
การอบรมและพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 

ปีการศึกษา ๒๕๖0 

ฝ่ายบริหาร-สนับสนุน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/ที จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหตุ 

1 นายสานส์ลิขิตชัย   
พลไทยสง 

เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เวที แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (SESAO 20 
SYMPOSIUM 2017) ณ 
โรงเรียนการิน จังหวัด
อุดรธานี 

สพม 20 10 
พฤศจิกายน 
2560 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 
 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  เป็นวิทยากรในการ
ประชุมสัมมนา “โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๔่)” 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามแนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

2 นายสุรชัย ทองทิพย์ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 
 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  



  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามแนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  เป็นวิทยากรในการ
ประชุมสัมมนา “โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๔่)” 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

3 นายเสถียร สุกรีฑา การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามแนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  เป็นวิทยากรในการ
ประชุมสัมมนา “โครงการ

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

๒๔-๒๖ 
กันยายน 

18  



พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครอื ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๔่)” 

ศึกษาธิการ ๒๕๖๐ 

4 นายมณเทียร เกษโสภา การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  เป้นวิทยากรการอบรมพัฒนา
ตามโครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้น านักเรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานืครั้งที่ ๕ 
ณ ค่ายริมฟ้า เมืองโบราณ 
จังหวัดสมุทรปราการ  

กลุ่มโรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ  

๒๒-๒๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๘  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามแนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  เป็นวิทยากรในการ
ประชุมสัมมนา “โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๔่)” 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

5 นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 

โรงเรียน
เตรียม

22 มีนาคม 
2561 

6  



เบื้องต้น  อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

  เป็นวิทยากรในการ
ประชุมสัมมนา “โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๔่)” 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามแนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

6 นางสาวสิริภรณ์ อรัญวารี การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

7 นางสาวจตุรพร ศุกรนันทน์ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  



School) 
  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

8 นางวิยะดา หัตถีชาติ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

9 นายวิรุฬห์ บุญดี การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โรงเรียน 22 มีนาคม   



โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

25616 

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

11 นายวริทธิ์ ทีปสว่าง(ธุรการ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

12 นางสาววยุรี โสภา การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา

22 มีนาคม 
2561 

6  



พัฒนาการ 
อุดรธานี 

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

13 นางสาวภัควลัญชญ์ อ าเคน การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

14 นางบุปผา ชาวดร การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  



การอบรมและพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/ที จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหตุ 

1 นายประจักษ์ ราชโยธ ี การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ไดผ้่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

\ 
 
 

 ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

2 นางศิรินธร ศิริจันทรา การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
แนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

6  



Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

 

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

3 นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

4 นางรัชฎาภรณ์ 
พรหมบุตร 

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  



แนวทางOBECQA 
  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ด้านการบริหารจัดการ
และองค์ประกอบที่ ๓,๔,๕ 

สพม 20 ร่วมกับ
โรงเรียนอุดร
พัฒนาการ 

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

12  

5 นายชัยพร พัฒนจักร การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

6 นางเงินตรา กิจนุกร การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  



สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

7 นางสาวสิริลักษณ์  
ทองสะอาด 

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 
 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
แนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก ส านักงาน ๑๐-๑๑ 12  



สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

8 นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงเพ็ง การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

9 นายสุเทพ ชัยภูมี การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

6  



Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

 

10 นางสาวจันทร์ประภา 
ภูละมุล 

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ด้านการบริหารจัดการ
และองค์ประกอบที่ ๓,๔,๕ 

สพม 20 ร่วมกับ
โรงเรียนอุดร
พัฒนาการ 

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

12  

11 นางสุพิณยา วงษ์อุบล  การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 
 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  



ตอนบน อุดรพัฒนาการ 
  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

12 นางดลกาญจน์ พรหม
พลจร 

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

13 นางสาวกัญญา ฝ่าย
ชาวนา.  

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  



ตอนบน อุดรพัฒนาการ 
  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

14 นางสาวศุภลักษณ์ ผดุง
เวียง 

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 
 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

 
 

 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  เป็นวิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ทักษะด้านทัศนศิลป์สู่ความเป็น
เลิศ “เตรียมพัฒน์อุดรสอน
ศิลป์” 

ศูนย์ศิลปะสิรินธร 
และโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๑๙-๒๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

15 นายธานี ใจญาณ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  



  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ด้านการบริหารจัดการ
และองค์ประกอบที่ ๓,๔,๕ 

สพม 20 ร่วมกับ
โรงเรียนอุดร
พัฒนาการ 

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

16 นายทศพร ลิ้มไพโรจน์ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste  
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 

12  



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๒๕๖๐ 

17 นางอมรรัตน์   
พรหมเสนา 

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  

19 นางพิสมัย  บรรเลงรมย์                                                                                 การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

25-26
พฤษภาคม 

๑๒  



จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
แนวทางOBECQA 

จังหวัดเลย ๒๕๖๐ 

20 นางสาวทิพวรรณ 
  รสชา  

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

21 นางสาวธัญชนก  แหล่ส
ท้าน 

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

18  

22 นายสมเจตน์  เสาโร การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  



สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

23 นายศักดิ์ชัย  คันธี  การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

25 นางสาวปวริศา 
 รัชสมบัติ 

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ สพม 20 ๑๕ 6  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ  
ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่
๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๐-๑๑ 
ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

12  



 
การอบรมและพัฒนาตนเอง 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/ที จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหตุ 

1 นางสุภาพร  พันธ์ชัย  การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

2 นางจรัสศรี  เริ่มรักษ์ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  



สถานศึกษา”  
3 นางรุจิรา  อ่ินอ้อย การอบรม การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
แนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

4 นางสุภาพร บุญตาระวะ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  การอบรมหลักสูตร ความคิด
สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ 
System Thinking and 
Creative Thinking 

สถาบันพัฒนา
ทุนมนุษย์และ
สังคม 

๒ กันยายน 
๒๕๖๒ 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

6  



Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

 

5 นางมานิตา  ดอนพลก้อม การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
แนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

2  

6 นางจุฑารัตน์ ลาด า การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

2  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

2  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ด้านการบริหารจัดการ
และองค์ประกอบที่ ๓,๔,๕ 

สพม 20 
ร่วมกับ
โรงเรียนอุดร
พัฒนาการ 

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

7 นางสาววารุณี  พิเนตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ทักษะด้านทัศนศิลป์สู่ความเป็น
เลิศ “เตรียมพัฒน์อุดรสอน
ศิลป์” 

ศูนย์ศิลปะสิ
รินธร และ
โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๑๙-๒๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

12  



 

การอบรมและพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/ที จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหตุ 

1 นายถนอม ทีค า การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

2 นางสมปอง เขมะสัจจกุล การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
แนวทางOBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  



สถานศึกษา”  
  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

3 นางสาวประเพ็ญพร ปราบ
ศัตร ู

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

4 นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

5 นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  



  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

6 นางสาวนิตยา ศรีรักษา การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕)  
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

7 นายพงศักดิ์ โอทาตะวงษ์ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  



  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

8 นายขุนทอง มูลสาร การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

9 นางณาฏินี ศิริบรรพต การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

10 นางสาวประภัสสร โพธิเกตุ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 
 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  



  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

ค  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแบบ
ครบวงจร หลักสูตร การอ่าน
แผนที่ภูมิศาสตร์ส าหรับผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

คณะ ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

๒ กันยายน 
๒๕๖๐ 

๖  

  เป้นวิทยากรการอบรมพัฒนา
ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้น านักเรียน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานื
ครั้งที่ ๕ ณ ค่ายริมฟ้า เมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ  

กลุ่มโรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ  

๒๒-๒๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๘  

11 นายวีระ ธรรมกาโร การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  



  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ด้านการบริหารจัดการ
และองค์ประกอบที่ ๓,๔,๕ 

สพม 20 
ร่วมกับโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ 

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแบบ
ครบวงจร หลักสูตร การอ่าน
แผนที่ภูมิศาสตร์ส าหรับผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

คณะ ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

๒ กันยายน 
๒๕๖๐ 

๖  

12 นางสาวเกษมณี ค าฤทธิ์ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

13 นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

6  



 

Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

 

14 นางสาวลลิตา ปัสสาวัฒนะ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

15 นางมลฤดี  บาตตาสาว อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

18 นายณรงค์ ภูนายาว การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.
อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  



การอบรมและพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อ
หน่วยงาน 

วัน/
เดือน/ปี 

จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหตุ 

1 นางสาวสุภารัตน์  
วีรวัฒนา 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนรายงานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง
OBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาค
ม ๒๕๖๐ 

๑๒  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

2 นางสาวพัชรี เปรมปรีดิ์. การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 
 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6 
 

 



  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 
 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

3 นางเจียมจิต โคตรชมภู การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  

6  



(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

๒๕๖๐ 
 

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

4 นางปานทอง ศิริอารยะ
พันธ์ 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

5 นางสาวธนธรณ์ ปราบ
พาล 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  



  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนรายงานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง
OBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาค
ม ๒๕๖๐ 

๑๒  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

6 นายปัญญา พิมพ์ศรี การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  



ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  
  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

7 นางอาภาภรณ์  สงศรี การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

 
 

 เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๒  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

8 นายนิรัตน์ เพ็งพารา การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่

ส านักงาน
ปลัดกระทร

๒๔-๒๖ 
กันยายน 

18  



ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) วง
ศึกษาธิการ 

๒๕๖๐ 

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

9 นางสาวนิสา ศูนย์ประ
ทุม 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

10 นางสาวนิศาชล การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ สพม.๒๐ ๖ 6  



พรมพัฒน์ การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

มีนาคม 
๒๕๖๑ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

11 นางสาวชฎาภรณ์  คูณ
ป่าข่า 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  



  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

12 นางสาวชนม์นิภา  ทอง
โชต ิ

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนรายงานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง
OBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาค
ม ๒๕๖๐ 

๑๒  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

13 นายวริทธิ์ธร นาที   การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  



School) 
  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย

ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  
 

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

14 นางสาววรรณภา 
 วิบุญกุล 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 
 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  



  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

15 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนรายงานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง
OBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 

25-26
พฤษภาค
ม ๒๕๖๐ 

๑๒  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้าน

สพม 20 
ร่วมกับ
โรงเรียนอุดร

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกา
ยน 

12  



การบริหารจัดการและ
องค์ประกอบที่ ๓,๔,๕ 

พัฒนาการ ๒๕๖๐ 

16 นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

18 นางสาวชิติมา  ชามนตรี อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ สพม 20 ๑๕ 6  



อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

24 นางสาวพิมพ์ดาว คนไว การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  เข้าร่วมการประชุม โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ 

ส านักงาน
คณะกรรมก
ารการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒๕  
กันยายน 
๒๕๖๑ 

6  

25 นางสาวศุภมาศ  ขาวข า การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 

22 
มีนาคม 
2561 

6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุดรธานี 
  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่
ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  เป็นวิทยากรในโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
อุดรธานี 

๒๖-๒๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

12  



 
การอบรมและพัฒนาตนเอง 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/ที จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหตุ 

๑ นางณิชาภัทร บุตรไชย การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็น
เลิศ (ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรว
งศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

๒ นายอนุสิฎฐ์  ปัสนิตย์ การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็น

ส านักงาน
ปลัดกระทรว
งศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  



เลิศ (ครั้งที๕่) 
  ได้ผ่านการอบรมตาม

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

๓ นางพิมลรัตน์  ราชโยธี การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็น
เลิศ (ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรว
งศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ด้านการบริหาร
จัดการและองค์ประกอบที่ 
๓,๔,๕ 

สพม 20 
ร่วมกับ
โรงเรียนอุดร
พัฒนาการ 

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

๔ นางสาวพรหมภัสสร  
พสุชาธัญภัทร์ 

การอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (Zero Waste 
School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โรงเรียน 22 มีนาคม   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

2561 

  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็น
เลิศ (ครั้งที๕่) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรว
งศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  



การอบรมและพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/
ที 

จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหตุ 

1 นางอรสิน 
 พรมสิทธิ์  

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนรายงานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง
OBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

2 นายส ารวย 
บรรเลงรมย์ 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

3 นางวาสนา บุญ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 6  



ชู การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 

๒๕๖๑ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

4 นางรุ่งนภา ทอง
ทิพย์ 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนรายงานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง
OBECQA 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เลย 

25-26
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

12  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

5 นายชัยวัฒน์ 
สุรภีร ์

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 
 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา ส านักงาน ๒๔-๒๖ 18  



บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

กันยายน 
๒๕๖๐ 

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

6 นางสาวเกศินี 
จันทรประทักมี 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ
มาตรฐานสู่การเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด
อุดรธานี 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร
รม 

๒๐-๒๑  
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

7 นายวันเฉลิม 
บุญเกษม 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 
 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  



  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

  ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ
มาตรฐานสู่การเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด
อุดรธานี 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร
รม 

๒๐-๒๑  
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๑๒  

8 นายกฤชนัท 
วงษ์ค าพระ 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ 
 ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

9 นางสาวศิริพร
รณ คริสเตียน
เซ่น 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  
 

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  



  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

10 นางชมภู เทาด ี การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 
 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

6  

11 นายวุฒิกร แก้ว
อาษา 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

8  

12 นายศุภเสกข์ 
ท้าวซาว 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (Zero 
Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

8  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 
 

8  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

๑๓ นายอนุชิต  ชัย
พุทธา 

ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ด้านการบริหารจัดการและ
องค์ประกอบที่ ๓,๔,๕ 

สพม 20 ร่วมกับ
โรงเรียนอุดร
พัฒนาการ 

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกาย
น ๒๕๖๐ 

12  



การอบรมและพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/
ที 

จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหตุ 

1 นายผจญไพร อ่ินอ้อย การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

2 นายเฉลียว  สุวรรณแสง การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 
 

18  



3 นายชวนนท์  พวงทวี การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

4 นางสาวกนกวรรณ ใจ
ไหว 

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  เข้าร่วมการประชุม โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ 
ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๒๕  
กันยายน 
๒๕๖๑ 

6  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

  เข้ารับการอบรม การจัดท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพในชั้นเรียน 

สพม ๒๐ ๔-๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
 

12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ จ่าสิบเอกหญิงณัฐภัทร 
พันพรหม 

ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ด้านการบริหารจัดการและ
องค์ประกอบที่ ๓,๔,๕ 

สพม 20 
ร่วมกับ
โรงเรียนอุดร
พัฒนาการ 

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

12  



การอบรมและพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อ
หน่วยงาน 

วัน/เดือน/
ที 

จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหตุ 

1 นางศุภรักษ์  วรรณลี การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

2 นายสุภาพ  ศรีเพ็งมาตย์ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 
 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  



3 นายสิทธิพงษ์  เริ่มรักษ์ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
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6  
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อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  
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กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

4 นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
เบื้องต้น  
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อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

22 
มีนาคม 
2561 

6  

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
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18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

5 นายมงคล  ดอนพลก้อม การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
(Zero Waste School) 

สพม.๒๐ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 

โรงเรียน
เตรียม

22 
มีนาคม 

6  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบื้องต้น  อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
อุดรธานี 

2561 

  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

6 นายพินิจ  ทองค า ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทร
วง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

18  

  ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  

สพม 20 ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 
 

๖  

  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ด้านการบริหารจัดการและ
องค์ประกอบที่ ๓,๔,๕ 

สพม 20 
ร่วมกับ
โรงเรียนอุดร
พัฒนาการ 

๑๖-๑๗ 
พฤศจิกาย
น ๒๕๖๐ 

12  



 
การอบรมและพัฒนาตนเอง 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 

ลูกจ้างประจ า , ลูกจ้างช่ัวคราว  

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล โครงการ/หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/
ที 

หมาย
เหตุ 

1 นายยรรยง  พันแสน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

60 

2 นายธนพล  สุวรรณบุตร  ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

61 

3 นายประภาส  ค าควร ประชุมสัมมนา โครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ 
(ครั้งที่๕) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๔-๒๖ 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

60 


