
รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที่ ชื่อ  - สกลุ ต ำแหน่ง หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย
เหตุ 

1. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 การยกระดับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษาสู่แรงงานทักษะสูง คามแนวทางการจัดการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร CLT 

มหาวิทยาลยัศรี

นครินทร์ทรวิ

โรฒร่วมกับ

บริษัทอักษร เอ็ด

เคชั่น (มหาชน) 

24 กรกฎาคม 

2564 
 

2. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวีธี

การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performece Agreement) 

สพม.

กรุงเทพมหานคร 

เขต 1  

1 สิงหาคม 
2564 

 

3. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลนก์ับครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. 15 สิงหาคม 
2564 

 

4. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ClassStart เพื่อจัดการเรียนรูแ้บบ  
online (6 ช่ัวโมง) 
 

สพป.ชม.4 16 ธันวาคม 
2564 

 

 



5. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 เป็นกรรมการการควบคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 
2563 

สพฐ. 5 มีนาคม 
2564 

 

 

       
6 นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 อบรมสร้างสื่อในยุค  New  Normalการพัฒนาและการสร้างสื่อเพ่ือ

จัดการเรียนการสอนในยุค New Normal โดยใช ้
โปรแกรมanimaker,wordwall,kinemaster 

ม.นอร์ท 23 ธันวาคม 
2564 

 

 

7. นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู ค.ศ. 3 หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถี การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning 
จำนวน  22  ชั่วโมง 

สพฐ.ร่วมกับ 
สสส.และ 

P2H 

8  มกราคม 
2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย

เหตุ 

2. นายประเสริฐ  ปั๋นแก้ว ครู ค.ศ. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัย

นอร์ท – 

เชียงใหม่ 

23 ธันวาคม 

พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย

เหตุ 

3. นายธนพล  ซึมกลาง ครู ค.ศ. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัย

นอร์ท – 

เชียงใหม่ 

23 ธันวาคม 

พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย

เหตุ 

4. นายมนตรี  ไชยบุญทา ครู ค.ศ.  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัย

นอร์ท – 

เชียงใหม่ 

23 ธันวาคม 

พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย

เหตุ 

5. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์ ครู ค.ศ. 2 เป็นกรรมการการควบคุมการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย 

สพฐ. 2 

กุมภาพันธ์ 

2565 

 

 

 นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์ ครู ค.ศ. 2 อบรมสร้างสื่อในยุค  New  Normalการพัฒนาและการสร้างสื่อเพ่ือ

จัดการเรียนการสอนในยุค New Normal โดยใช ้

โปรแกรมanimaker,wordwall,kinemaster 

ม.นอร์ท 23 ธันวาคม 

2564 

 

 



 นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์ ครู ค.ศ. 2 หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถี การ

พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning 

จำนวน  22  ชั่วโมง 

สพฐ.ร่วมกับ 

สสส.และ 

P2H 

28  

มกราคม 

2565 

 

. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์ ครู ค.ศ. 2 กิจกรรมจิตอาสา “ป้ายสีแต้มฝันปันจินตนาการ ครั้งที่ 32” วาดภาพ

ฝาผนัง 3D ให้กับโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก 

โรงพยาบาล

ท่าสองยาง 

1-4 

กุมภาพันธ์ 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย

เหตุ 

6. นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย์ ครูผู้ช่วย อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ 

บรัท อักษร 

เอ็ดดูเคชั่น 

จำกัด มหาชน 

28 พฤษภาคม 

2564 

 

 นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย์ ครูผู้ช่วย อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพ่ือการดูแลให้ความ

ช่วยเหลือเด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

บรัท อักษร 

เอ็ดดูเคชั่น 

จำกัด มหาชน 

28 พฤษภาคม 

2564 

 



 นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย์ ครูผู้ช่วย อบรมหลักสูตรการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพ่ือ

การพัฒนาการเรียนรวมเรียนร่วมในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

บรัท อักษร 

เอ็ดดูเคชั่น 

จำกัด มหาชน 

17 กรกฎาคม 

2564 

 

 นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย์ ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพฐ. 14-15 

สิงหาคม 

2564 

 

 นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย์ ครูผู้ช่วย ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทยด้วยการเรียนรู้เชิง Active  Learning  ภายใต้นโยบาย 

“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 

สพป.ชม.เขต 

1 

30-31 

สิงหาคม 

2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

 

ที ่

 

ชื่อ  - สกุล 

 

ตำแหน่ง 

 

หลักสูตรที่อบรม 

 

หน่วยงานที่จัด 

 

วันที่อบรม 

 

หมายเหตุ 

 

7. นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะ

ใส 

ครู ค.ศ. 

2 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 17 กุมภาพันธ์ 

2564 

 

 นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะ

ใส 

ครู ค.ศ. 

2 

การเรียนออนไลน์หลักสูตร โควิด 19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 เมษายน 2564  



 นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะ

ใส 

ครู ค.ศ. 

2 

การอบรมสัมมนา “Growth & Good Mindset พัฒนา

เยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ” ประจำปี 

2564 

โรงเรียนรักษาศีล 5 

ครอบครัวอบอุ่น 

8 พฤษภาคม 

2564 

 

. นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะ

ใส 

ครู ค.ศ. 

2 

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว

รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

15 กรกฎาคม 

2564 

 

 นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะ

ใส 

ครู ค.ศ. 

2 

โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

โปรแกรม Microsoft Office” 

สำนักงาน กศน. จังหวัด

เพชรบุรี 

17 กรกฎาคม 

2564 

 

 นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะ

ใส 

ครู ค.ศ. 

2 

การอบรมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์ เรื่อง “หลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

17 กรกฎาคม 

2564 

 

 นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะ

ใส 

ครู ค.ศ. 

2 

การสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ โครงการพัฒนานวัตกรรม

งานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

22 สิงหาคม 2564  

 นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะ

ใส 

ครู ค.ศ. 

2 

การประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายอัจฉริยะด้วย

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการบริหาร

การศึกษาในยุคดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

29 สิงหาคม 2564  



 นางสาวสกาวเดือน รัตต๊ะ

ใส 

ครู ค.ศ. 

2 

การอบรมออนไลน์หลักสูตร “สุขสันต์วันสอบ เตรียมพร้อม 

สอบสนุก ด้วย Quizizz” 

สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกล 

(ศพก.สพฐ.) 

1 ตุลาคม 2564  

รายละเอียดขอ้มูลผูผ้า่นการอบรมพฒันา   

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต  4 

โรงเรยีนวัดศรสีว่าง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย

เหตุ 

8. นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 เป็นกรรมการการควบคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 

2563 

สพฐ. 5 มีนาคม 

2564 

 



 นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สพฐ. 14 – 15 

สิงหาคม 

2564 

 

 นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ClassStart เพ่ือจัดการเรียนรู้

แบบ  online (6 ชั่วโมง) 

สพป.ชม.4 16 ธันวาคม 

2564 

 

 นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 อบรมสร้างสื่อในยุค  New  Normalการพัฒนาและการสร้างสื่อเพ่ือ

จัดการเรียนการสอนในยุค New Normal โดยใช ้

โปรแกรมanimaker,wordwall,kinemaster 

ม.นอร์ท 23 ธันวาคม 

2564 

 

 

 นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 อบรม pisa e-learning  

การเรียนรูด้วยตนเองในระบบ  e-learning 

สพฐ 15 มีนาคม  

2565 

 

 นางอัญชณา  สืบสกุล ครู ค.ศ. 3 อบรมออนไลน์ Digital Classroom 2565 การพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ วั  

สพฐ 9-10 ก.ค. 

2565 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที่ ชื่อ  - สกลุ ต ำแหน่ง หลกัสตูรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย

เหตุ 

9. นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครู ผู้ช่วย การอบรมขบัเคลื่อนและพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษา ชม 

เขต ๔) 

17 ก.พ. 64  



 นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครู ผู้ช่วย อบรมสร้างสื่อในยุค  New  Normalการพัฒนาและการสร้างสื่อ

เพ่ือจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal โดยใช ้

โปรแกรมanimaker,wordwall,kinemaster 

มหาวทิยาลยั

นอรท์ - เชยีงใหม่ 

27 ธันวาคม 

2564 

 

 นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครู ผู้ช่วย จัดนิทรรศการงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

ส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษา ชม 

เขต ๔) 

3 – 4 

มีนาคม 

2564 

 

 นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครู ผู้ช่วย BBL ช่วยคุณครูฝ่าวิกฤต นักเรียนชั้น ป.1 – 3 อ่านออกเขียนได้ อบรมหลักสูตร

ออนไลน์ 

29 -30 

ตุลาคม 

2564 

 

 นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครู ผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อบรมหลักสูตร

ออนไลน์ 

14 - 15 

สิงหาคม 

2564 

 

 นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครู ผู้ช่วย การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติที่ดีของครูไทย อบรมหลักสูตร

ออนไลน์ 

26 มกราคม 

2564 

 



 นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครู ผู้ช่วย การทดสอบความรู้ภาษาไทยขั้นสูงสำหรับครูภาไทย อบรมหลักสูตร

ออนไลน์ 

29 

กรกฎาคม 

2564 

 

 นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครู ผู้ช่วย ทดสอบความรู้เรื่อง คำที่มักเขียนผิด อบรมหลักสูตร

ออนไลน์ 

31 

กรกฎาคม 

2564 

 

 นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง ครู ผู้ช่วย การยกระดับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผู้

เรีนยระดับประถมศึกษาสู้แรงงานทักษะสูงตามแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร CLT 

อบรมหลักสูตร

ออนไลน์ 

24 

กรกฎาคม 

2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย

เหตุ 

10. นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษาสู่สถานศึกษา โครงการ Innovation For Thai 

Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 

ศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ 

3 เมษายน 

2564 

 



. นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการ

สอนยุคออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผุ้บริหาร นักวิชาการ และ

ครู” ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดย

ความร่วมมือของ 

หน่วยปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม

การศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

19 

พฤษภาคม 

2564 

 

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 ผ่านการทดสอบในหัวข้อ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

ปีพุทธศักราช 2564  

โรงเรียนบ้าน                  

บางเลน 

(บางเลนวิทยา

คาร) 

24 

กรกฎาคม 

2564 

 



 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์การเรียน

การสอนด้วย Google Sites ภายใต้โครงการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

เพ่ือครู เพื่อเด็ก 

สำนักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดขอนแก่น 

ร่วมกับ ชมรม

ขอนแก่นโรบอท  

และโรงเรียนสี

ชมพูศึกษา 

1 สิงหาคม 

2564 

 

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 ได้ผ่านการทดสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาออนไลน์ ประจำปี

การศึกษา 2564 

โรงเรียนธัญรัตน์ 

จังหวัดทุมธานี 

8 สิงหาคม 

2564 

 

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1  

ได้ผ่านการอบรมเชิงฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

14-15 

สิงหาคม 

2564 

 

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 เข้ารับการอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษา “โครงงานคุณธรรม” ผ่านระบบ

ทางไกล Google Meet โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ 

ปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา

30 สิงหาคม 

2564 

 



ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4  

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 ได้ผ่านการอบรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งองค์กร

สภานักเรียน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งการ

ดำเนินงานสภานักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4  

สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 

2 กันยายน 

2564 

 

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 เป็นผู้เข้าร่วมการนิเทศออนไลน์พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 

14 

กันยายน 

2564 

 

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 

ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ เรื่อง “เสวนาพาที : ภาวะผู้ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal” 

คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยฟาร์

อีสเทอร์น 

17 

กันยายน 

2564 

 



 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 
ได้ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะระ

สบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 

1 ตุลาคม 

2564 

 

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการเป็น

ผู้บริหาร เรื่อง : ติดปิกความคิด พิชิตการบริหารยุคใหม่ สร้างสรรค์

การศึกษาไทย สู่ปรากฏการณ์ใหม่ที่ล้ำยุค 

คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยฟาร์

อีสเทอร์น 

10 ธันวาคม 

2564 

 

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 

ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Class Start เพ่ือ

การจัดการเรียนรู้แบบ Online  

สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 

และ กลุ่ม

เครือข่าย

โรงเรียน

การศึกษาภาค

บังคับ 

16 ธันวาคม 

2564 

 



 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 

ได้ออกแบบและจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กลุ่มสาระ

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 

23 ธันวาคม 

2564 

 

 นายอนุษา  ใหม่ศรี ครู ค.ศ. 1 

ได้ทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สู่การพัฒนาจิตอาสา 

สร้างคุณค่าให้สังคม สำหรับผู้บริหาร                  ยุคใหม่ 

คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยฟาร์

อีสเทอร์น 

16 ธันวาคม 

2564 

 

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมายเหตุ 



11. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และคุ้มครองนักเรียน 

สพป.ชม.4 ร่วมกับสมาคม

วิชาชีพครูอำเภอหางดง 

17 กุมภาพันธ์ 

2564 

 

 

 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 

สพป.ชม.4 3-4 มีนาคม 2564 

 

 

 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 เป็นกรรมการการควบคุมห้องสอบธรรม

สนามหลวง ปีการศึกษา 2563 

สพฐ. 5 มีนาคม 2564 

 

 

 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ยุคปกติใหม่ หัวข้อ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

สพฐ. 19 พฤษภาคม 

2564 

 

 

 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ยุคปกติใหม่ หัวข้อ การส่งเสริม

ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ 

สพฐ. 21 พฤษภาคม 

2564 

 

 



 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 28 พฤษภาคม 

2564 

 

 

 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet 

หัวข้อ 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบ

บุหรี่ (มสบ.) 

7  มิถุนายน 2564 

 

 

 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 ดูแลระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

สพฐ. 17 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา (พสน.) 

ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

21 - 23 สิงหาคม 

2564 

 

 

 



 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา (พสน.) 

ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

21 - 23 สิงหาคม 

2564 

 

 

 

 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 อบรมขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในสถานศึกษา 

สพป.ชม.4 18 กันยายน 2564 

 

 

 นายธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู ค.ศ. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม 

Class Start เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

สพป.ชม.4 16 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพัฒนา   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง 



ที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม หน่วยงานที่จัด วันที่อบรม หมาย

เหตุ 

12. นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย สูนย์พัฒนา

วิชาการ

ภาษาไทย 

30 เม.ย. 

64 

เกียรติ

บัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 หลักสูตรความรู้การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  สพป.

นครราชสีมา 

เขต5 

13 พ.ค. 64 เกียรติ

บัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 หลักการใช้ภาษาไทย โรงเรียนวัง

กะพ้อพิทยา 

29 ก.ค. 64 เกียรติ

บัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 หลักการใช้ภาษาไทย 
ชนภ.พิเศษ 

29 ก.ค. 64 เกียรติ

บัตร  

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(PERFORMANCE AGREEMENT) 

สพม.

กรุงเทพมหานคร

เขต1 

1 ส.ค. 64 วุฒิบัตร 



 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 การสร้างเว็บไซต์การสอนด้วย Google Sites 
กศจ.ขอนแก่น 

1 ส.ค. 64 เกียรติ

บัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
สพฐ. 

15 ส.ค. 64 เกียรติ

บัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย 
สพป.ชม4 

28 ก.ย. 64 เกียรติ

บัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 การพัฒนาทักษะการสอนสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ม.นอร์ท 

เชียงใหม่ 

8 ธ.ค. 64 เกียรติ

บัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 พาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
สพป.ชม4 

 16 ธ.ค. 64 เกียรติ

บัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม classStart โรงเรียนวัดศรี

สว่าง 

 วุฒิบัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา 
สพฐ 

15 ก.พ. 65 เกียรติ

บัตร 



 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 การใช้งานมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOESafety Platform) 
สพป.ชม4 

7 มี.ค. 65 เกียรติ

บัตร 

 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา ครู ค.ศ. 1 พัฒนาทักษะการสอนวรรณคดีไทย Active Learning สูนย์พัฒนา

วิชาการ

ภาษาไทย 

30 เม.ย. 

64 

เกียรติ

บัตร 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลการพฒันาตนเอง ปกีารศกึษา  2564  ของ  นางนวนฏั  อินปัน๋ 

 



ที ่ วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 21  พ.ค.  64 OBEC  2021  Webinar  การส่งเสริม

ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และ

ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

ออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 5  มิ.ย.  64 สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ออนไลน์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 

3 10  มิ.ย.  64 แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการ  บ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 

ออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี  เขต  ๑ 

4 11  มิ.ย.  64 ฝนดาวตก  Meteor  shower ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ร้อยเอ็ด 

5 13  มิ.ย.  64 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดออนไลน์  

นิทานเวตาล 

ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

พระสมุทรเจดีย์   

จังหวัดสมุทรปราการ 

6 24  มิ.ย.  64 โคก  หนอง  นา  โมเดล ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นครพนม 



7 26  มิ.ย.  64 รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่  ครูกวีสี่แผ่นดิน ออนไลน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

8 26  มิ.ย.  64 ความรู้พื้นฐานภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่ ออนไลน์ สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต  2 

9 29  ก.ค.  64 สืบสานวรรณศิลป์  ยลยินความสง่า  ธำรงค่า

ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ออนไลน์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม   

จังหวัดสงขลา 

สพม.สงขลา  สตูล 

10 29  ก.ค.  64 สืบสานวรรณศิลป์  ยลยินความสง่า  ธำรงค่า

ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ออนไลน์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม   

จังหวัดสงขลา 

สพม.สงขลา  สตูล 

11 8  ส.ค.  64 วันอาเซียน ออนไลน์ โรงเรียนวัดลำนาว   

สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2 

12 8  ส.ค.  64 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ออนไลน์ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 



สพม.สระบุรี 

13 14-15  ส.ค.  

64 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ

ออนไลน์ 

ออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

ที ่ วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

15 24  ส.ค.  64 EF  เด็กปฐมวัย  ทางรอดการศึกษาไทย ออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์  วัง

จันทรเกษมกระทรวงศึกษาธิการ 

15 14  ก.ย.  64 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย ออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์  วัง

จันทรเกษม 

กระทรวงศึกษาธิการ 



16 29  พ.ย.  64 การสร้างสื่อในยุค New  Normal ครั้งที่  1 มหาวิทยาลัย

นอร์ท

เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 

17 23  ธ.ค.  64 การสร้างสื่อในยุค New  Normal ครั้งที่  2 มหาวิทยาลัย

นอร์ท

เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 

18 21  ม.ค.  65 รอบรู้เรื่องมารยาท ออนไลน์ โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร” 

สพม.ปราจีนบุรี  นครนายก 

 

19 22  ม.ค.  65 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง  

วันเด็กแห่งชาติ 

ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

พรหมคีรี 

20 22  ม.ค.  65 ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ออนไลน์ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเวที 

ราษฎร์บำรุง 



สพป.หนองคาย  เขต  2 

21 22  ม.ค.  65 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เรื่อง  วัน

สำคัญเดือนมกราคม 

ออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี 

22 22  ม.ค.  65 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์  เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 

ออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน 

อำเภอวังสะพุง  จ.เลย 

23 31  ม.ค.  65 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน

อำเภอพระทองคำ 

ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอพระทองคำ 

24 14  ก.พ.  65 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์  

เรื่องพฤกษาน่ารู้ 

ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอแม่แตง 

25 14  ก.พ.  65 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ออนไลน์ โรงเรียนมณีเศวตรอุปถัมภ์ 

สพม.ปราจีนบุรี  นครนายก 



26 16  ก.พ.  65 กิจกรรมวันมาฆบูชา ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอไชยวาน 

 

ที ่ วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

27 16  ก.พ.  65 มาฆปูรณมี  สามัคคีศรัทธา ออนไลน์ โรงเรียนสตูลวิทยา 

28 16  ก.พ.  65 ความรู้เบื้องต้นวันมาฆบูชา ออนไลน์ โรงเรียนสันกำแพง 

สพม.เชียงใหม่ 

29 16  ก.พ.  65 นิทรรศการส่งเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์  เนื่องในวันมาฆบูชา 

ออนไลน์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา   

จ.นครปฐม 

30 17  ก.พ.  65 ความรู้วิชาสุขศึกษา ออนไลน์ โรงเรียนมณีเศวตรอุปถัมภ์ 

สพม.ปราจีนบุรี  นครนายก 



31 19  ก.พ.  65 งานวันการศึกษาเอกชน  ครั้งที่  6   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ออนไลน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

อุบลราชธานี 

32 20  ก.พ.  65 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ออนไลน์ โรงเรียนรามราชพิทยาคม 

สพม.นครพนม 

33 21  ก.พ.  65 วัฏจักรของหิน ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พิษณุโลก 

34 21  ก.พ.  65 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ออนไลน์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร 

35 21  ก.พ.  65 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก  

สมุทรปราการ 

36 22  ก.พ.  65 English  Grammer  online  testing ออนไลน์ โรงเรียนโนนคำวิทยา  สพม.24 

37 22  ก.พ.  65 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้วันวาเลนไทน์ ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอกุยบุรี 



38 22  ก.พ.  65 การเจริญเติบโตของเรา ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

เพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 

39 22  ก.พ.  65 คำราชาศัพท์ไทย ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอหัวหิน 

40 22  ก.พ.  65 โรคกระดูกเสื่อม ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

เพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 

41 22  ก.พ.  65 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอเมืองชลบุรี 

42 22  ก.พ.  65 วันมาฆบูชา ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอราษีไศล 



43 22  ก.พ.  65 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่านผ่าน

ระบบออนไลน์ 

ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภออุทุมพรพิสัย 

ที ่ วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

44 23  ก.พ.  65 วันอาสารักษาดินแดน ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอวังน้อย 

45 23  ก.พ.  65 สัปดาห์คณิตศาสตร์ ออนไลน์ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 

อบจ.สระแก้ว 

46 24  ก.พ.  65 สร้างจิตสำนึกด้วยการคัดแยกขยะมูลฝอย ออนไลน์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 

47 24  ก.พ.  65 สาระความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอโพธาราม 



48 24  ก.พ.  65 กินอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

49 25  ก.พ.  65 The  online  course  “My  family” ออนไลน์ โรงเรียนไก่เตี้ยวิทยา 

50 25  ก.พ.  65 วัฒนธรรมและประเพณีภาคเหนือ ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พิษณุโลก 

51 25  ก.พ.  65 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอวังน้อย 

52 25  ก.พ.  65 วันศิลปินแห่งชาติ ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

53 25  ก.พ.  65 ประเพณีทอดกฐิน ออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 

54 25  ก.พ.  65 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ออนไลน์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 



สพม.เขต  2 

55 25  ก.พ.  65 ผักหรือผลไม้ ออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

56 25  ก.พ.  65 สุภาษิต  สำนวนชวนรู้ ออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน 

อำเภอลับแล 

57 26  ก.พ.  65 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์  วันคนพิการสากล 

ออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน 

อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

58 26  ก.พ.  65 อาญชากรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ออนไลน์ ห้องสมุดโรงเรียนปะทิววิทยา 

59 26  ก.พ.  65 วันบริจาคโลหิตโลก ออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน 

อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

60 27  ก.พ.  65 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย ออนไลน์ โรงเรียนวัดหนองบ้ว 

 

ที ่ วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด 



61 28  ก.พ.  65 ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พิษณุโลก 

ที ่ วัน  เดือน  ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

62 28  ก.พ.  65 วันศิลปินแห่งชาติ  วันวิทยุกระจายเสียง  

และวันสหกรณ์แห่งชาติ 

ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอหัวหิน 

63 28  ก.พ.  65 วรรณศิลป์ในนิราศนรินทร์คำโคลง ออนไลน์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

สพม.เขต  2 

64 1  มี.ค.  65 เทคโนโลยีสารสนเทศ ออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 

65 1  มี.ค.  65 เทคนิคการเป็นโคช : บทบาทของครูมืออาชีพ

ในศตวรรษท่ี  21 

ออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี  เขต 1 

66 2  มี.ค.  65 วันรัฐธรรมนูญ ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอหัวหิน 



67 2  มี.ค.  65 วันกีฬาแห่งชาติ ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอหัวหิน 

68 5  มี.ค.  65 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอนาเดิม  สุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 


