
 

  



การพฒันาตนเอง 

ประชมุ สัมมนา ศึกษาดงูาน และรว่มทำกจิกรรม PLC 

โรงเรียนบา้นดอนบม ปีงบประมาณ 2565 

ที ่ ชือ่-สกลุ รายการอบรม สมัมนา หนว่ยงานทีจ่ัด ให ้ณ วนัที ่
จำนวน 

ชม. 
หลักฐาน 

1 นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA 
(Performance Agreement) ทั้งระบบใน
สถานศึกษา รุ่นที่1/2564 

TEAM ธีรกุลภูมิปัญญา 23/10/2564 3 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  ประชุมสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทำรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(Self-Assessment Report :SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2564 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 29/03/2565 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  อบรมออนไลน์ในระบบ E-learning CME2 
หลักสูตร การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดข้ัน
สูง ในศตวรรษท่ี21 

สพป.เชียงใหม่ เขต2 25/03/2565 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

 

 

 

 

 



การพฒันาตนเอง 

ประชมุ สัมมนา ศึกษาดงูาน และรว่มทำกจิกรรม PLC 

โรงเรียนบา้นดอนบม ปีงบประมาณ 2565 

ที ่ ชือ่-สกลุ รายการอบรม สมัมนา หนว่ยงานทีจ่ัด ให ้ณ วนัที ่
จำนวน 

ชม. 
หลักฐาน 

2 นางนุชจรินทร์ 
รื่นรมย์ 

อบรมออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนมกุฎเมืองราช
วิทยาลัย 

16/02/2565 3 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  การเปลี่ยนครูผู้สอนเป็น COACH 
ร่วมสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 13 ต.ค.64 
6 

วุฒิบัตร 

  การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการ GPAS S Steps 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ 

28  
พ.ย.64 

6 
วุฒิบัตร 

  อบรมและผ่านการทดสอบการใช้ระบบมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย (MOE Safety Platform) 

กระทรวงศึกษาธิการ 14/03/2565 3 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับครู 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 26/03/2565 3 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  อบรมออนไลน์ในระบบ E-learning CME2 หลักสูตร การสอน
คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open Approach) 

สพป.เชียงใหม่ เขต2 25/03/2565 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  อบรมออนไลน์ในระบบ E-learning CME2 หลักสูตร การ
ป้องกันและการจัดการการรังแกกันในโรงเรียน :bully 

สพป.เชียงใหม่ เขต2 10/02/2565 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต1 10/10/2564 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 



เลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) 

  อบรมออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต1 9/10/2564 3 สำเนาเกียรติ
บัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพฒันาตนเอง 

ประชมุ สัมมนา ศึกษาดงูาน และรว่มทำกจิกรรม PLC 

โรงเรียนบา้นดอนบม ปีงบประมาณ 2565 

ที ่ ชือ่-สกลุ รายการอบรม สมัมนา หนว่ยงานทีจ่ัด ให ้ณ วนัที ่
จำนวน 

ชม. 
หลักฐาน 

3 นางเสาวลักษณ์  แว่น
แก้ว 

อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อ บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืนในโครงการ 

สสวท. 28/04/2565 15 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย หัวข้อ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับ
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ด้วยระบบทางไกล 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 28/04/2565 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพฒันาตนเอง 

ประชมุ สัมมนา ศึกษาดงูาน และรว่มทำกจิกรรม PLC 

โรงเรียนบา้นดอนบม ปีงบประมาณ 2565 

ที ่ ชือ่-สกลุ รายการอบรม สมัมนา หนว่ยงานทีจ่ัด ให ้ณ วนัที ่
จำนวน 

ชม. 
หลักฐาน 

4 นางจิรา  รักษาภักดี อบรม การเตรียมคามพร้อมการประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022  

สพป.ขอนแก่น เขต1 24/12/2564 6 เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพฒันาตนเอง 

ประชมุ สัมมนา ศึกษาดงูาน และรว่มทำกจิกรรม PLC 

โรงเรียนบา้นดอนบม ปีงบประมาณ 2565 

ที ่ ชือ่-สกลุ รายการอบรม สมัมนา หนว่ยงานทีจ่ัด ให ้ณ วนัที ่
จำนวน 

ชม. 
หลักฐาน 

5 นายพิทยา สมปัญญา อบรม การเตรียมคามพร้อมการประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022  

สพป.ขอนแก่น เขต1 24/12/2564 6 เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพฒันาตนเอง 

ประชมุ สัมมนา ศึกษาดงูาน และรว่มทำกจิกรรม PLC 

โรงเรียนบา้นดอนบม  ปีการศกึษา 2564-2565 

ที ่ ชือ่-สกลุ รายการอบรม สมัมนา หนว่ยงานทีจ่ัด ให ้ณ วนัที ่
จำนวน 

ชม. 
หลักฐาน 

6 นางสมประสงค์ พ่ึงสุข ผู้จัดการรายกรณี(CM) สำหรับเด็กกลุ่มเปราะบาง
ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอ
ภาพทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีที่ 2  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 

30/03/2564 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล New Normal 
Life and Digital Quotient 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/04/2564 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในศตวรรษท่ี 21 

สพป.สุพรรษบุรี เขต1 15/05/2564 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  The Common European Framework of 
Reference for Languages(CEFR) Teaching 
Approach 

สพป.สุพรรณบุรี เขต1 15/05/2564 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์  สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15/08/2564 15 วุฒิบัตร 

  การประชุมและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี21  

โรงเรียนบ้านดอนบม 10/09/2564 3 สำเนาเกียรติ
บัตร 

 



 

 

การพฒันาตนเอง 

ประชมุ สัมมนา ศึกษาดงูาน และรว่มทำกจิกรรม PLC 

โรงเรียนบา้นดอนบม ปีงบประมาณ 2565 

ที ่ ชือ่-สกลุ รายการอบรม สมัมนา หนว่ยงานทีจ่ัด ให ้ณ วนัที ่
จำนวน 

ชม. 
หลักฐาน 

7 นางสาวพรรณเทวี พา
ภักด ี

ประชุมสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทำรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(Self-Assessment Report :SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2564 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 29/03/2565 6 สำเนาเกียรติ
บัตร 

 


