PA) ว

9/2564 

อบรมออนไลน์ สพม.นศ - 

เกียรติบัตร 



ที่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

5 
3 ธันวาคม 2564 ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ใน

อนาคต 
อบรมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

- 
เกียรติบัตร 

6 28/01/65 
ผลการเรียนรู้ของเด็กไทยในสถานการณ์โค
วิด-19 

อบรมออนไลน ์
สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 
. 

เกียรติบัตร 

7 21/6/65 หลักสูตรต้นทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 อบรมออนไลน ์ กศน.อำเภอป่าซาง - เกียรติบัตร 

8 25/6/65 พระไตรปิฎกเบือ้งต้น ครั้งที่1  อบรมออนไลน ์ มมร.นศ  

วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 

- เกียรติบัตร 

9 13/7/65 วันอาษาฬหบูชา อบรมออนไลน ์ มมร.นศ วทิยาเขตศาสนศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ ์

- เกียรติบัตร 

10 30/8/65 เงินทองต้องวางแผน อบรมออนไลน ์ Set ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

- เกียรติบัตร 

11 31/8/65 วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า อบรมออนไลน ์ Set ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

- เกียรติบัตร 

12 31/8/65 วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม อบรมออนไลน ์ Set ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เกียรติบัตร 



ที่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

13 31/8/65 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อบรมออนไลน ์ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก - - เกียรติบัตร 

- รูปภาพ 

 

 



ภาพถ่าย / เกียรติบัตร 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ส างานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
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