
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการพัฒนา วัน/เดือน/ป ี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 
1. นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 

 
1. อบรมครูด้วยระบบ

ทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

9-11 
พฤษภาคม 

2562 

ศูนย์ฝึกอบรม 
และให้ค าปรึกษา 

สะเต็มศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 

 

2. อบรมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และแนวทาง การประเมิน
คุณภาพภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

4 
มิถุนายน 
2562 

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ 
การศึกษา 

(องค์กรมหาชน) 

3. ประชุมสัมมนาโรงเรียน
เครือข่ายคุ้มครองเด็ก

ภาคเหนือ 
 

30    
สิงหาคม
2562 

เครือข่ายคุ้มครอง
เด็กภาคเหนือ 

๔. สัมมนาทางวิชาการพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา

สู่การปฏิบัติ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปี 2562 

 

6    
กันยายน 
2562 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ประชุมเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจาก

ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องค์การมหาชน) 
รอบ 4 

 
 

15    
กันยายน 
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 
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  ๖. อบรมหลักสูตรการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยา
ฐานะครูช านาญการพิเศษ 

17-20 
ตุลาคม 
2562 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

 

๗. อบรมการปฏิบัติธรรมบุคลากร
วิถีพุทธ หลักสูตรวิปัสสนา

กรรมฐาน ส าหรับครู ผู้บริหาร 
บุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 

22-23 
พฤศจิกายน 

2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ร่วมกับสถาบันวิปัสนา
ธุระมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

 

2. นายนาวี  ศรีอ้าย 1. อบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 

 

25-27 
เมษายน 
2562 

ศูนย์ฝึกอบรม 
และให้ค าปรึกษา 

สะเต็มศึกษาโรงเรียนวัด
เวฬุวัน 

 

 

2. อบรมการปฏิบัติธรรมบุคลากร
วิถีพุทธ หลักสูตรวิปัสสนา

กรรมฐาน ส าหรับครู ผู้บริหาร 
บุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 

22-23 
พฤศจิกายน 

2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ร่วมกับสถาบันวิปัสนา
ธุระมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

 

3. นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต 
 

1.การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 

26-27 
เม.ย.  62 

สมาคมวิชาชชีพครู
อ าเภอไชยปราการ 

 

2. เทคนิคการสอนและการสร้างส่ือ
การสอน 

11-12 
พ.ค. 62 

โรงเรียนบ้านอ่าย 
อ าเภอไชยปราการ 

 
 

3. นักแนะแนวสู่การสร้างเครือข่าย
ท่ีเข้มแข็ง 

1-2 
ส.ค. 62 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 วิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

วิถีพุทธช้ันน า 22-23 
พ.ย. 62 

มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

5. การท าวิจัยในช้ันเรียน 7-8 
ธ.ค. 62 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สมาร์ททีช เอ็ดดูเคช่ัน 

6. การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครู ว.

21 
25-26 
ม.ค. 63 

หจก. เพื่อครู 
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4. นางกาญจนา จันทร์

จร 
 

1.การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณาการ

สะเต็มศึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ 

๒๕ -๒๗ 
เม.ย. 256

๒ 
 
 

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 

 

2.ไทยพีบีเอส ชวนครู Eng มา 
Think ให้ Fun 

๒๓ ส.ค.
2562 

สถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส 

3.การสอนเพศวิถีศึกษา : การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ 
E-learning เพื่อพัฒนา 

สมรรถนครูให้สอนเพศวิถีและ
ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

๒๙ ส.ค. 
2562 

 
 
 

 
 

สสส. ร่วมกับ สพฐ. 
 
 

๔.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ยกระดับคุณภาพด้านบริหารจัดการ

หลักสูตรส าหรับนักเรียนใน
โครงการ English Program / 
Mini English Program เขต

ภาคเหนือ 

๒๒ - ๒๓ 
ก.ย. 256๒ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๕.การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียน

วิถีพุทธช้ันน า 
 

๒๒ - ๒๓
พ.ย. 

2562 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

๖.การศึกษาดูงานของผู้บริหารและ
คณะครู เพื่อศึกษาและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ ประเภท Mini 
English Program (MEP) 
ของโรงเรียนบ้านปงสนุก 

1๗ ก.พ.256
๓ 

Mini English Program 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
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5. นางสาวจุฑามาศ  ขัด

ตุ่น 
 

1.การลดความเส่ียงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปรงสภาพภูมิอากาศ 
ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

23ต.ค. 62 สพฐ. 

ร่วมกับ 

มูลนิธิศุภนิมิตร 

 

6. นางสาวอัจฉรา  ธนัญ
ชัย 
 

1.”หลักสูตรการอบรมครูพี่เล้ียง
ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา”ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทันใจ ล่ืนไถลก็ไม่กลัว 
 

4-6 
เมษายน 
2562 

 
 
 

สสวท. และ สพฐ.  

2. .”หลักสูตรการอบรมครูพี่เล้ียง
ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา”ระดับ
ประถมศึกษา)(ป.1-ป.3) เรื่อง หนู
หนูกับZOO ใหม ่
 

24-26 
พฤษภาคม 

2562 
 
 
 

สสวท. และ สพฐ. 

3.โครงการอบรมวิปัสสนา
กรรมฐานผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า  

22-23 
พฤศจิกายน

2562 
 

มหาวิทยาลัย  มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

7. นางธนพร  อนุสรพร
พงศ์ 
 

๑. การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณาการ

สะเต็มศึกษา 

24 - 26 
พค. 62 

สพฐ. 
 

๒. การประชุมเรื่องการอ่านออก
เขียนได้คิดเลขเป็นการอ่านการ

เขียนของผู้เรียน 

19 สค. 62 
สพท.ชม. 4 

3. อบรมการสะท้อนผลการพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิด
เลขเป็นและการพัฒนาส่ือการสอน 

12 กย. 62 

สพท.ชม. 4 

๔. อบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร 

ครู โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 
22 – 23 
พย. 62 

มหาวิทยาลัย   มหา
จุฬาลงกรณ์ 

ราชวิทยาลัย 
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8.  ๑. การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย

ระบบทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา 

24 - 26 
พค. 62 

สพฐ. 
 

2. อบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร 

ครู โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 
22 – 23 
พย. 62 

มหาวิทยาลัย   มหา
จุฬาลงกรณ์ 

ราชวิทยาลัย 

9. นางกาญจนา  ก๋อง
แก้ว 

 

1.การอบรมเรื่องสุจริตไทย ผ่าน
ระบบ E- Learning 

15  พ.ค. 
62 

เครือข่ายสุจริตไทย  

2. การอบรมขยายผลการเรียนการ
สอนวิทยาการค านวณ (Computer 
Scince) 

5-6 ส.ค.  
62 

 
 

สพป.  เชียงใหม่  
เขต 4 

3. การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียน
วิถีพุทธช้ันน า 

23 พ.ย. 
62 

 
 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

๔. ประชุม เรื่อง “การพัฒนา
เครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธการ
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ
โรงเรียนแกนน า” ภายใต้โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ  
 

18-19 
ม.ค. 63 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา   

10 นางสาวธิดารัตน์  
อิมัง 
 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
“วิทยาการค านวณ” ส าหรับ
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย 

31 มีนาคม-
2 เมษายน 
2562  
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการความ
ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเครื่อข่าย
คุ้มครองเด็กภาคเหนือ ประจ าปี   
2562 

2-3 
สิงหาคม 
2562 

เครือข่ายคุ้มครองเด็ก
ภาคเหนือ 
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8.  3.การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม

วิทยาการค านวณ ระดับปฐมวัย  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย 

17-18 
สิงหาคม 
2562 

 

 

11. นางนงคราญ    ยวง
ฟ้า 

 

1.การอบรมทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา(ป.1-ป.3) 
 

24-26 
พ.ค. 62 

สสวท. 

 

2.เครือข่ายสุจริตไทย 

หลักสูตรส าหรับข้าราชการ 
10  มิ.ย.  
62 

เครือข่ายสุจริตไทย 

3.วิปัสสนากรรมฐานผู้บริหารและ
บุคลากร โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 

22-23 
พ.ย. 62 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

12. นางธีรวัลย์   ค าฮอม 
 

1.ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา 

24-26 
เม.ย. 62 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 
8 ชม. 

 

 

2.การอบรมทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา(ป.1-ป.3) 

24-26 
พ.ค. 62 

สสวท. 

3.เครือข่ายสุจริตไทย 

หลักสูตรส าหรับข้าราชการ 
10  มิ.ย.  
62 

เครือข่ายสุจริตไทย 

4.วิปัสสนากรรมฐานผู้บริหารและ
บุคลากร โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 

22-23 
พ.ย. 62 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

13. 
 

นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
 

1. อบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

๙-๑๑ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

2. ประชุมสัมมนาโรงเรียน
เครือข่ายคุ้มครองเด็กภาคเหนือ 

๓๐    
สิงหาคม
๒๕๖๒ 

เครือข่ายคุ้มครองเด็ก
ภาคเหนือ 

3. สัมมนาทางวิชาการพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

๖    
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

   
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 



โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการพัฒนา วัน/เดือน/ป ี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 
  4. อบรมการปฏิบัติธรรม

บุคลากรวิถีพุทธ หลักสูตร
วิปัสสนากรรมฐาน ส าหรับครู 
ผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๒๒-๒๓ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 

5. อบรมโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร
หลักสูตรการใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑๔-๑๕ 
ก.ค.๖๑ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพลินวาน
วิชาการ 

6. อบรมโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร
หลักสูตร ๑๐ เรื่องสะเต็ม
ต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธภาพ
กิจกรรมในห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๒๖ ส.ค. 
๖๑ 

บริษัท เลิร์น       เอ็ดดูเคช่ัน  
จ ากัด 

14. นางสาวศิธัญย์ธิป   
วงศ์ทิตลานนา   

 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
ชาติพันธุ์ 

22 – 23  
มิถุนายน 
2562 

 

โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ   
ณ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

2. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า โรงเรียน
วัดเวฬุวัน 
 

22-23 
พฤศจิกายน 

2562 
 

โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ สวนธรรมบุญ
ถาวร จังหวัดเชียงใหม่ 

3. การลดความเส่ียงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปล่ียนแปลงสภาภูมิอากาศ 
รหัสหลักสูตร 62037 

15 มกราคม 
2563 

 

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย ผ่าน 
https://thaiseffschools.com 

 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการพัฒนา วัน/เดือน/ป ี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 
15. นาย ทวีป  ศรี

สุวรรณ 
 

1. อบรมโครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา 

9-11 พค.
2562 
 

สพฐ.  

2. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน 
โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 

22-23 มค.
2562 
 

ม.จุฬาลงกรณ์ 

3. อบรมหลักสูตร“ผู้ด าเนินการ
คัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา” 

4-6 เม.ย 
2562 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 8 

4. อบรมหลักสูตร ออนไลน์ 
เรื่อง`Cyberbullying 

15 เม.ย 
2563 
 

บ.Dtac 

5. อบรมหลักสูตร การพัฒนา
ศักยภาพในการเฝ้าระวังภัย
ออนไลน์ในโรงเรียน 

19 กค.
2563 
 

บ.Dtac 

16. นางลัคนา  สุยะ 
 

1.การอบรม “หลักสูตรการอบรม
ครูด้วยระบบทางไกล โครงการ
บูรณาการ 

สะเต็มศึกษา” ระดับ
ประถมศึกษา(ป.4 – ป.6) เรื่อง
เก็บดาวมาฝากเธอ 

25-27 เม.ย. 
2562 

 
 
 
 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

๒.การอบรมหลักสูตรครูกับการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอน
เพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ E-learning เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะในระบบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

22 ต.ค. 
2562 

 
 
 
 
 

ผ่านระบบออนไลน ์
E-learning 

CSE-Elearning OBEC : 0006107 

 

3.อบรมหลักสูตรส าหรับ
ข้าราชการ สุจริตไทย 

24-25 
พฤษภาคม 

2562 
 

เครือข่ายสุจริตไทย  ผ่านระบบ
ออนไลน์
www.thaihonesty.org 

 
 



 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการพัฒนา วัน/เดือน/ปี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 
  4.การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
สายงานสอน หลักสูตร 
การพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาเรื่องการวิจัย 

ในช้ันเรียน  

19-20 
ตุลาคม 
2562 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาร์ททีชเอ็ดดู 
เคชั้น  
รหัสหน่วยพัฒนา 0503562000567 

โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัด
เชียงใหม ่

 

๕.การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ไทยพีบีเอส ชวนครู ENG มา 
THINK ให้ FUN!!!”  
 

23 สิงหาคม 
2562 

 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

๖.กิจกรรมการยกระดับ
ด้านคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร
ส าหรับโรงเรียนใน
โครงการ English 
Program/Mini English 
Program 
 เขตภาคเหนือ 

 

22-23 
 กันยายน 
2562 

 

โรงแรมคุ้มภูค า 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗.การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

18 ตุลาคม  
2562 

 

ชมรมหลักสูตรและการสอน 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์ 

๘.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “เวทีประชุม
สะท้อนบทเรียนและ
แลกเปล่ียนเรื่องการ
พัฒนาสมรรถนะครูเพศวิถี
ศึกษา : CSE E-Learning 

Project” 

24 ตุลาคม  
2562 

 
 
 
 
 
 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
โรงเรียนบ้านทรายมูล 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการพัฒนา วัน/เดือน/ปี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 
17. นางอภิสรา  บุญทวี 

 
1.อบรมผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญ ขั้นความรู้ช้ันสูง รุ่น
ท่ี 3/2562 

20-26 
เม.ย.2562 

 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 

สโมสรลูกเสือล้านนา 

 

2.อบรมหลักสูตรสุจริต
ไทยส าหรับข้าราชการ 

27 เม.ย. 
2562 

เครือข่าย 
สุจริตไทย 

 
3.เข้าร่วมกิจกรรมเปิด
พื้นท่ีนวัตกรรมคุณธรรม
น าความรู้ สู่ความเป็นเลิศ
ในศตวรรษท่ี 21 

13 พ.ค.
2562 

สพป.ชม.4 

18. นางสาวสุจิตรา  จินะวงศ์ 
 

1.อบรมวิปัสนากรรมฐาน 22-23พ.ย.
62 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  

19. นางสาวยุพาพร   พรมทา 
 

๑. ผู้ด าเนินการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษา 
 

24 - 26 
เมษายน 
2562 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 8  

 

๒. ผ่านการประเมิน
ศักยภาพผู้ให้บริการสอน
เสริมวิชาการตาม
กฎกระทรวงฯ CS0101 

24 - 26 
เมษายน 
2562 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 8  

๓. การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 เรื่อง หนูหนูกับ 
ZOO ใหม ่

24-26 
พฤษภาคม  

2562 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป ี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 

  ๔. โครงการยกระดับ
คุณภาพด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรส าหรับ
นักเรียนในโครงการ Mini 
English Program 

22-23 
กันยายน 
2562 

 

คุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ 

 

๕. การอบรมวิปัสสนา
กรรมฐาน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร โรงเรียนวิถีพุทธช้ัน
น า โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  22-23
พฤศจิกายน 

2562 

สวนธรรมบุญถาวร ต าบลป่าบง 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

๖. การลดความเส่ียงภัย
พิบัติธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงตามสภาพ
ภูมิอากาศ 
รหัสหลักสูตร 62037 

10 
ธันวาคม 
2562 

อบรมออนไลน ์

20. นางสาวปิยะรัตน์  เงาผ่อง 
 

๑.  อบรมหลักสูตรการ
พัฒนาครู สะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ 

 

25 – 27 
เมษายน 
2562 

สสวท. ร่วมกับ สพฐ.  

๒.  เข้าร่วมโครงการอบรม
วิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 

 

22 – 23 
พฤศจิกายน 

2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป ี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 

21. นางสุกัญญา ศรศักดา 
 

1.อบรมออนไลน ์สุจริต
ไทย ส าหรับข้าราชการครู 

1 พ.ค. 
2562 
 

บริษัทสุจริตไทย 
 
 

 

2.อบรมออนไลน ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาDLTV 

15 พ.ค. 
2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณา
การ สะเต็มศึกษา 

24-26 
พ.ค.2562 

สสวท. 

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรคัดกรองเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 

22-23 มิ.ย. 
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4 

5.อบรมวิปัสสนา
กรรมฐานโรงเรียนวิถีพุทธ
ช้ันน าพระราชทาน 

22-23 พ.ย. 
2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

22. นางกรรณิการ์   ศรีธิ       อบรมเชิงปฏิบัติการ “ไทย
พีบีเอส ชวนครู ENG มา 
THINK ให้ FUN” ตอน 
Super Fun Classroom 

23 สิงหาคม 
2562 
 

ไทยพีบีเอส  

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและ 

22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

หลักสูตรส าหรับ
ข้าราชการ เรื่อง 
สุจริตไทย 

23 ตุลาคม 
2562 

เครือข่ายสุจริตไทย 

23. นางภัทริน หมื่นประจ า การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณา
การ สะเต็มศึกษา 

24-26 
พ.ค.2562 

สสวท.  

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและ 

22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป ี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 

23. นางภัทริน หมื่นประจ า อบรมออนไลน ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาDLTV 

15 พ.ค. 
2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

24. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณา
การ สะเต็มศึกษา 

24-26 
พ.ค.2562 
 

สสวท.  

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและ 

22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

อบรมออนไลน ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาDLTV 

15 พ.ค. 
2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

25. นายศุภชัย  ปัญญาวิภาส การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณา
การ สะเต็มศึกษา 

24-26 
พ.ค.2562 
 

สสวท.  

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและ 

22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

อบรมออนไลน ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาDLTV 

15 พ.ค. 
2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

26. นายประวุฒิ  ฟองค า การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณา
การ สะเต็มศึกษา 

24-26 
พ.ค.2562 
 

สสวท.  

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและ 

22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

อบรมออนไลน ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาDLTV 

15 พ.ค. 
2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป ี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 

27. นายทวีป  ศรีสุวรรณ การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณา
การ สะเต็มศึกษา 

24-26 
พ.ค.2562 
 

สสวท.  

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและ 

22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

อบรมออนไลน ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาDLTV 

15 พ.ค. 
2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

28. นางอัจฉราภรณ์  ประสพ
โชคชัย 

การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณา
การ สะเต็มศึกษา 

24-26 
พ.ค.2562 
 

สสวท.  

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและ 

22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

อบรมออนไลน ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาDLTV 

15 พ.ค. 
2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

29. นางสาวรัญจวนมโหธร การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณา
การ สะเต็มศึกษา 

24-26 
พ.ค.2562 
 

สสวท.  

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและ 

22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

อบรมออนไลน ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาDLTV 

15 พ.ค. 
2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล รายการท่ีเข้ารับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป ี หน่วยงานท่ีจัด หมายเหตุ 

30. นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณา
การ สะเต็มศึกษา 

24-26 
พ.ค.2562 
 

สสวท.  

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้บริหาร ครูและ 

22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

อบรมออนไลน ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาDLTV 

15 พ.ค. 
2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 


