
ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เร่ิม ว.ด.ป.ส้ินสุด

1 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครู ช านาญการพิเศษ โรงเรียนการไฟฟ้า ผ่านการประเมินทักษะด้านการใช้ - P 7 ก.พ.2565 7 ก.พ.2565 ออนไลน์

ส่วนภูมิภาค ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai for

สงเคราะห์ 1 (บ้าน Communication)

โพธ์ิน้อยกุดสวง)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

2 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครู ช านาญการพิเศษ โรงเรียนรามราช Has Successfully Completed - P 12 ก.พ.2565 12 ก.พ.2565 ออนไลน์

พิทยาคม an English is Easy "General 

Knowledge Quiz" Score : 100%

3 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครู ช านาญการพิเศษ Starfish Academy ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียน - P 12 ก.พ.2565 12 ก.พ.2565 2 ออนไลน์

และ Starfish Labz รู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish

Labz หลักสูตร สอนดาราศาสตร์ให้

สนุกแบบ Active Learning

รายงานข้อมูลการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ สถานท่ีอบรมช่ือโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จ านวนช่ัวโมง

การอบรมฯ

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565



4 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครู ช านาญการพิเศษ ส านักงานเลขาธิการ ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนา - P 1 ก.พ.2565 28 ก.พ.2565 22 ออนไลน์

คุรุสภา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย

สู่สากล เน่ืองในงานวันครู คร้ังท่ี 66

พ.ศ.2565 ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

เพ่ือการเรียนรู้ (Digital Learning

Platform)

5 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครู ช านาญการพิเศษ ตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการเรียน e-Learning ครบถ้วน - P 14 ก.พ.2565 14 ก.พ.2565 1:53 ออนไลน์

แห่งประเทศไทย ตามหลักสูตร หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

6 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครู ช านาญการพิเศษ Starfish Academy ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการ - P 14 ก.พ.2565 14 ก.พ.2565 2 ออนไลน์

และ Starfish Labz เรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์

Starfish Labz หลักสูตร การออกแบบ

ห้องเรียนฐานสมรรถนะ

7 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครู ช านาญการพิเศษ Starfish Education ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ - P 19 ก.พ.2565 19 ก.พ.2565 1:30 ออนไลน์

และ Starfish Live สดบทไม่มี ep.3 Green Screen

Academy กับห้องแห่งความลับ



8 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครู ช านาญการพิเศษ ก่อการครู อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ - P 25 ก.พ.2565 25 ก.พ.2565 9 ออนไลน์

และร่วมกระบวนการ PLC ผ่านการ

เผยแพร่บทความเป็นไอเดียสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ บนเว็บไซต์ inskru.com 

9 นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ ครู ช านาญการ โรงเรียนการไฟฟ้า ผ่านการประเมินทักษะด้านการใช้ - P 8 ก.พ.2565 8 ก.พ.2565 ออนไลน์

ส่วนภูมิภาค ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai for

สงเคราะห์ 1 (บ้าน Communication)

โพธ์ิน้อยกุดสวง)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

10 นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ ครู ช านาญการ ศูนย์การศึกษานอก ผ่านการเรียนรู้และทดสอบความรู้ - P 15 ก.พ.2565 15 ก.พ.2565 ออนไลน์

ระบบและการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการท า

ตามอัธยาศัยอ าเภอ แบบทดสอบภาษาไทย

เมืองอ านาจเจริญ

11 นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ ครู ช านาญการ Starfish Academy ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการ - P 20 ก.พ.2565 20 ก.พ.2565 1:50 ออนไลน์

และ Starfish Labz เรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์

StarfishLabz หลักสูตร คู่มือการสอน

นวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว



12 นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ ครู ช านาญการ Starfish Academy ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการ - P 21 ก.พ.2565 21 ก.พ.2565 2 ออนไลน์

และ Starfish Labz เรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์

StarfishLabz หลักสูตร การสอน

คณิตศาสตร์ (3R)

13 นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ ครู ช านาญการ บริษัทอักษร อบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนา - P 23 ก.พ.2565 23 ก.พ.2565 3 ออนไลน์

เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด สมรรถนะผู้เรียน ด้วยหลักสูตรแกน

(มหาชน) กลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง

พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษา

14 นางวิไลพร ฝ้ันสกุล ครู ช านาญการพิเศษ โรงเรียนการไฟฟ้า ผ่านการประเมินทักษะด้านการใช้ - P 8 ก.พ.2565 8 ก.พ.2565 ออนไลน์

ส่วนภูมิภาค ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai for

สงเคราะห์ 1 (บ้าน Communication)

โพธ์ิน้อยกุดสวง)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

15 นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว ครู - สาขาวิชาภาษาไทย อบรมออนไลน์โครงการอบรมเปิดโลก - P 13 ก.พ.2565 13 ก.พ.2565 6 ออนไลน์

ประยุกต์ ภาษาพัฒนาทักษะการส่ือสาร หัวข้อ

คณะศิลปศาสตร์ การเขียนนิทานร้อยกรองออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโน แบบมืออาชีพ

โลยีราชมงคล

พระนคร



16 นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว ครู - สาขาวิชาภาษาไทย อบรมออนไลน์โครงการอบรมเปิดโลก - P 19 ก.พ.2565 19 ก.พ.2565 6 ออนไลน์

ประยุกต์ ภาษาพัฒนาทักษะการส่ือสาร หัวข้อ

คณะศิลปศาสตร์ เทคนิคการอ่านจับประเด็น

มหาวิทยาลัยเทคโน

โลยีราชมงคล

พระนคร

17 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเคร่ือง ครู ช านาญการ ส านักงานเลขาธิการ ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนา - P 1 ก.พ.2565 28 ก.พ.2565 22 ออนไลน์

คุรุสภา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย

สู่สากล เน่ืองในงานวันครู คร้ังท่ี 66

พ.ศ.2565 ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

เพ่ือการเรียนรู้ (Digital Learning

Platform)

18 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเคร่ือง ครู ช านาญการ ส านักงาน ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ - P 25 ก.พ.2565 25 ก.พ.2565 3 ออนไลน์

คณะกรรมการ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา Google Tools

ข้าราชการพลเรือน เพ่ือการพัฒนางาน



19 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเคร่ือง ครู ช านาญการ โรงเรียนการไฟฟ้า ผ่านการประเมินทักษะด้านการใช้ - P 9 ก.พ.2565 9 ก.พ.2565 ออนไลน์

ส่วนภูมิภาค ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai for

สงเคราะห์ 1 (บ้าน Communication)

โพธ์ิน้อยกุดสวง)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

20 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเคร่ือง ครู ช านาญการ บริษัทอักษร อบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนา - P 23 ก.พ.2565 23 ก.พ.2565 3 ออนไลน์

เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด สมรรถนะผู้เรียน ด้วยหลักสูตรแกน

(มหาชน) กลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง

พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษา

21 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเคร่ือง ครู ช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ี เข้าร่วมการสัมมนาระบบออนไลน์ - P 25 ก.พ.2565 25 ก.พ.2565 4 ออนไลน์

การศึกษามัธยม ในหัวข้อ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ศึกษากรุงเทพ ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา

มหานคร เขต 2 ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

22 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเคร่ือง ครู ช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ี เข้าร่วมการสัมมนาระบบออนไลน์ - P 25 ก.พ.2565 25 ก.พ.2565 3 ออนไลน์

การศึกษามัธยม ในหัวข้อ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ศึกษากรุงเทพ ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการ

มหานคร เขต 2 จัดการเรียนรู้เชิงรุก

23 นางสาวชารดา บริสุทธ์ิ ครู - ตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการเรียน e-Learning ครบถ้วน - P 7 ก.พ.2565 7 ก.พ.2565 2 ออนไลน์

แห่งประเทศไทย ตามหลักสูตร เคล็ดลับออมเงิน ฉบับคน

เร่ิมท างาน



24 นางสาวชารดา บริสุทธ์ิ ครู - ตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการเรียน e-Learning ครบถ้วน - P 12 ก.พ.2565 12 ก.พ.2565 1:53 ออนไลน์

แห่งประเทศไทย ตามหลักสูตร หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

25 นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน ครู - ศูนย์ปฏิบัติธรรม อบรมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา - P 14 ก.พ.2565 14 ก.พ.2565 3 ออนไลน์

หัวหินแก้วศิลาธรรม ออนไลน์ ในหลักการเสริมสร้างความรู้

ด้วยตนเอง เน่ืองในวันมาฆบูชา

(จาตุรงคสันนิบาต) ประจ าปีพุทธศักราช

2565

26 นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน ครู - ชมรมวรรณศิลป์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ ปี 2565 - P 14 ก.พ.2565 14 ก.พ.2565 3 ออนไลน์

สร้างสรรค์ฯ และ รูปแบบออนไลน์

สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ

27 นางสาวนงนุช แสงทอง ครู - สาขาวิชาภาษาไทย อบรมออนไลน์โครงการอบรมเปิดโลก - P 13 ก.พ.2565 13 ก.พ.2565 6 ออนไลน์

ประยุกต์ ภาษาพัฒนาทักษะการส่ือสาร หัวข้อ

คณะศิลปศาสตร์ การเขียนนิทานร้อยกรองออนไลน์

มหาวิทยาลัย แบบมืออาชีพ

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร



28 นางสาวนงนุช แสงทอง ครู - สาขาวิชาภาษาไทย อบรมออนไลน์โครงการอบรมเปิดโลก - P 19 ก.พ.2565 19 ก.พ.2565 6 ออนไลน์

ประยุกต์ ภาษาพัฒนาทักษะการส่ือสาร หัวข้อ

คณะศิลปศาสตร์ เทคนิคการอ่านจับประเด็น

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

29 นางสาวนงนุช แสงทอง ครู - กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร - P 28 ก.พ.2565 28 ก.พ.2565 12 ออนไลน์

ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ตามโครงการ

พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทาง

การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความย่ังยืน

ทางการเงิน


















