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รายงานผลการบริหาร  

และพัฒนาบุคคลประจำปี 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านสนักำแพง 
อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ



ข 

 

ก 

คำนำ 
 

 รายงานฉบับนี ้  จัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี               
มีว ัตถุประสงค์เพื ่อให้  ฝ่ายบริหารงานบุคคลของโรงเรียนบ้านสันกำแพง  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑  ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  เชียงใหม่  ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  สามารถนำข้อมูลไป
ประกอบการพิจารณาในการบริหารงานบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการกำหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ  
รักษาความเป็นธรรมและรักษามาตรฐาน  การบริหารงานบุคคล  และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่อไป 
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ข

ก 
สารบัญ 

เร่ือง            หน้า 
คำนำ               ก 
สารบัญ               ข 
ส่วนที่  ๑              ๑ 

- ขอบเขต              ๑  
- หัวข้อการรายงาน            ๑ 

ส่วนที่  ๒  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน           ๒ 
- จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         ๒  
- ข้อมูลจำนวนนักเรียน            ๖ 

ส่วนที่  ๓  ข้อมูลผลการดำเนินงาน            ๗ 
- รางวัล/โล่/เกียรติบัตร การประกวดผลงาน  และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ      ๗ 

ในระดับต่าง ๆ  
- ผลการดำเนินการส่งเสริม  และพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา     ๖๗ 
- ปัญหาและอุปสรรค           ๖๗ 
- ข้อเสนอแนะ            ๖๗ 



๑ 

 

ขอบเขต 
 

 การรายงานนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลเฉพาะที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
โรงเรียนบ้านสันกำแพง  ตำบลสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 
 

หัวข้อการรายงาน 
 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐานของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. ปริมาณงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
๕. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

๑.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านสันกำแพง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ 
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
  ๑.๑ จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วิทยฐานะ 
อายุประสบการณ์

(ปี) 
จน.ชม.ที่สอน/

สัปดาห์ 
จนชม.ที่ได้

พัฒนา/ปี๖๔ ช ญ 
๑ นายสามารถ      อินตามูล ผู้อำนวยการ ✓  ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๖ - 24 
๒ นายพรหมมินทร์      ดอยลอม รองผู้อำนวยการ ✓  ปริญญาโท ชำนาญการ ๓๘ - 24 
๓ นางสาวทิพย์หทัย  ทดเพชร รองผู้อำนวยการ  ✓ ปริญญาโท  ๗ - ๔๐ 
๔ นางสาวฉัตรชนก  วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการ  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๑๐ - ๓๐ 
๕ นางมาลัย   ทัพหมี ครู  ✓ ปริญญาตรี เชี่ยวชาญ ๒๔ ๑๙ ๓๐ 
๖ นางสุภาพ    จันลาวงศ์ ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๓๙ ๑๖ ๒๐ 
๗ นางสาวสุพัฒิดา   เรืองนามกิจ ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๖ ๑๖ ๙๖ 

๘ นางสาวจินตนา    อรุณแก้ว ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๓๗ ๑๖ ๑๘ 
๙ นางจันทร์เพ็ญ       คำฝั้น ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๓๖ ๑๗ ๔๐ 

๑๐ นายประวัติ          ศรีอ่อน ครู ✓  ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๓ ๒๐ ๑๖ 
๑๑ นางนันทนา     ไชยมณี ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๓๒ ๑๘ ๓๒ 
๑๒ นางหญิง   หงษ์รัตน์ ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๒๔ ๑๘ ๓๒ 
๑๓ นางสาวนันท์นภัส    ขัติรัตน์ ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๘ ๑๗ ๓๐ 
๑๔ นางสาวอังศุมาลิน โกษศิริศิลป์ ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๒๑ ๑๖ ๑๒ 
๑๕ นางรวงทอง       เนียมงาม ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๓๔ ๑๖ ๒๔ 
๑๖ นางสาวพิกุล       ตันดี ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๒๘ ๑๘ ๒๔ 
๑๗ นางพรทิพย ์     วงศ์ม่าน ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๑๕ ๑๗ ๑๘ 
๑๘ นางพรพิมล     ทามี ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๒๙ ๑๖ ๒๔ 
๑๙ นางกฤษณ ี   วงษ์ศรียา ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๒๓ ๑๘ ๒๔ 

๒๐ นางสายทอง     ใจปัญญา ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๓๖ ๑๗ ๒๗ 
๒๑ นางวิจิตรา   ประกอบของ ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๓๒ ๑๙ ๑๖ 
๒๒ นางสุทธิพร    บุญเมือง ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๒๙ ๒๕ ๒๔ 
๒๓ นางลภัสรดา    เทพจร ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๗ ๑๘ ๒๑ 
๒๔ นางสุวปรียา    อารีศิริ ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๒ ๑๘ ๔๖ 
๒๕ นางธวัลกร     ทองนาค ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๔๑ ๑๙ ๑๒ 
๒๖ นายสุภณา     จันต๊ะจาย ครู ✓  ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๒ ๒๐ ๔๔ 
๒๗ นางบุญญาดา   เบ้าหล่อเพชร ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๓๙ ๒๕ ๒๔ 
๒๘ ว่าที่พันตรีนพปฎล หาญจักราพิทักษ์ ครู ✓  ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๒๗ ๑๙ ๒๕ 
๒๙ นางอำภา     ศรีชะนา ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๓๕ ๑๖ ๒๒ 
๓๐ นางนิ่มอนงค์     รังษี ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๒๔ ๑๕ ๓๐ 
๓๑ นางสำรวย      ไชยสาร ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๓๘ ๒๕ ๒๔ 
๓๒ นายประกิจ     จักร์แก้ว ครู ✓  ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๒ ๑๘ ๒๔ 
๓๓ นางอรชาภา    ธำรงกุลรวี ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๒๒ ๑๙ ๓๖ 
๓๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา  หนูนแปง ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๒ ๑๘ ๑๓๘ 
๓๕ นางสุพิน      มณีศรีสุวรรณ ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๕ ๒๕ ๓๐ 
๓๖ นางเบญจวรรณ   แสงบุญ ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๒๙ ๑๖ ๒๙ 
๓๗ นางสาวณัฐชาดา     สุภามูล ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการพิเศษ ๑๖ ๑๖ ๔๘ 
๓๘ นางอัญญรัตน์       มณีทอง ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๑๔ ๑๖ ๒๔ 
๓๙ นางปิยวรรณ        เตไชยกูล ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๒๓ ๑๘ ๒๔ 
๔๐ น.ส.เนตรรติกานต์เทียนเลาแสน ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๑๓ ๑๘ ๙๐ 
๔๑ นางมัตติกา   ติดนนท์ ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๒๐ ๑๕ ๒๔ 



๓ 

 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วิทยฐานะ อายุประการณ์(ปี) 
จน.ชม.ที่สอน/

สัปดาห์ 
จนชม.ที่ได้

พัฒนา/ปี๖๔ ช ญ 
๔๒ นางสุดารัตน์   พุดหน่อย ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการพิเศษ ๒๗ ๑๘ ๑๙ 
๔๓ นางมยุรี      ปัทมรังสรรค์ ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการ ๒๗ ๑๖ ๑๘ 
๔๔ นางเกตุธิดา   จักร์แก้ว ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการ ๒๘ ๑๖ ๔๘ 
๔๕ นางสาวพิมพร   ชาวน่าน ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๑๒ ๑๘ ๔๘ 
๔๖ นายคมกริช     รัตนแสง ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๑๒ ๑๙ ๒๐ 
๔๗ นางเสาวคนธ์     แสนวิไล ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๑๑ ๑๖ ๔๙ 
๔๘ นายกิติพันธ์    พรหมชนะ ครู ✓  ปริญญาโท ชำนาญการ ๑๑ ๑๙ ๕๓ 
๔๙ นางสาวจีรนันท์      ธนันวัฒน์เมธี ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๑๐ ๑๘ ๒๔ 
๕๐ นางสาวรัตนา     สังข์ทอง ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๑๐ ๑๖ ๔๘ 
๕๑ นายณัฐพงค์      สายสุริยะ ครู ✓  ปริญญาตรี ชำนาญการ ๑๑ ๑๖ ๑๐ 
๕๒ นางอังคณารักษ์     จันทร์ทอง ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการ ๑๔ ๒๐ ๑๔ 
๕๓ นายปิติพงค์      ถ่ินสำโรง ครู ✓  ปริญญาโท ชำนาญการ ๙ ๑๖ ๓๒ 
๕๔ นางสาวเกษรินทร์    นามแก้ว ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการ ๑๑ ๒๐ ๑๖ 
๕๕ นายนรินทร์  สามใจ ครู ✓  ปริญญาตรี ชำนาญการ ๑๔ ๓๐ ๘ 
๕๖ นางนภาพร     พานิชสุข ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๑๘ ๑๖ ๑๖ 
๕๗ นางสาวกัลวลี    เชี่ยวชาญ ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการ ๙ ๑๖ ๒๔ 
๕๘ นายกฤษปสรรค์    กีฬาแปง ครู ✓  ปริญญาโท ชำนาญการ ๘ ๑๖ ๘ 
๕๙ นางสาวดาราพร     ขัติยะ ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการ ๑๔ ๒๑ ๑๘ 
๖๐ นางสาวคณิตตา      บุญทา ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๙ ๑๙ ๒๔ 
๖๑ นางสาวคชาภรณ์    จำปาอิ่ม ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๑๑ ๑๖ ๒๐ 
๖๒ นางสาวทิฆัมพร       คงสกุล ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๒๐ ๑๖ ๖ 
๖๓ นางสาวสมใจ      แสงอรุณ ครู  ✓ ปริญญาโท ชำนาญการ ๙ ๑๖ ๔๘ 
๖๔ นางสาวภรณ์ทิพย์   แตงทอง ครู  ✓ ปริญญาตรี ชำนาญการ ๙ ๑๖ ๕๒ 
๖๕ นายเมธี     แสนสำโรง ครู ✓  ปริญญาตรี ชำนาญการ ๑๒ ๑๙ ๒๐ 
๖๖ นายทศพร  สายทอง ครู ✓  ปริญญาตรี ชำนาญการ ๑๕ ๑๙ ๒๔ 
๖๗ นางสาวกฤตพร     เขียวฮ่าม ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๕ ๒๐ ๒๗ 
๖๘ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา ครู ✓  ปริญญาตรี  ๕ ๒๐ ๑๘ 
๖๙ นางสาวพิชภัค    สายสนองยศ ครู  ✓ ปริญญาโท  ๕ ๑๘ ๔๐ 
๗๐ นางสาวพรภัทริน  ธรสุปรีย์ธรรม ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๕ ๓๐ ๑๐ 
๗๑ นางสาวสวรส      ราชคมน์ ครู  ✓ ปริญญาโท  ๑๑ ๑๙ ๔๒ 
๗๒ นางสาวดวงใจ     บุญมาเมือง ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๕ ๑๙ ๔๐ 
๗๓ นางศิรินันท์    สิริสาร ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๗ ๑๘ ๕๒ 
๗๔ นางสาวพิลาวัลย ์    แดนวิมาน ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๙ ๑๗ ๘ 
๗๕ นางสาวอาทิตยา    ภัชรวาที ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๑๐ ๑๗ ๘๔ 
๗๖ นางสาวสุชานันท์    ศรีใจ ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๓ ๑๙ ๖ 
๗๗ นางสาวลภัสรินทร์ วงศ์ฤดีสิริธาดา ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๓ ๑๘ ๒๔ 
๗๘ นางสาวชลธิชา    นามสง่า ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๗ ๑๗ ๑๒ 
๗๙ นายวชิรวิทย์    วันมหาชัย ครู ✓  ปริญญาตรี  ๗ ๑๘ ๔๐ 
๘๐ นางสาวกชกร     ใจระวัง ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๓ ๑๘ ๒๔ 
๘๑ นางสาวจันจิราภา     เทพซาว ครู  ✓ ปริญญาโท  ๖ ๑๗ ๓๒ 
๘๒ นายอินทุกร    สิทธิวงค์ ครู ✓  ปริญญาโท  ๗ ๑๙ ๒๐ 
๘๓ นางสาววณิชากร    วงค์เงิน ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๖ ๑๙ ๑๘ 
๘๔ นางสาวพัชราภรณ์  สาตะสาร ครู  ✓ ปริญญาตรี  ๖ ๑๔ ๑๒ 
๘๕ นายอิทธิพล   อินถา ครู ✓  ปริญญาตรี  ๖ ๑๘ ๒๔ 
๘๖ นางสาวเยาวพา     ใจหลวง ครูผู้ช่วย  ✓ ปริญญาตรี  ๒ ๑๗ ๒๔ 
๘๗ นางสาววราภรณ์     คำฝั้น ครูผู้ช่วย  ✓ ปริญญาตรี  ๒ ๑๗ ๒๔ 



๔ 

 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วิทยฐานะ อายุประการณ์(ปี) 
จน.ชม.ที่สอน/

สัปดาห์ 
จนชม.ที่ได้

พัฒนา/ปี๖๔ ช ญ 
๘๘ นางสาวศิรินภา   ไชยชมภู ครูผู้ช่วย  ✓ ปริญญาตรี  ๑ ๑๗ ๖ 
๘๙ นางสาวธัญชนก  เนตรดวง ครูผู้ช่วย  ✓ ปริญญาตรี  ๑ ๑๘ ๖๔ 
๙๐ นางสาวปริยาภัทร   ไชยหาญ ครูผู้ช่วย  ✓ ปริญญาตรี  ๑ ๑๖ ๖ 
๙๑ นางสาววชิราภรณ์    ศรีสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๒๒ ๑๖ ๒๔ 
๙๒ ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ   มาอ้าย ครูอัตราจ้าง ✓  ปริญญาตรี  ๑๔ ๑๘ ๓๖ 
๙๓ นางสาวณัฐชานันท์  กีติสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาโท  ๑๑ ๑๘ ๒๐ 
๙๔ นางสาวฉัตรชนก    พุฒลา ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๒๑ ๑๙ ๒๔ 
๙๕ น.ส.ณฐิญา มาจุม ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๑๐ ๑๘ ๒๔ 
๙๖ นางอรพรรณ    ใจเขื่อนแก้ว ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๑๐ ๒๐ ๒๔ 
๙๗ นายยอดชาย  ก้อนมณี ครูอัตราจ้าง ✓  ปริญญาตรี  ๘ ๑๘ ๒๗ 
๙๘ นางสาวศิรินันท์  ใจอ้าย ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๗ ๑๖ ๓๒ 
๙๙ นายอัฐพล  ปรีชามานพวงศ์ ครูอัตราจ้าง ✓  ปริญญาตรี  ๗ ๑๙ ๒๔ 

๑๐๐ นายพิพัฒน์   มณีเดชากุศล ครูอัตราจ้าง ✓  ปริญญาตรี  ๗ ๑๙ ๓๒ 
๑๐๑ นางสาววรรณภา   ชูสร้อย ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๗ ๑๗ ๒๔ 
๑๐๒ นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์ตาเงิน ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๕ ๑๔ ๒๔ 
๑๐๓ นางสาวอัญมณี   หอมอ่อน ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๔ ๑๙ ๑๒ 
๑๐๔ นายจตุทร   สารวัตร   ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๕ ๑๙ ๒๔ 
๑๐๕ นางสาวจิรนิตรา   สร้อยสาย ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๓ ๑๕ ๒๔ 
๑๐๖ นางสาววีรนุช    ชุดเงิน ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๑๒ ๓๐ ๒๔ 
๑๐๗ ว่าทีร้อยตรีหญิงธนัญชญา    

เลิศวงศ์ร่มเย็น 
ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๔ ๒๐ ๒๐ 

๑๐๘ นางสาวปิยมาศ  สมใจอ้าย ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๔ ๑๘ ๑๒ 
๑๐๙ นางสาวฉัตรระพี  หล้าแก้ว ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๔ ๑๔ ๓๘ 
๑๑๐ นางสาวบัวตอง  เจริญโชคมหันต์ ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๓ ๑๘ ๒๔ 
๑๑๑ นางสาวลีลาวดี    พรหมอินตา ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๒ ๑๗ ๒๔ 
๑๑๒ นางสาวราตีฟา     ขันธวิธิ ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๒ ๑๘ ๑๘ 
๑๑๓ นางสาวสิริญญา  กาจิตร ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๓ ๑๔ ๑๐ 
๑๑๔ นางสาวศุภัคชญา  แก้วคำฟู ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๓ ๑๘ ๑๘ 
๑๑๕ นางสาวกุลณัฐ  มะโนวร ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๑ ๒๕ ๒๔ 
๑๑๖ นางศตนันท์   ชุ่มมาลี ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๑๐ ๒๕ ๒๔ 
๑๑๗ นางสาวสิริกานต์   กูณกูล ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๓ ๘ ๒๔ 
๑๑๘ นางสาวปัณฑิตา   เวียงนนท์ ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๒ ๓๐ ๒ 
๑๑๙ นางสาวรัตนกร   สายกูด ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๑ ๑๖ ๓๒ 
๑๒๐ นายรัตนวัชร์   ลมทวีวงศ์ ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๑ ๑๙ ๒๐ 
๑๒๑ นางสาวธัญวรัตน์   เมืองคำ ครูอัตราจ้าง ✓  ปริญญาตรี  ๑ ๑๔ ๒๔ 
๑๒๒ นางสาวจรรยา    คำป๊อก ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๑ ๑๖ ๒๔ 
๑๒๓ นางสาวกมลพรรณ    สุทธิ ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๓ ๑๘ ๘ 
๑๒๔ นายนันทวัฒน์    สุภาถา ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๑ ๑๘ ๐ 
๑๒๕ นางสาวกนกวรรณ    จินารักษ์ ครูอัตราจ้าง ✓  ปริญญาตรี  ๑ ๑๘ ๒๔ 
๑๒๖ นายวงศธร   ปาลี ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๓  เดือน ๑๙ ๐ 
๑๒๗ นางสาววรวรรณ   พานแก้ว ครูอัตราจ้าง ✓  ปริญญาตรี  ๓ เดือน ๑๖ ๐ 
๑๒๘ นางสาววิดาพร  พงศ์ไพรวัน ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๓  เดือน ๑๖ ๐ 
๑๒๙ นายธนัท   ทูลสกุล ครูอัตราจ้าง ✓  ปริญญาตรี  ๓ เดือน ๑๙ ๐ 
๑๓๐ นางสาวอนุตรา   สุทธิคำ ครูอัตราจ้าง  ✓ ปริญญาตรี  ๓ เดือน ๑๙ ๒๕ 

          



๕ 

 

๑. จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง  เพศ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในตำแหน่ง  จำนวน
ชั่วโมง  

- จำนวนครูที่สอนตรงวิชาตรงเอก   จำนวน  ๖๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๕๔ 

- จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  จำนวน  ๒๑ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๔๖ 

- สาขาที่ขาดแคลนครู 
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                      จำนวน   ๑   คน 
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        จำนวน   ๒   คน 
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       จำนวน   ๑   คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

๑.๒ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 ๑)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น เพศ (ณ สิ้นปีการศึกษา) 

ระดับชั้น เพศ รวม(คน) หมายเหต ุ
(จำนวนห้องเรียนที่เปิด) ชาย หญิง 

อนุบาล ๒ ๓๕ ๔๐ ๗๕ ๓ 
อนุบาล ๓ ๔๓ ๔๘ ๙๑ ๓ 

รวม ๗๘ ๘๘ ๑๖๖ ๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒๐๔ ๒๑๒ ๔๑๖ ๑๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ ๑๗๐ ๒๐๓ ๓๗๓ ๑๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ๒๐๖ ๑๘๒ ๓๘๘ ๑๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ ๑๖๕ ๑๖๐ ๓๒๕ ๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ ๑๔๒ ๑๖๒ ๓๐๔ ๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๑๔๘ ๑๕๗ ๓๐๕ ๘ 

รวม ๑๐๓๕ ๑๐๗๖ ๒๑๑๑ ๕๘ 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๑๑๓ ๑๑๖๔ ๒๒๗๗ ๖๔ 

 
๒) จำนวนนักเรียนลักษณะพิเศษปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น คุณลักษณะ 
พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

อนุบาล ๒ - - - 
อนุบาล ๓ - - - 

รวม - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ๑ - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ๓๘ - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ ๑๗ - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ ๑๔ - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๒ - - 

รวม ๙๒ - - 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๙๒ - - 



๗ 

 

๑.๓  ผลการดำเนินงานที่โรงเรียนได้รับรางวัลในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ วัน/เดือน/ปีท่ีรับมอบ 
รางวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับประเทศ    
๑ เด็กหญิงปราณิศา   คำลือ                                                                                     

เด็กหญิงณัฐรดา   ชมสวรรค์ 
เด็กหญิงจิตรลดา   เขียวตา 

เด็กหญิงธัญญรัตน์   ชุมภูชัย   
เด็กหญิงกฤติยาณี    วังเป็ง   
ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลอันดับที่  ๕ จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลจากกล่อง C-Vitt  มินิวิตามินซี  
ในโครงการ C-vitt Back to school รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ  

บริษัท C-Vitt ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

รางวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับจังหวัด 
๒ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน  ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ

วัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สำนักงาน
วัฒนธรรม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓ เด็กหญิงกีรติกา กันจินะ  ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ
วัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำนักงาน
วัฒนธรรม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔ เด็กชายธนกฤต  ธาตุทอง  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับที่  
๑  ในการแข่งขัน เอแม็ท  รายการ  VTEA Crossword A-
Math Kumkom Challenge ๒๐๒๒ ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 

สมาคมผู้ฝึกสอนนัก
ต่อคำศัพท์และ
สมการเพ่ือความ

เป็นเลิศทาง
การศึกษา 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๕ เด็กหญิงปราณิศา   คำลือ                                                                                     
เด็กหญิงณัฐรดา   ชมสวรรค์ 
เด็กหญิงจิตรลดา   เขียวตา 

เด็กหญิงธัญญรัตน์   ชุมภูชัย   
เด็กหญิงกฤติยาณี    วังเป็ง   

บริษัท C-Vitt ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 



๘ 

 

๑.๓  ผลการดำเนินงานที่โรงเรียนได้รับรางวัลในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ วัน/เดือน/ปีท่ีรับมอบ 
 ได้รับรางวัลอันดับที่  ๑ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์รี

ไซเคิลจากกล่อง C-Vitt  มินิวิตามินซี ในโครงการ C-vitt 
Back to school รอบชิงชนะเลิศระดับภาค   

  

๖ เด็กหญิงภัคจิรา    สุวรัตนากุล   
เด็กหญิงเมธาวี    บัวเย็น  
เด็กหญิงธนัชพร   ดวงประเสริฐดี   
เด็กหญิงมนต์วลี    คำลือ   
เด็กชายปาณัสม์   หน่อพุธ 

ได้รับรางวัลอันดับที่  ๓ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์รี
ไซเคิลจากกล่อง C-Vitt  มินิวิตามินซี ในโครงการ C-vitt 
Back to school รอบชิงชนะเลิศระดับภาค   

บริษัท C-Vitt ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๗ นายพรหมมินทร์ ดอยลอม  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัล
เกียรติยศวันครู (ผู้บริหาร) 

ศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๘ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ สายสุภา  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัล
เกียรติยศวันครู สายผู้สอนเนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๖๕ 

ศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

รางวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๙ นางอำภา  ศรีชะนา ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีสันกำแพง 

เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 
สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๐ นางสาวจินตนา  อรุณแก้ว ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีสัน
กำแพงเนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๑ นางธวัลกร  ทองนา ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีสันกำแพง 
เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๒ นางสาวนันท์นภัส  ขัติรัตน์ ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีสัน
กำแพงเนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๓ นางนิ่มอนงค์  รังสี  ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีสันกำแพง 
เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 



๙ 

 

๑.๓  ผลการดำเนินงานที่โรงเรียนได้รับรางวัลในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ วัน/เดือน/ปีท่ีรับมอบ 
รางวัล/ โล่/ เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑๔ นางลภัสรดา  เทพจร ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันครู ประจำปี 
๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๕ นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง  ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๖ นายกิติพันธ์  พรหมชนะ ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นกลุ่ม
สาระภาษาไทย เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๗ นางสาวจีรนันท์ ธนันวัฒน์เมธ ีได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เนือ่งในวันครู ประจำปี 
๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๘ ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในวันครู  
ประจำปี ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๙ ๑. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล 
๒. นางสาวอาทิตยา  ภัชรวาที 
๓. นางสาวพรภัทริน ธรสุปรียธ์รรม 
๔. นางสาวกฤตพร  เขียวฮ่าม 
๕. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย 
ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เนื่องในวัน
มหกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ “นวัตกรรมการศึกษา”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๐ ๑. นางสาวลภสัรินทร์  วงศ์ฤดีสิริธาดา 
๒. นางสาวชลธิชา  นามสง่า 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสภุา 
ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เนื่องในวัน
มหกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ “นวัตกรรมการศึกษา”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 



๑๐ 

 

๑.๓  ผลการดำเนินงานที่โรงเรียนได้รับรางวัลในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ วัน/เดือน/ปีท่ีรับมอบ 
๒๑ ๑. นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง 

๒. นายปิติพงค์  ถิ่นสำโรง 
๓. นายคมกริช  รัตนแสง 
ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เนื่องในวัน
มหกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ “นวัตกรรมการศึกษา” ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
ผลการดำเนินงาน  ที่โรงเรียนได้ส่งคณะครูและบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงาน  และการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ โดยมีผลปรากฏ  ดังนี้ 
 ๑. รางวัลระดับระเทศ  ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลอันดับที่  ๕ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลจาก
กล่อง C-Vitt  มินิวิตามินซี  ในโครงการ C-vitt Back to school รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จำนวน  ๕  คน 

๒. รางวัลระดับจังหวัด  คือ   
  ๒.๑ รางวลัเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี ๒๕๖๔  จำนวน  ๒  คน 
  ๒.๒ เด็กชายธนกฤต  ธาตุทอง  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับที่  ๑  ในการแข่งขัน เอแม็ท  รายการ  

VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge ๒๐๒๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
  ๒.๓ นายพรหมมินทร์ ดอยลอม  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลเกียรติยศวันครู (ผู้บริหาร) 
  ๒.๔ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ สายสุภา  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลเกียรติยศวันครู สายผู้สอนเนื่องในวันครู

ประจำปี ๒๕๖๕ 
  ๒.๕ เกียรติบัตรครูดีศรีสันกำแพง  เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน   ๕  คน 
  ๒.๖ เกียรติบัตรครูดีเด่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์,  ภาษาไทย,  

ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา  เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕  จำนวน  ๕  คน 
  ๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๑ 
  ๓.๑ ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เนื่องในวันมหกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ “นวัตกรรม
การศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๕  คน 

๓.๒ ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เนื่องในวันมหกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ “นวัตกรรม
การศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๓  คน 



๑๑ 

 

๓.๓ ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เนื่องในวันมหกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ “นวัตกรรม
การศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๓  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

๑.๔  การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านสันกำแพง 
 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นายประวัติ  ศรีอ่อน 

๑๓/๘/๒๕๖๕ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวิทย

ฐานะ 
ออนไลน์ ก.ค.ศ 

๑๖/๘/๒๕๖๕ 
การอบรม ว๙สพป เพ่ือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวิทย

ฐานะ 
ออนไลน์ ก.ค.ศ 

นางสาวอังศุมาลิน  
โกษศิริศิลป์ 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จุดประกายความคิดพิชิต
การจัดการเรียนรู้ตามทฎี 

constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 
งานมหกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม
การศึกษา 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

นางบุญญาดา     
เบ้าหล่อเพชร 

๒๑/๑๐/๒๕๖๔ 

การพัฒนาข้าราชการแล
บุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะตามข้อตกลงในการ

พัฒนา(PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศีกษาลำปาง
ลำพูน 

๒๒/๒/๒๕๖๕ 
วิทยารการคำนวณครู

ปฐมวัย 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบูรณ์

เขต ๒ 

นางสำรวย  ไชยสาร 

๕/๙/๒๐๒๒ 

การประชุมปฏิบัติการ
ระดับชาติการจัดการศึกษา
เพ่ือป้องกันแก้ปัญหาเหล้า
บุหรี่ด้วยคำพ่อสอนครั้งที่ ๖ 

ห้องบุณยเกตุ
หอประชุมคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ.สสส. สคล. 

๒๑/๑๐/๒๐๒๑ 
การพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา



๑๓ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะตามข้อตกลงในการ

พัฒนา(PA) 

มัธยมศึกษาลำปาง
ลำพูน 

๑๕/๑๑/๒๐๒๑ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะค่ะราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน PA สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 
ร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอำเภอ 
สันกำแพง 

นางวิจิตรา   
ประกอบของ 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนาPappงาน
(PERFORMANCE  

AGRMENT: 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิด พิชิต
การจัดการเรียนรู้ตามทฤ 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

ว่าที่พันตรีนพปฎล  
หาญจักราพิทักษ์ 

๒๔/๑๒/๒๕๖๔ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 
โรงแรมอิงธารรี

สอร์ท จ.นครนายก 
มูลนิธิต่อต้านการ

ทุจริต 

นางสุภาพ    
 จันลาวงศ ์

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางานPA 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียนบ้านสัน

กำแพง 

๑๘/๑/๒๕๖๕ 
ความรู้นิทานพ้ืนบ้านเรื่อง 

ท้าวก่ำกาดำ 
ออนไลน์ 

เพจ Like สาระ
ภาษาไทย 



๑๔ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๑๖/๔/๒๕๖๔ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
สืบสานคุณค่าสารานุกรม

ไทยสำหรับเยาวชน 
ออนไลน์ กศน. อำเภอบ้านนา 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 
มหกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ นสัตกรรมการศึกษา 
โรงแรมเขียงใหม่ 

ภูคำ 
สพป.ชม เขต๑ 

นางลภัสรดา  เทพจร 

๓/๘/๒๐๒๒ 

การอบรมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนโครงการ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มพ้ืนที่การศึกษา ประจำ

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ 

โรมแรมคุ้มภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒/๙/๒๐๒๒ 

ประชุมเชิงปฏฺิบัติการ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ

เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ห้องประชุมล้านเงิน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต๑ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสายทอง    
ใจปัญญา 

๘/๑๒/๒๕๖๔ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนร฿แบบออนไลน์

สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ออนไลน์ สพฐ. 

๗/๓/๒๕๖๕ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณา
คดีปกครองและความชอบ

ด้วยกฎหมายของการ
กระทำทางปกครอง 

ออนไลน์ 

สำนักงานศาลปด
ครองเชียงใหม ่

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๑/๔/๒๕๖๕ 
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 



๑๕ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นางพรพิมล  ทามี 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน PA 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

Online 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิดพิชิต

การเรียนรู้ตามทฤษฎี 
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางหญิง  หงษ์รัตน์ 

๑๕/๑๐/๒๐๒๑ 
การจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๒๘ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนา(PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สพป.ชม.เขต ๑ และ
เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกาา
อำภอสันกำแพง 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
"จุดประกายความคิด พิชิต
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี 

Constructionism" 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้"

นวัตกรรมการศึกษา" ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพั้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑    

นางนันทนา 

๕/๔/๒๐๒๒ 
การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 
อบรมออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ ๓ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงพัฒนา
งาน ( PA) สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

เครือข่ายครู สกพ. 
สพป.ชม.๑ 



๑๖ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๕/๔/๒๐๒๒ 

การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

อบรมออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๒ 

๑๒/๔/๒๐๒๒ 
สะเต็มศึกษานวัตกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

อบรมออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๒ 

๑๓/๔/๒๐๒๒ 

การปรับปรุงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง
๒๕๖๐) กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

อบรมออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๒ 

 ๙/๑๐/๒๕๖๔ 
นวัตกรรมการบริหาร

การศึกษา และการจัดการ
เรียนรู้ 

อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสาวสุพัฒิดา    
เรืองนามกิจ 

๒๓/๔/๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย

กระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบ

ออนไลน์ กิจกรรมที่ ๗ สื่อ
ยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ 

อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๖/๔/๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย

กระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบ

ออนไลน์ กิจกรรมที่ ๘ การ

อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๗ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
สอนให้สนุกจากครูที่มี

ประสบการณ์ 

๕/๖/๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย

กระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบ

ออนไลน์ กิจกรรมที่ ๑๐ 
Active Learning 

อบบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๙/๓/๒๕๖๕ 
โครงการหลักสูตรการ

ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม
ด้วยกระบวนการโค้ช 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพงและ

ระบบออนไลน์ 

ศูนย์คุณธรรม
(องค์กรมหาชน) 
และสพป.ชม ๑ 

นางสาวเนตรรติ
กานต ์   เทียนเลา

แสน 

๓๑/๑๐/๒๕๖๔ การจัดการเรียนรู้ในอนาคต อบรม online คุรุสภา 

๑๕/๓/๒๕๖๕ 
คุณธรรมสร้างสุขสำหรับ

ผู้เรียน 
อบรมonline สพฐ. 

๒๙/๔/๒๕๖๕ หลักการปฏิบัติราชการ อบรม online สพฐ 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

Constructionism 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

นางสาวณัฐชาดา  
สุภามูล 

๒๙/๑๐/๒๐๒๑ 
BBL ช่วยครูฝ่าวิกฤต 

นักเรียนชั้น ป.๑-๓ อ่าน
ออก เขียนได้ 

หลักสูตรออนไลน์ 
BBL Workshop 

Online บริษัทธาร
ปัญญา 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน 

(PERFORMANCE 
AGREEMENT : PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สพป.ชม ๑ ร่วมกับ
เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
อำเภอสันกำแพง 



๑๘ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๒๖/๔/๒๐๒๒ 
การสอนให้สนุกจากครูที่มี

ประสบการณ์ 
ผ่านระบบออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๙/๔/๒๐๒๒ หลักการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางอรชาภา   
ธำรงกุลรวี 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 

การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน  

(PERFORMACE 
AGREEMENT:PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมฯ
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 

๑ 

๘/๑๑/๒๐๒๒ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๑/๒/๒๐๒๒ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการและ
เทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFRเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

จังหวัดเขียงใหม่ 
องค์การค้าของ 

สกสค. 

๗/๓/๒๐๒๒ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณา
คดีปกครองและชอบด้วย
กฏหมายของการกระทำ

ทางปกครอง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักศศาลปกครอง
เชียงใหม่ สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 

มหกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ "นวัตกรรม

การศึกษา" ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ภู
คำ อำเภอดมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางพรทิพย์   
วงศ์ม่าน 

๑๑/๑๔/๐๐๖๔ 
การดำเนินตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่ง
วิทยฐานะข้าราชการและ

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๑๙ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
บุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู 

๑๑/๒๐/๐๐๖๔ 
การจัดทำข้อตกลงในการ

พัฒนางาน(วpa) 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาเขต๑ 

๕/๑๓/๐๐๖๕ 
จุดประกายความคิดพิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
(constructionism ) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางรวงทอง     
เนียมงาม 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 

การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน

(PERFORMANCE 
AGREEMENT:PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านสันกำแพง 

สพป.ชม.เขต๑ 
ร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอำเภอสัน
กำแพง 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จุดประความคิด พิชิตการ

การจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีConstructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

ร่วมงานมหกการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นวัตกรรมการศึกษา ปี
การศึกษา๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

นางเบญจวรรณ  
แสงบุญ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA) สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

๑๕/๑๒/๒๐๒๑ 
การพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านกระบวนการ

ออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 



๒๐ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ภายใต้กิจกรรม

ส่งเสริมกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Ethics  in  Professional  
Learning  Community  : 
E - PLC)  ประจำปี ๒๕๖๔ 

นางสุทธิพร  บุญ
เมือง 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (PA) 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๑/๔/๒๐๒๒ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้"นวัตกรรมการศึกษา" 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

นางสุวปรียา  อารีศิริ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)สำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (PA) 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

๒๑/๓/๒๐๒๒ 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสำหรับครูผู้สอน 

(ออนไลน์) 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 

(ออนไลน์) 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 

(ออนไลน์) 



๒๑ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๑/๔/๒๐๒๒ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง  

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นวัตกรรมการศึกษา 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

นางสาวพิกุล  ตันดี ๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้"นวัตกรรมการศึกษา" 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

นางปิยวรรณ   
เตไชยกูล 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)สำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (PA) 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

๑๘/๑๐/๒๐๒๑ 

มุมมองของการบริหารการ
จัดการศึกษาและการพัฒนา

ทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็น
พลเมืองยุคดิจิทัลจองโลก

แห่งศตวรรศท่ี ๒๑ 

ออนไลน์ สพฐ 

นางมัตติกา  ติดนนท์ ๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียนบ้านสัน
กำแพง 



๒๒ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๑/๔/๒๐๒๒ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ"จุด
ประกายความคิด  พิชิตการ

จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี  
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางสายทอง   
ใจปัญญา 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน(Performance  
Agreement : PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๘/๑๒/๒๐๒๑ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับ
ครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ออนไลน์ สพฐ. 

๗/๓/๒๐๒๒ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณา
คดีปกครอง และความชอบ

ด้วยกฎหมายของการ
กระทำทางปกครอง 

ออนไลน์ 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม ่

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
"นวัตกรรมการศึกษา"ปี

การศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สพป.ชม.๑ 

นายสุภณา   
จันต๊ะจาย 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางานPA 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

นางนิ่มอนงค ์ รังษี 
๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สพปชม.๑ร่วมกับ
เครือข่ายอำเภอสัน

กำแพง 

๒๘/๒/๒๐๒๒ ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง ระบบออนไลน์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๒๓ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมแบกเปลี่ยนเรียนรู้ 
"นวัตกรรมทางการศึกษา" 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืน
การศึกษาเชียงใหม่

เขต๑ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
ฐิติชญา  หนูนแปง 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิดพิชิต

การเรียนรู้ ตาม
ทฤษฎีConstructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 
การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน PA สำหรับ

ข้าราชการครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๑/๑๐/๒๐๒๑ 
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิยท

ฐานะแบบใหม ่ในระบบการ
ประชุมออนไลน์ 

การประชุมออนไลน์ 
ด้วยระบบ

ZoomMeetingและ 
YoutubeLive 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา 

๗/๓/๒๐๒๒ 
วินัยและสิทธิประโยชน์และ

บุคลากรทางการศึกษา 

การประชุมออนไลน์ 
ด้วยระบบ

ZoomMeetingและ 
YoutubeLive 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม ่

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค๑๕ 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา 
โรงแรมเชียงใหม่ 

ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวนันท์นภัส  
ขัติรัตน์ 

๑๑/๑๔/๐๐๖๔ 

การดำเนินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตำแหน่ง
วิทยฐานะข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๑๑/๒๐/๐๐๖๔ 
การจัดทำข้อตกลงในการ

พัฒนางาน(วpa) 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาเขต๑ 



๒๔ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๕/๑๓/๐๐๖๕ 
จุดประกายความคิดพิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
(constructionism ) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา 
โรงแรมเชียงใหม่ 

ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางกฤษณ ี  
วงษ์ศรียา 

๑๐/๑๑/๒๕๖๔ เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง Online สพม.กทม.๑ 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๙/๑๑/๒๕๖๔ 
การทำข้อตกลงในการ

พัฒนางาน PA 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
สพป.ชม๑ 

นางอัญญรัตน์   
มณีทอง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)ส ำหรับ
ข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๒ 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นวัตกรรมการศึกษา ปี 

๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๔/๘/๒๕๖๕ Active learning 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางอำภา  ศรีชะนา 
๓/๗/๐๐๖๕ 

ศาลปกครองวิธีพิจารณาคดี
ปกครองและความชอบด้วย

กฎหมาย 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม่ 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (PA) 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 



๒๕ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

 ๗/๗/๐๐๖๔ 
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ตามแนวคิดโฮสโคป 
อบรมออนไลน์ 

สพปเพชรบูรณ์ เขต 
๓ 

นางสุพิน   
มณีศรีสุวรรณ 

การจัดทำ
ข้อตกลงในการ

พัฒนางาน 
(PA)สำหรัสำ

หรับข้าราชการ
คร ู

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป ชม๑ 

การจัดทำข้อตกลง
ในการพัฒนางาน 
(PA)สำหรัสำหรับ

ข้าราชการครู 

๓/๗/๐๐๖๕ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณา
คดีปกครองและความชอบ

ด้วยกฎหมาย ของการ
กระทำทางการปกครอง 

อบรมออนไลน์ ศึกษาธิการภาค ๕ 

๔/๑/๐๐๖๕ 
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๕/๑๓/๐๐๖๕ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางจันทร์เพ็ญ   
คำฝั้น 

๑๔/๘/๒๐๒๑ 

การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน 

PERFORMANCE 
AGREEMENT (PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา เขต ๑ 

๒๐/๘/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ ร่วมกับ
เครื่อข่าย เขต ๑ 

๑/๔/๒๐๒๒ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 



๒๖ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นวัตกรรมการศึกษา ปี 
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ  อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสุดารัตน์   
พุดหน่อย 

๙/๑๐/๒๕๖๔ 

การจัดการสอบดิจิทัล
รองรับการเรียรการสอน
รูปแบบผสมผสานอย่าง

ปลอดภัย 

อบรมออนไลน์ 
สพฐร่วมกับบริษัท

ไมโครซอฟท์
ประเทศไทย จำกัด 

๒๐/๑๑/๒๕๖๕ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

อบรมออนไลน์ 

สพป.ชม.๑ ร่วมกับ 
เครื่อข่ายพัฒนา

คุณภาพทาง
การศึกษา 

อ.สันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

"นวัตกรรมทางการศึกษา"ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 

นายประกิจ   
จักร์แก้ว 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 
การเขียนข้อตกลงพัฒนา 

pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๕ การจัดทำข้อตกลง pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ นวัตกรรมการศึกษา เชียงใหม่ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

นางธวัลกร  ทองนาค 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 
จัดทำการตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการสายครูผู้สอน 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๘/๒๐/๐๐๖๕ 
เข้าร่วมงานมหกรรมแลกเป

ลื่ยนเรียนรู้นวัตกรรม
การศึกษาสำนักงาน

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานการศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 



๒๗ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
การศึกษาการประถมศึกษา

เชียงใหม่เขต๑ 

นางสาวจินตนา    
อรุณแก้ว 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 
การเขียนข้อตกลงพัฒนา 

pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๕ การจัดทำข้อตกลง pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ นวัตกรรมการศึกษา เชียงใหม่ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางมยุรี       
ปัทมรังสรรค์ 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 
การเขียนข้อตกลงพัฒนา 

pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๕ การจัดทำข้อตกลง pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ นวัตกรรมการศึกษา เชียงใหม่ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาววณิชากร    
วงค์เงิน 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ การเขียนข้อตกลงพัฒนา pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๕ การจัดทำข้อตกลง pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ นวัตกรรมการศึกษา เชียงใหม่ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   
สายสุภา 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ การเขียนข้อตกลงพัฒนา pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๕ การจัดทำข้อตกลง pa 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 



๒๘ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๒๐/๘/๒๕๖๕ นวัตกรรมการศึกษา เชียงใหม่ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นายปิติพงค ์   
ถิ่นสำโรง 

 

๑๑/๑๒/๒๐๒๑ 
 

การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน

(PERFORMANCE 
AGREEMENT : PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๕/๑๒/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
Construcionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๘/๑๒/๒๐๒๒ 
การวัดความรู้เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนดุสิต 

นางสาวดาราพร   
ขัติยะ 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงใน
การพัฒางาน (PA) สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 

๑/๔/๒๐๒๒ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การเรียนรู้ตามทฤษฏี 
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นายกฤษปสรรค์  
กีฬาแปง 

๑๕/๓/๒๕๖๕ การให้สัญญาณจราจร 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 



๒๙ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 
การประชุมเชิงปฎิบัติการ
การจัดทำข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพสันกำแพง 

๑๔/๑๐/๒๕๖๕ 
การจัดการเรียนรู้แบบ 

active leaning 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวชลธิชา   
นามสง่า 

๑๔/๘/๒๕๖๕ 

การปฏิบัติการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 

Learning สู่สมรรถนะ
สำคัญผู้เรียน 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๙/๘/๒๕๖๕ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ

ดิจิทัล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน

(PERFORMAANCE 
AGREEMENT:PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางสาวรัตนา   
สังข์ทอง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)สำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

On line 

สพป.ชม.๑ ร่่วมกับ
เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
อำเภอสัันกำแพง 

 ๗/๓/๒๐๒๒ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และความชอบด้วย
กฎหมาย ของการกระทำ

ทางปกครองและ
กรณีศึกษา: คดีพิพาท
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล วินัยและสิทธิ

On line(zoom 
meeting) 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม่ 



๓๐ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
ประโยชน์ของข้าราชชการด

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 ๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

 ๑๔/๘/๒๐๒๒ 
การพัฒนาการจดการเรียนรู้

เชิงรุก Active leaning 
รุ่นท่ี๒ 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวสมใจ   
แสงอรุณ 

๗/๓/๒๐๒๒ 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล วินัยและ

สิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ออนไลน์ 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม ่

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๑๐/๑๐/๒๐๒๑ 

โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินตำแหน่งการ
เลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามข้อตกลงในการ

พัฒนางาน 

ออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

เขต ๑ 

๙/๑๑/๒๐๒๑ 

การสร้างห้องเรียนออนไลน์
ที่มีระบบ LMS&MIS  เพ่ือ
ใช้เป็นประเด็นท้าทายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านและผสมผสาน 

ออนไลน์ สถาบันไอเวิลด์ 



๓๑ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๑๙/๔/๒๐๒๒ 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน จาก
ทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง 

ออนไลน์ 
บริษัท อักษร เอ็ด

ดูเคชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

๑๘/๔/๒๐๒๒ 
อุ่นใจไซเบอร์ สำหรับ

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

ออนไลน์ 
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางเกตุธิดา   
จักร์แก้ว 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน 

(PERFORMANCE 
AGREEMENT : PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดการทำข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) สำหรับ
ข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๘/๒/๒๐๒๒ ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๐/๘/๒๐๒๒ นวัตกรรมการศึกษา 
โรงแรมเชียงใหม่ 

ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๔/๘/๒๐๒๒ การจัดการเรียนรู้ในเชิงรุก 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

 
 
 
 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียนบ้านสัน

กำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 
การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)สำหรับ

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา



๓๒ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
 
 

นางสาวคณิตตา   
บุญทา 

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 
ร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอำเภอสัน
กำแพง 

๗/๓/๒๐๒๒ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทำทาง

ปกครอง 

ผ่านระบบ Zoom 
meeting 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม ่

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งคร ู"การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA" 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"
การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน PA สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๖/๓/๒๕๖๕ 

การอบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้
ด้วยตนเอง หลักสูตร "จิต
วิญญาณความเป็นครูที่ดี

ออนไลน์  



๓๓ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
นางสาวจันจิราภา  

เทพซาว 
ตามหลักคำสอนใน

พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒" 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"จุด
ประกายความคิด พิชิตการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

constructionism" 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

การเข้าร่วมงานมหกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นวัตกรรมการศึกษา ปี 
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวคชาภรณ์  
จำปาอิ่ม 

๑/๔/๒๐๒๒ 

การยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในการประกอบ

วิชาชีพให้ถูกต้องตาม
หลักธรรมคำสอน 

อบรมออนไลน์ 

หน่วยเผยแพร่
ศีลธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
และมหาวิทยาลัย

ราชภัฎกำแพงเพชร 

๒๓/๔/๒๐๒๒ 
สื่อยุคใหม่ การศึกษา

ออนไลน์ 
อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๙/๔/๒๐๒๒ หลักกการปฏิบัติราชการ อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๘/๖/๒๐๒๒ 
คุณค่าทางวัฒนธรรมใน
ความงดงามของชีวิต 

อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๕/๕/๒๐๒๒ Active Learning อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑/๑/๒๐๒๒ 
ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่
พลเมืองดิจิทัลสำหรับครู

ระดับประถมศึกษา 
ออนไลน์ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)   

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย



๓๔ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

นายกิติพันธ์   
พรหมชนะ 

๔/๕/๒๐๒๒ การเขียนโปรแกรม Scratch ออนไลน์ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)  และสถาบัน

ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

๔/๖/๒๐๒๒ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาการ

คำนวณสำหรับครูขั้นสูง 
วิทยาการข้อมูล  รุ่นที่ ๓ 

ออนไลน์ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)  และสถาบัน

ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

๕/๑๒/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๑๑/๑๒/๒๐๒๑ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่ง และวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางสาวทิฆัมพร    
คงสกุล 

๑/๗/๒๕๖๕ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านลูกเสือ 

การทดสอบความรู้
ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่มัธยมสุรินทร์ 



๓๕ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๑๖/๔/๒๕๖๕ 
การจัดการเรียนรู้แบบ

Active Learning 

การทดสอบความรู้
ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนวัดนาเยีย
วิทยา อำเภอนาเยีย 

จ.อุบลราชธานี 

๑๓/๖/๒๕๖๕ 
จุดประกายความคิดพิชิต
การจัดการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีConstructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางสาวจีรนันท์  
ธนันวัฒน์เมธ ี

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน

(PERFORMANCE 
AGREEMENT : PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สพป.ชม.เขต ๑ 
ร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอำเภอสัน
กำแพง 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
งานมหกรรมแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้"นวัตกรรมการศึกษา" 

ปี ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นายคมกริช   
รัตนแสง 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่ง
วิทยฐานะ ตำแหน่งครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำ
ข้อตกลงพัฒนางาน PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นวัตกรรมการศึกษา 
โรงแรมเชียงใหม่ 

ภูคำ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา



๓๖ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๑/๑๐/๒๕๖๔ 
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ

เยาวชนต้นแบบด้าน
ศีลธรรม ระดับประถมศึกษา 

online 
ชมรมพุทธศาสตร์

สากล 

นางเสาวคนธ์   
แสนวิไล 

๓/๑๐/๒๕๖๔ 

การคัดกรองเด็กพิการ ๙ 
ประเภท และเขียนแผนการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล 
โครงการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาเรียนรวม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

เป็นวิทยากรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง และวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่ง ครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่

พลเมืองดิจิทัล (Digital 
Citizenship)๙ ๒๕ 

online 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกกาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี กรม

สุขภาพจิตกระทรวง
สาธารณสุข บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ 



๓๗ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
เซอร์วิส จำกัด 

(มหาชน) 

 ๙/๔/๒๕๖๕ 

การเขียนโปรแกรม Scratch 
(Coding Online for 

Teacher Plus: C๔T Plus-
Scratch) 

online 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกกาขั้นพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นางสาวเกษรินทร์  
นามแก้ว 

๒๐/๑๑/๒๕๖๕ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (PA) สำหรับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
งานมหกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางอังคณารักษ ์ 
จันทร์ทอง 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่ง และวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งคร ู"การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน" 
(Performance 
Agreement:PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA)สำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 



๓๘ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จุดประกายความคิด พิชิต
การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎี Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางสาวพิมพร   
ชาวน่าน 

๑๑/๑๓/๐๐๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
และวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งคร ู"การเขียน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(PERFOMANCE  
AGREEMENT:PA)" 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๑๑/๒๐/๐๐๖๔ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)สำหรับข้้า
ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา" 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

นางสาวภรณ์ทิพย์  
แตงทอง 

๓/๗/๐๐๖๕ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และความชอบด้วย
กฎหมาย ของการกระทำ

ทางปกครอง และ 
กรณีศึกษา :คดีพิพาท
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล วินัยและสิทธิ

ประโยชน์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ออนไลน์ 
ศาลปกครอง

เชียงใหม่ 

๔/๑/๐๐๖๕ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๕/๑๓/๐๐๖๕ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"จุด
ประกายความคิด พิชิตการ

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๓๙ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

Constructionism" 

นางสาวกัลวลี   
เชี่ยวชาญ 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลาการทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู การเขียน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๗/๓/๒๐๒๒ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครองและความชอบด้วย
กฎหมาย ของการกระทำ

ทางปกครอง และ
กรณีศึกษาคดีพิพาท

เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล วินัยและสิทธิ

ประโยชน์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม ่

และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 

อบรมเชิงปฏิบัติการจุด
ประกายความคิด พิชิตการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 

เข้าร่วมงานมหกรรมการ
แลกเปลี่ยรนรียนรู้ 

"นวัตกรรมการศึกษา" ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางนภาพร     
พานิชสุข 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน ( Performance 
Agreement : PA ) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๔๐ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๑/๔/๒๐๒๒ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน ( PA ) สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหม่ 

เขต๑ 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
Contructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 

งานมหกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ "นวัตกรรม

การศึกษา" ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

นายณัฐพงค ์  
สายสุริยะ 

๗/๓/๒๐๒๒ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และความชอบด้วย
กฎหมาย ของการกระทำ

ทางการปกครอง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม่ 

๒๑/๑/๒๐๒๒ 

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้
หน้าที่พลเมืองดิจิทัล 

สำหรับครูระดับ
ประถมศึกษา 

On line ๙ ชั่วโมง 
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๕/๒/๒๐๒๒ 
การใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย MOE 

Safety Platform 
On line 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายนรินทร์     
สามใจ 

๑๔/๑๑/๒๕๖๕ 

การดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิมยะ
ฐานะข้าราชการการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๕ 
การจัดทำข้ตกลงในการ
พัฒนาการ pa สำหรับ

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๔๑ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
ข้าราชการครูและบุคคลกร

ทางการศึกษา 

๒๓/๗/๒๕๖๕ 
ADHD เคล็ดไม่ลับ  สมาธิ

ส้น 
NANNEEBOOKS NANNEEBOOKS 

นายเมธี  แสนสำโรง 

๑๕/๑/๒๐๒๒ 
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 
รร.บวกครกน้อย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๒/๓/๒๐๒๒ Active learning 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวอาทิตยา   
ภัชรวาท ี

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
และวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA) สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา" 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สพป.ชม.๑ ร่วมกับ
เครือข่ายคุณภาพ

การศึกษาอำเภอสัน
กำแพง 

๑๘/๑๑/๒๐๒๒ 

การเขียนโปรแกรม Scratch 
(Coding Online for 
Teacher:C๔T Plus-

Scratch)) 

ระบบออนไลน์ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสาตร์และ
เทคโนโลยี 



๔๒ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๑๙/๑๑/๒๐๒๒ 

วิทยาการข้อมูล (Data 
Science) (Coding Online 
for Teacher:C๔T Plus-

Scratch)) 

ระบบออนไลน์ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสาตร์และ
เทคโนโลยี 

๒/๙/๒๐๒๒ 

การส่งเสริมสร้างความรู้ด้าน
สุจริต โครงการโรงเรียน
สร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน 

สานสายใย ใส่ใจสิทธิ 

ระบบออนไลน์ โรงเรียนสันกำแพง 

นายวชิรวิทย์  
วันมหาชัย 

๑๔/๑๑/๒๕๖๔ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน 
(PERFORMANCE 

AGREEMENT : PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) สำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านสัน
กำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

๗/๓/๒๕๖๕ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
และความชอบด้วยกฎหมาย 

กรณีศึกษา : คดีพิพาท
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล วินัยและสิทธิ

ประโยชน์ของข้าราชการ
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

อบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม ่

และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“จุดประกายความคิด พิชิต
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 



๔๓ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

Constructionism” 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

เข้าร่วมงานมหกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

“นวัตกรรมการศึกษา” ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

 ๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
และวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งคร ู"การเขียน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน" 

โรงเรียนบ้านสัน
กำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางสาวดวงใจ   
บุญมาเมือง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) สำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 
ร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอำเภอ 
สันกำแพง 

นางสาววราภรณ์   
คำฝั้น 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี 
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๘/๒/๒๕๖๕ ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ "นวัตกรรม

การศึกษา" ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ภู
คำ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 



๔๔ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นางสาวพัชราภรณ์  
สาตะสาร 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 
การจัดทำข้อตกลงในการ

พัฒนางานPA 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

๑๔/๘/๒๕๖๕ Active learning 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

๓/๙/๒๕๖๕ 
อบรมเชิงปฏิบัติการนำ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ใช้และการถอดบทเรียน 

โรงแรมฮอลิเดย์ 
การ์เด้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

นายอินทุกร   
สิทธิวงค ์

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (PA) 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

๒๘/๒/๒๕๖๕ ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์  

๑/๔/๒๕๖๕ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นายอิทธิพล  อินถา 
๘/๘/๒๐๒๒ การทำวิจัยเชิงคุณภาพ ออนไลน์ 

มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราช

วิทยาลัยวิทยาเขต
ล้านนา 

๑๓/๗/๒๐๒๒ นาคในวรรณคดีไทย ออนไลน์ 
มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 



๔๕ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๖/๘/๒๐๒๒ การใช้เทคโนโลยีในการสอน ออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา 

๑๖/๗/๒๐๒๒ ภาษาสร้างสรรค์ โรงแรมเฮอริเทจ รักษ์ภาษาไทย 

นางสาวพรภัทริน  
ธรสุปรีย์ธรรม 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
และวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิดพิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางสาวพิชภัค  สาย
สนองยศ 

๗/๓/๒๐๒๑ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณา
การปกครองและชอบด้วย
กฎหมายและการกระทำ

ทางปกครอง 

ZOOM MEETING 
สำนักงานศาล

ปกครองเชียงใหม ่
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน PA สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน 
(PERFORMANCE : PA)) 

โรงเรียนบ้านสัน
กำแพง 

โรงเรียนบ้านสัน
กำแพง 

๒๑/๒/๒๐๒๒ 
การจัดการเรียนรู้แบบเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

สกสค. และ สพป.
เชียงใหม่เขต ๑ 



๔๖ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
และเทคนิคการสอนตาม
กรอบ CEFR เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ีท ๒๑ 

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
งานมหกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา 
โรงแรมเชียงใหม่ 

ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

นางสาวศิรินภา  
 ไชยชมภู 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน PA สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 

๒๓/๔/๒๐๒๒ 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาครูใน

ยุค New Normal 
ออนไลน์ 

Starfish 
Edukation 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
"นวัตกรรมการศึกษา" ปี

การศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 

นางศิรินันท ์ สิริสาร 

๒๑/๑๑/๒๐๒๑ 
การสอนเวทคณิตสำหรับครู

คณิตศาสตร์ 
ออนไลน์ 

สโมสรโรตารี สวน
หลวง ภาค ๓๓๕๐ 

โรตารีสากล 

๒๐/๑๒/๒๐๒๑ 

พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning 
กิจกรรม "๑๒ สัปดาห์ 

พัฒนานวัตกรรม Active 
Learning" 

ออนไลน์ 
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) สำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 
ร่วมกับเครือข่าย



๔๗ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอำเภอ 
สันกำแพง 

๒๘/๒/๒๐๒๒ ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๗/๓/๒๐๒๒ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
แกครอง และความชอบทาง
กฎหมาย ของการกระทำ

ทางปกครอง และ
กรณีศึกษา : คดีพิพาท
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล วินัยและสิทธิ

ประโยชน์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ออนไลน์ 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม ่

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

นางสาวสวรส  
 ราชคมน์ 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (Performance 
Agreement :PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA)สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต๑ 

๒๘/๒/๒๐๒๒ 

ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง 
ตามโครงการพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือสร้าง

ความยั่งยืนทางการเงินผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓/๘/๒๐๒๒ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"กระบวนการ จัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active learning สู่
มรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 



๔๘ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นางสาวพิลาวัลย์  
แดนวิมาน 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 
การดำเนินการตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกําแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) สำหรับ

ข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกําแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 

เข้าร่วมงานมหกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

"นวัตกรรมการศึกษา" ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวปริยาภัทร  
ไชยหาญ 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

ร่วมงานมหกรรมการแลก
แปลี่ยนเรียนรู้”นวัตกรรม
การศึกษา”ปีการศึกษา 

๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวธัญชนก  
เนตรดวง 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๗/๓/๒๐๒๒ 

ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และความชอบด้วย
กฎหมาย ของการกระทำ

ทางปกครอง 

ออนไลน์ 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม ่

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๓/๓/๒๐๒๒ 
Singapore Maths กับการ

ส่งเสริมสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ 

ออนไลน์ 
บริษัท อักษร เอ็ด

ดูเคชั่น จำกัด
(มหาชน) 

๒๘/๒/๒๐๒๒ ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) สำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 



๔๙ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นางสาวลภัสรินทร์  
วงศ์ฤดีศิริธาดา 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ การอบรมพัฒนา วPA 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ การพัฒนางาน PA 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
๑๐/๙/๒๐๒๒ ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง อบรมออนไลน์ สพฐ 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

นวัตกรรมการศึกษา 
โรงแรมเชียงใหม่ 

ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวเยาวพา 
  ใจหลวง 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๑๗/๓/๒๕๖๕ 

โครงการเสริมสร้างหลัก
ปฏิบัติราชการที่ดีจากคำ
วินิจฉับของศาลปกครอง

ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน
ทางปกครอง และเจ้าหน้าที่
ของรัฐประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ ๒๕๖๕ 

ออนไลน์ โปรแกรม 
zoom 

สำนักงานศาล
ปกครองเชียงใหม ่

กับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๕ 

๓/๙/๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฎบิัติการนํา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ใช้และการถอดบทเรียน (๑

โรงเรียน๑นวตักรรม) 

ประชุมวชิรธาร ชั้น 
๒ โรงแรมฮอลิเดย์ 

การ์เด้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

 
 

นางสาวกชกร 
  ใจระวัง 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง และวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๕๐ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๕/๙/๒๐๒๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ออนไลน์ การบวนการ 

Facilitatot เพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑ 

ออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวสุชานันท์  
ศรีใจ 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) สำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 
ร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอำเภอสัน
กำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑ 
ร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอำเภอสัน
กำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง และ

วิทยะฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งคร ู"การเขียน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

PA" 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิด พิชิต
การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎี Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
งานมหกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ "นวัตกรรม
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา



๕๑ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
การศึกษา" ปีการศึกษา 

๒๕๖๕ 
ประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๑ 
ประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวกฤตพร  
เขียวฮ่าม 

๑๕/๑๐/๒๐๒๑ 

การพัฒนางานระบบ PA (ว.
๙/๒๕๖๔) ตามเกณฑ์
มาตรฐานตำแหน่งวิทย
ฐานะครู (ว.๓/๒๕๖๔) 

อบรมออนไลน์ ๑๕/๑๐/๒๐๒๑ 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษำี 
Constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียนบ้านสัน
กำแพง 

นางสาวสิริญญา   
กาจิตร 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมแลกเปลี่ยนรู้
นวัตกรรมการศึกษา 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางศตนันท ์ ชุ่มมาลี 
๒๐/๑๑/๒๐๒๑ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน PA สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหม่

เขต ๑ร่วมกับ
เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
อำเภอสันกำแพง 

๑๓/๑๑/๒๐๒๑ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนางาน PA 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
 
 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 
การดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 



๕๒ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
 
 
 

นางสาวจรรยา  
 คำป๊อก 

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวกนกวรรณ  
จินารักษ์ 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 



๕๓ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นางสาวธัญวรัตม์  
เมืองคำ 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวสิริกานต ์ 
กูณกูล 

๑/๕/๒๐๒๒ 
การสร้างนิทานการ์ตูน
ภาพเคลื่อนไหวด้วย

แอปพลิเคชั่นplotagon 
Zoom 

บริษัทมีเดียแอนด์เท
รนนิ่งจำกัด 

๑๓/๕/๒๐๒๒ 
จุดประกายความคิดพิชิต
การจัดการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีconstructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๓/๗/๒๐๒๒ 
ADHDเคล็ดไม่ลับรับมือเด็ก

สมาธิสั้น 
Online Nanmeebook 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
งานมหกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวอนุตรา  สุทธิ
คำ 

๑/๑๒/๒๐๒๑ 
อบรมการสอบวัดระดับ

ภาษาจีน HSK-๕ 
ออนไลน์ 

XI'AN Jiaotong 
University 



๕๔ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๓๐/๘/๒๐๒๒ 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ที่มีปฎิสัมพันธ์เเบบ 

Active Learning ด้วย 
Quizizz.com 

ออนไลน์ 
โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย รังสิต 

นางสาวกมลพรรณ  
สุทธิ 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม

การศึกษา 
เชียงใหม่ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวศิรินทิพย์  
จันทร์ตาเงิน 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐารนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาววีรนุช    
 ชุดเงิน 

๑๔/๘/๒๐๒๒ 
การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

 
 
 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐารนะข้าราชการครูและ

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๕๕ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
นางสาวณฐิญา  มา

จุม 
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวกุลณัฐ  
 มะโนวร 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๕/๒/๒๕๖๕ 
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

อบรมออนไลน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา



๕๖ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
ประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต ๑ 

นางสาวจิรนิตรา  
สร้อยสาย 

๑๓/๑๑/๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งครู (ว PA) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ " 
จุดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
(Construction) 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑/๔/๒๕๖๕ 

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
"การประกันคุณภาพทาง
การศึกษา" ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ "นวัตกรรม

การศึกษา" ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวฉัตรชนก    
พุฒลา 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

 
 
 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

 
 
 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 



๕๗ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นายยอดชาย  
 ก้อนมณี 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาววรวรรณ  
พานแก้ว 

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
งานมหกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา 
โรงแรมเชียงใหม่ 

ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

 
 
 

นายอัฐพล  ปรีชา
มานพวงศ์ 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านสันกำแพง 

ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านสันกำแพง 



๕๘ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

PA 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นายรัตนวัชร์  
 ลมทวีวงศ ์

๒๐/๘/๒๐๒๒ 
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นวัตกรรมการศึกษา 
โรงแรมเชียงใหม่ 

ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๓/๔/๒๐๒๒ 
สื่อยุคใหม่ การศึกษา

ออนไลน์ 
ออนไลน์ 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นางสาวณัฐชานันท์  
กีติสิทธิ์ 

๒๑/๓/๒๐๒๒ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี ๒๑ 

ออนไลน์ 
สพป อุบลราชธานี 

เขต ๕ 

๑/๔/๒๐๒๒ 
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๑๔/๑๑/๒๐๒๑ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดําเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตําแหน่ง และวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งครู 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๕๙ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นายพิพัฒน์  
 มณีเดชากุศล 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาววรรณภา   
ชูสร้อย 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 
งานมหกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ “นวัตกรรม
โรงแรมเชียงใหม่ 

ภูคำ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา



๖๐ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
การศึกษา”ปีการศึกษา

๒๕๖๕ 
ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางอรพรรณ 
  ใจเขื่อนแก้ว 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวบัวตอง  
เจริญโชคมหันต์ 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๖๑ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวปัณฑิตา  
เวียงนนท์ 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จัดประกายความคิด พิชิต

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
constructionsm 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

นางสาวปิยมาศ  
สมใจอ้าย 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวอัญมณี  
หอมอ่อน 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

 
 
 
 
 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐารนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๖๒ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
ว่าที่ร้อยตรี

หญิงธนัญชญา  
 เลิศวงศ์ร่มเย็น 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

นางสาวศิรินันท์  
 ใจอ้าย 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐารนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จุดประกายความคิดพิชิต
การจัดการเรียนรู้ตาม 
constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๖๓ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นางสาวราตีฟา  
 ขันธวิธ ิ

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑/๔/๒๐๒๒ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

นางสาวศุภัคชญา  
แก้วคำฟู 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 



๖๔ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑/๔/๒๐๒๒ 
การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

นางสาวรัตนกร   
สายกูด 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จุดประกายความคิดพิชิต
การจัดการเรียนรู้ตาม 
constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

 
 
 
 

๑๑/๑๓/๐๐๖๔ 
การเขียนข้อตกลงในการ

พัฒนาวานPA 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 
โรงเรียน 

บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 
การจัดทำข้อตกลงในการ

พัฒนางานpa 
โรงเรียนบ้านสัน

กำแพง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา



๖๕ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ   
มาอ้าย 

 

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

๒๙/๗/๒๕๖๕ ความรู้พื้นฐานภาษาไทย ออนไลน์ 
โรงเรียนฤทธิ
ยะวรรณาลัย 

๓๑/๗/๒๕๖๕ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
และจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ที่ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี ๒๑ 

ออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต๕ 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 
มหกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา 
ปีการศึกษา๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต๑ 

นางสาววชิราภรณ์  
ศรีสุวรรณ 

๑๓/๑๑/๒๕๖๔ 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐารนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู “การเขียน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
PA 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๑๑/๒๕๖๔ 

การจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานPAสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

๒๐/๘/๒๕๖๕ 

งานมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “นวัตกรรม

การศึกษา”ปีการศึกษา
๒๕๖๕ 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 



๖๖ 

 

ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

๑๓/๕/๒๕๖๕ 
จุดประกายความคิดพิชิต
การจัดการเรียนรู้ตาม 
constructionism 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

โรงเรียน 
บ้านสันกำแพง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

ผลการดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง 
ผลมีดังต่อไปนี้ 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้ารับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน  ๑๒๕  คน                 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๑๕  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพโดยเข้ารับการอบรม,  ประชุมสัมมนา  ตามหนังสือ
สั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ และหน่วยงานนอกสังกัด  เพื่อจะได้นำ
ความรู้จากการอบรม,  ประชุมสัมมนา  มาพัฒนาตนเอง  โรงเรียนและนักเรียน  อีกท้ังยังเป็นการสนองต่อนโยบาย
ของหน่วยงานต่อไป  และยังมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
วิชาชีพ  จำนวน  ๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๘๕  เนื่องจากการอบรมไม่เกี ่ยวข้องกับสายงานที่โรงเรียนได้
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่และเพ่ิงเริ่มปฏิบัติหน้าที่งานสอนในระยะเวลาไม่ถึงสี่เดือน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1.  คณะครูมีงาน  ภาระการสอนที่เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วทุกคน  การดำเนินการในบางเรื่อง  ส่วน
ราชการกำหนดปฏิทินการดำเนินการที่กระชั้นชิด  จึงเป็นสภาวะเร่งรีบของโรงเรียนที่เป็นผู้ปฏิบัติที่
จะต้องทำงานส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทำให้เกิดความล่าช้า 

2. โรงเรียนยังขาดครูผู้สอนที่ยังสอนไม่ตรงเอกอีกหลายคน 
3. คณะครู  ได้รับภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนมากเกินไป  บางครั้งทำให้การทำงานด้านวิชาการได้ไม่ดี

เท่าท่ีควร 
4. ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่ มีการจัดอบรม  ประชุม สัมมนา บ่อย ทำให้คณะครูต้องทิ้งห้องเรียน 
5. ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด ๑๙)  ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบ  ON-Air,  

On-Demand  และ  On-hand  ครูต้องเตรียมการสอน, ใบงาน, การรับ – ส่งใบงานของนักเรียน เป็น
จำนวนมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ลดภาระงานของคณะครู  ในเรื่องที่นอกเหนือจากงานการสอนให้น้อยลง  เพ่ือที่คณะครูจะได้มีเวลา มา

พัฒนาผลการเรียนของนักเรียน 
2. ลดการจัดการอบรม  ประชุม  สัมมนา ที่ไม่เกี่ยวข้องการพัฒนาด้านวิชาการการลง  เพ่ือไม่เป็นภาระแก่

คณะครูมากเกินไป 
3. จัดเพิ่มอัตราครูที่มีวิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ 
4. เพ่ิมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  ที่ทันสมัยให้กับครูมากข้ึน  เพ่ือที่จะได้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด ๑๙ ได้ดียิ่งขึ้น) 
 


