
ข้อมูลการพัฒนาครู และบุคลากร โรงเรยีนบ้านสันป่าสัก ปีพ.ศ. 2564-2565 

ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

1 
  
  

นายอินทร์แสง  
เขียวพันธ ์
  
  

26 กรกฎาคม 
2564 

การจัดการศึกษา แบบ Active Learning 
Online Platform" 

6 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4  

เกียรติบัตร 

30 กรกฎาคม 
2564 

การจัดการศึกษา Online แบบ Active 
Learning ด้วย Live Worksheets 

6 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

15-16 สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

15 สพฐ. วุฒิบัตร 

2 
นางสาวปรียาดา  

ทะพิงค์แก 

10-16 
พฤษภาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ
วิทยากรแกนน า Coding Core Trainer 
(CCT) รุ่นท่ี 2 รหัสหลักสูตร 63017  

42 ช่ัวโมง 
ออนไลน ์
 สพฐ.  
 สสวท. 

วุฒิบัตร 

22-23 
พฤษภาคม 2564 

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 
รหัสหลักสูตร 63077 

20 ช่ัวโมง 
ออนไลน ์ 
 สสวท.  

 มรภ.เชียงใหม่ 
วุฒิบัตร 

26-27 
สิงหาคม 2564 

น าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิจัย
ทางการศึกษาระดับชาติ  ครั้งท่ี 16 
"นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปล่ียน สร้างสรรค์ 

  
ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 
เกียรติบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย" 

11-12  
กันยายน 2564 

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 เพื่อคุณครู Teacher Boost Camp 
ภาคเหนือ 

12 ช่ัวโมง 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (depa) 
วุฒิบัตร 

23 สิงหาคม 
2564 

การประชุมพัฒนาการวัดและประเมินผลและ
ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดท าหลักฐาน
การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

6 ช่ัวโมง 
ออนไลน ์

 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
  

15-16  
สิงหาคม 2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

12 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

3 
  
  

นางสาวหทัยกาญจน์ 
เจริญสุข 

30 สิงหาคม 
2564 

ผ่านการอบรมออนไลน์ “การใช้แมลงน้ าใน
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ า 
(Bioindicators)” 

6 ช่ัวโมง คณะวิทยาศาสตร์ มช. วุุฒิบัตร 

14 - 15 
สิงหาคม 2564 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู
สังกัดสพฐ 

12 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิุบัตร 

11 กันยายน 
2564 

อบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 กลยุทธิ์การ
จัดการเรียนการสอนและการจัดประชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT 
Normal 

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัุตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

4 
นางกัญญาธิดา 
กัญญาณุวงค์ 

18 กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการสร้างหนังสือออนไลน์   E-book 
ด้วย Anyflip 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

26 กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการจัดการศึกษา  แบบ Active 
Learning บน Online Platform 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

30 กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการจัดการศึกษา Online   แบบ 
Active Learning ด้วย Live Worksheet 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

3 สิงหาคม 2564 การเข้ารหัสข้อมูลเบ้ืองต้น (Basic Cipher I) 3 ช่ัวโมง 
โครงการเรียนวิธีคิด by 

Coding Thailand 
ประกาศนียบัตร 

14 –15 ส.ค. 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วุฒิบัุตร 

23 ก.ค. – 31 
ส.ค. 2564 

อบรมภาคทฤษฎี 5 หลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน ์

39 วัน 
The Educators Thailand 
(AIS Academy) ร่วมกับ 

สพฐ. 
วุฒิบัุตร 

26 – 27 
สิงหาคม 2564 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการศึกษา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 16 "นวัตกรรมการศึกษา:กล้า
เปล่ียน  สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย" 

12 ช่ัวโมง 
ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 
เกียรติบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

1 ตุลาคม 2564 
หลักสูตร "สุขสันต์วันสอบ เตรียมพร้อม สอบ
สนุก ด้วย Quizizz" 

3 ช่ัวโมง 
ส านักงานสุ่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สพฐ. 

วุฒิบัุตร 

7 ตุลาคม 2564 
หลักสูตร "โค้ดสนุก ด้วย ไมโครบิต 
(Micro:bit  Let ่  ่s Code) " 

3 ช่ัวโมง 
ส านักงานสุ่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สพฐ. 

วุฒิบัุตร 

10 ตุลาคม 
2564 

อบรมบทเรียนออนไลน ์เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 ช่ัวโมง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

วุฒิบัุตร 

5 
  
  
  
  

นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 
  
  
  
  

18 กรกฎาคม 
2564 

 หลักสูตรการสร้างหนังสือออนไลน์  E-BooK
ด้วย  Anyflip  

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

26 กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ Active  
Learningบน Online  Platform 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

14-15   
สิงหาคม 2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

26-27   
สิงหาคม 2564 

การประชุุมวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ  ครั้ง
ท่ี 16 "นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปล่ียน 
สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย" 

  
ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

เกียรติบัตร 

9 กันยายน 
2564 

การประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ  ครั้งท่ี  1  “การ
ขับเคล่ือนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และ

8 ช่ัวโมง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วุฒิบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

สิงหาคม 
ประเมินตรวจขั้นที่ 5 ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 

 โรงเรียนบ้านสันปุาสัก  

 
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางกาญจนา   
ชมภูชิต 
  
  
  
  
  
  
  

23 กรกฎาคม 
2564 

 หลักสูตรการสร้างหนังสือออนไลน์  E-BooK
ด้วย  Anyflip  

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

20 พฤษภาคม 
2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกตอ
ใหม่"มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" 
ในหัวข้อ 

6 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 

 

การจุัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
ตามแนวคิดเกมิฟิเคช้ัน และการวัดและ
ประเมินส าหรับออนไลน ์

      

19 พฤษภาคม 
2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกตอ
ใหม่"มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" 
ในหัวข้อ 

    
 

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้

6ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

โครงงานเป็นฐาน 

21 พฤษภาคม 
2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกตอ
ใหม่"มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" 
ในหัวข้อ 

      

การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยส่ือวีดี
อออนไลน ์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

6 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 

30 กรกฎาคม 
2564 

การการจัดการศึกษาออนไลน์ แบบ Active 
lerning  ด้วย Live worksheet 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

7 
  
  
  
  

นางสรัลชนา  
 เฟื่องฟู 
  
  
  
  

27 มกราคม 
2564 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
Coding Online for Grade 4-6 Teacher 
(C4T-7) รหัส63024 

6 ช่ัวโมง สสวท เกียรติบัตร 

17 กุมภาพันธ์  
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคล่ือนพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครอง
นักเรียน 

6 ช่ัวโมง สพป.ชม.4 เกีุยรติบัตร 

26 กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ Active 
Learning บน Online Platform 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

30 กรกฎาคม 
2564 

การจัดการศึกษาOnline แบบ Active 
Learning ด้วย Live Worksheet 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

14 –15  
สิงหาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เกียรติบัตร 

8 
  
  

นางพรทิพย ์ 
หมื่นแก้ว 
  
  

26 กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ Active 
Learning บน Online Platform 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

30กรกฎาคม 
2564 

การจัดการศึกษาOnline แบบ Active 
Learning ด้วย Live Worksheet 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

14 –15  
สิงหาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เกียรติบัตร 

9 
  
  

นางเกษศิริ นะที 
  
  

18 กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการสร้างหนังสือออนไลน์   E-book 
ด้วย Anyflip 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

30 กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการจัดการศึกษา Online   แบบ 
Active Learning ด้วย Live Worksheet 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

1 ตุลาคม  
2564 

หลักสูตร "สุขสันต์วันสอบ เตรียมพร้อม สอบ
สนุก ด้วย Quizizz" 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

10 
  

นางสาวสุกัญญา  
สิงห์ฆะราช 
  
  
  
  
  

23 กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการสร้างหนังสือออนไลน์   E-book 
ด้วย Anyflip 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

26กรกฎาคม 
2564 

หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ Active 
Learning บน Online Platform 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

14 –15  
สิงหาคม 2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วุฒิบัุตร 

20 สิงหาคม 
2564 

แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต 3 ช่ัวโมง กระทรวงศึกษาธิการ 
ภาพข้อมูลการ

เข้าอบรม 
24 สิงหาคม 

2564 
EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย 6 ช่ัวโมง กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพข้อมูลการ
เข้าอบรม 

27 สิงหาคม 
2564 

การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับการศึกษาในยุค 

6 ช่ัวโมง กระทรวงศึกษาธิการ 
ภาพข้อมูลการ

เข้าอบรม 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

Next Normal Education Reimagined 

11 
  
  
  
  
  
  

นายชัยธนัช  
ปราศจากอิทธิพล 

3 มิถุนายน 
2564 

การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานควบคุม
ยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 

6 ช่ัวโมง กรมควบคุมโรค เกียรติบัตร 

18 กรกฎาคม 
2564 

อบรมหลักสูตรการสร้างหนังสือออนไลน์ E-
Bookด้วย Anyflip 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

26 กรกฎาคม 
2564 

อบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ Active 
Learning บน Online Platform 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

14-15  
สิงหาคม 2564 

ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน ์
ส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 

14 สิงหาคม 
2564 

อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน
Classroom English Expressions 

3 ช่ัวโมง สพป. เพชรบูรณ์ เขต3 วุฒิบัตร 

21-23  
สิงหาคม 2564 

อบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน (พสน) 

12 ช่ัวโมง สพป. เชียงใหม่ เขต4 วุฒิบัตร 

26-27  
สิงหาคม 2564 

เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ 

12 ช่ัวโมง 
ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

เกียรติบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

12 
  
  
  

นางนิตยา  จันทรา 
  

23 มิถุนายน 
2564 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 10 ช่ัวโมง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตร 

26 กรกฎาคม 
2564 

อบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ Active 
Learning บน Online Platform 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

30 กรกฎาคม 
2564 

การการจัดการศึกษาออนไลน์ แบบ Active 
lerning  ด้วย Live worksheet 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

14 –15  
สิงหาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 

13 
นางยุภพิน  
ฤทธิ์เรืองโรจน์ 

26 กรกฎาคม 
2564 

อบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ Active 
Learning บน Online Platform 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

30 กรกฎาคม 
2564 

การการจัดการศึกษาออนไลน์ แบบ Active 
lerning  ด้วย Live worksheet 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

14 –15  
สิงหาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

14 
  
  

นางสาวอังคณา   
ท าอินแก้ว 

26 กรกฎาคม 
2564 

อบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ Active 
Learning บน Online Platform 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

30 กรกฎาคม 
2564 

การการจัดการศึกษาออนไลน์ แบบ Active 
lerning  ด้วย Live worksheet 

6 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

14 –15  
สิงหาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 

15 
  
  
  
  
  
  
  

นางสาวดานุรัตน์ 
 จันทะรส 
  
  
  
  
  
  
  

5 เม.ย. - 5 มิ.ย. 
2564 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
Coding Online for Grade 1-3 Teacher 
(C4T-6) รหัส63023 

12 ช่ัวโมง สพฐ. ร่วมกับ สสวท. วุฒิบัตร 

5 เม.ย. - 5 มิ.ย. 
2564 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
Coding Online for Grade 4-6 Teacher 
(C4T-7) รหัส63024 

12 ช่ัวโมง สพฐ. ร่วมกับ สสวท. วุฒิบัตร 

14 –15 ส.ค. 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงาน สพฐ. 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัุตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

10 กันยายน 
2564  

อบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 1 NEXT Normal 
Education Reimagined การบริหารจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์
จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

11 กันยายน 
2564 

อบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 กลยุทธิ์การ
จัดการเรียนการสอนและการจัดประชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT 
Normal 

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

18 กันยายน 
2564 

อบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่
ของการบริหารการจัดการศึกษา และการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุค
ดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

25 กันยายน 
2564 

อบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง 
Blended Learning Platform for NEXT 
Normal Education Reimagined ด้วย 
Microsoft 365 

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

25 กันยายน 
2564 

อบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 5 : การออกแบบ
และเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual 
Classroom ด้วย Microsoft Windows 
 

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
นางกันยา  เสาร์จร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

19 พฤษภาคม 
2564 

 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกตอ
ใหม่"มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" 
ในหัวข้อ 

    
 

    

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

6ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

20 พฤษภาคม 
2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกตอ
ใหม่"มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" 
ในหัวข้อ 

6 ช่ัวโมง   
 

 

การจุัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
ตามแนวคิดเกมิฟิเคช้ัน และการวัดและ
ประเมินส าหรับออนไลน ์

7 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบตัร 

21 พฤษภาคม 
2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกตอ
ใหม่"มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" 
ในหัวข้อ 

   

การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยส่ือวีดี
อออนไลน ์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

6 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
นางกันยา  เสาร์จร 

( ต่อ ) 

23กรกฎาคม 
2564 

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ "การ
คิดสร้างสรรค์"     

 ุ6 ช่ัวโมง 
มหาวิุทยาลัยราชภัฎศรี
นครินทร์ 

วุฒิบัตร 

30กรกฎาคม 
2564 

การการจัดการศึกษาออนไลน์ แบบ Active 
lerning  ด้วย Live worksheet 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษท่ี 
๒๑ โรงเรียนบ้านสันปุาสัก 
สพป. เชียงใหม่ เขต ๔  

วุฒิบัตร 

14 –15 สิงหาคม 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 

18 กันยายน 
2564 

อบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่
ของการบริหารการจัดการศึกษา และการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุค
ดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

 

2 เมษายน 2565 การขับเคล่ือนเนื้อหาส่ืออิเล็กทรอนิกส์  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
 

7 - 8 เมษายน 
2565 

BBL ช่วยคุณครูฝุาวิกฤต นักเรียนช้ัน ป.1-3 
อ่านออก  เขียนได้ 

 บริษัทธารปัญญา  จ ากัด 
 

19 เมษายน 
2565 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วัง

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

จันทรเกษม” 

  
20 เมษายน 
2565 

การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 “เทคนิค
วิธีการสอนแบบโครงงาน” 

   

  
23 เมษายน 
2565 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วัง
จันทรเกษม” 

 

  

  
26 เมษายน 
2565 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วัง
จันทรเกษม” 

 

  

  
29 เมษายน 
2565 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วัง

 

  



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

จันทรเกษม” 

  
5 พฤษภาคม  

2565 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร
เกษม” 

 

สพป.สุรินทร์ เขต 3  

  7 - 8 พ.ค. 2565 ฟังพูดอ่านเขียน เรียน Phonics แบบ BBL  กระทรวงศึกษาธิการ  

  
18 มิถุนายน 

2565 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทร
เกษม” 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 
 

17 
  
  

 
 
 
นางพชรมณฑ์  
ไชยบุญทา 
  

 

 

13 สิงหาคม 
2565 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  (Learning Loss, 
Reading Test : RT) 

 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เกียรติบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
   
  
 
 

นางพชรมณฑ์ 
ไชยบุญทา 

( ต่อ ) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

5/06/3107 

 
 
อบรมออนไลน์ความรู้เบ้ืองต้นเกณฑ์การ
ประเมินรูปแบบใหม่ เกณฑ์ PA สายงานการ
สอนการเก็บแฟูมพัฒนางาน 3 ด้าน 13 
ตัวชี้วัด ตาม ว 23/ เกณฑ์เก่า 

6 ช่ัวโมง 

 

วุฒิบัตร 

 

การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN, PPR 
PLC / แนวทางการเล่ือนขั้นเงินเดือนแบบ
ใหม่ ระดับปฐมวัย  

  
บริษัทธารปัญญา  จ ากัด 

  

6/06/3107 

อบรมออนไลน์การพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปี
การศึกษา 2564 เครื่องมือการประเมิุน
หลักสูตรสถาน 

3 ช่ัวโมง 
 

วุฒิบัตร 

 
ศึกษา องค์ประกอบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปีและ 3-6 ปี  

    

6/06/3107 
อบรมออนไลน์การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตราฐาน
สถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การหา 

3 ช่ัวโมง 
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วุฒิบัตร 

 

ค่าเปูาหมายSD  การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง SAR เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกแนวใหม่ 

 
    



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
นางพชรมณฑ์  
ไชยบุญทา 
 ( ต่อ ) 
 

18กรกฎาคม 
2564 

อบรมออนไลน์หลักสูตรการสร้างหนังสือ
ออนไลน์ E-book ด้วย Anyflip  

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

26กรกฎาคม 
2564 

อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ 
Active Learning บน Online Platform 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

1 สิงหาคม 2564 
อบรมออนไลน์โครงการพัฒนาข้าราชการครู
แลพบุคลากรทางศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินต าแหน่งการเล่ือน 

6 ช่ัวโมง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

วุฒิบัตร 

 

วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PERFORMANCE AGREEMENT) 

 
    

3 สิงหาคม 2564 
อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัย 
พุทธศักราช 2560 

6 ช่ัวโมง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1 

เกียรติบัตร 

3 สิงหาคม 2564 
อบรมออนไลน์หลักสูตรแนวทางการจัด
กิจกรรมตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย" 

6 ช่ัวโมง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1 

เกียรติบัตร 

7-8  
สิงหาคม 2564 

อบรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
(Project Approach)เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
รหัสหลักสูตร 621161086 

12 ช่ัวโมง 
ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา ทีเอ็นซี 

วุฒิบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

14-15  
สิงหาคม 2564 

อบรมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และ
ภาษาไทยด้วยส่ือและกิจกรรมบูรณาการ
ส าหรับปฐมวัย รหัสหลักสูตร 621161091 

12 ช่ัวโมง 
ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา ทีเอ็นซี 

วุฒิบัตร 

14-15  
สิงหาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัุฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครูสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ช่ัวโมง 
ส านัุกงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 

4 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน์ เรื่องฝึกเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT 
: PA) ประเด็นท้าทายในการ 

3 ช่ัวโมง สพฐ. เกีุยรติบัตร 

 
พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  

    

10 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน์หลักสูตรที่ 1 : NEXT 
Mormal Education Reimagined การ
บริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

 
พัร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหาร
สถานศึกษา  

    

11 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน์หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การ
จัดการเรียนการสอนและการจัดปรชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT 
Normal 
 

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

18 
  

นางปิยะนนัท์  
 แจ่มจันทร์ 
  

17  กุมภาพันธ์ 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคล่ือน
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 

6 ช่ัวโมง สมาคมวิชาชีพครูหางดง เกียรติบัตร 

10 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน์ เรืุุ่องการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู 

3  ช่ัวโมง สพฐ วุฒิบัตร 

19 

 
 
 
 
 
นางสาวมนัสชนม์  
มูลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 กรกฎาคม 
2564 

 

 อบรมออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการศึกษา
แบบ Active Learning บน Online 
Platform” 

 3 ช่ัวโมง 
 ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 
21 โรงเรียนบ้านสันปุาสัก 
สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

วุฒิบัตร  

30 กรกฎาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ “การจัดการศึกษา Online 
แบบ Active Learning ด้วย Live 
Worksheet” 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

วุฒิบัตร 

4 สิงหาคม  
2564 

อบรมออนไลน์ “ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ 
จัดการเรียนรู้อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” 
 

6 ช่ัวโมง 
คณะครุศาสตร์  
ม. ราชภัฎสวนสุนันทา 

วุฒิบัตร 

14-15  
สิงหาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการเรียนออนไลน ์
 
 

8 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

นางสาวมนัสชนม์  
มูลเมือง (ต่อ) 
 

23 สิงหาคม 
2564 

การประชุมพัฒนาการวัดและประเมินผลและ
ทบบวนแนวปฏิบัติการจัดท าหลักฐาน
การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

6 ช่ัวโมง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เกียรติบัตร 

10 กันยายน 
2564 

อบรม หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal 
Education Reimagined การบริหารจัดการ
การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อม
ประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 

6 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

วุฒิบัตร 

11 กันยายน 
2564 

อบรมหลักสูตรที่ 2  กลยุทธ์การจัดการเรียน
การสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal 

6 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

วุฒิบัตร 

20 
  
  

นางสาวปิยภรณ์ 
 เตจ๊ะสา 
  
  

14 –15 สิงหาคม 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 

26 – 27  
สิงหาคม 2564 

การประชุมการวิจัยทางการศึการะดับชาติ
ครั้งท่ี 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปล่ียน 
สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 

28 สิงหาคม-31 
ตุลาคม 2564 

หลักสูตร "การผลิตส่ือวิดีโอออนไลน์อย่างมือ
อาชีพ ส าหรับการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning" 

3 ช่ัวโมง ส านัุกงานเลขาธิการคุรุสภา เกียรติบัตร 

21 
  

 
 

14 –15 สิงหาคม 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์ส าหรับครูสังกัด

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

 นางสาวสุทธิดา 
 เกิดมี 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

26 – 27  
สิงหาคม 2564 

การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ครั้งท่ี 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปล่ียน 
สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” 

15 ช่ัวโมง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 วุฒิบัตร 

 6 สิงหาคม 
ประเมินตรวจขั้นที่ 5 ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 

 โรงเรียนบ้านสันปุาสัก  

21 
  
  

นายส าราญ ค าเป็ง 
  
  

18กรกฎาคม 
2564 

อบรมหลักสูตรการสร้างหนังสือออนไลน์ E-
Bookด้วย Anyflip 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

26กรกฎาคม 
2564 

อบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ Active 
Learning บน Online Platform 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

10 กันยายน 
2564 

อบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 1 NEXT Normal 
Education Reimagined การบริหารจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์
จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 

3 ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

22 
  
  

นางสาวศศิธร  
อินต๊ะรักษา 
  

18  กรกฎาคม 
2564 

อบรมออนไลน์หลักสูตรการสร้างหนังสือ
ออนไลน์ E-book ด้วย Anyflip 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

    
  

30 กรกฎาคม 
2564 

อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ 
Active Learning บน Online Platform 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

14-15 
 สิงหาคม 2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

15  ช่ัวโมง สพฐ. วุฒิบัตร 

1 ตุลาคม 2564 
การอบรมออนไลน์หลักสูตร “สุขสันต์วันสอบ 
เตรียมพร้อม สอบสนุก ด้วยQuizizz 

3 ช่ัวโมง 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

23 
นางศิริวรรณ   
ปันทวงค์ 

23กรกฎาคม 
2564 

หลุักสูตการสร้างหนังสือออนไลน์ E-book 
ด้วย Anyflip 

3 ช่ัวโมง 
 ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 
21 โรงเรียนบ้านสันปุาสัก 
สพป. เชียงใหม่ เขต 4  

 เกียรติบัตร 

24 
นางวัลลภา 

      พรมท้าว 
  

26 กรกฎาคม 
2564 

การจัดการศึกษา แบบ Active Learning 
Online Platform" 

6 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4  

เกียรติบัตร 

30 กรกฎาคม 
2564 

การจัดการศึกษา Online แบบ Active 
Learning ด้วย Live Worksheets 

6 
ศูนย์โค้ดด้ิงแห่งศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก สพป. 
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 

15-16 สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู 
สังกัด สพฐ. 

15 สพฐ. 
วุฒิบัตร 

 



ท่ี ชื่อ - สกุล วัน เดือน ป ี หัวข้อการอบรม / ศึกษาดูงาน 
จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนา 
สถานที่ / หน่วยงานที่จัด หลักฐานอ้างอิง 

 

 

 


