
สรุปการไปอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนพญารามวิทยา 
 

ครัง้
ที ่

วนั/เดอืน/ป ี
ประชมุ อบรมสมัมนา 

ทัศนศกึษาดูงาน 
สถานที/่         

หนว่ยงานทีจ่ัด 
ระยะ
เวลา 

หลักฐาน 

1 10 
ตุลาคม 
2564 

ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่
การปฏิบัติจริง” 

สพม.
กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

6 เกียรติบัตร 

2 14 ตุลาคม 
2564 

ได้ผ่านการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

โรงเรียนสิรินธร  
สพม.สุรินทร์ 

6 เกียรติบัตร 

3 15 ตุลาคม 
2564 

ได้เข้าประชุมเชิงปฏบิัติการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เร่ือง การเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบตอ่ไป 

โรงเรียนสิรินธร  
สพม.สุรินทร์ 

6 เกียรติบัตร 

4 8 – 10 
พฤศจิกายน 

2564 

ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

สพม.สุรินทร์ 18 เกียรติบัตร 

5 28 
พฤศจิกายน 

2564 

ได้เข้ารับการอบรมการฟ้ืนฟูดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรม
ลูกเสือเลาดาโตซี เพื่อการคืนธรรมชาติให้กับ
โลก “บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” 

สมาคมสโมสร
ลูกเสือรัตนโกสินทร์ 

6 เกียรติบัตร 

6 16 
มกราคม 
2565 

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 
2565 (ออนไลน์) 

สมาคมครูศีขรภูมิ 3 เกียรติบัตร 

7 16 
มกราคม 
2565 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูผ่านการวัดความรู้
ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้ง
ที่ 66 พ.ศ. 2565 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

3 เกียรติบัตร 

8 16 
มกราคม 
2565 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาส
วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ 
สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” 

สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

3 เกียรติบัตร 

9 4 
กุมภาพันธ์ 

2565 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการ ใน
หัวข้อ “การขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชนวิถี
พุทธ กับการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน
อย่างยั่งยืน” 

มจร. , มมร. , 
วิทยาลัยสงฆ์เลย , 
ม.ราชภัฏเลย , 
สนง.วัฒนธรรม   
จ.เลย และสนง.
พ้ืนที่พิเศษเลย 
(อพท.5) 

3 เกียรติบัตร 



ครัง้
ที ่

วนั/เดอืน/ป ี
ประชมุ อบรมสมัมนา 

ทัศนศกึษาดูงาน 
สถานที/่         

หนว่ยงานทีจ่ัด 
ระยะ
เวลา 

หลักฐาน 

10 15 
กุมภาพันธ์ 

2565 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันอนุรักษ์ช้างไทย 
ประจำปี 2565 ในแคมเปญ “หยุดทารุณ 
และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย” 

สภาองค์กรเยาวขน
สร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ร่วมกับ 
ชมรมทูตสร้างสรรค์
พัฒนาสังคม 

1 เกียรติบัตร 

11 3 
มีนาคม 
2565 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุข
สำหรับครูสู่ผู้เรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ 3 เกียรติบัตร 

12 10 
มีนาคม 
2565 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

กระทรวงศึกษาธิการ 3 เกียรติบัตร 

13 17 
มีนาคม 
2565 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 ปิดโลกการศึกษาไร้
ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต 

กระทรวงศึกษาธิการ 3 เกียรติบัตร 

รวม 13 ครัง้  จำนวน 64 ชัว่โมง - นาท ีขยายผลจากการอบรมฯ - ครัง้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครัง้
ที ่

วนั/เดอืน/ป ี
ประชมุ อบรมสมัมนา 

ทัศนศกึษาดูงาน 
สถานที/่         

หนว่ยงานทีจ่ัด 
ระยะ
เวลา 

หลักฐาน 

1 

19 
เมษายน
2565 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง  
(จันทรเกษม) 

กระทรวงศึกษาธิการ 3 เกียรติบัตร 

2 

23 
เมษายน
2565 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษา
ออนไลน์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 3 เกียรติบัตร 

3 

23 
เมษายน
2565 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษา
ออนไลน์ 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3 เกียรติบัตร 

4 

26 
เมษายน
2565 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจาก
ครูที่มีประสบการณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 3 เกียรติบัตร 

5 

29 
เมษายน
2565 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติ
ราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 3 เกียรติบัตร 

6 

5 
พฤษภาคม

2565 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning 

กระทรวงศึกษาธิการ 3 เกียรติบัตร 

7 8 
มิถุนายน 
2565 

ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ 

6 เกียรติบัตร 

 

 

 



ครัง้
ที ่

วนั/เดอืน/ป ี
ประชมุ อบรมสมัมนา 

ทัศนศกึษาดูงาน 
สถานที/่         

หนว่ยงานทีจ่ัด 
ระยะ
เวลา 

หลักฐาน 

8 18-19 
มิถุนายน 
2565 

ได้เข้าร่วมการอบรมบุคลากรผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย 

สำนักงานราช
บัณฑิตยสภา 

12 เกียรติบัตร 

9 27 
มิถุนายน 
2565 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม “”วันสิ่งแวดล้อมโลก” 
ประจำปี 2565 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนา
สังคม 

3 เกียรติบัตร 

10 31 
กรกฎาคม 
2565 

ได้รวมกิจกรรม โครงการ ศธ. จิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน จังหวัดสุรินทร์ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ 

3 เกียรติบัตร 

11 5 
กันยายน 
2565 

ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนสิรินธร 6 เกียรติบัตร 

รวม 11 ครัง้  จำนวน 60 ชัว่โมง - นาท ีขยายผลจากการอบรมฯ - ครัง้ 
 

 

 

 


