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การพัฒนาตนเองของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ – นำมสกุล รำยกำรพัฒนำ 

๑ นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ ๑. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี  ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๔๙)ระหว่างวันที่  ๑๕  -  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  
ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
หน่วยงานที่จัด : สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ส.บ.ม.ท.) 
๒. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
สมัยสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  หน่วยงานที่จัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
๓. เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สัมมนาแนวทาง
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ณ  โรงเรียนละลมวิทยา  เเละวัดไพรพัฒนา 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานที่จัด :  สหวิทยาเขตประโคนชัย 

๒ นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า ๑.การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฐาน
สมรรถนะ) และการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะและ
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
๒.การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนทนา เพ่ือระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาในหลวงรชักาลที่ ๑๐ วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ 
สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

๓ นายล ายง  เครือค า   1.อบรมเชิงปฏิบ้ติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์  ITA สัญจร ณ สหวิทยาเขตประโคนชัย  วันที่ 22 
มีนาคม 2564จัดโดย สพม.บุรีรัมย์ 
๓.อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  
๔.ประชุมเชงิปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสถานศึกษา
ออนไลน์ ITA สัญจร ณ สหวิทยาเขตประโคนชัย จัดโดย สพม.บุรีรัมย์ 

๔ นายหลักชัย  เนริกุล -การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ 
และครู 19 พ.ค.2564 สพฐ. 

๕ นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ เทคนิคและวิธีสอนออนไลน์ วันที่ 19 พ.ค.64  จัดโดย สพฐ 
๖ นางนิธนันท์  เครือค า 1. การประชุมวิชาการ Symposium ๒๐๒๐  การน าเสนอแผนการจัดการเรียน

การสอนด้วย Project และ Service Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล  แอนด์ คอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 



2. ผู้มีความรู้เรื่องหลักการพ้ืนฐานของคุณธรรม  ระดับ  "ดี" 
3. การด าเนินงานตามโครงการจับเคลื่อนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
๕. ผ่านการทดสอบความรู้ การโคลนน่ิง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๖๔ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 
๖. ผ่านการทดสอบความรู้ กัญชา วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๖๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 
๗. ผ่านการทดสอบทักษะการเรียนรู้ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๖๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 
๘. ผ่านการทดสอบการจัดนิทรรศการ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๖๔ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 
๙.ผ่านการเรียนรู้ หลักสูตรระบบบริหารจัดการผลการเรยีน วันที ่๑๘ 
กรกฎาคม ๖๔ สพป.ราชบุรี เขต ๑ 

๗ นายมิตรชัย  สิงห์วงศ ์ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการควบคุม
ยาสูบในสถานศึกษาสู่ความย่ังยืน  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2564 หน่วยงานกรม
ควบคุมโรค 

๘ นางสุดารัตน์  สุขผดุง การอบรมสวนพฤกษศาสตร์  5 ต.ค 63    รร.โนนเจริญพิทยาคม 
๙ นางล าจวน  สีพะรัง การฝึกอบรมเชงิปฏิบัตืการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร5

องค์ประกอบ/30พฤศจิกายน2563/โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
๑๐ นายวินัส  ใยยอง  ๑.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงและส่งเสริมความปลอดภัยในไซเบอร์ตาม พรบ การักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สพม ๓๒ 
๒.การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

๑๑ นายกนก นาประโคน -การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ฯ 19 พ.ค.2564 สพฐ. 
๑๒ นางสาวนิตยา  จ าปาวะดี ๑.”การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ สูผ่ลลัพธ์ Thailand ๔.๐ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒                                        
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
๒.การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  ระดับพ้ืนฐานที่ควรรู้/
21พ.ค.64/สพม.บุรีรัมย์ 

๑๓ นางนลินญา  มะหามาตย์ ๑.การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ของส านักงานคณะกรรการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
๒.ผ่านการทดสอบวัดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน  วันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๖๔   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 
๓.ผ่านการอบรมและผ่านทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการป้องกันทุจริตและ
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  วันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔  ของ สพป.พิจิตร  เขต ๒ 

๑๔ นายนพรัตน์  จรูญประโคน ๑.ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล  วันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จากหน่วยพัฒนาครู: บริษัท  นวัตกรรมสร้างสรรค์
การศึกษา  จ ากัด 
๒.การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระดับพ้ืนฐานที่ควร



รู้ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จาก สพม.บุรีรัมย์ 
๓.ปลุกพลังการอ่านด้วยพระราชนิพนธ์ วันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๔ จาก 
Nanmeebooks 
๔.การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพ่ือการศึกษาด้วย Google Workspace for 
Education  วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จาก สพม.บุรีรัมย์ 
๕.การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร  
นักวิชาการและครู  หัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์และ
ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จาก 
สพฐ. 
๖.การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร  
นักวิชาการและครู หัวข้อ  การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเค
ชันและการวัดปละประเมินส าเหรับการเรียนออนไลน์  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  จาก สพฐ. 

๑๕ นายจิรศักด์ิ  เครือค า -การอบรมสวนพฤกษศาสตร์   โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
๑๖ นายสามารถ  ยงปัญญา -การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ 

และครู 19 พ.ค.2564 สพฐ. 
๑๗ นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์ 1.อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-

3 วันที่ 14 มกราคม 2564  สสวทและสพฐ. 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ฐาน
สมรรถนะ)การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะและ
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที2่1 สู่การมีงานท าและการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันตามแนวคิด No Child Left Behind วันที่ 3-4 
เมษายน 2564 สพม.บุรีรัมย์ 
3.อบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่ ในหัวข้อ
เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบที่ปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สพฐ. 
4.อบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่ ในหัวข้อการ
จัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมส์ฟิเคชันและการวัดและประเมิน
ส าหรับการเรียนออนไลน์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สพฐ. 
5.อบรมอินไลน์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่ ในหัวข้อการ
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วย
เทคโนโลยีแบบปฏิสัมพัธ์ วันที่21 พฤษภาคม 2564 สพฐ. 

๑๘ นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน ๑.การประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูผูส้อนภาษาต่างประเทศ (Boot Camp) สู่
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ ท่ี ๒๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม๒๕๖๒   ณ สพม ๓๒    
 ๒. หลักสูตรความปลอดภัยในสถานศึกษา  สพฐ             

๑๙ นายนราวิชญ์  สีสุราช -การพัฒนาสมรรถนะครูสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ืออาชีพและ
การมีงานท าโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ5STEPsที่สอดคล้องภูมิปัญญา
ท้องถ่ินบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่21ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา2563 เมื่อ 15 
พ.ค.64 โดยบริษัท อมรพัฒนาบุคลากรและนวัฒกรรมทางการศึกษา จ ากัด 

๒๐ นายกรีฑาพล  แสนค า 1.หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู ม.๔-๖ 
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



2.การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ 
และครู ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์และ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ วันที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3.การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ด้วย Google Workspace for 
Education วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จัดโดย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

๒๑ นางสาวเขมสิตา  ต ารารัมย์ 1.เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 
องค์ประกอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
2. การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 
2563 โดยสพฐ 
3. กิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 3 
วันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 

๒๒ นางสาววนัสนันท์  สอนสมนึก -การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ส าหรบัโรงเรียน หลักสูตร 2 
วันที่อบรม 15/7/2564 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๓ นายธนา  ส ารวมจิตร ๑.การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว / 5 ตุลาคม 2563 / มรภ.บุรีรัมย์ 
๒.การให้ค าปรึกษาจิตวิทยาวัยรุ่น / 27 ตุลาคม 2563 / มรภ.บุรีรัมย์ 
๓.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา / 25-26 พฤศจิกายน 
2563/ ม. เซนท์เทเรซ่า 
๔.อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ / 30 
พฤศจิกายน 2563 
๕.การสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา/ 4 ธันวาคม 2563 / ม.
รามค าแหง 
๖.อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ/ 15 มกราคม 2564 / 
สสวท. และ สพฐ. 
๗.การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิตอล/ 14 พฤษภาคม 2564/ สพม.บุรีรัมย์ 
๘.การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์/ 21 พฤษภาคม 
2564/ สพม.บุรีรัมย์ 

๒๔ นายชิดณรงค ์สุมทิรัมย์ -การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วันที่ 4-20 
ก.พ. 2564 หน่วยงานส านักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภา 

๒๕ นางสาวสรยา คิดประโคน การอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสตูร5องค์ประกอบ 30 
พ.ย. 2563 

๒๖ นางสาวกรรณิการ์  แก้วกองนอก ๑. ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓ ร่วมอบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม ๒๓ ธ.ค.๖๓ ประชุม สวัสดีคุณครู สพม. บุรรีัมย์ 
๒.๑๙ พ ค ๖๔ อบรมการจัดการเรียนการสอนในยุคปกติใหม่ มุมมองของ
ผู้บริหารนักวิชาการและครูหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.๑๙ พ ค ๖๔ อบรมการจัดการเรียนการสอนในยุคปกติใหม่ มุมมองของ
ผู้บริหารนักวิชาการและครูหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔.๒๑ พ ค ๖๔ อบรมการจัดการเรียนการสอนในยุคปกติใหม่ มุมมองของ
ผู้บริหารนักวิชาการและครูหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้วยสื่อวิดีโอ



ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒๗ นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง ๑.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาและวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21  

19 ธ.ค 63 ณ หอประชุมศรสีว่างรัตน์ สพม.บร 
๒.โครงการอบรมการจัดท า จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องการปัญหานักเรียนออกเรียนกลางคัน  
7 เม.ย 64 หอประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.บร 

๒๘ นางสาวนงลักษณ์  ปาจุติ -อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตร ระบบวิเคราะห์
ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล 

๒๙ นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนันท์ -การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระดับพ้ืนฐานที่ควรรู้
ผ่านระบบการประชุมทางไกลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์/21 พค. 2564/สพม.บร 

๓๐ นางสาวอัญชนา  เกตุพันธ์ -อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-
๓ / วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ / ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๑ นางสาวปนัดดา  ว่องไว - หลักสูตร ระบบวิเคราะหผ์ู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคลล 
จ านวน 20 ชั่วโมง วันที่ 13/12/2563  หน่วยพัฒนาครู: บริษัท นวัตกรรม
สร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด 

๓๒ นายภัทรียานาฏ วรโชติโชคอนันต์ -การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปอดภัยทางไซเบอร์ ระดับพ้ืนฐานที่ควรรู้ 
/21/พ.ค./2564/สพม.บุรีรัมย์ 

๓๓ นายธีรภัทร์ วัจนา -ยกระดับและพัฒนางานแผนงานและนโยบาย 15-16สงิหาคม2563 สพม.
32 

๓๔ นางสาวบุษบา  พชรบัณฑิตวงศ์ 1.อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรีวนคณิต
ศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ GPAS 5 Steps ระดับมัธยมศึกษา /
วันที่ 19 ธันวาคม 2563/ พว. 
2.กสรพีฒนาประกันคุณภาพภายในเพ่ือประกันคุณภาพภายนอก/ 20 ก.พ. 
2564/ สพม.บุรีรัมย์ 
3.พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพ่ือการศึกษาด้วย Google workspace for 
education / 14 พ.ค. 2564/ สพม.บุรีรัมย์ 
4. พัฒนาศักยภาำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับพ้ืนฐานที่ควรรู้  / 
21 พ.ค. 2564/ สพม.บุรีรัมย์ 
5. การสร้างสื่อการสอนและสื่อน าเสนอ ด้วยโปรแกรม Canva  / 28 พ.ค. 
2564/ สพม.บุรีรัมย์ 

๓๕ นายศักดา  แสงประโคน -หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ goolt for Education , 
google classroom และสร้าง QR code 4 มิถุนายน 2563 

๓๖ นางสาวอรทัย  หงษ์สอ -อบรมสวนพฤกษศาสตร์  5 ต.ค. 2563 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 



อบรมสวนพฤกษศาสตร์ 
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายนพพรณ์ คล้ายห้าง
หว้า รองผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติ

จากวิทยาการจากโรงเรียนบ้านปลัดมุมและโรงเรียนอนุบาลสตึกมาให้ความรู้ในครั้งนี้ 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ครูดีไม่มีอบายมุข 
วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สอบนักธรรมสนามหลวง 
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 น าโดย นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้ต้อนรับและดูแล จัดสถานที่ของโรงเรียนในการจัดสอบนักธรรมช้ัน

ตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก ซึ่งทางโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมเป็นสนามสอบนักธรรม
สนามหลวง โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้เข้ามาสอบในสนามสอบแห่งนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ครูและบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

จาก สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาจังหวัดบรุีรมัย์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งแบบรายงานการพัฒนาตนเองฯ ( ID PLAN ) 
งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนโนนเรียนพิทยาคม ปีการศึกษา 256๓ 

ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล 
1. นายล ายง  เครือค า   
2. นายหลักชัย  เนริกุล 
3. นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ 
4. นางนิธนันท์  เครือค า 
5. นายมิตรชัย  สิงห์วงศ์ 
6. นางสุดารัตน์  สุขผดุง 
7. นางล าจวน  สีพะรัง 
8. นายวินัส  ใยยอง 
9. นายกนก นาประโคน 

10. นางนลินญา  มะหามาตย์ 
11. นางสาวนิตยา  จ าปาวะดี 
12. นายนพรัตน์  จรูญประโคน 
13. นายจิรศักด์ิ  เครือค า 
14. นายสามารถ  ยงปัญญา 
15. นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์ 
16. นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน 
17. นายนราวิชญ์  สีสุราช 
18. นายกรีฑาพล  แสนค า 
19. นางสาวเขมสิตา  ต ารารัมย์ 
20. นางสาววนัสนันท์  สอนสมนึก 
21. นายธนา  ส ารวมจิตร 
22. นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์ 
23. นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง 
24. นางสาวนงลักษณ์  ปาจุติ 
25. นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนันท์ 
26. นางสาวสรยา  คิดประโคน 
27. นางสาวกรรณิการ์  แก้วกองนอก 
28. นางสาวอัญชนา  เกตุพันธ์ 
29. นางสาวปนัดดา  ว่องไว 
30. นายภัทรียานาฏ  วรโชติโชคอนันต์ 
31. นายธีรภัทร์ วัจนา 
32. นางสาวบุษบา  พชรบัณฑิตวงศ์ 
33. นายศักดา  แสงประโคน 
34 นางสาวอรทัย หงษ์สอ 
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ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล 
1. นายล ายง  เครือค า   
2. นายหลักชัย  เนริกุล 
3. นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ 
4. นางนิธนันท์  เครือค า 
5. นายมิตรชัย  สิงห์วงศ์ 
6. นางสุดารัตน์  สุขผดุง 
7. นางล าจวน  สีพะรัง 
8. นายวินัส  ใยยอง 
9. นายกนก นาประโคน 

10. นางนลินญา  มะหามาตย์ 
11. นางสาวนิตยา  จ าปาวะดี 
12. นายนพรัตน์  จรูญประโคน 
13. นายจิรศักด์ิ  เครือค า 
14. นายสามารถ  ยงปัญญา 
15. นายสุรศักด์ิ  สมิดรัมย์ 
16. นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน 
17. นายนราวิชญ์  สีสุราช 
18. นายกรีฑาพล  แสนค า 
19. นางสาวเขมสิตา  ต ารารัมย์ 
20. นางสาววนัสนันท์  สอนสมนึก 
21. นายธนา  ส ารวมจิตร 
22. นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์ 
23. นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง 
24. นางสาวนงลักษณ์  ปาจุติ 
25. นางพิมพ์กมน  สุขไชยอนันท์ 
26. นางสาวสรยา  คิดประโคน 
27. นางสาวกรรณิการ์  แก้วกองนอก 
28. นางสาวอัญชนา  เกตุพันธ์ 
29. นางสาวปนัดดา  ว่องไว 
30. นายภัทรียานาฏ  วรโชติโชคอนันต์ 
31. นายธีรภัทร์ วัจนา 
32. นางสาวบุษบา  พชรบัณฑิตวงศ์ 
33. นายศักดา  แสงประโคน 
34 นางสาวอรทัย หงษ์สอ 



 
 
 
 


