
แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

1 นางสาวเสาวลักษณ์  จิตต์อารีย์ คร ู ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิง
ทาโร่ 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 

วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ ๒ การสร้างวิดีโอแอนิ
เมชั่นด้วย Animaker (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖  ๔ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ ๕ Applications กับ
การจัดการเรียนรู้ Active Learning ในยุค New 
Normal (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ ๗ เทคนิคการ
สร้างสรรค์สื่อด้วย PowerPoint (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

๑ สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(PERFORMANCE AGREEMEET)” 

12  กันยายน  2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

2 นางสาวดวงพร  ทองจำรัส คร ู ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิง
ทาโร่ 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ  
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ ๒ การสร้างวิดีโอแอนิ
เมชั่นด้วย Animaker (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖  ๔ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ ๕ Applications กับ
การจัดการเรียนรู้ Active Learning ในยุค New 
Normal (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ ๗ เทคนิคการ
สร้างสรรค์สื่อด้วย PowerPoint (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

๑ สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

เข้าร่วมประชุมบทเรียนของผู้บริหารและครู
คุ้มครองเด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 

1๑ สิงหาคม 2564 
 

สพฐ. 
 

“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(PERFORMANCE AGREEMEET)” 

12  กันยายน  2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

3 นางวิภา  ทองทวี คร ู การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 
 

2๔ พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 

การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2๔ พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“มาตรฐานและการประเมินตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”ภายใต้โครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 
2564(ผ่านโปรแกรมZOOM) 

19 มิถุนายน 2564 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสาคร 

 
 

การใช้สื่อดิจิทัล(Aksorn On-Learn)เพ่ือการ
ยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 15 

9 กรกฎาคม 2564 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น 
จำกัด(มหาชน) 

 
กิจกรรมการพัฒนาครูสู ่การจัดการเรียนรู ้ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 2 การสร้างวิดีโอแอนิ
เมชั่นด้วย Animakerl(ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเร ียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ ออนไลน์ Zoom Meeting 

๒๔ กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   เข้าร่วมประชุมบทเรียนของผู้บริหารและครู
คุ้มครองเด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings 

1 สิงหาคม 2564 
 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 5 Applications กับ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในยุค 
New Normal(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

14 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
4 นางขวัญใจ  จันทร์สมบูรณ์  การอบรมออนไลน์ “การจัดประสบการณ์แบบ

โครงการ Project Approach ระดับปฐมวัย” 
7 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว  

(วันครู 2500) 
การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ “ความรู้พื้นฐานภาษาไทย 
เนื่องในวันสุนทรภู่” 

 26 มิถุนายน 2564 สหวิทยาเขตวิภาวดี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal หลักสูตรที่ 2 การสร้างวีดีโดแอนิ
เมชั่นด้วย Animaker (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๒๔ กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 1 NEXT 
Normal Education Reimagined การบริหาร
จัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อม
ประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 

10 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 

บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด 

การอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 กลยุทธ์การ
จัดการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ให้
มีประสิทธิภาพในยุค  NEXT Normal 

 11 กันยายน 
2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 

บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ “การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PERFORMANCEAGREEMENT) โครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

การอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 มุมมองใหม่
ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะผู้เรียนสู่การเป็นผลเมืองยุคดิจิทัลของโลก
แห่งศตวรรษท่ี 21 

18 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 

บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด 

การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรุ้แบบ Unplugged ระดับ
ประถมศึกษา ( Coding for Teacher Plus : 
Unplugged 1) รหัสหลักสูตร 64094 

25 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 4 การสร้าง 
Blended Learning Platform for  NEXT 
Normal Education Reimagined ด้วย 
Microsoft 365   

25 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 

บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด 

การอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 5 การออกแบบ
และเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual 
Classroomด้วย Microsoft  Windows 
 

25 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 

บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

5 นางสาววรรณา ชีพนุรัตน์ คร ู ผ่านการทดสอบวัดความรู้(วิชาศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“มาตรฐานและการประเมินตามมาตราฐาน
สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” 

 
19 มิถุนายน 2564 

สำนักงานศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร 

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ 
ยุค New Normal หลักสูตรที่ 2 การสร้างวิดีโอ
เอเมชั่นด้วย Animaker 

24 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ 
ยุค New Normal หลักสูตรที่ 5 Applications 
กับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในยุค  
New Normal 

31 กรกฎาคม 2564  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม  2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การสร้างเกมการศึกษาด้วย Gamilab 

15 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
ความเข้าใจในการดำเนินงานและผลักดัน
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

28 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

6 นางสาวรุ่งอรุณ   พนาลี ครูอัตราจ้าง การเขียนโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 

ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีดีย 
โครงการอบรมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ร็เท่า
ทันโซเชียลมีเดีย  เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU(ครู) 
CLUB หัวข้อ “สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูด
อย่างไรให้ได้ใจผุ้เรียน”  
ของโครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจ
สร้างสรรค์ทำดีออนไลน์ (Youth R-SA) 

30 พฤษภาคม 2564 ชมรมพุทธศาสตร์สากล  ใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ 
 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding 
Online for Grade 1-3 Teacher (C4T-6) 
รหัส 63023 จำนวน 12 ชัว่โมง 

4 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding 
Online for Grade 4-6 Teacher (C4T-7) 
รหัส 63024 จำนวน 12 ชัว่โมง 

5 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU(ครู) 
CLUB หัวข้อ “4 ทักษะการจับประเด็น เรียนดี 
ชีวิตปัง” Find keyword through 4 skill 
(Holistic active learning program)  ของ
โครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์
ทำดีออนไลน์ (Youth R-SA) 

12 มิถุนายน 2564 ชมรมพุทธศาสตร์สากล   
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์ 
 

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัลเฝ้าระวัง และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติ
วัฒนธรรม ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ
เปิด CHULA  MOOC รอบท่ี 2 

30 มิถุนายน 2564 
 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU(ครู) 
CLUB หัวข้อ “เสกลูกศิษย์ให้ขยันด้วย Active 
Learning & Growth mindset” ของกิจกรรม
ร้อยรวมใจทั่วไทย  สร้างสรรค์ทำความดี 
(ออนไลน์) 

11 กรกฎาคม 2564 
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์ 
 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่าน Application (ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

24 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 8 เทคนิคการ Live 
สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS Studio (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

25 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 6 Application for 
Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบ
ร่วมมือ (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

1 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 1 การตัดต่อวิดีโอด้วย 
KineMaster (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting  

14 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

ประชุมบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็ก
กับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ในวันที่ 11 
เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

11  สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 นางชุติมา  ดวงดุ คร ู ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีดีย 
โครงการอบรมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ร็เท่า
ทันโซเชียลมีเดีย  เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 4 การยกระดับการ
เรียนรู้ให้เด็กอ่านออกเจียนได้และวิเคราะห์เป็น 
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

24 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 10 การสร้างวิดีโอ 
Interactive ด้วย Vizia & PlayPosit (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

25 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

8 นางสาวต้องตา  จุดศรี ครูอัตราจ้าง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชัน และ การวัดและประเมิน
สำหรับการเรียนออนไลน์ 

20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วิดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

2 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “การ
ส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู” กิจกรรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ร็เท่าทันโซเชียลมีเดีย  
เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 3 โครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2564 

22-23 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และ กระทรวงศึกษาธิการ 

ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 
 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีดีย 
โครงการอบรมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ร็เท่า
ทันโซเชียลมีเดีย  เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding 
Online for Grade 1-3 Teacher (C4T-6) 
รหัส 63023 จำนวน 12 ชัว่โมง 

4 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding 
Online for Grade 4-6 Teacher (C4T-7) 
รหัส 63024 จำนวน 12 ชัว่โมง 

5 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 10 การสร้างวิดีโอ 
Interactive ด้วย Vizia & PlayPosit (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

25 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 6 Application for 
Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบ
ร่วมมือ (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

1 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 2 การสร้างวิดีโอเอนิ
เมชั่นด้วย Animaker (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

7 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

9 นางสาวคณิตตา  เลาหบุตร ครูอัตราจ้าง ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีดีย 
โครงการอบรมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ร็เท่า
ทันโซเชียลมีเดีย  เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานและ
การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ี
จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2564 

19 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสาคร 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 5 Applicationกับ
การจัดการเรียนรู้ Active Leaning ในยุค New 
Normal (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

24 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 9 Scratch กับการ
สร้างเกมสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการ
คำนวณ (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

25 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 6 Application for 
Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบ
ร่วมมือ (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

1 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

10 นางสาวพิมลพรรณ   เมยประโคน ครูอัตราจ้าง ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีดีย 
โครงการอบรมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ร็เท่า
ทันโซเชียลมีเดีย  เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU(ครู) 
CLUB หัวข้อ “สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูด
อย่างไรให้ได้ใจผุ้เรียน”  
ของโครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจ
สร้างสรรค์ทำดีออนไลน์ (Youth R-SA) 

30 พฤษภาคม 2564 ชมรมพุทธศาสตร์สากล  ใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์ 
 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding 
Online for Grade 1-3 Teacher (C4T-6) 
รหัส 63023 จำนวน 12 ชัว่โมง 

4 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU(ครู) 
CLUB หัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและ
ดี” ของโครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจ
สร้างสรรค์ทำดีออนไลน์ (Youth R-SA) 

5 มิถุนายน 2564 ชมรมพุทธศาสตร์สากล  ใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์ 
 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU(ครู) 
CLUB หัวข้อ “4 ทักษะการจับประเด็น เรียนดี 
ชีวิตปัง” Find keyword through 4 skill 
(Holistic active learning program)  ของ
โครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์
ทำดีออนไลน์ (Youth R-SA) 

12 มิถุนายน 2564 ชมรมพุทธศาสตร์สากล  ใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์ 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่าน Application (ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

24 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 8 เทคนิคการ Live 
สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS Studio (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

25 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 1 การตัดต่อวิดีโอด้วย 
KineMaster (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

31 กรกฎาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

ประชุมบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็ก
กับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ในวันที่ 11 
เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

11  สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 6 Application for 
Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบ
ร่วมมือ (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

15 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

11 นางเพ็ญทิพา จิรธนพันธ์ คร ู [รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๑-๓
Teacher (C๔T – ๖) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

[รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๑-๓
Teacher (C๔T – ๖) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบปฏิสัมพันธ์ 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ใน
หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมิน
สำหรับการเรียนออนไลน์ 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
ในโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิง
ทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว

พอเพียง 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง “วิชาศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

24 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

หลักสูตรที่ 5 Application กับการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ในยุค New Normal (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

24 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   เข้าร่วมประชุมบทเรียนของผู้บริหารและคุ่มครอง
เด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ ้มครองเด็ก 

11 สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15 สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 นางสาวนิตยา ทั้วสุภาพ คร ู [รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๑-๓
Teacher (C๔T – ๖) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

[รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๑-๓
Teacher (C๔T – ๖) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบปฏิสัมพันธ์ 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ใน
หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมิน
สำหรับการเรียนออนไลน์ 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
ในโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิง
ทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว

พอเพียง 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง “วิชาศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

24 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

หลักสูตรที่ 5 Application กับการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ในยุค New Normal (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting 

24 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

13 นางสาวชัญญา  ผิวขาว ครูอัตราจ้าง [รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓Coding Online for Grade ๑-๓
Teacher (C๔T – ๖) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

[รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ 
Teacher (C๔T – ๗) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“การสอนเพศวิถีศึกษา” : การพัฒนาการเรียนรู้
แบบ E – learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้
สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ใน
หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมิน
สำหรับการเรียนออนไลน์ 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ความรู้เบื ่องต้นเกี่ยวกับการใช้สื ่อโซเชียลมีเดีย 
ในโครงการอบรมว ิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิง
ทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว

พอเพียง 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   มูลนิธิครอบครัวพอเพียง “วิชาศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

24 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน 
Application (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 

24 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

หลักสูตรที่ 6 Application for Next Normal 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบร่วมมือ(ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

1 สิงหาคม 2564  

หลักสูตรที่ 8 เทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพ
ด้วย OBS Studio (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 

25 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

14 นางสาวสุภาพรรณ โคตรวงษ์จันทร์ ครูอัตราจ้าง [รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๑-๓
Teacher (C๔T – ๖) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

[รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ 
Teacher (C๔T – ๗) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
ในโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิง
ทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว

พอเพียง 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง “วิชาศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

24 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

หลักสูตรที่ 5 Application กับการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ในยุค New Normal (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting 

1 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 



 

ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   หลักสูตรที่ 6 Application for  Next Normal 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบร่วมมือ (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting 

25 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

เข้าร่วมประชุมบทเรียนของผู้บริหารและคุ ้มครอง
เด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ่มครองเด็ก 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15 นางสาวศรีสุรางค์ นิราราช คร ู [รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓Coding Online for Grade ๑-๓
Teacher (C๔T – ๖) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
ในโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิง
ทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว

พอเพียง 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง “วิชาศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เข้าร่วม
ประชุมบทเรียนของผู้บริหารและคุ่มครองเด็กกับ
การทำงานโรงเรียนคุ่มครองเด็ก 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   หลักสูตรที่ 8 เทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพ
ด้วย OBS Studio (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 

25 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

หลักสูตรที่ 9 Scratch กับการสร้างเกมการเรียน
การสอนด้านวิทยาการคำนวณ (ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

1 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

หลักสูตรที่ 4 การยกระดับการเรียนรู้ให้เด็กอ่าน
ออกเขียนวิเคราะห์เป็น(ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 

24 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

16 นางสาวอัจจิมา อยู่เย็น ครูอัตราจ้าง [รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๑-๓
Teacher (C๔T – ๖) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   [รุ่นที่ 3] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ 
Teacher (C๔T – ๗) 

3 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง “วิชาศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

24 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
ในโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิง
ทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว

พอเพียง 

ได้ผ่านการพัฒนา และเรียนรู้ออนไลน์ ใน
กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตามแนวการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้รูปแบบคิด
โซเชียลคอนสตรัคดิวิสต์ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยา
นุกุล” 

17 นางสาวทิพรัตน ฤทธิ์ศักดิ์ คร ู การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
ระบบนิเวศป่าไม้และการอนุรักษ์ของฐานการ
เรียนรู้ระบบนิเวศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม
เกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

17 พฤษภาคม 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์พระ
จอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ เทคนิคและวิธีสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และ ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชัน และ การวัดและประเมิน
สำหรับการเรียนออนไลน์ 

20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์ 
เรื่อง “หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ” 

21 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การเรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความ
ฉลาดทางดิจิทัล 

25 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

การอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ 
E-Learning จาก www.thaihonesty.org 

25 พฤษภาคม 2564 เครือข่ายสุจริตไทย 

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online 
for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) รหัส 
63025 จำนวน 20 ชั่วโมง 

28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding 
Online for Grade 1-3 Teacher (C4T-6) 
รหัส 63023 จำนวน 12 ชัว่โมง 

5 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลก
ทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ “Micro Learning การ
เรียนรู้พอดีคำ” จำนวน 3 ชั่วโมง 

7 มิถุนายน 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลก
ทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ “A.I. ทางการศึกษา โดยใช้ 
Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียน
โค้ด”  
จำนวน 3 ชั่วโมง 

8 มิถุนายน 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลก
ทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ “Online Teaching Tools 
: เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์” จำนวน 3 
ชั่วโมง 

8 มิถุนายน 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลก
ทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ “รู้เท่าทันสื่ออย่าง
สร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับ
คร”ู จำนวน 3 ชั่วโมง 

9 มิถุนายน 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลก
ทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ “แนะนำการบูรณาการกับ
การประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน 
ในยุค COVID-19” จำนวน 3 ชั่วโมง 

9 มิถุนายน 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลก
ทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ “การวัดประเมินผลแบบ
ออนไลน์” จำนวน 3 ชั่วโมง 

11 มิถุนายน 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลก
ทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ “การสอนออนไลน์ผ่าน 
Google Meets ang Google Drive for Digital 
Classroom” จำนวน 3 ชั่วโมง 

11 มิถุนายน 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Vonder Go 
เกมประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ จำนวน 
1 ชั่วโมง 30 นาที 

12 มิถุนายน 2564 สถาบัน STARFISH 
ACADEMY ร่วมกับ บริษัท

สตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำกัด 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 1 การตัดต่อวิดีโอด้วย 
KineMaster (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนละการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

31 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 9 Scratch กับการ
สร้างเกมสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการ
คำนวณ (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนละการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

1 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 2 การสร้างวิดีโอแอนิ
เมชั่นด้วย Animaker (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนละการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

7 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 7 เทคนิคการ
สร้างสรรค์สื่อด้วย PowerPoint (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่าน
การเขียนละการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

8 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
สร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่าย
ด้วย Canva จำนวน 3 ชัว่โมง 

28 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น ร่วมกับ ชมรม

ขอนแก่นโรบอท และเพจครู
สายบัว 

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง 
คูณ หาร รอบตัว Online Training for Primary 
Mathematics Teachers: Multiplication and 
Division Around Us 

1 กรกฎาคม 2564 - 31 
สิงหาคม 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 
เศษส่วนในชีวิต Online Training for 
Elementary Mathematics Teachers: 
Fraction in Life 

1 กรกฎาคม 2564 - 31 
สิงหาคม 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

18 นางสาวนฤมล  เศษแสงศรี คร ู กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระบบออนไลน์ เนื่องใน
วันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิม
ราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองชัยภูมิ 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยระบบออนไลน์ 
เนื่องในวันจักรี  
ห้องสมุดประชาชนอำเภอชาติตระการ 
 

๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอชาติตระการ 
 

กิจกรรม ๒ เมษายน วันรักการอ่าน 
 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 

โรงเรียนบ้านบางหมาก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต ๒ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย 
 

๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาวิชาการ
ภาษาไทย โรงเรียนพระยา

ประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 

คุณธรรม  จริยธรรม ความเป็นครู 
 

๓๐  เมษายน ๒๕๖๔ 
 

โรงเรียนบ้านหนองคู 
สำนักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 

ทักษะดิจิทัลเพ่ืออนาคต” ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ 

๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

ศูนย์วิทยาศาตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
 

๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิ

ครอบครัวพอเพียง 
การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn  on-Lern) เพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบ
ออนไลน์ รุ่นที่ 15 

๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

อักษรเจริญทัศน์ 
 

หลักสูตรที่ ๔   การยกระดับการเรียนรู้ให้เด็ก
อ่านออกเขียนได้และวิเคราะห์เป็น 

24 กรกกฎาคม  ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
หลักสูตรที่ ๙ Scratch กับการสร้างเกมสำหรับ
การเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ 
 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
หลักสูตรที่ ๗ เทคนิคการสร้างสื่อด้วย 
Powerpoint  
 

๘  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระหว่างวันที่ 15-15 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital  Literacy) 

๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

ราชบุรี 
การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
(MOE Safety  Platfrom) 

14 มีนาคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
19 นางสาวภคมน  ใจกล้า ครูอัตราจ้าง วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
 

๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิ

ครอบครัวพอเพียง 
กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New Normal  หลักสูตรที่ 5 Applications กับ
การจัดการเรียนรู้ Active  Learing ในยุค New 
Normal 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 9  Scratch กับการ
สร้างเกมสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการ
คำนวณ 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 6 Application of 
Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบร่วมมือ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   บทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กกับการ
ทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.
2564 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 14-15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
20 นางรุ่งอรุณ  สอสิริกุล 

 
คร ู การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การอบรมความรู้พื้นฐานเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว๒๑/๒๕๖๐) 

 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวร
ราษฎร์บำรุง) 

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร
ลดความเสี่ยงภัยพบิัติธรรมชาตแิละการปรับตวัรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการข้ัน
พื้นฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปี่ที่ ๔-๖ 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ เร่ือง
การใช้Google  Apps for Education เพื่อพัฒนา  
การเรียนการสอนออนไลน ์

๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต๙ 

โครงการส่งเสริมการศึกษาและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 
การเสริมสร้างความเข็มแข็งในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศดา้นการจบการศึกษาและการให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

21 นางสาวปริญญา  ยกพล 
 
 

คร ู การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ ประเภท Unplug และ Plug 

๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   อบรม “กิจกรรมการผลิตสื่ออย่างง่ายเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์” 

๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

อบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ๒  มกราคม  ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองด้วงวัง

ประทุม  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำภู 
เขต ๒ 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปี่ที่ ๑-๓ 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปี่ที่ ๔-๖ 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก (Active  
Learning) 

๓๑  มกราคม  ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก  เขต ๓ 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   จรรยาบรรณวิชาชีพครู ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โรงเรียนห้วยหนองจันทิ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ  เขต ๑ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 
22 นายทรงวุฒิ  จิตรประเสริฐ 

 
คร ู อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อบรม “Reading Skill Preparation Test for 
CEFR”(ออนไลน์) 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ The Secondary 
Educational Service 

Area Office ๒๘ 
อบรม “Listening Skill Preparation Test for 
CEFR”(ออนไลน์) 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ The Secondary 
Educational Service 

Area Office ๒๘ 
วิทยากร”การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้” 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 

การอบรมความรู้พ้ืนฐานเรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว๒๑/
๒๕๖๐) 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวร
ราษฎร์บำรุง) 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   อบรมออนไลน์ หลักสูตร Signs ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ The Secondary 
Educational Service 

Area Office ๓๙ 
อบรมออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

๓๙ 
โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการขั้น
พ้ืนฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปี่ที่ ๑-๓ 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปี่ที่ ๔-๖ 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการส่งเสริมการศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

23 นางทิพย์เกษร   ใช้บางยาง 
 

คร ู การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล  
(New Normal Life and Digital Quotient) 

๒๑  เมษายน  ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ 

24 นายธนภูมิ ปุสสวงษ์ 
 

ครูอัตราจ้าง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปี่ที่ ๑ – ๓ 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปี่ที่ ๔ – ๖ 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

25 นางสาวบุญญาณี หินชีระนันท์ 
 

คร ู โครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
และชุมชน 
 

22-23 พฤษภาคม 2564 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การสร้างวิดีโอแอนิเมชั่นด้วย Animaker   
 

24 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การสร้างวิดีโอ Interactive ด้วย Vizia & 
PlayPosit 

25 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Application  
 

31 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

เทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS 
Studio 

8 สิงหาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster 
 

14 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

14-15 สิงหาคม 2564 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ ๔ ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

๒๔ มีนาคม ๒๕65 กระทรวงศึกษาธิการ 

26 นางสาวณัฏฐนันท์ แก้วสันเทียะ 
 

คร ู โครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
และชุมชน 

22-23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตาม
แนว สสวท. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 
 

13 , 18  และ 20 
มิถุนายน 2564 

 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 

20 กรกฎาคม 2564 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster 
 

31 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

เทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS 
Studio 

1 สิงหาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การสร้างวิดีโอ Interactive ด้วย Vizia & 
PlayPosit 

8 สิงหาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

บทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กกับการ
ทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 

11 สิงหาคม 2564 
 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน และ
สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

27 นายสันติสุข  งามเจริญ 
 

คร ู วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

24 พฤษภาคม 2564 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

โครงการ การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

17 มิถุนายน 2564 
 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

โครงการ ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร สพม. สมุทรสาคร 
สมุทรสงครามเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้โปรแกรม Discord โดยใช้เทคโนโลยี 
Digital literacy 

27 กรกฎาคม 2564 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครู สู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New normalเทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วย
โปรแกรม Kine Master 

24 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

 
กิจกรรมการพัฒนาครู สู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New normal 
การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม Animaker 

31 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 
สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

28 นายธวัชชัย ทุมมี 
 

คร ู ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

23 พฤษภาคม 2564 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

โครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
และชุมชน 

22-23 พฤษภาคม 2564 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

การอมรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
Application for next  normal  

๒๕ กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster 31 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

เทคนิคการสร้างสื่อด้วย Powerpoint 
 

8  สิงหาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

29 นางสาววรัชยา  ศรีหงษา 
 

ครูอัตราจ้าง โครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
และชุมชน 
 

22-23 พฤษภาคม 2564 
 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   Application for Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนแบบร่วมมือ 

25 กรกฎาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

เทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS 
Studio 

1 สิงหาคม 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การสร้างวิดีโอ Interactive ด้วย Vizia & 
PlayPosit 

8 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

30 นางสาวนฤมล  กุยยกานนท์ 
 

คร ู วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย 24 พฤษภาคม 2564 กองทุนสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิ

ครอบครัวพอเพียง 
Goog Food For All กินดี - อยู่ดี 17 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ บริษัท คะตะลิสต์ 

จำกัด 
การตัดต่อวีดีโอด้วย KineMaster 31  กรกฎาคม  2564 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

เทคนิคการสร้างสื่อด้วย Power Point 1 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรุ้รูปแบบออนไลน์ 

15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 

27 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31 นางสาวเด่นนภา  อินโนนเชือก คร ู การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2๔ พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online 
for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) รหัส 
63025 จำนวน 20 ชั่วโมง 

๔ มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal หลักสูตรที่ 2 Applications กับ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในยุค 
New Normal(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๒๔ กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal  หลักสูตรที่ ๖ Application for 
Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบ
ร่วมมือ(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้วย 

๒๕ กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู ่การจัดการเรียนรู ้ยุค 
New normal  หลักสูตรที่ ๔ การยกระดับการ
เรียนรู้ให้เด็กอ่านออกเขียนได้และวิเคราะห์เป็น
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วย
การอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

๓1 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

เข้าร่วมประชุมบทเรียนของผู้บริหารและครู
คุ้มครองเด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 

๑๑ สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
การอบรมออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 
เศษส่วนในชีวิต Online Training for 
Elementary Mathematics Teachers: 
Fraction in Life 

๑ กรกฎาคม ถึง 
๓๑ สิงหาคม 2564 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online 
for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) 
 

20 มีนาคม 2565 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

32 นางสาวธนวรรณ พัฒสงค์ คร ู การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ เทคนิคและวิธีสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และ ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2๔ พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 
 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 
 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online 
for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) รหัส 
63025 จำนวน 20 ชั่วโมง 
 

28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal หลักสูตรที่ 5 Applications กับ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในยุค 
New Normal(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๓1 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal หลักสูตรที่ ๙ Scratch กับการ
สร้างเกมสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการ
คำนวณ(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

๘ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

เข้าร่วมประชุมบทเรียนของผู้บริหารและครู
คุ้มครองเด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 

๑๑ สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 
หลักสูตรการสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้า
ผู้สอนอย่างง่ายด้วย Canva 

๒๘ สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น ร่วมกับ ชมรม

ขอนแก่นโรบอท และเพจครู
สายบัว 

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 
เศษส่วนในชีวิต Online Training for 
Elementary Mathematics Teachers: 
Fraction in Life 

๑ กรกฎาคม ถึง 
๓๑ สิงหาคม 2564 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง 
คูณ หาร รอบตัว Online Training for Primary 
Mathematics Teachers: Multiplication and 
Division Around Us 

๑ กรกฎาคม ถึง 
๓๑ สิงหาคม 2564 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ระดับประถม 

1 มิถุนายน ถึง 
1 ตุลาคม 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

33 นางสาวนุชนาฏ  เรือนคง 
 

คร ู การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Vonder Go 
เกมประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

๑๒ พฤษภาคม 2564 สถาบัน STARFISH 
ACADEMY 

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2๔ พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถะตามแนว สสวท. 
สาขาวิชาเทคโนโลยี 

13, 18 และ 20 มิถุนายน 
พ.ศ.2564 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู ่การจัดการเรียนรู ้ ยุค 
New Normal 
หลักสูตรที่ ๑๐ การสร้างวิดีโอ Interactive ด้วย 
Vizia & PlayPosit 
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเข ียนและการคิดว ิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน) 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

๒๕ กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal 
หลักสูตรที่ ๓ การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน 
Application 
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

๗ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal 
หลักสูตรที่ ๕ Applications กับการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ในยุA New Normal(
ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting 

๘ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสูตรการสร้าง
คลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย 
Canva 
 

2๘ สิงหาคม 2564 
 

สำนักงานศึกษาริการจังหวัด
ขอนแก่น สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น 

ร่วมกับ ชมรมขอนแก่นโร
บอท และเพจครูสายบัว 

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงของน้ำ Online Training for 
Elementary Science Teachers: Changing 
of water 

๑ กรกฎาคม ถึง 
๓๑ สิงหาคม 2564 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ยืด
เส้นยืดสาย ร่างกายแข็งแรง Online Training 
for Middle School Science Teachers: 
Workout for Better Life 

๑ กรกฎาคม ถึง 
๓๑ สิงหาคม 2564 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

34 นางละมูล  เอ่ียมวิจารณ์ คร ู การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2๔ พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 
 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
กิจกรรมการพัฒนาครูสู ่การจัดการเรียนรู ้ ยุค 
New Normal 
หลักสูตรที่ ๑ การตัดต่อวีดีโอด้วย KineMaster 
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเข ียนและการคิดว ิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน) 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

๒๔ กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู ่การจัดการเรียนรู ้ ยุค 
New Normalหลักสูตรที ่ ๓ การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่าน Application 
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเข ียนและการคิดว ิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน) 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

๓๑ กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

35 นายจรรยวรรธน์  วงศ์สุวรรณ ครูอัตราจ้าง การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online 
for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) รหัส 
63025 จำนวน 20 ชั่วโมง 

๔ มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู ่การจัดการเรียนรู ้ยุค 
New normal หลักสูตรที ่ ๙ Scratch กับการ
สร้างเกมสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการ
คำนวณ(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

๒๕ กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู ่การจัดการเรียนรู ้ ยุค 
New Normal 
หลักสูตรที่ ๑ การตัดต่อวีดีโอด้วย KineMaster 
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเข ียนและการคิดว ิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน) 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

๓1 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู ่การจัดการเรียนรู ้ยุค 
New normal  หลักสูตรที่ ๑๐ การสร้างวีดีโอ 
Interactive ด ้วย  Vizia & PlayyPosit (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่าน
การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน) ผ ่ านระบบ Zoom 
Meeting 

๑ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 
เศษส่วนในชีวิต Online Training for 
Elementary Mathematics Teachers: 
Fraction in Life 

๑ กรกฎาคม ถึง 
๓๑ สิงหาคม 2564 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

36 นายพรชัย  เกิดสินธุ์ คร ู กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal หลักสูตรที่ ๕ Applications กับ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในยุค 
New Normal(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๘ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal หลกัสตูรที่ ๖ Application for 

Next Normal เทคโนโลยีเพื่อการเรียนแบบรว่มมือ

(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วย
การอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

7 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal หลกัสตูรที่ ๒ การสรา้งวิดีโอแอนิ

เมชั่นดว้ย Animaker (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

14 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ได้เข้าร่วมการอบรม
ออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PERFORMANCEAGREEMENT) 
"เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" 

10 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 

ระบบออนไลน์ เรื่อง ความรอบรู้เกี่ยวกับวัดใน
ประเทศไทย 

4 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 3 
อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE 
AGREEMENT)  

1 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 
 

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
"การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม  2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
"การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" 
ในหัวข้อ เทคนิลและวิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์และ ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

19 พฤษภาคม  2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รูปแบบ 
ออนไลน์)หลักสูตรการฝึกอบรม ๑ วัน เรื่อง หลัก
จริยธรรมการวิจัยพื้นฐานในมนุษย์ประกอบด้วย 
๙ ประเด็นความรู้ 

27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต 
การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา 
พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล (2 ชั่วโมงการเรียนรู้) 

22 มีนาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
37 นางสาวมุกดา  บัวใหญ่รักษา คร ู การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “การ

ส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู” กิจกรรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ ๓  โครงการ
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

๒๒-๒๓ พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
ร่วมกับ  กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

 

การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2๓ พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

การอบรมสุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการ  
ผ่านระบบ E-Learning  

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖๔ เครือข่ายสุจริตไทย 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลก
ทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ “แนะนำการบูรณาการกับ
การประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน  
ในยุค COVID-19” 

๙ มิถุนายน 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal  หลักสูตรที่ ๔ การยกระดับการ
เรียนรู้ให้เด็กอ่านออกเขียนได้และวิเคราะห์เป็น
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วย
การอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

๓๑ กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal หลักสูตรที่ ๕ Applications กับ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในยุค 
New Normal(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๘ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal  หลักสูตรที่ ๗ เทคนิคการ
สร้างสรรค์สื่อด้วย PowerPoint (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่าน
การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

๑๕ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ออนไลน์ครั้งที่ 3  
เรื่อง “วินัยเชิงบวก...สร้างได้ด้วยมือครู” 
 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับ
โรงเรียน หลักสูตร ๓  
(AI for Schools Level 3) 

๒ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ออนไลน์ครั้งที่ ๔  
เรื่อง “บทเรียน การเสริมสร้างความปลอดภัยใน
โรงเรียน” 
 

๑๐ กันยายน 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ “การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อน 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PERFORMANCE AGREEMENT)” 

๑๒ กันยายน 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 
 
 

38 นางสาวเอมอร  ปั้นแก้ว คร ู หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน 
Application  
 

7 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
หลักสูตรที่ 5  Application กับการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ในยุค New Normal  
 

8 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
หลักสูตรที่ 7 เทคนิคการสร้างสื่อด้วย Power 
Point  
 

14 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

39 นางสาวศิริญญา  มาตย์ภูธร คร ู การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2๓ พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

๑2 กรกฎาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม
ออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน 
หลักสูตร ๒ (Al for Schools Level ๒) 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 
การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE 
AGREEMENT) 
จำนวน ๖ ชั่วโมง 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต ๑ 

 

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
สร้างกระดานส่งงานออนไลน์ด้วย Pandlet 
จำนวน ๓ ชั่วโมง 

๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

บริษัท เอสพี รีเสิรืช จำกัด
ร่วมกับชมรมขอนแก่นโร

บอท 
การประชุมบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครอง
เด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดย Zoom Cloud Meetings 
 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
สร้างเกมการศึกษาด้วย Gamilab จำนวน ๓ 
ชั่วโมง 
 
 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นร่วมกับชมรม

ขอนแก่นโรบอท และเพจครู
สายบัว 

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ออกแบบสื่อการสอนให้โดนใจด้วย CANVA  
ภายใต้โครงการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือครู เพ่ือ
เด็ก และโครงการวิทยายุทธเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบ New Normal 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ร่วมกับ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

ขอนแก่น ชมรมขอนแก่นโร
บอท และโรงเรียนสีชมพู

ศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ในยุค New Normal หลักสูตรที่ 8 
เทคนิคการLive สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS 
Stuio (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับพื้นฐาน)   ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting 

14 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ในยุค New Normal(ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับพ้ืนฐาน
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

14 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
สร้าง Peport ให้อ่านง่ายด้วย Google Data 
Studio จำนวน ๓ ชั่วโมง 
 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นร่วมกับชมรม

ขอนแก่นโรบอท และเพจครู
สายบัว 

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
สร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS 
จำนวน ๓ ชั่วโมง 
 
 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่นร่วมกับชมรม

ขอนแก่นโรบอท และเพจครู
สายบัว 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการแนะ
แนวอาชีพ ๒๕๖๔ 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สมุทรสาคร 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

40 นางสาวศศิธร  สงภักดิ์ คร ู “การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 13” ระดับเครือข่าย 
โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุค
ใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

1 ธันวาคม 2563  
–  

27 มีนาคม 2564 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง 
การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online 
for Plus: C4T Plus- Scratch) รุ่นที่ 2 

10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding 
Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) 
รหัส ๖๓๐๒๖ 

10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิด        เกมิฟิเคชัน และ การวัดและ
ประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ 

20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผ่านการอบรมออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้สื่อโซเซียลมีเดีย 

24 พฤษภาคม 2564   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

17 มิถุนายน 2564 สำนักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภ

นิมิตแห่งประเทศไทย 

ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู              ว
9/2564 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิค 

16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 

2 

Global Competenct Certificate Taster 
Session, delivered 

22 กรกฎาคม 2564 Massey University 
University Of New 

Zealand 
 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม
ออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน 
หลักสูตร 3  
(AI for school level 3) รุ่น 2 

27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 7 เทคนิคการ
สร้างสรรค์สื่อด้วย PowerPoint (ภายใตโ้ครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขยีนละ
การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ผ่านระบบ Zoom Meeting 

8 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

เข้าร่วมประชุมบทเรียนของผู้บริหารและครู
คุ้มครองเด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

11 สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 5 Applications กับ
การเรียนรู้ Active Learning ใน ยุค New 
Normal (ภายใตโ้ครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้วยการอ่านการเขียนละการวเิคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

14 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 10 การสร้างวีดีโอ 
Interactive ด้วย Vizia & Playposit (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่านการ
เขียนละการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting 

15 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
41 นางสาวสมิดา  จิตรมั่น คร ู การอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 19 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-
19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

20 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมวิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิง
ทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมรู้เท่าทันยาเสพติดให้โทษ 25 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
การอบรมหลักสูตรส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

25 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

31 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมรายวิชา Online Classroom 
ห้องเรียนยุคใหม ่(6 ชั่วโมงเรียนรู้) 

15 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ยุค New 
Normal หลักสูตรที่ 1 การตัดต่อวิดีโอด้วย 
KineMaster 

7 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ยุค New 
Normal หลักสูตรที่ 2 การสร้างวิดีโอแอนิเมชั่น
ด้วย Animaker 

14 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 (จำนวน 
15 ชั่วโมง) 

15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมภิบาลในสถานศึกษา 

3 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บำรุง) ร่วมกับ 

สหวิทยาเขตท่าจีน 
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการอบรมลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

4 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บำรุง) 

42 นางอุไรวรรณ  แย้มละออ คร ู วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

หลักสูตรที่ 6  Application กับการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ในยุค New Normal  
 

7 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   หลักสูตรที่ 1 การตัดต่อวิดีโอด้วย Kinemaster 
 
 

14 สิงหาคม 2564 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
วินัยเชิงบวก สร้างได้ด้วยมือครู 27 สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
การสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 10 กันยายน 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
43 นางสาวแอดะ   โกแชะ ครูอัตราจ้าง การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเก

มิฟิเคชั่น และการวัดและประเมินสำหรับการ
เรียนออนไลน์ 
 

20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความรวมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอ
ออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ 
 

21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความรวมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Application 31 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือ
กับทางวิชาการกับ สพป. 
สมุทรสาคร และ สพป. 

สุพรรณบุรี เขต ๒ 
Applications กับการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning ในยุค New Normal 

8 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือ
กับทางวิชาการกับ สพป. 
สมุทรสาคร และ สพป. 

สุพรรณบุรี เขต ๒ 
การสร้างวีดีโอ Interactive ด้วย Vizia & 
PlayPosit 

15 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือ
กับทางวิชาการกับ สพป. 
สมุทรสาคร และ สพป. 

สุพรรณบุรี เขต ๒ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

44 นางปรียนันท์  เกิดจันทร์ตรง 
 

คร ู อบรมวิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2๓ พฤษภาคม 256๔ 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

อบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ 
สื่อโซเชียลมีเดีย 

2๔ พฤษภาคม 256๔ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิ

ครอบครัวพอเพียง 
อบรม โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รหัส หลักสูตร ๖๒๐๓๗ 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่ง
ประเทศไทย 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครู 

๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

45 นายรณกร  รักษศิลป 
 

คร ู อบรม โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รหัส หลักสูตร ๖๒๐๓๗ 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่ง
ประเทศไทย 

อบรมหลักสูตร APPLICATION FOR NEXT 
NOMAL เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบร่วมมือ 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อบรมหลักสูตรการสร้างวิดีโอแอนิเมชั่นด้วย 
Animaker 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อบรมเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อด้วย 
Powerpoint 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

46 นางสาวสุพัตรา  เย็นระยับ 
 

คร ู อบรมเชิงปฏิบัติการสอนออนไลน์ หัวข้อ “การ
ส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู” กิจกรรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้ทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 3 โครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ๒๕๖๔ 

๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
ร่วมกับ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

และกระทรวงศึกษาธิการ 
อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย
หลักสูตรการลดความเสี่ยง ภัยพิบัติธรรมชาติ 
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัด
อุบลราชธานี 

อบรมหลักสูตรยกระดับการเรียนรู้ให้เด็กอ่าน
ออกเขียนได้และวิเคราะห์เป็น 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา 
อบรมหลักสูตร Applications กับการเรียนรู้ 
Active Learning ในยุค New Nomal  
 

๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

47 นางสาวชฎาภรณ์  จันทะบุดศรี 
 

คร ู การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

17 มิถุนายน 2564 สำนักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ว9/2564 
ด้วยระบบอิเล็คทรอนิค 

16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ประถมศึกษา เขต 2 

การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาสำหรับการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร 

24 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
Global Competence Certificate Taser 
Session for Educators 

22กรกฎาคม 2564 Massey University 

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม
ออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน 
หลักสูตร 1  
(AI for school level 1) รุ่น 1 

10 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม
ออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน 
หลักสูตร 2  
(AI for school level 2) รุ่น 2 

28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่าน Application (ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่านการ
เขียนละการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

7 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 10 การสร้างวีดีโอ 
Interactive ด้วย Viza & PlayPosit (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่าน
การเขียนละการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  

8 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 1 การตัดต่อวิดีโอด้วย 
KineMaster (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนละการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

14 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

48 นางสาวชนาธินาถ  ยอดอินทร์ 
 

 

คร ู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ ๐๙ Scratch กับการ
สร้างเกมสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการ
คำนวณ (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนละการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

๑๕ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ 0๙ การสร้างวีดีโอ 
Interactive ด้วย Viza & PlayPosit (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่าน
การเขียนละการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

๘ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเก
มิฟิเคชั่น และการวัดและประเมินสำหรับการ
เรียนออนไลน์ 
 

20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความรวมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

49 นายธนานันต์  ผ่องภัทรกุล 
 

คร ู อบรมเชิงปฏิบัติการสอนออนไลน์ หัวข้อ “การ
ส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู” กิจกรรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้ทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 3 โครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ๒๕๖๔ 

๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
ร่วมกับ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

และกระทรวงศึกษาธิการ 
การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเซียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ หลักสูตรที่ 0๒ การ
สร้างวีดีโอแอนิเมชั่นด้วย Animaker (ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการอ่าน
การเขียนละการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

๗ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ หลักสูตรที่ ๑๐ การ
สร้างวีดีโอ Interactive ด้วย Viza & PlayPosit 
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วย
การอ่านการเขียนละการวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

๑๔ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ ๐๙ Scratch กับการ
สร้างเกมสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการ
คำนวณ (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้วยการอ่านการเขียนละการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

๑๕ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเก
มิฟิเคชั่น และการวัดและประเมินสำหรับการ
เรียนออนไลน์ 
 

20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความรวมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

50 นายทองสุข ศรีปน 
 

 

คร ู อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย
หลักสูตรการลดความเสี่ยง ภัยพิบัติธรรมชาติ 
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 
 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัด
อุบลราชธานี 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   อบรมหลักสูตร APPLICATION FOR NEXT 
NOMAL เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบร่วมมือ 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal หลักสูตรที่ หลักสูตรที่ 0๒ การ
สร้างวีดีโอแอนิเมชั่นด้วย Animaker  

๗ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

51 นายโอวาท วีระกุล 
 

ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการสอนออนไลน์ หัวข้อ “การ
ส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู” กิจกรรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้ทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 3 โครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ๒๕๖๔ 

๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
ร่วมกับ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

และกระทรวงศึกษาธิการ 
การทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้สมรรถนะตามแนว สสวท. สาขาวิชา
เทคโนโลยี รุ่นที่ ๑ 

๑๒,๑๗,๑๙ มิถุนายน 
2564 

สสวท. 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

52 นางสาวอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิม่ คร ู อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding 
Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๘) 
รหัส ๖๓๐๒๕  
 

2๑ มกราคม 256๔ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถาบัน

ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การทดสอบวัดความรู้ ‘วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเชียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยาการ
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การยกระดับสมรรถนะการสื่อสารภาษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาสู่แรงงานทักษะ
สูง ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร CLT  

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ร่วมกับ บริษัท อักษร 
เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน) 

53 นายวชิระ เกิดจันทร์ตรง 
 

คร ู การทดสอบวัดความรู้ ‘วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเชียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยาการ
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ภูมิอากาศ 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

54 นางพนิดา  ปรัชญาเกรียงไกร คร ู อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding 
Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๘) 
รหัส ๖๓๐๒๕ 

2๑ มกราคม 256๔ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถาบัน

ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิ

ครอบครัวพอเพียง 
หลักสูตรการวดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ภูมิอากาศ 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 
การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วม 

55 นางสาวณปภัช ชัยมงคล คร ู การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

๑๙ เมษายน 25๖๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๓ พฤษภาคม 25๖๔ จัดโดย สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

กำแพงเพชร เขต 2 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ E-Leaning ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๓-๕ พฤษภาคม 25๖๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
การอบรมออนไลน์ การใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๓ พฤษภาคม 25๖๔ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พิจิตรเขต ๒ 
การอบรม การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

๓ พฤษภาคม 25๖๔ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เลย 

เขต ๒ 
อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ๓-๕ พฤษภาคม 25๖๔ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
การอบรมแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 

๓ พฤษภาคม 25๖๔ โรงเรียนบางละมุง สำนัก
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๘ 

อบรมออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อ
โซเชี่ยลมีเดีย 

๒๓ พฤษภาคม 25๖๔ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 

การอบรมออนไลน์วิชาศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๔ พฤษภาคม 25๖๔ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 25๖๔ สำนักคณะการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

56 นางสาวเกศสุดา  พงษ์บ้านแพ้ว 
 

คร ู การทดสอบวัดความรู้ วิชา “ศาสตร์พรราชาและ
หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

23 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ร่วมกับ 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
อบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดีย 
 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ร่วมกับ 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal 
หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน 
Application 

14 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จ-เจ้าพระยาร่วมกับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษา-สมุทรสาคร 

กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal 
หลักสูตรที่ 9 Scratch กับการสร้างแกมสำหรับ
การเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ 

15 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จ-เจ้าพระยาร่วมกับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษา-สมุทรสาคร 

57 นางสาวสุวพร ทิมพิทักษ์ 
 

คร ู การทดสอบวัดความรู้ ‘วิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ 

23 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การอบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
สื่อโซเชียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยาการ
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

24 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การอบรมออนไลน์ โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและ การคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal รหัส 02 รุ่นที ่3 หลักสูตรการ
สร้างวิดีโอแอนิเมชั่นด้วย Animaker 

7 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

การอบรม “บทเรียนของผู้บริหารและครู
คุ้มครองเด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ้มครอง
เด็ก” 
 

11 สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมออนไลน์ โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและ การคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค 
New normal รหัส 03 รุ่นที ่4 หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Application 

14 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมออนไลน์ โครงการ “การใช้สื่อดิจิทัล 
(Aksorn on learn)” เพ่ือยกระดับการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ 

19 ธันวาคม 25๖4 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น 
จำกัด (มหาชน) 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

58 ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  คงบัว คร ู การส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู กิจกรรม
วิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทัน
โซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 3 

22 – 23 พฤษภาคม 
2564 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตาม
แนว สสวท. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2 

11,13,18,20 มิถุนายน 
2564 

สสวท. 
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster 7 สิงหาคม 2564 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อด้วย PowerPoint 8 สิงหาคม 2564 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
59 นางสาวนาตยา  โตแดง คร ู วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
23 พ.ค. 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย 24 พ.ค. 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค New 
Normal หลักสูตร ๘ เทคนิคการ Live สดอย่าง
มืออาชีพด้วย OBS Studio 

๘ ส.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔ – ๑๕ ส.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค New 
Normal หลักสูตร ๑๐ การสร้างวิดีโอ 
Interactive ด้วย Vizia & PlayPosit 

๑๕ ส.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
60 นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง คร ู การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:

มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู 
๑๘ พ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของหน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู 

๒๐ พ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของหน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

23 พ.ค. 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย 24 พ.ค. 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

หลักสูตรที่ ๔ การยกระดับการเรียนรู้ให้เด็กอ่าน
ออกเขียนได้และวิเคราะห์เป็น 

๓๑ ก.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูแลบุคคลกรทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคคลกรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT) 

๑ ส.ค. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต ๑ 

หลักสูตร ๘ เทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพ  
ด้วย OBS Studio 

๘ ส.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔ - ๑๕ ส.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ 
- หลักสูตรที่ ๑ วิวัฒนาการการเมืองกับ
การศึกษาไทย 
- หลักสูตรที่ ๕ EF เด็กปฐมวยั ทางรอดของ
การศึกษาไทย 
- หลักสูตรที่ ๙ Active Learning 
- หลักสูตรที่ ๑๐ พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
Coding Online Grade ๑๐ – ๑๒ Teacher 
(C๔T – ๙) รหัส ๖๓๐๒๖ 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถาบัน

ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

61 นางสาววิลาสินี  สมานวรศักดิ์ คร ู การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู 

20 พ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของหน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

23 พ.ค. 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย 24 พ.ค. 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

[รุ่นที่ ๓] อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 
6 Coding Online for Grade   10 – 12 
Teacher (C๔T - 9) 

๓ มิ.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถาบัน

ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

New Zealand Global Competence 
Certificate (NZGCC) Taste Workshop 

22 ก.ค. 2564 Massey University 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว
10/2564 

6 ส.ค. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต2 

ร่วมกับ 
สมาคมผู้บริหารเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 
หลักสูตร 6 Application for Next Normal 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบร่วมมือ 

15 ส.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   Chinese New Normal สอนจีนแนวใหม่ สไตล์ 
Active Learning สำหรับครูระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

26-27 กุมภาพันธ์ 2565 - สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราด 
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล

เพ่ือความเป็นเลิศ 
- โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 

จังหวัดตราด 
62 นายชาญวุฒิ ภูยาธร คร ู การอบรมเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศษสตร์และ

อวกาศรุ่น 2 
1-31 พ.ค. 2564 สสวท. 

การตัดต่อวิดีโอด้วย Kinemaster 7 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Scratch กับการสร้างเกมสำหรับการเรียนการ
สอนวิทยาการคำนวน 

8 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔ – ๑๕ ส.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

การดำเนินงานงานพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้
ประสบความสำเร็จ 

19 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

63 นางสาวซารีนา หะยีซือนิ 
 

คร ู อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และ ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

๑๙ พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

2๑ พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของ หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู กิจกรรม
วิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทัน
โซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ ๓ 

22 – 23 พฤษภาคม 
2564 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

อบรมออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
โซเชียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อโซเชียล
มีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

2๔ พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ 
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   ทดสอบวัดความรู้ ‘วิชาศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’ 

2๔ พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔
T – ๘) รหัส ๖๓๐๒๕ 

๓ มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔
T-๙) รหัส ๖๓๐๒๖ 

๓ มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๔ - ๑๕ สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ 
ยุค New Normal หลักสูตรที่ 6 Application 
for Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบ
ร่วมมือ(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

๑๕ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ 
ยุค New Normal หลักสูตรที่ 8 เทคนิคการ 
Live สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS Studio 

๑๕ สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   เข้าร่วมเรียนรู้นิทรรศการออนไลน์ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  

๑๕ สิงหาคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอบ้านหม้อ 

64 นายปฏิภาณ พัดขุนทด คร ู การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพ่ือ
ยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 

29 เมษายน 2564 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น 
จำกัด (มหาชน) 

การส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู กิจกรรม
วิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทัน
โซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 3 
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและ
ชุมชนประจำปี 2564 

22 – 23 พฤษภาคม 
2564 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

25 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ร่วมกับ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาครูสู่การ
จัดการเรียนรู้ ยุค New Normal หลักสูตร การ
สร้างวิดีโอแอนิเมชั่นด้วย Animaker 

24 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือ

ทางวิชาการกับ สพป. 
สมุทรสาคร และ สพป. 

สุพรรณบุรีเขต 2 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาครูสู่การ
จัดการเรียนรู้ ยุค New Normal หลักสูตร 
Application for Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนแบบร่วมมือ 

25 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือ

ทางวิชาการกับ สพป. 
สมุทรสาคร และ สพป. 

สุพรรณบุรีเขต 2 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาครูสู่การ
จัดการเรียนรู้ ยุค New Normal หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Application 

31 กรกฏาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือ

ทางวิชาการกับ สพป. 
สมุทรสาคร และ สพป. 

สุพรรณบุรีเขต 2 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาครูสู่การ
จัดการเรียนรู้ ยุค New Normal หลักสูตรการ
สร้างวิดีโอ Interactive ด้วย Vizia & Playposit 

1 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือ

ทางวิชาการกับ สพป. 
สมุทรสาคร และ สพป. 

สุพรรณบุรีเขต 2 
 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

   โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาครูสู่การ
จัดการเรียนรู้ ยุค New Normal  หลักสูตร 
เทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS 
Studio 

8 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือ

ทางวิชาการกับ สพป. 
สมุทรสาคร และ สพป. 

สุพรรณบุรีเขต 2 
ประชุมบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็ก
กับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

11 สิงหาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14 – 15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เป็นเวลา 6 
ชั่วโมง และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในห้องเรียน 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาครูสู่การ
จัดการเรียนรู้ ยุค New Normal 

27 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือ

ทางวิชาการกับ สพป. 
สมุทรสาคร และ สพป. 

สุพรรณบุรีเขต 2 
การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียน
ออนไลน์ (Instructional Design for Online 
Learning) 

27 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตำแหน่ง หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 

65 นางสาวปฏิมากร ใจแล 
 

คร ู การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
ทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 
ประจำปี 2564 ของห้องสมุดประชาชนอำเภอ
ดอนพุด จังหวัดสระบุรี 

24 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอดอนพุด 

การทดสอบหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 

การอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ ครูวิทยาศาสตร์วิถี
ใหม ่จัดการเรียนรู้อย่างไร ให้น่าสนใจและ
สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

4 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา ร่วมกับสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี 

การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New 
Normal หลักสูตรที่ 6 Application for Next 
Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบร่วมมือ 

7 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New 
Normal หลักสูตรที่ 9 Scratch กับการสร้างเกม
สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ 

8 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอบรมโครงการโรเงรียนปลอดภัยในประเทศ
ไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 



 


