
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ีพ.ศ. 2564 

ชื่อ – สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักฐาน 
นางรมิตา  เสนทอง 18  มิถุนายน 2563 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัตร

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตร
ประเทศไทย 

- เกียรติบัตร 
 

นางรมิตา  เสนทอง 7 สิงหาคม 2563 ผ่านการอบรมความรู้ออนไลน์ มาช์ชิ่งความดี 4ส 
(สถาบัน สมาธิ สัมมาชีพ เสียสละ) ตามแนวทาง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและได้รับเกียรติ
บัตร “คุรุชนคนด”ี   

อบรมออนไลน์ มูลนิธิครูของแผ่นดิน - เกียรติบัตร 
 

นางรมิตา  เสนทอง 3 ตุลาคม -15 
พฤศจิกายน 2563 

ผ่านการอบรม Digital Classroom หลักสูตรการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี 

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มูลนิธิสานอนาคต
การศึกษา คอนเน็กซ์อีดี 
ภายใต้การดำเนินงาน
ของบริษัท ทรู คอ
ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 

- เกียรติบัตร 
 

นางรมิตา  เสนทอง 10  ตุลาคม 2563 ผ่านการฝึกอบรมโครงการพิธีการถูกขั้นตอน 
พิธีกรมืออาชีพ  

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
และสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยนาท จำกัด 

- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 

นางรมิตา  เสนทอง 13  ตุลาคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.
ชัยนาท 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

-ภาพถ่าย 



ชื่อ – สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักฐาน 
นางสาวลำจวน  คู่กระ
สังข์ 

05/06/2563 โครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

เกียรติบัตร 

นางสาวลำจวน  คู่กระ
สังข์ 

01/10/2563 – 
15/11/2563 

Digital Classroom 
หลักสูตรการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้บนฐาน
เทคโนโลยี (Technology 
– based Instructional 
Design Workshop) 

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มูลนิธิสานอนาคต
การศึกษา คอนเน็กซ์อีดี 
ภายใต้การดำเนินงานของ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) 

เกียรติบัตร 

นายสมศักดิ์  ระเวกโสม 19/05/2564 การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ 
มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการและครู  

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

วุฒิบัตร 

นายสมศักดิ์  ระเวกโสม 2/07/2564 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการขับเคลื่อน
นโยบายการดำเนินงาน
สุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ 
  

อบรมออนไลน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เกียรติบัตร 
 
 
  



ชื่อ – สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักฐาน 
นายสมศักดิ์  ระเวกโสม 28/01/2564 การเรียนรู้กัญชา และกัญ

ชงอย่างชาญฉลาดสำหรับ
ประชาชน 

อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร 

นายสมศักดิ์  ระเวกโสม 5/10/2563 งานแสดงผลงานและชม
นิทรรศการมหกรรม
วิชาการ และถอด
บทเรียนผลการการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ประจำปี 2563 

อบรมออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

เกียรติบัตร 

นางสาวภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น 07/05/63 การอบรมการจัดการเรียน
การสอนทางไกล  ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

นางสาวภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น 14-15/08/64 ได้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรบัตร 

ชื่อ – สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักฐาน 



นางญาณิศา  ใจแสน 5/10/2563 งานแสดงผลงานและชม
นิทรรศการมหกรรม
วิชาการ และถอด
บทเรียนผลการการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ประจำปี 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

เกียรติบัตร 

นางญาณิศา  ใจแสน 15/08/64 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

นางญาณิศา  ใจแสน 27/07/64 โครงการ Good Food 
For All กินดี - อยู่ดี 

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด 

เกียรติบัตร 

นางสาวปิยะนุช ทะไตย์ 30 – 31 สิงหาคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นพ้ืนฐาน หัวข้อน้ำและ
อากาศ ในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  
 
 
 
 
  

ห้องประชุมเจ้าสามพระ
ยา สพป.ชัยนาท 

สพป.ชัยนาท - เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย  



ชื่อ – สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักฐาน 
นางสาวจุรีย์ ยอดดำเนิน 07/05/63 การอบรมการจัดการเรียน

การสอนทางไกล  ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

อบรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกยีรติบัตร 

นางสาวจุรีย์ ยอดดำเนิน 29/07/64 ได้ผ่านการทดสอบความรู้
ออนไลน์ พินิจวรรณคดี 
เนื่องในกิจกรรม ๓๔ วัน
จากวันสุนทรภู่  สู่วัน
ภาษาไทย 

อบรมออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สระบุรี 

เกยีรติบัตร 

นางสาวอัญญุรี  ล้อมลาย 5/10/2563 งานแสดงผลงานและชม
นิทรรศการมหกรรม
วิชาการ และถอด
บทเรียนผลการการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ประจำปี 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

เกียรติบัตร 

 28/5/2563 การคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 

อบรมออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

เกียรติบัตร 



ชื่อ – สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักฐาน 
นายสมภพ  ทองช้อย 5/10/2563 งานแสดงผลงานและชม

นิทรรศการมหกรรม
วิชาการ และถอด
บทเรียนผลการการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ประจำปี 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

เกียรติบัตร 

นายสมภพ  ทองช้อย  7-8/8/63 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
นำสู่ครูมืออาชีพ  

วัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.
โพธาราม  จ.ราชบุรี  

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

เกียรติบัตร 

นายศุภลักษณ์  เหมือนเขียว 5/10/2563 งานแสดงผลงานและชม
นิทรรศการมหกรรม
วิชาการ และถอด
บทเรียนผลการการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ประจำปี 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท 

เกียรติบัตร 

      
 

 

 


