
รายงานการพัฒนาตนเอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

นายจิรพันธุ์ ทองขาว 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
โครงการการอบรมและพัฒนาเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการจัดกาเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการ Teams for education 

12 - กศจ.กทม. 

2 
นักพัสดุมือใหม่กับพื้นฐานท่ีส าคัญและจ าเป็น 
ส าหรับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

14  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

3 
พัฒนาบุคลากร และจัดท าแผนปฏิบัติการ โรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

14 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

4 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

5 
การจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาเพื่อรองรับ การประเมิน 
สมศ. รอบ 4 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
รวม 52   

นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์ 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
โครงการการอบรมและพัฒนาเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการจัดกาเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการ Teams for education 

12 - กศจ.กทม. 

2 
พัฒนาบุคลากร และจัดท าแผนปฏิบัติการ โรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

14 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
3 สนทนากลุ่มถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต 6  สพม.1 

4 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

5 
การจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาเพื่อรองรับ การประเมิน 
สมศ. รอบ 4 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
รวม 44   

 

 

 

 



นางสาวนุชจิรา  ศรีเจริญจิระ 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
โครงการการอบรมและพัฒนาเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการจัดกาเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการ Teams for education 

12 - กศจ.กทม. 

2 
พัฒนาบุคลากร และจัดท าแผนปฏิบัติการ โรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

14 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

3 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

4 
การจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาเพื่อรองรับ การประเมิน 
สมศ. รอบ 4 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
รวม 38   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายนิรันดร์ แก้วนนัทะ 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
หลักสูตรการลดความเสียงภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
ปรับตัวเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

20 - สพฐ. 

2 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

3 

การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า สารสนเทศผลการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เพื่อจัดท า รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ 
จังหวัด ภายใต้โครงการ Teams for Education เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

8 - สพม.1 

รวม 34     
 

 

 

 

 

 

 



นายจรัส พงเจริญ 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
หลักสูตรการลดความเสียงภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
ปรับตัวเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

20 - สพฐ. 

2 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

3 

การอบรมบุคลากรผู้สอนคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Digital 
Marketing Online ส าหรับพัฒนาทักษะด้านการตลาด 
ออนไลน์ในยุค 5G ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 
ระหว่างวนัท่ี 28 มีนาคม - 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  

24 - 

โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ โดยความ

ร่วมมือ  
จากนักวิชาการจาก

จุฬาลงกรณ์ มหาวิยาลัย 
และ บริษัท บางกอก

ซอฟต์แวร์ จ ากัด 

4 

การอบรมบุคลากรผู้สอนคอมพิวเตอร์หลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ออนไลน์ด้วยระบบ Virtual 
Schoo Online การเรียนการสอนทางไกล และ การ
ถ่ายทอดสดด้วย Facebook แล LINE เพื่อเป็นมาตรการ
รองรับการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามนโยบาย 
ของรัฐตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 255 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวนัท่ี 
เมษายน - 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

16 - 

โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการ คอมพิวเตอร์ 

โดยความร่วมมือ  
จากนักวิชาการจาก

จุฬาลงกรณ์ มหาวิยา
ลัย และ บริษัท 

บางกอกซอฟต์แวร์ 
จ ากัด 

5 

การอบรมบุคลากรผู้สอนคอมพิวเตอร์หลักสูตรการเขียน
โปรแกรม CODING 2020 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม - 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 

16  

โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการ คอมพิวเตอร์ 

โดยความร่วมมือ  
จากนักวิชาการจาก

จุฬาลงกรณ์ มหาวิยา
ลัย และ บริษัท 

บางกอกซอฟต์แวร์ 
จ ากัด 

รวม 82   
 

 

 

 

 

 



นางธัญชนก พงเจริญ 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
หลักสูตรการลดความเสียงภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
ปรับตัวเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

20 - สพฐ. 

2 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

3 

การอบรมบุคลากรผู้สอนคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Digital 
Marketing Online ส าหรับพัฒนาทักษะด้านการตลาด 
ออนไลน์ในยุค 5G ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 
ระหว่างวนัท่ี 28 มีนาคม - 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  

24 - 

โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ โดยความ

ร่วมมือ  
จากนักวิชาการจาก

จุฬาลงกรณ์ มหาวิยาลัย 
และ บริษัท บางกอก

ซอฟต์แวร์ จ ากัด 

4 

การอบรมบุคลากรผู้สอนคอมพิวเตอร์หลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ออนไลน์ด้วยระบบ Virtual 
Schoo Online การเรียนการสอนทางไกล และ การ
ถ่ายทอดสดด้วย Facebook แล LINE เพื่อเป็นมาตรการ
รองรับการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามนโยบาย 
ของรัฐตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 255 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวนัท่ี 
เมษายน - 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

16 - 

โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการ คอมพิวเตอร์ 

โดยความร่วมมือ  
จากนักวิชาการจาก

จุฬาลงกรณ์ มหาวิยา
ลัย และ บริษัท 

บางกอกซอฟต์แวร์ 
จ ากัด 

5 

การอบรมบุคลากรผู้สอนคอมพิวเตอร์หลักสูตรการเขียน
โปรแกรม CODING 2020 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม - 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 

16  

โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการ คอมพิวเตอร์ 

โดยความร่วมมือ  
จากนักวิชาการจาก

จุฬาลงกรณ์ มหาวิยา
ลัย และ บริษัท 

บางกอกซอฟต์แวร์ 
จ ากัด 

รวม 82   
 

 

 

 

 

 



นางสาวละมัย สินเพียง 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
2 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 8 - บางกออกซอฟแวร ์

รวม 14   
 

นางสาวมณีกัญญ์ โชติช่วง 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
รวม 6   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสาวภาวินี พจนเสนี 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

2 อบรมหลักสูตรฟุตบอล “FC Bayern 12 Level Kurs” 24 - 
FC Bayern 12 Level 

Kurs 
3 อบรม กินให้ดี มีเคล็ดลับ กับ อายุรศาสตร์ 6 - โรงพยาบาลศิริราช 

รวม 36   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวสมพร พรประสิทธิ์ 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

2 
หลักสูตรการลดความเสียงภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
ปรับตัวเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

20 - สพฐ. 

รวม 26   
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายวุฒิชัย ชัยชูด 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต 24 - กรมพลศึกษา 

รวม 30   
 

นายรังสรรค์ เกิดบุญมี 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
2 การอบรมควบคุมงานก่อสร้างอาคารและตรวจการจ้าง 8 - กองออกแบบ สพฐ. 

รวม 14   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นางสาวชนิกา อุ่นใจ 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

2 
หลักสูตรการลดความเสียงภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
ปรับตัวเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

20 - สพฐ. 

รวม 26   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวฟารินทิพยนิภา ธีรดิษฐะกุล 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

2 
หลักสูตรการลดความเสียงภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
ปรับตัวเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

20 - สพฐ. 

รวม 26   
 

นายณัฎฐภูมินทร์ สุวรรณรงค์ 

ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

สถานท่ี หน่วยงาน 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

บางขุนเทียน 

2 
หลักสูตรการลดความเสียงภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
ปรับตัวเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

20 - สพฐ. 

รวม 26   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานการพัฒนาตนเอง 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

ท่ี ช่ือ-สกุล จ านวน(ช่ัวโมง) 
1 นายจิรพันธุ์ ทองขาว 52 
2 นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์ 44 
3 นางสาวนุชจิรา  ศรีเจริญจิระ 38 
4 นายนิรันดร์ แก้วนนัทะ 34  
5 นายจรัส พงเจริญ 82 
6 นางธัญชนก พงเจริญ 82 
7 นางสาวละมัย สินเพียง 14 
8 นางสาวมณีกัญญ์ โชติช่วง 6 
 นางสาวภาวินี พจนเสนี 36 
 นางสาวสมพร พรประสิทธิ์ 26 
 นายวุฒิชัย ชัยชูด 30 
 นายรังสรรค์ เกิดบุญมี 14 
 นางสาวชนิกา อุ่นใจ 26 
 นางสาวฟารินทิพยนิภา ธีรดิษฐะกุล 26 
 นายณัฎฐภูมินทร์ สุวรรณรงค์ 26 

รวม 536 ชม. 
 


