
OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 

1. นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

อบรมการท าแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง 
Comparative and Superative  

การเปรียบเทียบ 

โรงเรียนวัดจ าปา 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

  

2. นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID)ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล 

สพฐ. 

 

7 พฤษภาคม 2563  

       

       

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  5  เม.ย.  63  
2 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 รักษ์เชียงใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 24  เม.ย.  63  
3 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 แนวทางปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตไป

ต่างประเทศของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  33  

(จังหวัดสุรินทร์) 

28  เม.ย.  63  

4 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 การลาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  33  

(จังหวัดสุรินทร์) 

28  เม.ย.  63  

5 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านโคลด 
สพป.บุรีรัมย์  เขต  2 

3  พ.ค.  63  

6 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 พระไตรปิฎก Social  Studies   4  พ.ค.  63  
7 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 พุทธประวัติ Social  Studies   4  พ.ค.  63  
8 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 พุทธสาวก Social  Studies   4  พ.ค.  63  
9 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 พุทธศาสนสุภาษิต Social  Studies   4  พ.ค.  63  
10 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น Social  Studies   4  พ.ค.  63  
11 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา Social  Studies   4  พ.ค.  63  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
12 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 ค าประพันธ์ สถาบันสุนทรภู่ 5  พ.ค.  63  
13 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 ภาษาไทย  (หลักภาษา)   โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 6  พ.ค.  63  
14 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 ทักษะการใช้ชีวิตของเด็กช่วงอายุต่างๆ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต  4  และโรงเรียน
ซับน้อยเหนือวิทยาคม 

6  พ.ค.  63  

15 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 อาณาจักรโบราณในประเทศไทย Social  Studies   6  พ.ค.  63  



16 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 ฮีตสิบสอง  คองสิบสี่  ประเพณีอิสาน Social  Studies   6  พ.ค.  63  
17 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 สะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิต  

ส านักงานเขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 

7  พ.ค.  63  

18 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนวัดคู่สร้าง 
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

7  พ.ค.  63  

19 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์   
(E-book)  เรื่อง  วันพืชมงคล 

ส านักงานกศน.อ าเภอ 
สามพราน  จังหวัดนครปฐมม 

9  พ.ค.  63  

20 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 จรรยาบรรณของวิชาชีพครู โรงเรียนวัดปลวกง่าม 
สพป.พิษณุโลก  เขต  2 

10  พ.ค.  63  

21 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 การจัดการเรียนการสอนทางไกล  ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

สพฐ. 7  พ.ค.  63  

22 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 หนังสือภาพส าหรับเด็กอนุบาล ส านักพิมพ์คิดบวก 8  พ.ค.  63  
23 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 Comparative  and  Superative 

(การเปรียบเทียบ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

โรงเรียนวัดจ าปา  อ าเภออุทัย 

13  พ.ค.  63  

24 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เพจสื่อสังคมสร้างสรรค์ 13  พ.ค.  63  
25 นางนวนัฏ  อินปั๋น ครู ค.ศ. 3 การรู้เรื่องภูมิศาสตร์  (Geo-Literacy) สพป.นครนายก 5  ก.ค.  63  

 

 

 



รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ระบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 การวัดผลประเมินผลทักษะด้านDigital 

Literacy 
สพม. เขต 42 

(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
27 มีนาคม 2563  

2. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กศน.อุบลราชธานี 27 มีนาคม 2563  

3. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 การอบรมบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 22  เมษายน 2563  

4. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 การประเมินความรู้การจัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและผ่าน
กระบวนการ  PLC  ด้วยระบบออนไลน์
จ านวน  10  ชั่วโมง 

สมาคมวิทยากรลูกเสือบุรีรัมย์  
ร่วมกับ หน่วยพัฒนาครู
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 

22  เมษายน 2563  

5. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
ค าภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 

โรงเรียนหนองโพวิทยา 
สพม.เขต 8 

23  เมษายน 2563  

6. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 การทดสอบด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 2 

23  เมษายน 2563  

7. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 English  For  Fun “Places around 
Town  and  Jobs around Me” 

BanNongsawat  
Nongpaiboon  School 
สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

24  เมษายน 2563  

8. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 The English greeting @ Introduction 
open online course 

ROI-ET TECHNICAL COLLEGE 25  เมษายน 2563  



ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
9. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 What  do  you  want  to  be?  5 พฤษภาคม2563  

10. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 Basic  English  Grammar สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6 พฤษภาคม2563  
11. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 การอบรมการจดัการเรียนการสอนทางไกล ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา่ 2019(COVID19) ผา่นระบบการ
ประชมุทางไกล 

สพฐ. 7 พฤษภาคม2563  

12. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 การทดสอบด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

เร่ือง วนัพืชมงคล จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 
กศน.และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอวิเชียรบุรี 

11 พฤษภาคม
2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
โรงเรียนวัดศรีสว่าง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
 

1. 
 

นายอนุษา  ใหม่ศรี 
 

ครู ค.ศ. 1 
 

การวัดผลประเมินผลทักษะด้าน 
Digital Literacy 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 

 
27 มีนาคม 2563 

 

2. นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวรัส COVID-19 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 27 เมษายน 2563  

3. นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 การอบรมบทเรียนออนไลน์  
เรื่อง ภูมิศาสตร์โลก 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

 
18 มิถุนายน 2563 

 

4. นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 การทดสอบความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับทักษะ
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

Digital Literacy ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 

 
27 เมษายน 2563 

 

5. นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่องค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

โรงเรียนหนองโพวิทยา 
สพม.เขต 8 

23  เมษายน 2563  

6. นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น  
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

28  เมษายน 2563  

 

 

 



รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 การเป็นพลเมืองอินเทอร์เนตอย่างมีความ

รับผิดชอบ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิตอล 
23  เมษายน 2563  

2. นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 การวัดผลประเมินผลทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 

ศูนย์ฝึกอบรม Experttraining 23  เมษายน 2563  

3. นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 การวัดผลประเมินผลทักษะด้านDigital 
Literacy 

สพม. เขต 42 
(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 

24 เมษายน 2563  

4. นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 การอบรมหลักสูตรสุจริตไทย ส าหรับ
ข้าราชการ  

เครือข่ายสุจริตไทย 24  เมษายน 2563  

5. นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 การวัดและประเมินผล ระดับ
ประถมศึกษา 

สพป.นครราชสีมา เขต 5 25  เมษายน 2563  

6. นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวรัส COVID-19 ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ 

กศน.อุบลราชธานี 26 มีนาคม 2563  

 

 

 

                                                                                                                                       



   รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นายธนพล ซึมกลาง ครู ค.ศ. 3 การวัดผลประเมินผลระดับประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 
27 เมษายน 2563  

2. นายธนพล ซึมกลาง ครู ค.ศ. 3 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID)ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

สพฐ. 
 

7 พฤษภาคม 2563  

       
       
       

       
       
                                                                                                  

 

 

 

 



รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นางอ าพร  ขอดแก้ว ครู ค.ศ. 3 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID)ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

สพฐ. 
 

7 พฤษภาคม 2563  

       
       

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นายประเสริฐ  ปั๋นแก้ว ครู ค.ศ. 3 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID)ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

สพฐ. 
 

7 พฤษภาคม 2563  

2. นายประเสริฐ  ปั๋นแก้ว ครู ค.ศ. 3 การวัดผลประเมินผลทักษะด้านDigital 
Literacy 

สพป.สุพรรณบุรี เขต3   

       



รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 การวัดผลประเมินผลทักษะด้านDigital 

Literacy 
สพป.สุพรรณ เขต 3 

 
25 เมษายน 2563  

2. นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 เข้าร่วมทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล MICRoSoFt 
EXCEL ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 25 เมษายน 2563  

3. นางณัฐพร  ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 หลักสูตรความรู้การด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน 

สพป.นครราชสีมา เขต 5 13 พฤษภาคม 2563  

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นายมนตรี  ไชยบุญทา ครู ค.ศ. 1 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID)ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

สพฐ. 
 

7 พฤษภาคม 2563  

       
       



 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นางสาวดวงสมร  สมวถา ครู ค.ศ. 3 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID)ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

สพฐ. 
 

7 พฤษภาคม 2563  

       
       

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นายวิชาญ ไชยพูน พนักงาน

ราชการ 
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID)ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

สพฐ. 
 

7 พฤษภาคม 2563  

       



รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พฤษภาคม 2563  

      
 

 

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นางวันทนีย์  ใจค า ครูพ่ีเลี้ยง การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พฤษภาคม 2563  

      
 

 

 



รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  ในรูปแบบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นางสาวพรพิมล  ทุนร่องช้าง ครูธุรการ การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พฤษภาคม 2563  

      
 

 

       
 

 

 

 

 

   

 

 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 
โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ช่ือ  - สกลุ ต าแหนง่ หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 
1. นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู ค.ศ. 3 ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้

ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 7 เมษายน 2563  

2. นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู ค.ศ. 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น
มิตรภาพที่ 112  

สพป.นครศรีธรรมราช 3 

11 เมษายน 2563  

3. นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู ค.ศ. 3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (The  
Twenty-First  Century  Skills) 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น
มิตรภาพที่ 112  

สพป.นครศรีธรรมราช 3 

11 เมษายน 2563  

4. นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู ค.ศ. 3 เครื่องหมายลูกเสือโลก สโมสรลุกเสือเม็งรายมหาราช 
จ.เชียงราย 

12 เมษายน 2563  

5. นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู ค.ศ. 3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
2560 

สพป.พิษณุโลก  เขต 3 25 เมษายน 2563  

6. นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู ค.ศ. 3 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project  ased Learning) 

สพป.พิษณุโลก  เขต 3 29 เมษายน 2563  

7. นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู ค.ศ. 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป(High Scope) ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

สพป.อุบลราชธานี  เขต2  เมษายน 2563  

8. นางอิศราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู ค.ศ. 3 Active  Learning โรงเรียนบ้านโนนประทาย 
สพป.ยโสธร เขต 2 

 เมษายน 2563  

 


