
 
 

ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี2564 

......................................................................................................................... ................... 
 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้มีการด าเนินการตาม 
นโยบาย และมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
 

ด้านที่ 1 การวางแผนก าลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน  
- การวางแผนก าลังคน  
วางแผนอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ในสถานศึกษา เพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตาม    
ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการ
ปฏิรูป ประยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา มีข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 21 คน  

- การสรรหา  
ในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา มีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์มีอัตราเพียงพอ         

กับการวางแผนก าลังคนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
- การเลื่อนเงินเดือน  
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ปีละ 2 ครั้ง และด าเนินการเลื่อนเงิน

ค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ 1 ครั้ง ตามผลการประเมิน ประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคล  โดยด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย        
ทุกขั้นตอน  
 

ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร  
พบว่าในปี พ.ศ. 2564 ครูที่เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีทุกปี แสดงให้เห็นว่าครู         

ในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



สรุปการไปอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี อบรม/สัมมนา หมายเหตุ 
1 นางจริยา  ปวีณานันท์ 27 – 31 ส.ค. 64 โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัล

เพ่ือการเรียนรู้ 
 

20 ก.ย. 64 ความรู้เบื้องต้นการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสถานศึกษา 

 

2 นายพิชัย  บัวแก้ว 27 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” 

ออนไลน์ 

30 – 31 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการ
ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ 

ออนไลน์ 

3 นางสุทิสา  พิก าพล 30 ก.ย. 64 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์”ด้วยโปรแกรม Google Meet 

 

6 ก.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การผลิต
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการ
ประชาสัมพันธ์” 

 

7 ก.ย. 64 อบรมสัมนาและการสร้างเครือข่ายการ
แนะแนว 

 

4 ก.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาแนะแนวด้านการศึกษาอาชีพ
ส่วนตัวและสังคม ระยะสี่ปี 

 

4 นางนงเยาว์  ยังพลขันธ์ 5 – 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้ 
Google Workspace 

 

20 ส.ค. 64 ทักษะการใช้ Google Apps เบื้องต้น  
27 – 31 ส.ค. 64 อบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ

ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
 

21 ก.ย. 64 ความรู้เบื้องต้นการปฏิบัติงานด้าน
การเงินของสถานศึกษาในสังกัด 

 

5 นางปาตีเมาะ  สุหลง 5 – 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้ 
Google Workspace 

 

22 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
สร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย Live 
worksheet 
 

ออนไลน์ 



ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี อบรม/สัมมนา หมายเหตุ 
25 ส.ค. 64 อบรมทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้

ออนไลน์ยุคใหม่ 
ออนไลน์ 

  14 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
ข้อสอบด้วย Google Forms และการ
ออกเกียรติบัตรอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข” 

ออนไลน์ 

  28 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง
คลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่าง
ง่าย Canva 

ออนไลน์ 

29 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง
เว็บไซต์การเรียนการสอนด้วย Google 
Sites 

ออนไลน์ 

27 ส.ค. 64 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

27 ส.ค. 64 
 

4 ก.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google 
Formes  

ออนไลน์ 

6 นางมารีนา  มะแซ 7 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
สื่อน าเสนอเพ่ือการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้และการสนับสนุนงบด าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา” 

ออนไลน์ 

5 - 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้ 
Google Workspace 

 

27 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
เครื่องมือวัดและการประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” 

 

30 – 31 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การผลิต
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการ
ประชาสัมพันธ์” 

ออนไลน์ 

14 – 15 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ส าหรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

ออนไลน์ 

7 นางสาวซูไวบะห์  ตอรี 5 - 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้  



ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี อบรม/สัมมนา หมายเหตุ 
Google Workspace 

14 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
ข้อสอบด้วย Google Forms และการ
ออกเกียรติบัตรอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข” 

ออนไลน์ 

14 - 15 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ออนไลน์ 

  21 ส.ค. 64 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง 
Report ให้อ่านง่ายด้วย Google Data 
Studio 

ออนไลน์ 

22 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
สร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย 
LIVEWORKSHEETS 

ออนไลน์ 

27 ส.ค. 64 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

 

30 – 31 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การผลิต
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการ
ประชาสัมพันธ์” ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 

 

8 นางสาวเอธิมา  บุญธรรม 
31 ม.ค. 64 

กิจกรรมโครงการธรรมยาตรา เส้นทาง
พระผู้ปราบมาร ปีที่ 9  

 

18 พ.ค. 64 

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webiar “การจัดการเรียนการสอนยุค
ปกติใหม่ :มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์1 และการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 2 

 

19 พ.ค. 64 

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webiar “การจัดการเรียนการสอนยุค
ปกติใหม่ :มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและ
วิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์

 



ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี อบรม/สัมมนา หมายเหตุ 
และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 

20 พ.ค. 64 

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webiar “การจัดการเรียนการสอนยุค
ปกติใหม่ :มุมมองของผู้บริหาร
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัด
กิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเก
มิฟิเคชัน และการวัดประเมินผลส าหรับ
การเรียนออนไลน์ 

 

  

21 พ.ค. 64 

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webiar “การจัดการเรียนการสอนยุค
ปกติใหม่ :มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การ
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดิโอ
ออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ 

 

1 ก.ค. 64 
ผ่านการอบรมและทดสอบออนไลน์ 
Education 4.0 ผ่านระบบConference 
(ด้วยแพลตฟอร์ม Deep) 

 

3 ก.ค. 64 
การอบรมโครงการ “รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย” 

 

10 ส.ค. 64 

การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม ทาง
รอดของสังคม 

 

13 ส.ค. 64 

การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรที่ 3 โครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ ส้นทางวิชาชีพครู
จะก้าวไปในทิศทางใด 

 

27 ส.ค. 64 

การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้
เพ่ือสร้างประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับ

 



ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี อบรม/สัมมนา หมายเหตุ 
การศึกษาในยุค Next normal 
Education Reimagined 

31 ส.ค. 64 

การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรที่ 7 Education Innovation 
นวัตกรรมเพ่ืออนาคตการศึกษาไทย 
 

 

  

1 – 2 มิ.ย. 64 

การเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยประเภท
บรรยาย เรื่อง กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านส่งเสริม
สุขภาพ : กรณีศึกษา โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชรแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปัตตานี 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 “นวศึกษาที่ยั่งยืนใน
ช่วงเวลาแห่งความท้าทาย” 

 

14 – 15 ส.ค. 64 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

26 – 27 ส.ค. 64 

เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน 
สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไทย” 

 

26 ส.ค. 64 

โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือ
ทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดย
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption 
Education ครั้งที่ 5 เรื่อง หลักธรรมกับ
การขับเคลื่อนพลัง บ-ว-ร ต่อต้านทุรจิต 

 

1 ก.ย. 64 

โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือ
ทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดย
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption 

 



ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี อบรม/สัมมนา หมายเหตุ 
Education ครั้งที่ 5 เรื่อง หลักธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต 

3 ก.ย. 64 

โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือ
ทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดย
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption 
Education ครั้งที่ 5 เรื่อง ปลูกและปลุก
พลัง บ-ว-ร ต่อต้านทุจริต 

 

  

18 ก.ย. 64 

PSU 2021 International Virtual 
Seminar Program “Reducing 
Achievement Gap of Online 
Teaching during the Pandemic of 
Covid-19 Policy 
Recommendations and Practices” 

 

27 – 28 พ.ย. 64 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
Teacher Education Conference 
2021 (TEC) “Teaching,Learning, 
and Innovation in time of chages” 

 

9 นางมารียา  อุมาลี 5 - 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้ 
Google Workspace 

 

  14 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
ข้อสอบด้วย Google Forms และการ
ออกเกียรติบัตรอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข” 

ออนไลน์ 

10 นางสาวพิญฌาดา อินทรศริ 5-6 เม.ย.64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT  
โดยใช้ Google Workspace 

 

27 ส.ค. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” ผ่าน Google Meet ภายใต้
โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้
รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

ออนไลน์ 

30 ส.ค. 64 
และ 2 ก.ย. 64 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การ
ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการ
ประชาสัมพันธ์” ผ่าน Google Meet 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการศึกษา
โดยใช้รูปแบบพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

ออนไลน์ 

31 ส.ค. 64 เข้าร่วมงาน “มหกรรมศิลปะและดนตรี ออนไลน์ 



ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี อบรม/สัมมนา หมายเหตุ 
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม” 
ผ่านโปรมแกรม zoom 

3 ก.ย. 64 เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก “นักเรียนแกน
น าด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม” 
ผ่านโปรมแกรม zoom 

ออนไลน์ 

5-6 ม.ย. 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT  
โดยใช้ Google Workspace 
 
 

 

11 นางสาวฮาซียะห์  สือตาปิ 15 ก.พ. 64 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ
การศึกษาและการให้บริการข้อมูลทาง
การศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ออนไลน์ 

5 - 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้ 
Google Workspace 

 

17 พ.ค. 64 อบรมปฏิบัติการและเป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  

 

14 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
ข้อสอบด้วย Google Forms และการ
ออกเกียรติบัตรอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข” 

ออนไลน์ 

14 - 15 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ออนไลน์ 

22 ส.ค. 64 อบรมเชิงวิชาการในหัวข้อ “วิธีวิทยาการ
สอนประวัติศาสตร์ ส าหรับครูสังคม
ศึกษา”  

ออนไลน์ 

27 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

 

12 นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท 27 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การ ออนไลน์ 



ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี อบรม/สัมมนา หมายเหตุ 
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” 

30 – 31 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการ
ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ 

ออนไลน์ 

13 นางนูรียะห์  กูจิ 5 – 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้ 
Google Workspace 

 

14 นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 5 – 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้ 
Google Workspace 

 

15 นางสาวกชกร  แก้วทอง 5 – 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้ 
Google Workspace 

 

16 นางสาวฉัตรทริกา  หลงพหรม 27 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” 

ออนไลน์ 

30 – 31 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการ
ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ 

ออนไลน์ 

17 นางสาวภิญญดา  บุญพหรม 27 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” 

ออนไลน์ 

30 – 31 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการ
ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ 

ออนไลน์ 

18 นางสาวสิริกานต์  ผลิพันธ์ 27 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” 

ออนไลน์ 

30 – 31 ส.ค. 64 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการ
ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ 

ออนไลน์ 

19 
 
 

นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 5 - 6 เม.ย. 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT 
โดยใช้ Google Workspace 

โรงเรียนวุฒิ
ชัยวิทยา 

14 ส.ค. 64 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
ข้อสอบด้วย Google Forms และการ
ออกเกียรติบัตรอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข” 

ออนไลน์ 

14 - 15 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ออนไลน์ 



ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี อบรม/สัมมนา หมายเหตุ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

21 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง 
Report ให้อ่านง่ายด้วย Google Data 
Studio 
 

ออนไลน์ 

22 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
สร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย 
LIVEWORKSHEETS 

ออนไลน์ 

27  ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

ออนไลน์ 

30 – 31 ส.ค. 64 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การผลิต
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการ
ประชาสัมพันธ์” ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 

ออนไลน์ 

20 นายธนภัทร  เทพเสาร์ 5 – 6 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT โดยใช้ 
Google Workspace 

 

 
 

ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญ ก าลังใจ  
ด้านการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และก าลังใจแก่บุคลากร 

และครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อน  ต าแหน่งหรือ 
ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร  โครงการศึกษาต่อ
นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียน
ถือว่า บุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับ 
ต าแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ 4 การด าเนินการทางวินัย  
พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือด าเนินการ   

ทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
 
 
 
 

ลงชื่อ (นายจ านงค์  แสงหวัง)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


