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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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10. โรงเรียนประชาราชวิทยา  202 - 214 
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13. โรงเรียนเมืองมายวิทยา  228 - 236 

14. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  237 - 243 
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1

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ ผู้อ านวยการ 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. ประชุมปฏิบัติการการจัดต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง มัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง
3. ประชุมการด าเนินการซักซ้อมการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู สพม.35

และบุคลากรทางการศึกษา
2 นางชันนี  สะอาด ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

2. อบรมเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมสอบ O-NET มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

3 นางบุษบา  ตันลาพุฒ ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. อบรมเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมสอบ O-NET มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

4 นายกฤษณ์  เปีย้อุตร ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. อบรมเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมสอบ O-NET มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา



2

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

5 นางสุชาวดี  ขันโท ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
3. อบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษาจังหวัดล าปาง ส านักงานสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดล าปาง
6 นางระพี  ไกรภพ ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

2. ประชุมปฏิบัติการการจัดต้ังงบประมาณ สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง มัธยมศึกษาจังหวัดล าปา
3. ประชุมชี้แจงให้ความรู้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2561 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
5. อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
ในหน่วยงานทางการศึกษา"ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

7 นางอรนุช  ปานแม้น ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35



3

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

8 นางชรินรัตน์  สุวิเศษธ ารง ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว  เร่ืองเลือกหลักสูตรทีใ่ช่สู่อาชีพทีช่อบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กับสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่งล าปาง
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
4. ประชุมชี้แจงการรับคูปองการศึกษาส าหรับตนพิการเรียนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง
5. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

9 นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์

10 นางสาวทวีทรัพย์  ใจใหม่ ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
3. ประชุมโครงการอบรม การบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้าน อบต.นิคมพัฒนา
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

11 นางนฤมล  สกุลไทย ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35



4

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

12 นายอิสระ  ศรีแก้ว ครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดต้ังงบประมาณ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
3. อบรมหลักสูตรผู้ก ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขัน้ความรู้ทั่วไปและขัน้ความรู้เบือ้งต้น (B.T.C) ส านักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

13 ว่าทีร้่อยตรีหญิงวิลาวัลย์ เรือนรู พนักงานข้าราชการครู 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์

14 นางสาววิมลวรรณ  จ าชาติ พนักงานราชการ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC สหวิทยาเขตบุญวาทย์
15 นางสาวหนึ่งฤทัย วาปิโส ครูอัตราจ้าง 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

2. อบรมการขยายผลการน ารูปแบการพัฒนาพฤติกรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง
การบริโภคอาหารของนักเรียน

16 นางสาวบวรภัค เขียวค าอ้าย ครูอัตราจ้าง 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
17 นายนัทธพงศ์  บูรณาการ ครูอัตราจ้าง 1. อบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทัว่ไป ส านักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

และขั้นความรู้เบือ้งต้น (B.T.C)

18 นางสาวสุวพิชญ์ เดชาวัฒน์ ครูธุรการ 1. ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนของสพฐ. สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1. การต่อต้านการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. โครงการส่งเสริมสภานศึกษาและประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต้นสังกดั ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการ การศึกษา (สมศ.)

ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจ าปีงบ ประมาณ 2562

3. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
4. การซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

และบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที ่1
5. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.

6. สร้างความตระหนักในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

และเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบส่ี
7. รับฟังการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางชันนี  สะอาด ครู  ช านาญการพิเศษ 1. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. โครงการส่งเสริมสภานศึกษาและประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต้นสังกดั ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการ การศึกษา (สมศ.)

ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจ าปีงบ ประมาณ 2562

3. ครูผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางชันนี  สะอาด ครู  ช านาญการพิเศษ 4. การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6. แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รูปแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  โดยน าเสนอผลงาน Best Practice

7. "การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

8. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.

9. การจัดการศึกษาระหว่างอาชีวศึกษาให้ตรงกับ วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
10. สร้างความตระหนักในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

และเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบส่ี
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ครูสู่มาตรฐานสากล  หลักสูตร  Visual Thinking มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

3 นางบุษบา  ตันลาพุฒ ครูช านาญการพิเศษ 1. วางแผนกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2. การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3. การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (o-net)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 นางบ ารุง  จันทราภิรมย์ ครูช านาญการพิเศษ 1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
2. พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน  โรงเรียนเตรียมอุดม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ ศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
3. ประชุมปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการ Coaching Teams ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
4. ศึกษาดูงานความเป็นเลิศ (Best Practice) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

5 นางระพี  ไกรภพ ครูช านาญการ 1. การต่อต้านการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. การซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

และบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที ่1
3.  "โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย" กรมสรรพากร
โดยระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย
ส าหรับใช้งานออนไลน์ (Services System :SVS)

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ศูนย์พฒันาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

และพนักงานราชการ
5. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางระพี  ไกรภพ ครูช านาญการ 6. รับฟังชี้แจงแนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 คร้ังที ่2 (1 ตุลาคม 2562)

7. รับฟังสรุปสาระส าคัญ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2562

6 นายกฤษณ์  เปีย้อุตร ครูช านาญการ 1. คณะกรรมการบริหารชมรมเพือ่รับนโยบาย ชมรมผู้ก ากับฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหาร
จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวมถึงคัด บกที ่32 ค่ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดล าปาง
เลือกประธานชมรม และคณะกรรมการชุดใหม่
2. คณะกรรมการบริหารชมรม เพือ่ร่วมกันวาง ชมรมผู้ก ากับฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหาร
แผนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานของชมรม บกที ่32 ค่ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดล าปาง
3. รับฟังระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

7 นางสุชาวดี  ขันโท ครูช านาญการพิเศษ 1. ป้องกันและแก้ไข การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ส านักงานสาธารณสุข  อ.เมืองล าปางร่วมกับ 
โรงพยาบาลล าปาง

2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ของเครือข่ายในด้านการศึกษา อาชีพและการ จังหวัดล าปาง
ก ากับติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
3. วิทยากรอาสาโรงเรียนคุณธรรม โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสุชาวดี  ขันโท ครูช านาญการพิเศษ 4. สร้างพลังจิตอาสา เพือ่พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในโครงการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองหนึ่งใน
 "พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ Shift and Share" เดียวกัน ในทูลประหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี
5. หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด คร้ังที ่2 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
6. สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

และการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกีย่วกบัยาเสพติด NISPA  และ CATAS

7. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการ ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สอน ศิลปะ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ศิลปะ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
8. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.

8 น.ส.อันติกา  เทพรักษาฤาชัย ครูช านาญการพิเศษ 1. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. โครงการส่งเสริมสภานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
หน่วยงานต้นสังกัดเพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง การศึกษา (สมศ.)

การประเมินภายนอกของ สมศ. ประจ าปีงบประมาณ2562

3. ครูผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4. กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
5. การดูแลระบบเครือข่ายใหแ้ข็งแรง และใหเ้ปน็ไปตาม พรบ .คอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ น.ส.อันติกา  เทพรักษาฤาชัย ครูช านาญการพิเศษ 6. "กระบวนการ พัฒนาการมีส่วนร่วมในชุมชน ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รายวิชาเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
7. สร้างความตระหนักในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

และเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบส่ี
8. ประชุมการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ sesa.com เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง 
9 นางอรนุช  ปานแม้น ครูช านาญการ 1. กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

2. แนวทางในการด าเนินงาน Coaching Teams ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
3. เตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (o-net)

10 นางนฤมล  สกุลไทย ครูช านาญการ 1. เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. แนวทางในการด าเนินงาน Coaching Teams ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
3. วิจัยในชั้นเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางนฤมล  สกุลไทย ครูช านาญการ 4. การปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินการอ่านคล่อง ระดับชั้น ม.1 - 6 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

5. ประชุมปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ตามโครงการ Coaching Teams ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
6. ศึกษาดูงานความเป็นเลิศ (Best Practice) การ Coaching Teams ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

11 นางชรินรัตน์  สุวิเศษธ ารง ครูช านาญการ 1. การจัดการศึกษารองรับการเปล่ียนแปลงของอนาคต มหาวิทยาลัยพะเยา
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน โรงพยาบาลล าปาง

3. โครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว ศูนย์แนะแนวเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต  35

เพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (o-net)

12 น.ส.ทวีทรัพย์  ใจใหม่ ครูผู้ช่วย 1. การคัดกรองคนพิการทางการศึกษาหลักสูตร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าปาง
"การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

2. การคัดกรองคนพิการทางการศึกษาหลักสูตร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าปาง
 " การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
3. พัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายสถาบันพัฒนาครูภาคเหนือตอนบน
5. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
6. กิจกรรมการประกวดโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด ส านักงานทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ น.ส.ทวีทรัพย์  ใจใหม่ ครูผู้ช่วย 7. ล าปางศึกษา มหาวิทยลัยราชภัฏล าปาง
8. The Next WORLDLOCAL SMEs : สงครามคร้ังใหม่ ธุรกจิ SMEs ท้องถิ่น มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
9. การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซ่ียนศึกษา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

11. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.

12. คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ สังคมศึกษาฯ  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
13. รับฟังการจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน ค่าทีดิ่นและ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส่ิงก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ
13 ว่าทีร้่อยตรีหญิงวิลาวัลย ์ เรือนรู พนักงานราชการ 1. คณะกรรมการบริหารชมรม ชมรมผู้ก ากับฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหาร

2. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร บกที ่32 ค่ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดล าปาง
3. กิจกรรมการประกวดโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด ส านักงานทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดล าปาง
4. สร้างพลังจิตอาสา เพือ่พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในโครงการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองหนึ่งใน
 "พัฒนาเพือ่การแบ่งปันที ่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" เดียวกัน ในทูลประหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ ว่าทีร้่อยตรีหญิงวิลาวัลย ์ เรือนรู พนักงานราชการ 5. คณะกรรมการบริหารชมรมเพือ่รับนโยบาย ชมรมผู้ก ากับฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหาร
จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวมถึงคัด บกที ่32 ค่ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดล าปาง
เลือกประธานชมรม และคณะกรรมการชุดใหม่
6. คณะกรรมการบริหารชมรม เพือ่ร่วมกันวาง ชมรมผู้ก ากับฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหาร
แผนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานของชมรม บกที ่32 ค่ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดล าปาง
7. "วัยรุ่นไทย ไร้ความรุนแรง" ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ

จังหวัดล าปาง
8. ร่วมตอบแบบสอบถามมาตราฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชทหาร ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 

9. พัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปรับฐานความคิดการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
10. คณะกรรมการบริหารชมรมเพือ่ร่วมกันวางแผน ชมรมผู้ก ากับฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหาร
และปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของชมรม บกที ่32 ค่ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดล าปาง

14 นายอิสระ  ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย 1. การคัดกรองคนพิการทางการศึกษาหลักสูตร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าปาง
 "การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)"

2. การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าปาง
หลักสูตร " การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายอิสระ  ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย 3. กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
4. เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6. รับฟังการจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน ค่าทีดิ่นและ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส่ิงก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

15 นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา พนักงานราชการ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ครูสู่มาตรฐานสากล  หลักสูตร  Visual Thinking มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

16 น.ส.บวรภัค  เขียวค าอ้าย ครูอัตราจ้าง 1. กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ STEM Education ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3. เตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
17 นายปิยะบุตร  สายเมือง ครูอัตราจ้าง 1. การยกระดับการขบัเคล่ือนงานแนะแนว เพือ่การศึกษาต่อ และการมีงานท า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการ ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สอน ศิลปะ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ศิลปะ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายปิยะบุตร  สายเมือง ครูอัตราจ้าง 3. พัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปรับฐานความคิดการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
18 น.ส.หนึ่งฤทัย  วาปิโส ครูอัตราจ้าง 1. ความรู้เกี่ยวกับอุบัติภัยในสถานศึกษา

2. การใช้เทคโนโลยีการสอนและการพัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ต าราภาษาจีนในยุค Disruptive มหาวิทยลัยราชภัฏล าปาง  จ.ล าปาง
19 น.ส.สุวพิชญ์  เดชาวัฒน์ ครูธุรการ 1. "โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย" กรมสรรพากร

โดยระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย
ส าหรับใช้งานออนไลน์ (Services System :SVS)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก( Active Learning)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับกิจกรรมการติดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนา
นวัติกรรมด้วย Coding

น.ส.ปัทมพรรณ ร้ิวเจริญ ครู คศ.1 อบรมงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา สพม. เขต 35

น.ส.อรทัย อวดกล้า พนักงานราชการ และการเขียนรายงานผลการประเมิน สพม. เขต 35

คุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)

นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อ านวยการ
นางธัญลักษณ์ ปันใจ ครู คศ.3

น.ส.ปัทมพรรณ ร้ิวเจริญ ครู คศ.1

น.ส.วิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ครูผู้ช่วย
นางอนัญญา ริดเดิล พนักงานราชการ
น.ส.ชฎามาศ  อูปทอง ครูจ้างวิกฤต
น.ส.ประทุมพร ช่างเหล็ก ครูจ้างสอน

 โครงการค่ายพุทธบุตร ประจ าปี 2561 ส านักงานเทศบาล
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ โดยใช้โครงงานคุณธรรม ต าบลเกาะคา

6  นางสาวชฎามาศ อูปทอง ครูจ้างวิกฤต  โครงการปลูกฝังส านึกสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจ าปี 2562  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

3

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยา

1 น.ส.วิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ครูผู้ช่วย สพม. เขต 35

2 นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง ครูช านาญการ สพม. เขต 35

4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ผู้นิเทศโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่29 มีนาคม 2562  ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย และการเขียน
รายงานผลการประเมิน จ.ล าปาง

สพม. เขต 35

5  นางสาวชฎามาศ อูปทอง ครูจ้างวิกฤต
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยา

 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลSAR  สพม.35

 อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ  อ าเภอเกาะคา
 การดูแลสุขภาพจิตเด็กในโรงเรียน  สพม.35

 อบรมเข้าค่ายพุทธบุตร  กลุ่มงานจติเวชโรงพยาบาลล าปาง
 ติว O-net ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ต่างโรงเรียน  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนน านักเรียนเพือ่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

 กิจกรรมให้ความรู้ ท า MOU ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน โครงการTo be Number One
 สาธารณสุขล าปางร่วมกับ
โรงเรียนล าปางกัลยานี

 วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.35

 วันสหกรณ์นักเรียนจังหวัดล าปาง สพม.35

 กิจกรรมให้ความรู้ To be Number One  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง
 ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด สพม.35

 อบรมเชิงปฏิบัติการ กู้โลกร้อน  เทศบาลอ าเภอเกาะคา
 โครงงานคุณธรรม  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 Show&Share SESA 35  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สพม.35

 คณะหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง CSR.ปันฮัก ฮอมสุข สู่ผู้พิการ ผู้สูงอายุเกาะคา  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 ติว O-net ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ทัง้โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมและต่างโรงเรียน  เทศบาลอ าเภอเกาะคา

7  นางสาวปัทมพรรณ ร้ิวเจริญ ครู คศ.1

8  นางสาวปทุมพร ช่างเหล็ก ครูจ้างสอน

9  นางสาวปทุมพร ช่างเหล็ก ครูจ้างสอน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยา

10  นายวิชัย แซ่ซง ครูผู้ช่วย  การสอนฟุตบอลแบบมืออาชีพ  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
11  นายชัชวาลย์ นันทอาภา ครูช านาญการ  การสอนฟุตบอลอย่างมืออาชีพ  สพฐ

 เตรียมความพร้อมแลกเปล่ียนประสบการณ์ประเมิณ PISA  สพฐ.

 STEM สู่การเรียนรู้  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
 ส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต  สถาบนัเทคโนโลีราชมงคลล้านนาล าปาง
 เข้าร่วมกระบวนการชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่พัฒนาจรรยบรรณวิชาชีพ  ส านักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

13  นางสาวโสภิต สิทธิจู ครูช านาญการพิเศษ  โครงการค่ายพุทธบุตร  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 IS  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 งานอาชีพเพือ่การมีงานท า  บุญาวาทย์วิทยาลัย
 อย.น้อย  สพม.35

15  นายมานิตย์ ขอทะเสน ครูช านาญการพิเศษ  การจัดการเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ท้องถิ่นในสถานศึกษา  ล าปางกัลยาณี
 โครงการค่ายพุทธบุตร ประจ าปี 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 การใช้โครงงานเป็นฐาน PBL  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปาง  ม.พะเยา
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางคร้ังที ่2  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัล าปาง
 ยกระดับผลส าฤทธิท์างการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัล าปาง
 โครงการพัฒนาของครูแนะแนว  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัล าปาง
 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ  ศูนย์แนะแนวสพม.35

 โครงการพัฒนาของครูแนะแนว  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง

12  นายเอพจน์ พูลทวี ครูจ้างวิกฤต

14  นางสาวนัยนา สังขกรม ครูช านาญาการพิเศษ

16  นายอุทัย วรรณโวหาร ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการพิเศษ นางสาย อินต๊ะยศ17
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยา

 เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ  ศูนย์แนะแนวสพม.35

 ครูแนะแนวโรงเรียนในเขตภาคเหนือ  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัล าปาง
 ครูแนะแนวโรงเรียนในเขตภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ครูแนะแนวโรงเรียนในเขตภาคเหนือ  ศูนย์แนะแนวสพม.35

 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่23  มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
 การเตรียมรับนักศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน O-NET 
และ PISA

 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

 พัฒนาครูผู้นิเทศ  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 วิทยากร โครงการค่ายพุทธบุตร  สพม.35

 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 โครงการพัฒนาคุณภาพครูวัดผลและทะเบียน สพม. เขต 35 จังหวัดล าปาง  สพม.35

 ร่วมน าเสนอผลงาน นวัตกรรม ดีเด่น กิจกรรม “SHOW & SHARE –SESA 35” ปี 2018  สพม.35

 พีเ่ล้ียงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT/DLTV 
ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษาแผนกสามัญศึกษา  สพม.35

20  นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง  การสร้างโมเดล ๓ มิติเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya  สพม.35

 การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารโดยใช้รูปแบบเชิงรุก  สพม. เขต 35

 การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารโดยใช้รูปแบบเชิงรุก  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

18  นางสาย อินต๊ะยศ

ครูช านาญการพิเศษ นางสาย อินต๊ะยศต่อ

19  นางอนัญญา ริดเดิล พนักงานราชการ

21  นางบุษณีย์ สิงหะกุล
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสาย อินต๊ะยศ ครูช านาญการพิเศษ 1.การอบรมการช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน สพม.๓๕

ณ โรงแรมเอเซีย อ.เมือง จ.ล าปาง ในวันที ่7 ม.ิย.62 สพม.35

2.โครงการเติมฝันปัน้ดาวคุณธรรมน าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย  ติวเข้มพิชิต  GAT สพฐ.และธนาคารออมสิน

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือน งานแนะ
แนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า ปีการศึกษา 2563

ศูนย์แนะแนว สพม.35

4.การประชุมวิชาการรองผู้อ านวยการฝ่ายงิชาการและอาจารย์แนะแนวของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เร่ืองการศึกษาต่อ 
ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก

5.การประชุมครูแนะแนว การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี
การศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

6.การประชุมรองผู้อ านวยการและอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา
 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.การเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผุ้ทีเ่กี่ยวข้อง วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง
8.การเข้าร่วมประชุมสัมมนาระบบแลกลไกการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ าเภอเกาะคา จงัหวัดล าปาง

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ าเภอเกาะคา จงัหวัดล าปาง

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 นางสาวปัทมพรรณ  ร้ิวเจริญ ครู คศ1

1.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดเพือ่สร้างความู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ
 2562

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องต์การมหาชน)

2.อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าปาง
3.อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนล าปางกัลยาณี สพม.35

3 นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม ครูผู้ช่วย 1.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สพม. เขต 35

2.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะสู่โรงเรียน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
3.การอบรมด าเนินการคัดกรองหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพกิารทางการศึกษา” ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง
4.เข้าร่วมอบรม Photoshop และเทคโนโลยี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
5.อบรมอาสาสมัครนักเรียนป้องกันลูกน้ ายุงลาย โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6.อบรมการใช้ระบบรายงานสารสนแทศเกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS) สพม. เขต 35

7.อบรมเชิงปฏิบัติการกู้โลกร้อยด้วยมือเราชาวเกาะคา
8.การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี สพม. เขต 35

เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
9.อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศวิถีศึกษาฯ สพฐ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ าเภอเกาะคา จงัหวัดล าปาง

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 นายวิชัย แซ่ซง ครูผู้ช่วย 1.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะสู่โรงเรียน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน สพม. เขต 35

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้โลกร้อนด้วยมือเราชาวเกาะคา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร่วมกับส านักงาน
เทศบาลต าบลเกาะคา

4.อบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-lenrnig สพฐ.

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC สพม. เขต 35

6.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านทุจริต สพม. เขต 35

7.อบรมครูพีเ่ล้ียงนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน สถาบันการพลศึกษาล าปาง
5 นางบุษณีย์  สิงหะกุล ครูช านาญการพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบ สพม. เขต 35

และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
6 นายอุทัย วรรณโวหาร ครูช านาญการพิเศษ 1.การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบ สพม. เขต 35

และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
2.อบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลในสถานศึกษา ณ สพม.35 สพม. เขต 35

7 นางอนัญญา ริดเดิล พนักงานราชการ 1.อบรมสัมมนาเพิม่ศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน 21-22 พ.ค.62 ส านักงานตรวจการแผ่นดิน
2.เข้ารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง สพม.35

สถานศึกษา SAR ในวันที ่11 ม.ิย.62 ณ สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ าเภอเกาะคา จงัหวัดล าปาง

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางอนัญญา ริดเดิล พนักงานราชการ 3.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที ่12 ก.ค.62 ณ รร.เตรียมอุดม สพม.35

ศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
4.เข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในวันที ่28 ส.ค.62 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
5.ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประสานงานการปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฏล าปาง
การสอนในสถานศึกษา (ค.บ.5ป)ี ในวันที ่7 ม.ิย.62

8 นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง ครู ช านาญการ 1.เข้าร่วมฟังบรรยายเร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32

ในวันที ่14 ม.ิย.62 ณ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
2.ประชุมการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิคระบบ สพม.35

Offline ตามกระบวนการงานคู่มือส าหรับประชาชนระดับ
สถานศึกษา 14 ส.ค.62 ณ สพม.35

3.เพือ่เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู รร.บุญวาทย์วิทยาลัย 
กระบวนการพัฒนาครู ในวันที ่ 28 ส.ค.62

4.เข้าร่วมประชุมการด าเนิการเตรียมรับการประเมินคุณธรรม สพม.35

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที 12 ก.ย.62
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ าเภอเกาะคา จงัหวัดล าปาง

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 นายเอกพจน์  พูลทวี ครูจ้างวิกฤต 1.อบรมแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริงานสวนพฤกษศาสตร์ สพม.35

โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที ่26 เม.ย.62

ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ศาลากลาง จ.ล าปาง
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) ในวันที ่7 พ.ค.62

4.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที ่3 ก.ย..62 ณ รร.เตรียมอุดม
พัฒนาการเขลางค์นคร 

10 น.ส.ชฏามาศ อูปทอง ครูจ้างวิกฤต 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที ่12 ก.ค.62 ณ รร.เตรียมอุดม
พัฒนาการเขลางค์นคร 
2.ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม รร.ล าปางกัลยาณี
 23 ส.ค.62 ณ  รร.ล าปางกัลยาณี
3.เข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม รร.แม่เมาะวิทยา
ค้ดเลือกผลงานดีเด่นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 ส.ค.62 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ าเภอเกาะคา จงัหวัดล าปาง

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11 นางธัญลักษณ์ ปันใจ ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที ่3 ก.ย..62 ณ รร.เตรียมอุดม
พัฒนาการเขลางค์นคร 
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประสานงานการปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฏล าปาง
การสอนในสถานศึกษา (ค.บ.5ป)ี ในวันที ่7 ม.ิย.62
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ค่ายปิโตรแคมป์สู่แชมป์ปิโตรปี 2561 ปตท. และ มจธ.

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

2 นางลดาวัลย์ ค าวินิจ ครู อบรมโครงการเยาวชนรักษ์ช้าง คร้ังที ่9 สถาบันคชบาลแห่งชาติ
การพัฒนาละผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพืน้ทีป่ฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพือ่จัดท าข้อมูลการเงินสมทบทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-payment

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง

แนวทางการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ พ.ศ.2560

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   ( Active Learning) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
 35

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดยยึดถือภารกิจและ
พืน้ทีป่ฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
 35

อบรมโครงการเยาวชนรักษ์ช้าง คร้ังที ่9 สถาบันคชบาลแห่งชาติ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ รุ่นที ่1 เร่ืองบทบาท
พระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย

ศาลากลางจังหวัดล าปาง
5 นายธีรภัทร แปงค า ครู

3 นางสาวมณีรัฒนพรณ์ วงศ์ศรี ครูผู้ช่วย

4 นางสาวธนัชพร พาสุริยันต์ ครูผู้ช่วย

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

1 นายธีรยุทธ กสิรักษ์ ครู

หนา้ที ่26
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “Active learning” สพม.เขต 35

การอบรมหลักสูตร “Coaching Skill for Teacher by Point of you” สพม.เขต 35

การอบรมหลักสูตร : เทคนิคการสอนส าหรับครูไทย ยุคใหม่ในศตวรรษที ่21

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ โดยใช้โครงงานคุณธรรม บริษัทพัฒนาทุนมนุษย์เพือ่
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศคร้ังที ่5 สังคม จ ากัด

7 นางสมพรรณ วรรณทอง ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “Active learning” สพม.เขต 35

การอบรมหลักสูตร “Coaching Skill for Teacher by Point of you” สพม.เขต 35

นางสมพรรณ วรรณทอง (ต่อ) ครู การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนส าหรับครูไทย ยุคใหม่ในศตวรรษที ่21 บริษัทพัฒนาทุนมนุษย์เพือ่สังคม จ ากัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ โดยใช้โครงงานคุณธรรม สพม.เขต 35

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศคร้ังที ่5 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
8 นางผ่องศรี ปัทมเทศ ครู โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศคร้ังที ่5 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์

การอบรมเชิงปฏิบิตการ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0ด้วย
วิธีการ Active Learning\

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ กิจกรรมอบรมนักข่าวน้อย สพม.เขต 37

การอบรมครูผู้สอนลูกเสือ หลักสูตร ความรู้เบือ้งต้นทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
BTC

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จังหวัด
ล าปาง

ครูนางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล9

6 นางเดือนเพ็ญ  อภิวงค์ ครู

หนา้ที ่27
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

10 นางสมถวิล อรุณรัตนาเทวัญ ครู สัมมนาทางวิชาการ เร่ืองครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนากับเส้นทางการท่องเทีย่ว พุทธสมาคมจังหวัดล าปาง

อบรมหลักสูตรอบรมการประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอิงมาตราฐาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “Active learning” สพม.35

การอบรมหลักสูตร Coaching Skill for Teacher by points of you สพม.35

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศคร้ังที ่5 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
12 นางวลัยพรรณ พัฒนเจริญกร ครู แนวทางการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ ครู อบรมโครงการเยาวชนรักษ์ช้าง คร้ังที ่9 สถาบันคชบาลแห่งชาติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “Active learning” สพม.35

การอบรมหลักสูตร Coaching Skill for Teacher by points of you สพม.35

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศคร้ังที ่5 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
นักการศึกษากับการปรับตัวเพือ่ก้าวสู่ทิศทางในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 20 ปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Modernize Vocationa Educationอาชีวพันธ์ใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ครูผู้นิเทศกับการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา สพม.35

ครูนางสาวบังอร มาละใจ15

11 นางจันทน์ผกา พิจอมบุตร ครู

14 นายธีรพล ฤทธิไตรภพ ครู

หนา้ที ่28
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ จังหวัดชลบุรี รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ค่ายกิจกรรมสะเต็มศึกษาฯ เหมืองแม่เมาะ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

17 นางดวงทิวา เทพปัญญา ครู การอบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการเขียน
รายงานผลการประเมินภายในสถานศึกษา (SAR) ตามรูปแบบแนวทางการประเมิน
แนวใหม่ และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

สพม.35

นางดวงทิวา เทพปัญญา ครู ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ จังหวัดชลบุรี รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการและPLC ยกระดับคุณภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนล าปางกัลยาณี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “Active learning” โรงเรียนล าปางกัลยาณี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกับการประเมิน PISA บูรณาการวัดและ
ประเมินผลสู่ชั้นเรียน

สพม.35

การอบรมหลักสูตร Coaching Skill for Teacher by points of you สพม.35

เข้าร่วมอบรมการบันเทิงในกองลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดและผู้น ากิจกรรมเยาวชน
 รุ่นที ่14

สมาคมสโมสรลูกเสือลุ่มน้ ายม

ครูนางจิดาภา เฟือ่งฟู18

16 นางพรรณี ใจสาร ครู

หนา้ที ่29



 30

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21

รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

เข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ือง
ทักษะจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการวิเคราะห์ผล O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 
และ ม.6

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศคร้ังที ่5 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

เข้าร่วมประชุมวิชาการการขับเคล่ือนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ DDU 
DIGITAL 2019

สพฐ.

เข้าร่วมโครงการนิทรรศการ OCOP-OSOP ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์
นคร

อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โรงแรมบุศน้ าทอง
การพัฒนาคุณภาพครูวัดผลและประเมินผล โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

21 นางสาวจุฬารัตน์ เปีย้เหมย ครู การจัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสบทบประกันสังคมผ่านระบบ  E-Payment ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง
22 นางสาวปานวาด วัชรชวาลา ครู การฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาครูอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ก่อนด ารงต าแหน่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา (TEPE ONLINE)
สพฐ.

ครูนางวิไลวรรณ์ วงศ์สวัสด์ิ19

ครูนางจิดาภา เฟือ่งฟูต่อ

20 นายธนกฤษ มากบุญ ครู

หนา้ที ่30
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

งานประชุมวิชาการการขับเคล่ือนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่อ EDU 
DIGITAL 2019

สพฐ.

ประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ม.3

สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ม.6

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

23 นางปาณิสรา ครองตาเนิน ครู เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบเคร่ืองมือส่งเสริมประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ชั้นเรียน

สพม.35

นางปาณิสรา ครองตาเนิน ครู เข้าร่วมอบรมรับมือการเปล่ียนแปลงปรับตัวให้กับศตวรรษที ่21 บริษัท Learn Education

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “Active learning” โรงเรียนล าปางกัลยาณี

การอบรมโครงการด าเนินการเกี่ยวกับทีร่าชพัสดุและทีดิ่นประเภทอื่นของสถานศึกษา สพม.35

การอบรมหลักสูตร Coaching Skill for Teacher by points of you โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์
นคร

หลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัยเพือ่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศคร้ังที ่5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ครูนางสาวปานวาด วัชรชวาลาต่อ

24 นายเอกสิทธิ ์เปีย้ปลูก ครู

หนา้ที ่31
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “Active learning” สหวิทยาเขตกัลยา

การอบรมหลักสูตร Coaching Skill for Teacher by points of you โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์
นคร

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศคร้ังที ่5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “Active learning” โรงเรียนล าปางกัลยาณี

การอบรมหลักสูตร Coaching Skill for Teacher by points of you โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์
นคร

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศคร้ังที ่5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
การประชุมคณะกรรมการกลุ่ม 46 ICT กลุ่มผู้น า 46ICT

กิจกรรมการออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน

การพัฒนาผู้เรียนมุ่งผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น กลุ่มกัลยา

ทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การฟังเทศก์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัดในชุมชน

28 นางณัชชารีย์  ศิวัฒน์นิธิกุล ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “Active learning” ล าปางกัลยาณี

นางสาวแจ่มจันทร์ งามตา ครู

25 นายจตุภัทร สุขโสด ครู

26 นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์ ครู

27

หนา้ที ่32
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

น านักเรียนจ านวน 60 คน ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ” (Northern 
Cultural Fair To Thailand)

การท่องเทีย่ววัฒนธรรมจังหวัดล าปาง

อบรมหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาครู อย่างยั่งยืน”  โครงการพัฒนาครู
 รูปแบบครบวงจร

บริษัท แอดวานซ์ บิสิเนส  ออพพอร์ทูนิต้ี 
จ ากัด

ร่วมประชุม “โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.  สู่ความเป็นเลิศ” 
คร้ังที ่5

ต.อ.พ.

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สพม.35

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ม.ต้น
อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน4.0Plickers ล าปางกัลยาณี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ร.ร.ต.อ.พ.ข.น.

ผู้ก ากับลูกเสือการบันเทิง สมาคมสโมสรลุ่มน้ ายม
เทคนิคการสอนของครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่21 (โครงการอบรมพัฒนาครูทัง้ระบบ) กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาทักษะการสอนของครูศิลปะ(โครงการอบรมพัฒนาครูทัง้ระบบ) กระทรวงศึกษาธิการ
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจังหวัดล าปาง ตาม
หลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

สพม.35

30 นายเกรียงไกร  หลวงเขียว ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาพยนตร์ส้ัน ระดับ ม.ต้น ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา คร้ังที ่ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัด

พะเยา โรงเรียนจุนวิทยาคม

ครูนายเริง  ขัดทะเสมา29

ครูนางณัชชารีย์  ศิวัฒน์นิธิกุลต่อ

หนา้ที ่33
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

อบรมโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สพม.เขต 35

อบรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร . คณะเกษตรศาสตร์

"SMART AGGIE CAMP 2018" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมนักส่ือสารหลักประกันสุขภาพ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

อบรมหลักสูตร Coaching Skill for Teacher by Points of you รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

อบรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ เพือ่นช่วยเพือ่น กลุ่มเด็กและเยาวชน
จังหวัดล าปาง ปี 2

กลุ่มเขลางค์เพือ่การพัฒนาจังหวัดล าปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าคู่มืออบรมครูแนะแนว ประจ าศูนย์ สพม.เขต 35 สพม.เขต 35

ประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งครูและบุคลากรทางการแนะแนวใน
สถานศึกษา  ขับเคล่ือนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพือ่การมีงานท า

สพม.เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูประจ าการและบุคลากร
ทางการศึกษา

บริษัท พีแอลซี ฟอร์ ซัคเซส จ ากัด

เร่ือง “ การพัฒนาศักยภาพครูด้วยทัศนคติเชิงบวกฯ”ประชุมตามโครงการบูรณาการ
เรียนรู้ร่วมกับการท างานโรงเรียนในโรงงานสยามมิชลิน

บริษัทสยามมิฃลิน

ครูน.ส.สุภาพร  หลักค า31

หนา้ที ่34
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของครู  และบุคลการทางการแนะแนว
ในสถานศึกษาขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาเพือ่การมีงานท า

ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปาง

ประชุมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา
 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมรับฟังการชี้แจงเพือ่เตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญตรี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมสัมมนาโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจ าปี 2561 ธนาคารออมสิน ภาค 9
ประชุมรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการและอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ เร่ืองการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมโครงการแนะน าหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง

ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพือ่ทีป่รึกษา YC สพม.เขต 35

ประชุมโครงการ “เปิดบ้าน สานสัมพันธ์ ร่วมกันพัฒนาล าปาง วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานพระราชพิธ/ีรัฐพิธ/ีพิธี ส านักงานจังหวัดล าปาง
อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูประจ าการและบุคลากร
ทางการศึกษา

บริษัท แม๊กซิม่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

ครูน.ส.สุภาพร  หลักค าต่อ

หนา้ที ่35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสอนในศตวรรษที ่21ด้วย Google Classroom และ
การขับคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน Online Marketing  สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)

บริษัท แม๊กซิม่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความ
เป็นเลิศ คร้ังที ่5

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมสัมมนาครูแนะแนว “เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 62” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว กับการปรับตัวเพือ่ก้าวสู่ทิศทางในอนาคต“นัก
การศึกษาภายในแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 20 ป”ี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ล าปาง

ประชุมสัมมนาเตรียมการรับนักศึกษาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

ประชุมวิชาการ อบรมสัมมนาการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษาจังหวัดล าปาง ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดล าปาง
ประชุมสัมมนาโครงการ PIM Education Relationship Program คร้ังที ่47 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ประชุมสัมมนาโครงการ “NCGA Grand Opening 2019” สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนวภาคเหนือ

ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การจัดการศึกษารองรับการเปล่ียนแปลง
ของอนาคต”

มหาวิทยาลัยพะเยา

ครูน.ส.สุภาพร  หลักค าต่อ

หนา้ที ่36
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  Active Learning and Professional Learning Community (PLC)  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
2  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดล าปาง 

(REPROFILE) “Classroom Activities for Active Learning”
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง
3  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที ่21  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
4  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  Teaching Communicative Writing Trough Active Learning Approaches  English Instructional Development

 of Lampang โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
จ.ล าปาง

5  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
 (Active Learning) ทักษะ ฟัง-พูด (Listening and Speaking Skills) และชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ (19.5 ชั่วโมง)

 บริษัท Eduzone จ ากัด หน่วยพัฒนาครู
 0655550000215

6  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  Teaching and Learning in the 21st Century Classroom  บริษัท ไทยวัฒนาพานิชย์ และ Mc 
Graw Hill

7  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี
และเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

8  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  Trainer in English Camp for Primary 5 ( Fun Days Camp)  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จ.
อุทัยธานี

9  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

10  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  ครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

11  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  Certificate of Scholarship ชนะเลิศ ทุนน าเสนอผลงานทางวิชาการในการ
ประชุมนานาชาติเชิงวิชาการ IELT-CON ณ เมืองปีนังมาเลเซีย

 Thailand TESOL

12  นางณัฐวดี ธรรมเดชะ คศ.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ.ล าปาง 
(REPROFILE) “Classroom Activities for Active Learning”

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง จังหวัดล าปาง

13  นางณัฐวดี ธรรมเดชะ คศ.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที ่21  สพม.35

14  นางณัฐวดี ธรรมเดชะ คศ.2  การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที ่21 
(Teaching Techniques for New Age Teachers in the 21st Century) ตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปี 2561 รหัสหลักสูตร : 
613181079-005

 บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพือ่สังคม จ ากัด

15  นางณัฐวดี ธรรมเดชะ คศ.2  การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง Active 
Learning และ Professional Learning Community (PLC)

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

16  นางณัฐวดี ธรรมเดชะ คศ.2  อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี
และเล่ือนวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

17  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) Tools for Diagnosis & Understanding Gen Z 
Students (Senior High School) รหัสหลักสูตร 614151006

 ABASBOTO Education Service 
Centre สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

18  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน 
พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อทีพ่่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ” ณ 
โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์

 โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียน
อ่าน สืบสานสารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชนเพือ่เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดชฯ

19  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เกียรติบัตรผ่านการเข้าร่วมโครงการ Education Relationship Program  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
20  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 วิง่ไมโครมาราธอน (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี กีฬา

หน่วยงานส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ-เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คร้ังที ่17 ประจ าปี 2561

 อ าเภอแจ้ห่ม

21  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นไม่จ ากัดช่วงชั้น งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

22  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นไม่จ ากัดช่วงชั้น งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

23  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การวาดภาพระบายสี บกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา

 สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

24  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที ่ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจ าปี 2561

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

25  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  การเข้าร่วมกิจกรรมกับ Jr.NBA Coaches Academy  Jr.NBA Coaches Academy

26  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การวาดภาพระบายสี บกพร่องทาง
สติปัญญา ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ

 สพฐ.

27  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน 
พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อทีพ่่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ” ณ 
โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์

 โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียน
อ่าน สืบสานสารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชนเพือ่เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดชฯ

28  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที ่21

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

29  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการสร้างเร่ืองราวอัตลักษณ์ชุมชนร่วมกับชุมชน “เทีย่ววิถี
ธรรม สัมผัสธรรมชาติ : ชุมชนบ้านสา” โครงการแกนน าเยาวชนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ฯ เขตตรวจราชการที ่15

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

30  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  การเข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม กิจกรรมค่ายเยาวชน
อาสามสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรู้เท่าทันส่ือจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

 ส านักวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

31  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เกียรติบัตรเป็นผู้ส่งเสริมการสร้างแกนน าเยาวชนการเรียนรู้ โครงการแกนน า
เยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ใน
พืน้ทีรั่บผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ระดับภาค

 กระทรวงศึกษาธิการ

32  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  ผู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของ
โรงเรียนต้นแบบณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

 สพฐ.

33  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เกียรติบัตรผู้ตัดสินโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

34  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิม่ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่นแก่
บุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงานกับวัยรุ่น รุ่นที ่1 และรุ่นที ่2 ปีงบประมาณ 2561

 ศูนย์สุขภาพจิตที ่1 กรมสุขภาพจิต

35  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เข้าร่วมการประชุมในงาน NCGA Grand Opening 2019 จัดโดยสมาคมจิตวิทยา
การปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนวภาคเหนือ

36  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 PLC”โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร 
จ านวน 4 ชั่วโมง

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

37  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เป็นผู้ทรงวุฒิพิจารณาเคร่ืองมือวิจัย วิทยานิพนธ์ เร่ือง ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพือ่พัฒนาพฤติกรรมการใช้ส่ืออย่างเหมาะสมของนร.ม.5 โรงเรียนเถินวิทยา

 มสธ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

38  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เป็นผู้ทรงวุฒิพิจารณาเคร่ืองมือวิจัย วิทยานิพนธ์ เร่ือง ผลการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาการปรึกษาเกสตัลท์ต่อการตระหนักรู้ในตนเอง
ของนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนวังเหนือวิทยา

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

39  นางสาวชัชฏาภรณ์ หงษ์นวล คศ.1  ครูทีป่รึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการน าเสนอโครงงานแบบบรรยายเป็น
ภาษาไทย สาขาวิชาชีววิทยา

 สพฐ.

40  นางสาวชัชฏาภรณ์ หงษ์นวล คศ.1  ครูทีป่รึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการน าเสนอโครงงานแบบบรรยายเป็น
ภาษาไทย สาขาวิชาฟิสิกส์

 สพฐ.

41  นางสาวชัชฏาภรณ์ หงษ์นวล คศ.1  ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6

สพม.35

42  นางสาวชัชฏาภรณ์ หงษ์นวล คศ.1  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

43  นายสมชาย พันธุสั์นติกุล คศ.2  ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การประกวดสุดยอดความคิดพิชิตปัญหา ระดับ ม.ปลาย  สพฐ.

44  นายสมชาย พันธุสั์นติกุล คศ.2  ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สพม.35

45  นายสมชาย พันธุสั์นติกุล คศ.2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ
ครูผู้สอน ระดับ ม.ปลาย

 สพฐ.

46  นายสมชาย พันธุสั์นติกุล คศ.2  ครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงินการประกวดส่ิงประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ปลาย  สพฐ.

47  นางสาวทิพวรรณ นันทะสี อัตราจ้าง  การประกวดการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาของครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

 สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

48  นางสาวทิพวรรณ นันทะสี อัตราจ้าง  กิจกรรม PLC การพานักเรียนพัฒนาโจทย์โครงงานฐานวิจัย  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
49  นางสาวทิพวรรณ นันทะสี อัตราจ้าง  กิจกรรมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัย  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
50  นางสาวทิพวรรณ นันทะสี อัตราจ้าง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะพันธุป์ัญญา : จาก RBL สู่ SEEEM  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
51  นางสาวทิพวรรณ นันทะสี อัตราจ้าง  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
52  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  การอบรม เร่ือง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนใน

ศตวรรษที ่21
 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

53  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  การอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษ ที ่21 ตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปี 2561 รหัสหลักสูตร 613181079-005

 บริษัทพัฒนาทุนมนุษย์เพือ่สังคม จ ากัด

54  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  การอบรม เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย ประจ าปีการศึกษา 2561  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียน ล าปาง

กัลยาณี
55  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน โครงการเปิดบ้านครูจีน คร้ัง

ที ่3
 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏล าปาง

56  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  น านักเรียนเข้าร่วมโครงการงานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ คร้ังที ่9  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

57  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม
การแข่งขันพูดเพือ่อาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3

 สพม.35

58  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม
การแข่งขันพูดเพือ่อาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6

 สพม.35

59  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  เป็นวิทยากร ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  งานสภานักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
60  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  เป็นวิทยากร ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน-ภาษาญีปุ่น่)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
61  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  เป็นวิทยาฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจ าปี 2561
 งานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

62  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  เป็นครูปรึกษาทีตั่ดสิน โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 
พรรษา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
แจ้ห่มวิทยา

63  นางสาวพัชรีญา ต้องรักชาติ อัตราจ้าง  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 - 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ของนักเรียน ระดับ เขตพืน้ทีก่ารศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

 สพม.35

64  นางสาวพัชรีญา ต้องรักชาติ อัตราจ้าง  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 - 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

 สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

65  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ผู้ส่งเสริมการสร้างแกนน าเยาวชนการเรียนรู้ โครงการแกนน าเยาวชนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

66  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  การน าเสนอแบบบรรยายเป็นภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในการประชุม
วิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน คร้ังที ่10

สพฐ.

67  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม แข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

68  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม แข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

69  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

70  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่1 - 3

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

71  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่4 – 6

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

72  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 180IQ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี
ที ่1 – 3

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

73  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เกม A-Math ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่1 – 3

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

74  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  เป็นครูผู้ส่งเสริมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วย
รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที ่16 ปี
การศึกษา 2561

 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

75  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับชาติ

 สพฐ.

76  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม แข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับชาติ

 สพฐ.

77  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

78  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 สพม.35

79  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  ครูทีป่รึกษาตัดสินชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/3 โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

80  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานม
หรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ

 สพฐ.

81  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานม
หรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ

 สพฐ.

82  นางณัฐรดา ระวังวงศ์ คศ.2  รางวัลครูดีทีส่อนเก่ง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
83  นางณัฐรดา ระวังวงศ์ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรมการ

แข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-3 ระดับเขตพืน้ที่
 สพม. เขต 35

84  นางณัฐรดา ระวังวงศ์ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรมการ
แข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-6 ระดับเขตพืน้ที่

 สพม. เขต 35

85  นางณัฐรดา ระวังวงศ์ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเล่า
นิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.4-6 ระดับเขตพืน้ที่

 สพม. เขต 35

86  นางณัฐรดา ระวังวงศ์ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับที ่10 กิจกรรมการแข่งขันเล่า
นิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.4-6 ระดับชาติ

 สพฐ.

87  นางณัฐรดา ระวังวงศ์ คศ.2  เป็นครูทีป่รึกษาตัดสินชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/1 โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
88  นางณัฐรดา ระวังวงศ์ คศ.2  ปฏิบัติหน้าทีผู้่ก ากับลูกเสือ และอยู่ประจ าการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

89  นางสาวสุพรรษา กล้าท า เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 – ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ

 สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

90  นางสาวสุพรรษา กล้าท า เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

 เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1
 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

91  นางสาวสุพรรษา กล้าท า เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science
 Show) ระดับ ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

92  นางสาวสุพรรษา กล้าท า เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science
 Show) ระดับ ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

93  นางสาวสุพรรษา กล้าท า เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

94  นางสาววันวิสา นาละออง อัตราจ้าง  การประกวดมารยาทไทยระดับชั้น  สพม.35

95  นางสาววันวิสา นาละออง อัตราจ้าง  การประกวดมารยาทไทยระดับชั้น  สพม.35

96  นางสาววันวิสา นาละออง อัตราจ้าง  การประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.1-ม.3  สพม.35

97  นางสาววันวิสา นาละออง อัตราจ้าง  การประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.4-ม.6  สพม.35

98  นางสาววันวิสา นาละออง อัตราจ้าง  ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาทไทยระดับ ม.1-3โครงการธนชาต ริเร่ิม เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย

 โครงการธนชาต ริเร่ิม เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

99  นางสาววันวิสา นาละออง อัตราจ้าง  ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาทไทยระดับ ม.4-6โครงการธนชาต ริเร่ิม เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย

 โครงการธนชาต ริเร่ิม เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย

100  นายวีระพล โตนะโพ อัตราจ้าง  การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  สพม.35

101  นายวีระพล โตนะโพ อัตราจ้าง  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รีบรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3

 สพม.35

102  นายวีระพล โตนะโพ อัตราจ้าง  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ

 สพฐ.

103  นางสาววรัญญา แต้มด่ืม อัตราจ้าง  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4
 - ม.6

 สพฐ.

104  นางสาววรัญพร แห่งพิทย์ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3

 สพม.35

105  นางสาววรัญพร แห่งพิทย์ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพือ่อาชีพ
ภาษาญีปุ่น่ ระดับชั้น ม.1-ม.3

 สพม.35

106  นางสาววรัญพร แห่งพิทย์ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขัน
พูดเพือ่อาชีพภาษาญีปุ่น่ ระดับชั้น ม.4-ม.6

 สพม.35

107  นายพิษณุ ปิจดี คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม.
ปลาย

 สพฐ.

108  นายพิษณุ ปิจดี คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.ปลาย  สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

109  นายพิษณุ ปิจดี คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.ปลาย

 สพม.35

110  นายพิษณุ ปิจดี คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่2 การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.ต้น

 สพม.35

111  นายพิษณุ ปิจดี คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับชั้น ม.ปลาย

 สพม.35

112  นายพิษณุ ปิจดี คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.ปลาย

 สพม.35

113  นายพิษณุ ปิจดี คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น 
ม.ต้น

 สพม.35

114  นายพิษณุ ปิจดี คศ.2  กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.
ต้น

 สพม.35

115  นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คศ.2  เป็นทีป่รึกษาโครงงานในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือฯ

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ

116  นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คศ.2  ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ทีฯ่ ปีการศึกษา 2561
 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้น ม.1-3

 สพฐ

117  นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คศ.2  ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ทีฯ่ ปีการศึกษา 2561
 กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้น ม.4-6

 สพฐ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

118  นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คศ.2  ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้น ม.1-3

 สพฐ

119  นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คศ.2  ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการ
แข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้น ม.4-6

 สพฐ

120  นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คศ.2  ครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
121  นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คศ.2  ครูผู้มีวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
122  นายเอกณัฎฐ์ ใจลา คศ.1  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเคร่ืองบินพลัง

ยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
 สพม.35

123  นายเอกณัฎฐ์ ใจลา คศ.1  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

 สพม.35

124  นายเอกณัฎฐ์ ใจลา คศ.1  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 สพม.35

125  นายเอกณัฎฐ์ ใจลา คศ.1  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม 
การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 สพม.35

126  นายเอกณัฎฐ์ ใจลา คศ.1  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3

 สพฐ.

127  นายเอกณัฎฐ์ ใจลา คศ.1  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 สพฐ.

128  นายสกลศักด์ิ มีธรรม พนักงานราชการ  การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา



 52

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

129  นายสกลศักด์ิ มีธรรม พนักงานราชการ  การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และการขอมีและเล่ือน
วิทยฐานะแบบ ว21/2560

 สพม. เขต 35

130  นายสกลศักด์ิ มีธรรม พนักงานราชการ  การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง “การจัดท าแผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ ที ่21”

 โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา

131  นายสกลศักด์ิ มีธรรม พนักงานราชการ  เข้าร่วมเป็น เครือข่ายการสร้างเร่ืองราวอัตลักษณ์ชุมชนร่วมกับชุมชน  โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา
132  นายสกลศักด์ิ มีธรรม พนักงานราชการ  กรรมการวิพากษ์โครงงานแบบบรรยายเป็นภาษาไทย สาขาคอมพิวเตอร์ ในการ

ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ภาคเหนือตอนบน
 คร้ังที ่10

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

133  นายปิติพงษ์ ปิน่แก้ว คศ.1  รางวัลรองชนะอันดับ2 ภาพยนตร์ส้ัน คปภ.  คปภ.จังหวัดล าปาง
134  นายปิติพงษ์ ปิน่แก้ว คศ.1  ผู้ควบคุมภาพยนตร์ส้ัน ศิลปหัตถกรรม ระดับเหรียญเงิน  จ. พะเยา
135  นายพสิษฐ์ สุปัญญา คศ.2  วิทยากรค่ายภาษาและวัฒนธรรม 3 ภาษา(อังกฤษ-จีน-ญีปุ่น่)  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
136  นางมูรติ จัดของ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดัลเหรียญทอง ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.ต้น  สพม.35

137  นางมูรติ จัดของ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดัลเหรียญทอง ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.ต้น  สพฐ.

138  นางมูรติ จัดของ คศ.2  เป็นครูทีป่รึกษาเด็กและเยาวชน  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
139  นางมูรติ จัดของ คศ.2  เยาวชนไทยร่วมใจท าความดี ประจ าปีการศึกษา 2561  ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
140  นางมูรติ จัดของ คศ.2  เป็นครูทีป่รึกษาตัดสิน โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
141  นางมูรติ จัดของ คศ.2  เป็นครูทีป่รึกษาค่ายพัฒนาผู้น าเยาวชนคนคุณธรรมสู่สังคม  สพม.35

142  นางมูรติ จัดของ คศ.2  ผู้น ายุวกาชาด วิทยากร กิจกรรมค่ายพักแรมยุวกาชาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

143  นายสุรกิจ อุปนันท์ คศ.3  กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นม.4-ม.6  สพฐ.

144  นางสาวสมจิต ตุ่นแยง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพือ่อาชีพ
ภาษาญีปุ่น่ ระดับชั้น ม.1-3

 สพม.35

145  นางสาวสมจิต ตุ่นแยง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูด
เพือ่อาชีพภาษาญีปุ่น่ ระดับชั้น ม.4-6

 สพม.35

146  นางสาวสมจิต ตุ่นแยง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีสริง 
ระดับชั้น ม.4-6

 สพม.35

147  นางสาวสมจิต ตุ่นแยง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีสริง ระดับชั้น 
ม.4-6

 สพฐ.

148  นางพนิดา สถาพร คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ทีฯ่ ปี
การศึกษา 2561 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.1-3

 สพฐ.

149  นางพนิดา สถาพร คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ทีฯ่ ปี
การศึกษา 2561 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.4-6

 สพฐ.

150  นางพนิดา สถาพร คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ทีฯ่ ปี
การศึกษา 2561 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.1-3

 สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

151  นางพนิดา สถาพร คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง เกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3

 สพฐ.

152  นางพนิดา สถาพร คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง เกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6

 สพฐ.

153  นางพนิดา สถาพร คศ.2  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 สพฐ.

154  นางพนิดา สถาพร คศ.2  ครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
155  นางพนิดา สถาพร คศ.2  ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
156  นางพนิดา สถาพร คศ.2  กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์

 ระดับชั้น ม.4-6
 สพฐ.

157  นางศิริเพ็ญ สุปัญญา คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  สพม.35 ล าปาง
158  นางศิริเพ็ญ สุปัญญา คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  สพม.35 ล าปาง
159  นางอ าไพ พิชิตสันต์ คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

 เขต 35

160  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  โครงการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง
161  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  การอบรมพัฒนาครูผู้นิเทศ  สพม.เขต 35

162  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  อบรม"Active Learning" และ "Professional Learning Community (PLC)"  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
163  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที ่21  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

164  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมด้วน Active Learing เทคโนโลยี 4.0 เพือ่การเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21

 สพม.เขต 35

165  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของศาสตร์พระราชา

 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิลัยศรีนครินท
รวิโฒ

166  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย เพือ่บูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

167  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ เทคโนโลยีของนักเรียน
 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.เขต 35

168  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  การแข่งขันตอบกฎหมายเนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ.2561  ศาลยุติธรรม จังหวัดล าปาง
169  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  การแข่งขันตอบกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจ าปี 

พ.ศ.2561
 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

170  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจ าปี 
พ.ศ. 2561

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

171  นายคงเดช เทพค าปิว๋ คศ.2  ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ระดับ มัธยมศึกษาปีที ่1-3  ธนาคารธนชาต
172  นายอุเทน ระวังวงศ์ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที ่2 กิจกรรมการ

แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-3 ระดับเขตพืน้ที่
 สพม. เขต 35

173  นายอุเทน ระวังวงศ์ คศ.2  เป็นครูทีป่รึกษาตัดสินชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/1 โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

174  นายอุเทน ระวังวงศ์ คศ.2  ปฏิบัติหน้าทีผู้่ก ากับลูกเสือ และอยู่ประจ าการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

175  นายอุเทน ระวังวงศ์ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที ่2 กิจกรรมการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 ระดับเขตพืน้ที่

 สพม. เขต 35

176  นายสมศักด์ิ ธาริน  การจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที2่1  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
177  นายสมศักด์ิ ธาริน  โครงการด าเนินการเกี่ยวกับราชภัสดุและทีดิ่นประเภทอื่นของสถานศึกษา สพม.35

178  นายสมศักด์ิ ธาริน  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาแบบครบวงจร  คณะครุศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง

179  นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวน
ถาดชื้น ระดับชั้นม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
ของนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

 สพม.35.

180  นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ คศ.2  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
2560 (ทช.)

 สพม.35.

181  นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ คศ.2  สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัด
ล าปาง จ ากัด

182  นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ คศ.2  ได้เข้าร่วมอบรมเครือข่ายเยาวชน เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Youth Ranger) ประจ าปี พ.ศ. 2562

 ส านักงานส่ิงแวดล้อม ภาคที ่2 ล าปาง

183  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รองชนะเลิศการแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด  ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
184  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  สหวิทยาเขตพญาวัง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

185  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย 
ม.1-ม.3

 สหวิทยาเขตพญาวัง

186  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย 
ม.4-ม.6

 สหวิทยาเขตพญาวัง

187  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ม.4-ม.6

 สหวิทยาเขตพญาวัง

188  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3

 สหวิทยาเขตพญาวัง

189  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-
ม.6

 สหวิทยาเขตพญาวัง

190  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-
ม.3

 สหวิทยาเขตพญาวัง

191  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.1-ม.3

 สหวิทยาเขตพญาวัง

192  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6

 สหวิทยาเขตพญาวัง

193  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6

 สหวิทยาเขตพญาวัง

194  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

195  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.1-ม.3  สพฐ.

196  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4-ม.6  สพฐ.

197  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6  สพฐ.

198  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3

 สพฐ.

199  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  สพฐ.

200  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  สพฐ.

201  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-
ม.3

 สพฐ.

202  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-
ม.6

 สพฐ.

203  นายสรภูมิ เจียงสงวน คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-
ม.6

 สพฐ.

204  นางกัญญา แก้วกาญจนา คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ม.ปลาย ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา ปีการศึกษา 2561

 สพม.35

205  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  เกียรติบัตรจิตอาสาสร้างพระโกศจันทน์  กรมศิลปากร
206  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  คุรุสภาล าปาง
207  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  จังหวัดล าปาง
208  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที ่2  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

209  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ รางวัลชมเชย อันดับที ่1  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
210  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  เกียรติบัตรนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
211  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติใน

ท้องถิ่น ม. ปลาย ระดับกลุ่มโรงเรียน
 สพม.35

212  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม. ปลาย ระดับ
กลุ่มโรงเรียน

 สพม.35

213  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม. ปลาย ระดับประเทศ

 สพฐ

214  นายธนสิทธิ ์ศรีวรรณชัย คศ.2  ครูทีป่รึกษานักเรียนได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน ประเภทการน าเสนอโครงงาน
แบบบรรยายเป็นภาษาไทย สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษฯ คร้ังที ่10

 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
ภาคเหนือตอนบน

215  นายธนสิทธิ ์ศรีวรรณชัย คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชัน (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

 สพฐ.

216  นายธนสิทธิ ์ศรีวรรณชัย คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

 สพฐ.

217  นายธนสิทธิ ์ศรีวรรณชัย คศ.2  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ระดับเหรียญทอง ปี
การศึกษา 2561

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

218  นายธนสิทธิ ์ศรีวรรณชัย คศ.2  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
ปีการศึกษา 2561

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

219  นางสมร ดีพัฒนกุล คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ทีฯ่ ปีการศึกษา 
2561 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3

 สพฐ.

220  นางสมร ดีพัฒนกุล คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ทีฯ่ ปีการศึกษา 
2561 กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6

 สพฐ.

221  นางสมร ดีพัฒนกุล คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3

 สพฐ.

222  นางสมร ดีพัฒนกุล คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6

 สพฐ.

223  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม
การประกวดโครงสานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ ค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6

 สพม.35

224  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6

 สพม.35

225  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์
 ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที ่1-3

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

226  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ คณิตศาตร์โดย
ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที ่4-6

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

227  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ตระกูลพันธุ ์กันไว ได้รับการยกย่องเป็นผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหาร ดีเด่น (นรด)

 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32

228  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6

 สพฐ.

229  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

230  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
231  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  เป็นวิทยากร ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

232  นางนันทกานต์ แข็งแรง พีเ่ล้ียงเด็กพิการ  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
 paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น

 สพม.35

233  นางนันทกานต์ แข็งแรง พีเ่ล้ียงเด็กพิการ  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ม1 - ม3

 สพฐ.

234  นางนันทกานต์ แข็งแรง พีเ่ล้ียงเด็กพิการ  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม1 - ม3

 สพม.35

235  นางนันทกานต์ แข็งแรง พีเ่ล้ียงเด็กพิการ  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ม1 - ม3

สพฐ.

236  นายบริหาร วันตัน คศ.2  I-classroom(Interractive and intelligence classroom)การศึกษา 4.0  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
237  นายบริหาร วันตัน คศ.2  การแลกเปล่ียนการเรียนรู้"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชา"(PLC)  สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

238  นายบริหาร วันตัน คศ.2  การจัดท าหลักสูตรการจัดการสอนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

239  นายบริหาร วันตัน คศ.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที ่21  สพม.35

240  นายบริหาร วันตัน คศ.2  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ทีย่ั่งยืนใน
โรงเรียน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

241  นางกฤติกา สืบสุติน คศ.3  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ปีการศึกษา 2561

 สพม.35

242  นางกฤติกา สืบสุติน คศ.3  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

 กระทรวงศึกษาธิการ

243  นางอรวรรณ ต๊ะเวที พนักงานราชการ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการคัดลายมือ
ส่ือภาษาไทย ชั้นม.1-ม.3

 สพม.35

244  นางอรวรรณ ต๊ะเวที พนักงานราชการ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมการคัด
บายมือส่ือภาษาไทยชั้นม.4-ม.6

 สพม.35

245  นางอรวรรณ ต๊ะเวที พนักงานราชการ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)ชั้นม.1-ม.3

 สพม.35

246  นางอรวรรณ ต๊ะเวที พนักงานราชการ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการ
เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)ชั้นม.4-ม.6

 สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

247  นางอรวรรณ ต๊ะเวที พนักงานราชการ  ครูทีป่รึกษาตัดสินโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

248  นางอรวรรณ ต๊ะเวที พนักงานราชการ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือส่ือ 
ระดับชั้นม.1-ม.3

 สพฐ.

249  นางอรวรรณ ต๊ะเวที พนักงานราชการ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)ชั้น ม.4-6

 สพฐ.

250  นางสาวชุติกานต์ ทามา คศ.2  ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ประเภทชาย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ม.1-3

 สพฐ.

251  นางสาวชุติกานต์ ทามา คศ.2  ครูผู้สอนการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3  สพฐ.

252  นางสาวชุติกานต์ ทามา คศ.2  ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.
1-3

 สพป.ล าปาง เขต 3

253  นางสาวชุติกานต์ ทามา คศ.2  ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3  สพป.ล าปาง เขต 3
254  นางสาวชุติกานต์ ทามา คศ.2  ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3  สพป.ล าปาง เขต 3 ชนะเลิศ
255  นางสาวชุติกานต์ ทามา คศ.2  ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-3  สพป.ล าปาง เขต 3 ชนะเลิศ
256  นางสาวชุติกานต์ ทามา คศ.2  ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3  สพป.ล าปาง เขต 3 ชนะเลิศ
257  นางสาวชุติกานต์ ทามา คศ.2  ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3  สพป.ล าปาง เขต 3
258  นายบรรจง เตชะสืบ คศ.2  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
259  นางถวิล มิ่งสมร คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับที2่ กิจกรรมการแข่งขันท่อง

อาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3
 สพม.35



 64

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

260  นางถวิล มิ่งสมร คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินประเภท การเขียนตามค าบอก 
ระดับชั้น ม.1-3

 สพม.35

261  นางถวิล มิ่งสมร คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3

สพฐ.

262  นางถวิล มิ่งสมร คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6

สพฐ.

263  นางถวิล มิ่งสมร คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับที2่ กิจกรรม การแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3

 สพม.35

264  นางถวิล มิ่งสมร คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6

 สพม.35

265  นางถวิล มิ่งสมร คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

266  นางวิลาวัณย์ สายหยุด คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1 - ม.3

 สพม.35

267  นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ คศ.3  ครูทีป่รึกษาโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การน าเสนอโครงงานประเภทโปสเตอร์เป็น
ภาษาไทย สาขาคอมพิวเตอร์

 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

268  นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

269  นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที ่2 กิจกรรม
 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

 สพม.35

270  นางเสาวณีย์ รักมิตร คศ.2  อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที ่21

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

271  นางเสาวณีย์ รักมิตร คศ.2  ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2561 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที ่21

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข
ลางค์นคร

272  นางเสาวณีย์ รักมิตร คศ.2  ประชุมสัมนาผู้บริหาร ผู้ประสานงาน โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยพะเยา

 มหาวิทยาลัยพะเยา

273  นางเสาวณีย์ รักมิตร คศ.2  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) หลักสูตรคณิตศาสตร์กับไทยแลนด์
4.0 26ชั่วโมง

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

274  นางเสาวณีย์ รักมิตร คศ.2  การฝึกอบรมยุวกาชาด ค่ายพักแรมยุวกาชาด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ป2ี561  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
275  นางเสาวณีย์ รักมิตร คศ.2  คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอโครงงาน สาขาคณิตศาตร์ ประเภทการน าเสนอ

แบบบรรายเป็นภาษาไทย ในการประชุมวิชาการนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ ภาคเหนือตอนบน

276  นางเสาวณีย์ รักมิตร คศ.2  การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

277  นางเสาวณีย์ รักมิตร คศ.2  การยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
278  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ  สพม.35

279  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสุดยอดความคิด
พิชิตปัญหา (Intelligent Problem Solving Ideas Contest) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

 สพฐ.

280  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

 สพฐ.

281  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม 
การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – 
ม.3

 สพม.35

282  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 สพม.35

283  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ
ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 สพฐ.

284  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรเรียนแจ้ห่มวิทยา
285  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรเรียนแจ้ห่มวิทยา
286  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น  กลุ่มโรงเรียนสหวิทยา เขตพญาวัง
287  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เชิดชูเกียรติในฐานะ "ครูดีทีส่อนเก่ง ประจ าปี 2561" 

ระดับชั้น ม.1
 สมาคมผู้ปกคองและครูแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

288  นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage  สพฐ.

289  นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน  สพฐ.

290  นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage  สพม เขต 35

291  นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง คศ.2  กรรมการตัดสินโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  สพม เขต 35

292  นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้มีวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
293  นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง คศ.2  รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้มีแผนการสอนดีเด่น  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
294  นางสาวฉัตรวิภา โยมงาม คศ.2  การเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.1-ม.3  สพม.35

295  นางสายชล วันมหาใจ คศ.2  อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จังหวัดล าปาง 
(REPROFILE) "Classroom Activities for Active Learning"

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง

296  นางสายชล วันมหาใจ คศ.2  อบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่
 21

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

297  นางสายชล วันมหาใจ คศ.2  อบรมคูปองครูหลักสูตร : เทคนิคการสอนครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที ่21 Teaching
 Techniques for New Age Teachers in the 21st Century

 สถาบันพัฒนามนุษย์และสังคม

298  นางสายชล วันมหาใจ คศ.2  เป็นวิทยากร "ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 ประจ าปี 2561"

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

299  นางสายชล วันมหาใจ คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills 
Competitions ระดับ ม.4-6

 สพม.35

300  นางสายชล วันมหาใจ คศ.2  เป็นวิทยากรค่าย 3 ภาษา (อังกฤษ จีนและญีปุ่น่)  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

301  นางสาวรัชนี กามาด คศ.2  เข้าร่วมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง “การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที ่21”

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

302  นางสาวรัชนี กามาด คศ.2  อบรมพีเ่ล้ียงโครงการมหิงสาสายสืบ ประจ าปี 2561 ภายใต้การขยายเครือข่ายโดย
พีเ่ล้ียงแกนน า (ล าปาง)

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
303  นางสาวรัชนี กามาด คศ.2  เข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่ม

เครือข่ายภาคเหนือตอนบน คร้ังที ่10
 สพฐ.ร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร

จังหวัดน่าน
304  นางสาวรัชนี กามาด คศ.2  อบรมหลักสูตรเร่ืองการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครู

มัธยมศึกษาตอนปลาย
 บริษัท เขียวยั่งยืน จ ากัด

305  นางสาวรัชนี กามาด คศ.2  อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษากระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัยเพือ่บูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

 มหาวิทยาลัย ราชภัฎบุรีรัมย์

306  นางสาวรัชนี กามาด คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6

 สพม.35

307  นางสาวรัชนี กามาด คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

 สพฐ.

308  นางสาวรัชนี กามาด คศ.2  ได้ปฏิบัติหน้าที ่และอยู่ประจ าการฝึกอบรมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจ าปี 2561

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

309  นายวสันต์ อุดถาน้อย พนักงานราชการ  ผู้ตัดสินการรักการอ่าน  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
310  นายวสันต์ อุดถาน้อย พนักงานราชการ  Active learning frofessionl learning community pLc  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

311  นายวสันต์ อุดถาน้อย พนักงานราชการ  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้น ม 4 - 6  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
312  นายวสันต์ อุดถาน้อย พนักงานราชการ  เป็นวิทยากรอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  สหวิทยาเขตพญาวัง
313  นายวสันต์ อุดถาน้อย พนักงานราชการ  ครูผู้มีผลงานดีเด่น  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
314  นายวสันต์ อุดถาน้อย พนักงานราชการ  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  มณฑลทหารบกที ่32

315  นางสาวปารณีย์ บุญสม คศ.2  เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและงานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561

 สพม.35

316  นางสาวปารณีย์ บุญสม คศ.2  เข้าร่วมการอบรม เร่ือง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที ่21

 โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา

317  นางสาวปารณีย์ บุญสม คศ.2  เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษ ที ่21 
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปี 2561 รหัสหลักสูตร 
613181079-005

 บริษัทพัฒนาทุนมนุษย์เพือ่สังคม จ ากัด

318  นางสาวปารณีย์ บุญสม คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเวท
คณิต ระดับชั้น ม.1 - ม.3

 สพม.35

319  นางสาวปารณีย์ บุญสม คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคณิต
คิดเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 สพม.35

320  นางสาวปารณีย์ บุญสม คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3

 สพม.35

321  นายจ ารัสชาติ ไชยวุฒิ คศ.2  ครูดีทีส่อนเก่ง  สมาคมผู้ปกครองและครูแจ้ห่มวิทยา
322  นายจ ารัสชาติ ไชยวุฒิ คศ.2  ครูผู้มีผลงานดีเด่น หลักสูตรทวิศึกษา  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

323  นางจิราพร ใจแปง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่1 กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3

 สพม.35

324  นางจิราพร ใจแปง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3

 สพม.35

325  นางจิราพร ใจแปง คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประกวด
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

326  นางจิราพร ใจแปง คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย Thailand STEM Festival 2018

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

327  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม แข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

328  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน “นายภานุมาศ บุญช่วย” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม แข่งขันการแช่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

 สพม.35

329  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เกม A-Math ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่1 – 3

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

330  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน “เด็กชายศิวกร รูปละออ , เด็กชายพลสันต์ กันไว” ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน 180IQ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่1 – 3

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

331  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน “นางสาวอภิณห์พร ทองสุข , นางสาวพรรณิดา ทิพย์มาลา” 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่4 – 6

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

332  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  เป็นครูผู้ส่งเสริมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วย
รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที ่16 ปี
การศึกษา 2561

 โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย

333  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน “เด็กชายณัฐวัตร จานใจ , เด็กชายชลนที ชุมภูสืบ” ได้เข้าร่วม 
กิจกรรม แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 -
 ม.3 ระดับชาติ

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

334  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียน “ นายภานุมาศ บุญช่วย” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับชาติ

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

335  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

336  นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คศ.2  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
337  นายชยากร ชัยลังกา คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการเล่า

นิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม1-ม3
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

 เขต 35

338  นายชยากร ชัยลังกา คศ.2  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม1-ม3

 ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐานกระทรวงศึกษาธิการ

339  นายพีรยุทธ ต่อสกุลศักด์ิ คศ.3  การจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพือ่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที2่1  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

340  นางสายพิณ กันไว คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่2 กิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3

 สพม.35

341  นางสายพิณ กันไว คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที ่2 กิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6

 สพม.35

342  นางสายพิณ กันไว คศ.3  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน มารยาทไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่4-6 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ คร้ังที ่47 ประจ าปี 2561

 ธนาคารธนชาติ

343  นางสายพิณ กันไว คศ.3  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน มารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ โครงการธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย คร้ังที ่47 ประจ าปี 
2561

 ธนาคารธนชาติ

344  นางสายพิณ กันไว คศ.3  ครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
345  นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว คศ.3  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันร าวงมาตรฐานชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น
 สพม.35

346  นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว คศ.3  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 สพม.35

347  นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว คศ.3  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

348  นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ คศ.1  รางวัลระดับเหรียญเงิน การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561

สพฐ.

349  นางสาวบุณยาพร เตชะลือ คศ.3  ครูผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
350  นางสาวบุณยาพร เตชะลือ คศ.3  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการ

แข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นม.4-ม.6
 สพม.35

351  นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คศ.2  Teaching and Learning in the 21st Century Classroom  บริษัท ไทยวัฒนาพานิชย์ และ Mc 
Graw Hill

352  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  การเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวในหัวข้อ “นักศึกษากับการ
ปรับตัวเพือ่ก้าวสู่ทิศทางในอนาคตภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 20 ป”ี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่งล าปาง

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกทีต้ั่งล าปาง จังหวัดล าปาง

353  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  การเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเตรียมการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

354  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  การเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาเชิงรุกและเข้าร่วมประชุม
วิชาการ อบรม สัมมนา บรรยาย และปาฐกถา “งานเกษตรึแม่โจ้ 85 ป”ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

355  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ PIM : Education Relationship Program คร้ังที ่47
 ปีการศึกษา 2561

 สถาบันการัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

356  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เข้าร่วมการประชุมในงาน NCGA Grand Opening 2019 จัดโดยสมาคมจิตวิทยา
การปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ

 สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนวภาคเหนือ

357  นางสาววินัฎฐา นันตะสุข คศ.2  เข้าร่วมการประชุมคณบดีพบผู้บริหาร 17 จังหวัดภาคเหนือ เพือ่ปรึกษาหารือแนว
ทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง

 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง

358  นางสาวชัชฏาภรณ์ หงษ์นวล คศ.1  กิจกรรมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัย  ศูนย์พีเ่ล้ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
359  นางสาวชัชฏาภรณ์ หงษ์นวล คศ.1  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ  ศูนย์พีเ่ล้ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
360  นางสาวชัชฏาภรณ์ หงษ์นวล คศ.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุป์ัญญา : จาก RBL สู่ SEEM  ศูนย์พีเ่ล้ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
361  นางสาวชัชฏาภรณ์ หงษ์นวล คศ.1  เวที "พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน คุณครู ผู้บริหารและกัลยาณมิตร

เครือข่ายโครงการเพาะพันธุป์ัญญา"
 ศูนย์พีเ่ล้ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

362  นางสาวทิพวรรณ นันทะสี ครูอัตราจ้าง  การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
363  นางสาวทิพวรรณ นันทะสี ครูอัตราจ้าง  กิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
364  นางสาวทิพวรรณ นันทะสี ครูอัตราจ้าง  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุป์ัญญาจาก RBL สู่ SEEEM  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
365  นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คศ.2  การอบรม เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย ประจ าปีการศึกษา 2561  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียน ล าปาง
กัลยาณี

366  นายธนา คงธนไพบูลย์กุล คศ.1  เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที ่21  บริษัท พัฒนามนุษย์เพือ่สังคม จ ากัด
367  นางสาวสุมาลี มูลค า คศ.2  การฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจ าปี 2561
 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

368  นางณัฐรดา ระวังวงศ์ คศ.2  การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง Active Learning และ 
Professional Learning Community (PLC)

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

369  นางสาวสุพรรษา กล้าท า เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
370  นางพนิดา สถาพร คศ.2  หลักสูตร "Animation LINE Sticker สร้างไลน์สติกเกอร์แบบดุ๊กด๊ิกมืออาชีพ"  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
371  นางพนิดา สถาพร คศ.2  หลักสูตร การพัฒนาครูสเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็ม

ระดับมัะยมศึกษาตอนต้น
 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย/สพฐ./สสวท.

372  นางพนิดา สถาพร คศ.2  อบรมหลักสูตรระยะส้ันเร่ืองการใช้อุปกรณ์ Arduno  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
373  นางอ าไพ พิชิตสันต์ คศ.3  คณะกรรมการและวิทยากร กิจกรรมค่ายยุวกาชาด  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
374  นายอุเทน ระวังวงศ์  การเข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่พัฒนาจรรยาบรรณ

วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยพะเยา

375  นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ คศ.2  ปฏิบัติหน้าทีผู้่น ายุวกาชาด และวิทยากร กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

376  นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ คศ.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  สพม.35

377  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  การประชุม ครม.สัญจร  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
378  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
379  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  20 – 25 มกราคม 2562

380  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  การจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
381  นายเสกสรร กาวินชัย คศ.4  วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

382  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  เข้าร่วมประชุมเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-netนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

 สพม.35

383  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานด้านที ่3  สพม.34

384  นายตระกูลพันธุ ์กันไว คศ.3  ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานด้านที ่3  สพม.36

385  นางอรวรรณ ต๊ะเวที พนักงานราชการ  ผู้น ายุวกาชาดและวิทยากรเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
386  นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ คศ.2  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจ าปี

การศึกษา 2561
 โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา

387  นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ คศ.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnong)  สพม.35

388  นางเสาวณีย์ รักมิตร คศ.2  การฝึกอบรมยุวกาชาด กิจกรรมค่ายพักแรมยุวกาชาด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2561

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

389  นายสงัด ปลุกเศก คศ.2  การอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
กิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding”(7 
ชั่วโมง)

 บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด

390  นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง คศ.2  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
391  นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง คศ.2  การอบรมบริการวิชาการ เร่ืองการใช้งานอุปกรณ์ Arduino   ึคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎ

ล าปาง
392  นางสายพิณ กันไว คศ.3  เป็นวิทยากรค่ายพักแรมยุวกาชาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
393  นางสายพิณ กันไว คศ.3  วิทยากร ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 6 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสาวปทุมพร สาบาน ครูอัตราจ้าง อบรมSTEMมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาล าปาง

อบรมการcoachกระบวนการคิดเหตุ+ผลและกระบวนการคิดแบบSTEM และSEEEM (เพาะพันธุ์
ปัญญา)

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุป์ัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

2 นางสาวรัชนี    กามาด ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที ่6 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

อบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง
โปรแกรมเสริม พสวท.ส าหรับครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ  ร่วมกับ สสวท.

3 นางจิราพร  ใจแปง ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที ่6 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

4 นายสมชาย  พันธุสั์นติกุล ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน อพวช.

การอบรมเชิ่งปฎิบัติการวิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบ สสวท.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาเยาวชนนักประดิษฐ์ดิจิทัล ส าหรับ
ครูผู้สอนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนบนร่วมกับ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

5 นางสาวทิพวรรณ  นันทะสี ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

ต่อ นางสาวทิพวรรณ  นันทะสี ครูอัตราจ้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง กลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงงานสู่เวทีนานาชาติ สพฐ
การอบรมโครงการสร้างจิตส านึกและให้ความรู้ในการผลิตและบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง
โปรแกรมเสริม พสวท.ส าหรับครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ  ร่วมกับ สสวท.

อบรมการcoachกระบวนการคิดเหตุ+ผลและกระบวนการคิดแบบSTEM และSEEEM (เพาะพันธุ์
ปัญญา)

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุป์ัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

6 นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning" โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
สัมมนาครู การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โรงเรียนวังเหนือวิทยา

อบรมหลักสูตร "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning"
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

อบรมหลักสูตรส าหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-learning เครือข่ายสุจริตไทย
7 นายรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อบรม STEM EDUCATION  ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพีเ่ล้ียง สร้างการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนในศตวรรษที ่21

มทร.ล้านนา ล าปาง

8 นายตระกูลพันธุ ์ กันไว ครู การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

ต่อ นายตระกูลพันธุ ์ กันไว ครู
การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม คร้ัง 11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน “วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต พลังความคิดพัฒนา
โลก”

ประธานเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การอบรมหลักสูตร “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพือ่พัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน”

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย
9 นายอุเทน  ระวังวงศ์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อบรมโครงการสร้างจิตส านึกหรือและให้ความรู้ในการผลิตและบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
10 นางเสาวณีย์  รักมิตร ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อบรม STEM EDUCATION  ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา พีเ่ล้ียง สร้างการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนในศตวรรษที ่21

มทร.ล้านนา ล าปาง

11 นางสาวปารณีย์  บุญสม ครู อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่ศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้บาร์โมเดล

ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.ราชภัฏล าปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

ต่อ นางสาวปารณีย์  บุญสม ครู อบรมโครงการสร้างจิตส านึกหรือและให้ความรู้ในการผลิตและบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

12 นายกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท ครู
อบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง
โปรแกรมเสริม พสวท. ส าหรับครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สพฐ.ร่วมกับ สสวท.

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

13 นางสาวสุมาลี  ค ามูล ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ(Computer 
Science ) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อบรมครูผู้สอนด้วยระยะทางไกล โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 สสวท.

14 นางสาวพัชรีญา  ต้องรักชาติ ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
15 นางถวิล  มิ่งสมร ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
16 นางสาวชุติกานต์  ทามา ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
17 นายพิษณุ  ปิจดี ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ท าหน้าทีว่ิทยากรกิจกรรม Library English Math Interated Campe 2019 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อบรมปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูพีเ่ล้ียง มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

18 นางสาวอรวรรณ  ตะเวที พนักงานราชการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
19 นางสาววรัญญา  แต้มด่ืม ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

20 นางปวีณา  ตามคุณ ครู เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือ่
แผ่นดิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อบรมหลักสูตรส าหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-learning เครือข่ายสุจริตไทย

21 นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานจิตเวช

อบรมหลักสูตร '' การสอนเพศศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะ
ครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน”

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เป็นวิทยากร "ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา" สพม.35

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (LEP Online)

สพฐ

22 นางมูติ  จัดของ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
การฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพืน้ฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
การอบรม "ท าดี  ท าง่าย  ให้เลือด" บริษัทเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด

การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรม "เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพระดับประเทศ" กระทรวงสาธารณสุข และสพฐ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

ต่อ นางมูติ  จัดของ ครู การประชุมคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศูนย์สังคมศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา

การประชุมปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ศูนย์คุณธรรมจริยธรรม ศูนย์คุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนล าปาง
กัลยณี

23 นางกฤติกา  สืบสุติน ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
การพัฒนาห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.35

24 นายปิติพงษ์  ปันแก้ว ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
25 นางฉัตรวิภา  โยมงาม ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

26 นายคงเดช  เทพค าปิว๋ ครู การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
27 นางสายพิณ  กันไว ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วิทยากรการฝึกอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักส่ิงแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
การอบรม "การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาการเรียนรู้การสอน
สู้ประชาคมอาเซียน"

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

อบรมหลักสูตร '' การสอนเพศศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะ
ครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน”

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

ต่อ นางสายพิณ  กันไว ครู หลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย และ Save the 
Children

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน
สพม.35 ศูนย์พัฒนาการวัดผล 
ประเมินผลและการวิจัยโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

28 นางสมร  ดีพัฒนกุล ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

29 นางสายพิณ  วิจิตรจรัสแสง ครู อบรมหลักสูตร "เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างและบริการภาครัฐ" ส าหรับเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สพม.เขต 35

อบรมหลักสูตรการจัดซ้ือจัดจ้าง สพม.เขต 35

ประชุมเสวนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพือ่ต่อต้านการทุจริต สพม.เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
30 นายสงัด  ปลุกเศก ครู อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAININE สพฐ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการสอนแบบ STEM มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

31 นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
32 นางพนิดา  สถาพร ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

ต่อ นางพนิดา  สถาพร ครู อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAININE สพฐ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา" ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ส าหรับเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ หน่วยงานในภูมิภาค"

ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง

อบรมหลักสูตร "การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)" แบบออนไลน์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 รุ่นที ่2 สสวท.

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวน (Computing 
Science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าปีต าบล สพม.เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนในรูปแบบ STEM มหาวิทยาลัยล้านนาล าปาง
33 นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น ครู อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAININE สพฐ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนน าด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ทีส่่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพ
ครู สสวท.

ประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่ท าความเข้าใจเชิงลึกในกระบวนการด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุน
เด็กยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขและชี้แจงรายละเอียดการใช้ระบบคัดกรองนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น กสศ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

ต่อ นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง The Coding and Robots Programming for Computing Science
 Classroom

สพฐ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตาม
กระบวนงานคู่มือส าหรับประชาชน ระดับสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค ฝ่าย สควค. สสวท.

ประชุมสรุปและน าเสนอผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่
ส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพ
ครู สสวท.

ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายครู สควค. ภาคเหนือ เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะฯ คอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย

34 นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง
โปรแกรมเสริม พสวท.ส าหรับครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วันที ่18-21 ก.ค.2562

สพฐ  ร่วมกับ สสวท.



 86

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

ต่อ นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย ครู การผลิตส่ือกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course) ผ่านโครงการ Thailand 
Massive Open Online Course (การศึกษาแบบเปิด เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุม Admin ระบบประจ าศูยน์ การแข่งขันภาคเหนืองานศิลปหัตถกรรมคร้ังที ่69 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ สพม.เขต 38

35 นายชยากร  ชัยลังกา ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

36 นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

PLC Workshop about Teaching English โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง

37 นางสาวมัลลิกา  เจริญเนตร ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

38 นายพสิษฐ์  สุปัญญา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

สพม.เขต 35

39 นางสายชล  วันมหาใจ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

การสอนเพศวิถีศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ E - learning
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

40 นางวิลาวัณย์  สายหยุด ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามโครงการร่วมเรียนรู้ ท าความเข้าใจ เพือ่สร้างดอกาสให้นักเรียนทุนเสมอ
ภาค

ส านักงานกองทุนเพือ่ความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ)

การอบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สพม.เขต 35

41 นางณัฐรดา  ระวังวงศ์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

42 นางสาววรัญพร  แห่งพิทย์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV Teletraining สพฐ.

การอบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร Visual Thinking การคิดและการส่ือสารการคิด
ด้วยภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร นักเรียนสู่มาตรฐานสากล

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง

43 นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

English Language Learning & Teaching in the Digital ERA 
PELLTA  Penang English Language 
Learning & Teaching Association
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

ต่อ นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี ครู PLC Workshop about Teaching English โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา TFE (Teams for Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

44 นางณัฐวดี  ธรรมเดชะ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV Teletraining สพฐ.

การอบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร Visual Thinking การคิดและการส่ือสารการคิด
ด้วยภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร นักเรียนสู่มาตรฐานสากล

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง

45 นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

การประชุมกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนิทรรศการภาษาญีปุ่น่และวัฒนธรรม คร้ังที ่6 และการ
แข่งขันทักษะภาษาญีปุ่น่ประจ าปี 2562

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอน
ภาษาต่างประเทศที ่2  ภาษาญีปุ่น่ สพ
ม. 35

46 นางสาวเกตประทุม  ชุมภูปิก ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อบรมครูภาษาจีนรุ่นที ่4 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนแก่ครูผู้สอนภาษาจีน หัวข้อ การใช้
เทคโนโลยีการสอนภาษาจีน และ การพัฒนาต าราภาษาจีน ในยุค Disruptive

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การอบรมการใช้งานระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS) สพม.เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา 

47 นายธนา  คงธนไพบูลย์กุล ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อบรมครูภาษาจีนรุ่นที ่4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายวิโรจ  หลักมั่น ผู้อ านวยการ 1.การจัดท าข้อมูลคู่มือแนวทางการจัดการเรียน โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
การสอนทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 (พ.ศ.2561-2580) คร้ังที ่1
2.การจัดท าข้อมูลคู่มือแนวทางการจัดการเรียน โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
การสอนทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 (พ.ศ.2561-2580) คร้ังที ่2
3.ร่างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ สสวท.

4.การท าผลงานวิชาการเพือ่เล่ือนวิทยฐานะผู้บริหาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เชี่ยวชาญ
5.การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา สพม.เขต35

ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

2 นายคมสัน  มีเดช รองผู้อ านายการ 1.การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ สพม.เขต 35

THAILAD  4.0 โดยใช้ นวัตกรรมองค์กร
2.บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมรองผู้อ านวยการแห่งประเทศไทย
ต่อการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.วิทยากรพบกลุ่มและกล่ันกรองการวัดประเมินผล สพม.เขต 35

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

3 นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.เขต 35

4 นางพรนภา  สุภาชาติ ครู คศ.3 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา จ.ล าปาง
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

5 นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์ ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
6 นายชัยภูมิ  สมกูล ครู คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

2.ประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติด ศปปส.เถิน
3.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

7 นางสาวมยุรี เทือกตา ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

8 นางสาวดวงใจ  บุญช่วย ครู คศ.3 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
9 นางสาวเปรมสินี  การินตา ครูผู้ช่วย 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

10 นางนริศรา   พรมศิริ ครูคศ.1 1.สัมมนาครูสร้างชาติ หัวข้อ “บทบาทครูในการพัฒนาเยาวชนใน
ศตวรรษที ่21”

สถาบันการสร้างชาติ (NBI)

2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
3.สัมมนาวิชาการ “Smart Library to Smart Society” ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 นางทัศนีย์ นันติชัย ครู คศ.3 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

2.การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที ่21 บ.แม็คเอดูกา จก.

3.การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.เขต 35

12 นางอรัญญา   จันทร์อุดม ครู คศ.3 การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
13 นางอรุณลักษณ์   สอนแก้วชวดี ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
3.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

14 นางสาวสาวิตรี  บุญเชื่อม ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
3.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

15 นางสุดา  แอ้มอุตม์ ครู คศ.1 1.อบรมครูภาษาจีน รุ่น 3 สพฐ. สถาบันภาษาจีน
2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
3.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

16 นางอนุสรา   อินทเนตร ครูผู้ช่วย 1.การทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพืน้ทีป่ฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE
 Online

สพฐ.

2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21

3.วิทยากรค่าย English day camp is fun โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โรงเรียนอนุบาลเถิน สพม.เขต 35

17 นายธนากร  แก้วบุญเรือง ครูผู้ช่วย 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดล าปาง
2.เข้าร่วมโครงการ Open House สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์เร่ือง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอน 
Active Learning(6

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

3.การอบรมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษที ่21”ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด
ล าปาง(6)

สพม.เขต 35



94

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

4.การพัฒนางานในหน้าทีห่รือพัฒนานวัตกรรมรายบุคคลหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE
 Online

สพฐ.

18 นางสาวดุริยา  เลาหาง ครูผู้ช่วย 1.ประชุมสัมนาภาษาญีปุ่นุในหัวข้อ “สร้างสรรค์ Taask อย่างไรให้
ผู้เรียนสนุกและได้ทักษะ”

Japanfoundation

2.English day cmp is fun โรงเรียนอนุบาลเถิน
3.สัมนาแอฟทิฟเลินนิ่ง สพม.เขต35

19 นางสาวพานทอง  เตชะพลี ครู ช านาญการพิเศษ 1.โครงงานเจลแต้มสิวจากผิวส้มเกล้ียง SIIF ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
2.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ วิยาลัยการอาชีพเถิน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเถินวิทยา  
3..ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

จังหวัดล าปาง

20 นางสาวจิตตินันท์   พูลผล ครู  ช านาญการ การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
21 นางรุ้งทอง   แสนค า ครู  ช านาญการ 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดล าปาง

2.ล าปางศึกษาคร้ังที ่9 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ม.ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

22 นางวงเดือน ปัญญาบุตร ครู  ช านาญการ 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.การดูแลสุขภาพจิตเด็กในโรงเรียน โรงพยาบาลล าปาง

23 นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส ครู  ช านาญการ การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
24 นางสาววารุณี   ตันอุตม์      ครู  ช านาญการ 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

3.การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.เขต 35

25 นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์      1การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

26 นายรัฏฐนันท์  ทาชาติ ครู  คศ.2 การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
27 นายทิวา  ดวงไชย ครู  คศ.3 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

28 นายทรงยศ  เฟือ้งแปง ครู  คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร เกาะล้าน จังหวัดชลบุรีโรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

29 นายอนุสรณ์   ศรีวงศ์ ครู  คศ.1 การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

30 นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล ครู คศ.3 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2562 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์-แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)

3.ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษจังหวัด
พะเยา

โรงเรียนเถินวิทยา  

4.ประชุมการจัดแนวทางการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ.2561-2580))

สพฐ

5.ประชุมครูผู้สอนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สสวท
31 นางวาสนา  ศิริญานันท์ ครู คศ.3 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

2.ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษจังหวัด
พะเยา

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

3.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

32 นางสาวพิสดา เมืองค าบุตร ครู คศ.3 1.ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา สพม.เขต 35

2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
3.ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนพิเศษจังหวัดพะเยา โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
4.อบรมเร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้วย Coding

สพม.เขต 35 ร่วมกับบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

5.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

33 นางปาริชาติ  ดวงดี ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนพิเศษจังหวัดพะเยา โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

34 นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ชุ่ม ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพลังงานชุมชน โครงการเพิม่สมรรถนะ
ด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล 
และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานพลังงานจังหวัดล าปาง

3.การอบรมโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และส่ือการเรียนรู้ดารา
ศาสตร์เพือ่พัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

35 นางสาวเฉลิมศรี  ปวงลังกา ครู คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนพิเศษจังหวัดพะเยา โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
3.อบรมเร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้วย Coding

สพม.35 ร่วมกับบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด

4.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง



98

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

36 นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนพิเศษ จังหวัดพะเยา โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

3.น าเสนอผลงาน IQA AWORDS ในงาน “การสัมมนาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD” ภายใต้
งาน มหกรรมทางความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4.ประชุมครูผู้สอนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สสวท.

5.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

37 นางสาวชนกขวัญ  ศรีค า ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

3.น าเสนอผลงาน IQA AWARD ในงานการสัมมนาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งาน มหกรรม
ทางความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4.ศึกษาดูงาน “กิจกรรมโรงเรียนพลังงานชุมชน” โครงการเพิม่
สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานพลังงานจังหวัดล าปาง กระทรวงพลังงาน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

5.อบรมเร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้วย Coding

สพม.35 ร่วมกับบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด

6.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

38 นางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล ครู คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

39 นางสาวรัชนีกร  กันธิวงศ์ ครู คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.ผ่านการอบรมหลักสูตรนักส่ือสารพลังงานชุมชน รุ่นที ่3 ประจ าปี
งบประมาณ 2562

กระทรวงพลังงาน จังหวัดล าปาง

3.เข้าร่วม “กิจกรรมโรงเรียนพลังงานชุมชน” โครงการเพิม่สมรรถนะ
ด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล 
และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562

กระทรวงพลังงานจังหวัดล าปาง

4.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง

40 นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล ครู คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.อบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นต้น สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ
3.โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

41 นางสาวบรรณฑรวรรณ   อินต๊ะวงศ์ษา ครูผู้ช่วย 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.อมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สพม. เขต 35

42 นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์ ครู คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
2.การอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาสู่การ
พัฒนานวัตกรรมด้วย Coding

สพม.เขต 35 ร่วมกับบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด

43 นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด ครู คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม  ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จ.ล าปาง
44 นางอัญชลี  วงศ์ใหม่น ามาขยาย ครู   คศ.2 1.ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ จังหวัดพะเยา โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดล าปาง

2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
3.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

45 นางศิริพร  วอนมณี ครู   คศ.2 1.ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ จังหวัดพะเยา โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

46 นางผกาพรรณ    เชื้อเมืองพาน ครู   คศ.2 1.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้จัดการประจ าหน่วยเลือกต้ัง 
โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกต้ัง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

2.เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
3.ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ จังหวัดพะเยา โรงเรียนเถินวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

4.ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

5.เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่พัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethic in 
Professional Learning Community : EPLC)

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

6.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
7.การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม. เขต 35

47 นายวสันต์  สายเหมย ครู  คศ.1 1.ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ จังหวัดพะเยา โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
3.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

48 นายวิจารณ์  ค าฟู ครู   คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม. เขต 35

49 นางพนมพร  อุบลศรี ครู  คศ.1 การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
50 นายวุฒิชัย ไชยปัญญา ครู   คศ.2

1.Professional Upskilling of English for Mathematics Teacher

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

51 นางสาวสุพัตรา  ประสิทธิกานนท์ ครู  คศ.1 1.อบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560

สสวท. 

ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. - สสวท. สพฐ.

2.อมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สพม. เขต 35

3.อบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560 ความร่วมมือ
ระหว่าง สพฐ. - สสวท.

สพฐ.

4.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
5.ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ จังหวัดพะเยา โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดล าปาง

52 นางสาวกาญจนา  ศิริวงศ์ ครู ช านาญการพิเศษ 1.อบรมเร่ือง การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา

2.กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 และ ปวช.2ชม
นิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และ CMU Open House

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้วย Coding”

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

53 นางสาวนวพร  อะกะเรือน ครู   1.อบรมเร่ือง การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา
2.หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้วย Coding”

สพม. เขต 35

3.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

54 นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร พนักงานราชการ 1.อบรมเร่ือง การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา

2.หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้วย Coding”

สพม. เขต 35

55 นายสัมพันธ์  หอมทวนลม ครู  คศ.3 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

56 นายนิคม   กาญจนคงคา ครู  คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

57 นางสุภาภรณ์  ถ้ าทอง ครู  คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

58 นายนิติกร   เครือวัง ครู  คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

59 นายเทอดพงษ์   ไวทย์เวทย์ ครู  คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

60 นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน ครู  คศ.1 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สพม.เขต 35

3.หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ด้วย
ระบบ TEPE Online

สพฐ.

61 นางศิริกุล  ค าพิมูล ครู  คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
62 นางสาวภรภัทร   พลับพลา ครู  คศ.2 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

63 นางสาวณัฏฐิกานต์  ชมศิริ ครู  คศ.1 1.ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง
2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
3.นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาและ CMU Open House ม.เชียงใหม่
4.โครงการประชุมสัมมนาเตรียมการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ม.ราชภัฏล าปาง
5.งานประชุมครูแนะแนวสัญจร คร้ังที ่4 ม.แม่ฟูาหลวง
6.กิจกรรม Open House วิทยาลัยบรมราชชนนี นครล าปาง วิทยาลัยบรมราชชนนี นครล าปาง
7.การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

64 นายอภิชาติ  อินมะกอก ครู  คศ.1 1.ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง
2.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
3.ศึกษาดูงานเปิดบ้านวิชาการ Open House มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขตล าปาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตล าปาง

4.งานประชุมครูแนะแนวสัญจร คร้ังที ่4 ม.แม่ฟูาหลวง
5.กิจกรรม Open House วิทยาลัยบรมราชชนนี นครล าปาง วิทยาลัยบรมราชชนนี นครล าปาง

65 นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร พนักงานราชการ 1.อบรมเร่ือง การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา
2.หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้วย Coding”

สพม. เขต 35

66 นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์ อัตราจ้าง 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิยาลัยการอาชีพเถิน

3.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

4.ล าปางศึกษาคร้ังที ่9 สาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ม.ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเถินวิทยา

67 นายภรัณยู  อินจันทร์ ครูอัตรจ้าง 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร-เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง

68 นางสาวไพลิน หมอยา ครูอัตรจ้าง 1.การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21 โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง
2. Active Learning บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรือ่งที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

1 นายวิโรจ  หลักมั่น ผู้อ านวยการ 1.ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง"การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ขา้งหลัง" และประชุมใหญ่
ประจ าปี 2561(คร้ังที่ 48 ) 7-10 พ.ค.2562

สพฐ.

2.เป็นคณะกรรมการท างานในการจดัการประชุมสร้างเครือขา่ยวิชาการขา้ราชการครู สควค.     คร้ัง
ที่ 1  ต้ังแต่วันที่ 14-16 มิ.ย.2562 และคร้ังที่ 2  ต้ังแต่วันที่ 21-23 มิ.ย.2562

สสวท.

3.ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและเจา้หน้าที่ โดยมีวัตถปุระสงค์ เพื่อให้
คณะกรรมการและเจา้หน้าที่ได้ศึกษาระบบการบริหารจดัการสหกรณ์ยคุใหม่ โดยใช้โปรแกรมและ
เทคโนโลยใีนการปฏิบัติงาน

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษาจงัหวัด
ล าปาง จ ากดั

4.ประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ สสวท.(คร้ังที่ 2) ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพ โรงเรียนระดับอ าเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ีของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

สสวท.

5.ร่วมประชุมบรรณาธิการกจิแผนพัฒนาการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท.

2
6.เขา้ร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ าปี 2562 เร่ือง"ปัญญาประดิษฐุ์(AI)กบัการ
มัธยมศึกษาไทย สสวท.

7.เขา้ร่วมกจิกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC ) ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเถนิ
บุรินทร์ สพม.35

8.เขา้ร่วมประชุมปฏิบัติการจดัท าโครงกาพัฒนาเครือขา่ยวิชาการ สควค. พ.ศ. 2562 สสวท.

9.ศึกษาดูงาน การศึกษาสามาตรฐานสากลและศิลปวัฒนธรรมและการจดังานเล้ียงมุทิตาจติ ให้กบั
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายรุาชการ สพม.35

2 นางสาวมยรีุ  เทือกตา ครู คศ.2 1.การพัฒนาบุคลากรด้านการจดัสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)

2.การสอนเพศวิถศึีกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E--learning ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3.สุจริตไทยส าหรับขา้ราชการ เครือขา่ยสุจริตไทย

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562    ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรยีนเถินวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรือ่งที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562    ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรยีนเถินวิทยา

ต่อ นางสาวมยรีุ  เทือกตา ครู คศ.2
4.ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการPLC

โรงเรียนสบปราบวิทยาคม

5.การลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส าหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

6.การวิจยัเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

3 นางธนันต์พร  ตันปาสิริพัฒน์ ครู คศ.2
1.ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการPLC

โรงเรียนสบปราบวิทยาคม

2.สุจริตไทยส าหรับขา้ราชการ เครือขา่ยสุจริตไทย
3.การลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส าหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

4.การพัฒนาบุคลากรด้านการจดัสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4 นายชัยภูมิ  สมกลู คศ.1 1.การอบรมการใช้งานระบบรายงานสารสนเทศเกีย่วกบัยาเสพติด(NISPA และ CATAS) สพม.35

4.ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการPLC

โรงเรียนสบปราบวิทยาคม

5 นางทัศนีย ์        นันติชัย ครู คศ.3 เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.เขต 35

6 นางสุดา            แอ้มอุตม์ ครู คศ.1 การใช้เทคโนโลยกีารสอนภาษาจนีและการพัฒนาต าราษาจนีในยคุ DISRUPTIVE มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
7 นางอนุสรา       อินทเนตร ครูผู้ช่วย การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเลกทรอนิคส์ สพม.35 สพม.35

8 นายธนากร     แกว้บุญเรือง ครูผู้ช่วย 1.PLC Workshop about Teaching English โรงเรียนล าปางกลัยาณี
2.“ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2562 ” สพม.35

9 นางสาวพิชญ์สิรี   อินต๊ะคง ครูผู้ช่วย น านักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม“ ค่ายภาษาเกาหลี” โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั

10 นางสาวดุริยา      เลาหาง ครูผู้ช่วย 1. อบรมหลักสูตร “การสอนเพศวิถศึีกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบE-Learningเพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถศึีกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขัน้พื้นฐาน” สพฐ.

2 ประชุมการเตรียมงานศูนยเ์ครือขา่ยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญีปุ่่น สพม.35 โรงเรียนล าปางกลัยาณี
3.เป็นวิทยากรด าเนินงาน กจิกรรมค่ายเรียนรู้ผ่านภาระงาน หัวขอ้“ แอ่วต้ีใดบ่สุขใจเ๋ต้าบ้านเฮา” ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรือ่งที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562    ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรยีนเถินวิทยา

11 นางสาววารุณี   ตันอุตม์ คศ.2
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณะรรม จริยะรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา " 
ป้องกนัการทุจริต "

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

2.ด าเนินการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

3.เขา้ร่วมคัดเลือกผลงานดีเด่นครูผู้สอนและการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรุ้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

4.เป็นวิทยากรกจิกรรมตามโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้หลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิน่ โรงเรียนเถนิวิทยา
12 นางวงเดือน ปัญญาบุตร ครู คศ.2 1.ได้ผ่านการอบรมและส่งเสริมความรู้เกีย่วการป้องกนัอุบัติภัยในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

2.ได้เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคบคุมภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

13 นางรุ้งทอง   แสนค า ครู คศ.2 1.ได้สอบผ่านหลักสูตรส าหรับขา้ราชการ ผ่านระบบ E-Learning จาก WWW.thaihonesty.org เครือขา่ยสุจริตไทย
E-Learning จาก WWW.thaihonesty.org

2.เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลคดวามเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว สพฐ ร่วมกบั มูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย
รับการเปล่ียแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับบุคคลในสถานศึกษา

14 นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส ครู คศ.2 1.การอบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

2.การอบรมกจิกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
ร่วมกบัศูนยส่์งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จงัหวัด
ล าปาง

3.การอบรมหลักสูตรการให้การศึกษาวัยรุ่น กรมสุขภาพจติ สถาบันสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์

4.เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลคดวามเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียแปลง
สภาพภูมิอากาศส าหรับบุคคลในสถานศึกษา สพฐ ร่วมกบั มูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย

5.การอบรมหลักสูตรสุจริตไทย ส าหรับขา้ราชการ เครือขา่ยสุจริตไทย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรือ่งที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562    ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรยีนเถินวิทยา

ต่อ นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส ครู คศ.2 6.การอบรมหลักสูตรครูกบัการจดัการเรียนรู้เพศวิถศึีกษา
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 
ร่วมกบั ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน มูลนิธิแพธทูเฮลท์

15 นางอัมไพพรรณ  ไวทยเ์วทย์ ครู คศ.1
1. การอบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
ร่วมกบัมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

2.การอบรมหลักสูตรสุจริตไทย ส าหรับขา้ราชการ เครือขา่ยสุจริตไทย
16 นางสาวลัดดาวัลย ์ วงศ์ชุ่ม ครู คศ.2 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเครือขา่ย สควค. วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thinking
 การคิดและการส่ือสารความคิดด้วยภาพ"

เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
มัธยมศึกษาจงัหวัดล าปาง

17 นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล ครู คศ.3
1. อบรมเร่ืองการส่ือสารและสร้างความเขา้ใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี เพื่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ผู้ช่วยวิทยากร)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 นางสาวพิสดา  เมืองค าบุตร ครู คศ.3 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเครือขา่ย สควค. วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. อบรมเร่ืองการส่ือสารและสร้างความเขา้ใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี เพื่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการท า SAR ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

19 นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกลุ ครู คศ.1
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน)สู่การปฎิบัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

20 นางสาวรัชนีกร  กนัธิวงศ์ ครู คศ.1
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบพี่เล้ียงและให้ค าปรึกษา"ส าหรับครูพี่เล้ียงใน
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเครือขา่ยสควค. วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรือ่งที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562    ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรยีนเถินวิทยา

21 นางสาวบรรณฑรวรรณ  อนิต๊ะวงศ์ษา ครูผู้ช่วย 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบพี่เล้ียงและให้ค าปรึกษา"ส าหรับครูพี่เล้ียงใน
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา ครู คศ.2
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ผู้ช่วยวิทยากร)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการสร้างเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามแนว PISA-Like สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวทิยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

4.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา จงัหวัดล าปางโดย
ใช้การจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแกป้ัญหา โดยใช้วิธีการสอนแบบสะเต็ม โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

5. ประชุมการติดตามผลการจดัการเรียนรู้และวางแผนการขยายผลการจดัการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศของครูแกนน า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 นางสาวชนกขวัญ  ศรีค า ครู คศ.2 1. การอบรมสถาบันพระมหากษัตริยก์บัประเทสไทย ส านักคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการสร้างเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามแนว PISA-Like สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

3. ประชุมเชิงปฏบิติัการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา จงัหวัดล าปางโดย
ใช้การจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแกป้ัญหา โดยใช้วิธีการสอนแบบสะเต็ม โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

24 นางสาวเฉลิมศรี  ปวงลังกา ครู คศ.1 1. การอบรมสถาบันพระมหากษัตริยก์บัประเทศไทย ส านักคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

25 นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์ ครู คศ.3
1. ประชุมปฏิบัติการขบัเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน) ณ ห้อง
ประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเลชางค์นคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ศูนยส์ะเต็ม 247  โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
 จงัหวัดล าปาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษา (สสวท) ณ โรงแรม
บางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของสถานศึกษาออนไลน์
 วันที่  12  กนัยายน  2562

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรือ่งที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562    ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรยีนเถินวิทยา

26 นางสาวชนากานต์  กลุาวงศ์ ครู คศ.2
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษา (สสวท) ณ โรงแรม
บางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ศูนยส์ะเต็ม 247  โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย จงัหวัด
ล าปาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ในการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

27 นางพรทิพย ์ ขา้มเจด็ ครู คศ.1
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษา (สสวท) ณ โรงแรม
บางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ในการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ Admin งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
28 นางสาวนวพร  อะกะเรือน ครู คศ.1 1. การประชุมเชิงปฏบิติัการชี้แจงและฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. การสัมมนาเชิงปฏบิติัการ "การดูแลระบบเครือข่ายใหแ้ข็งแรงและใหเ้ปน็ไปตาม พ .ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับ CAT

29 นางพนมพร  อุบลศรี ครู คศ.1
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการ ประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่           
(ว21/2550) และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC จ านวน 12 ชม.

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเรียนการสอนแบบเวทคณิต โรงเรียนห้างฉตัรวิทยา / สพม.35

30 นางศิริพร วอนมณี ครู คศ.2
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการ ประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่           
(ว21/2550) และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC จ านวน 12 ชม.

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

31 นางผกาพรรณร์ เชื้อเมืองพาน ครู คศ.2
1.ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม     
 DLTV  TELETRAINING

สพฐ.

2.ได้สอบผ่านหลักสูตรส าหรับขา้ราชการ"สุจริตไทย" E-Learning เครือขา่ยสุจริตไทย
3.ผ่านการพฒันาบุคลากรด้านการจดัสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์  หลักสูตรกรรมการกลาง (ชั้นที ่1) สถาบันทดอบทางการศึกษาแห่ชาติ(องค์กรมหาชน)

4.ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรกรรมคุมสอบ (ชัน้ที ่1) สถาบันทดอบทางการศึกษาแห่ชาติ(องค์กรมหาชน
5.อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถศึีกษา สพฐ.

6.อบรมโครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มูลนธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทยและSave the Children
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรือ่งที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562    ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรยีนเถินวิทยา

32 นายนิคม  กาญจนคงคา ครู คศ.2
อบรมสัมมนาผู้ตัดสินกฬีามวยไทยสมัครเล่นของสมาคมมวยไทย แห่งประเทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร ประจ าปี 2562

สมาคมกฬีามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

33 นางศิริกลุ  ค าพิมูล ครู คศ.2 การอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (27-28 มิย.2562) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 นางสาวภรภัทร  พลับพลา ครู คศ.2 โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น (12 กย.2562) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35

35 นายเทอดพงษ์  ไวทยเ์วทย์ ครู คศ.1
1.การอบรมตามกจิกรรม "ชี้ทางศิลป"์ แด่ครูสู่เยาวชน คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง
วันที่ 27-29 เมษายน 2562

ศูนยส่์งเสริมศิลปชีพระหว่างประเทศ(องค์กร
มหาชน)

2.การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนสาระศิลปะ สพม.35 เร่ืองการประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนศิลปะรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

โรงเรียนล าปางกลัยาณี อ.เมือง จ.ล าปาง

36 นายนิติกร เครืองวัง ครู คศ.1
1.การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนสาระศิลปะ สพม.35 เร่ืองการประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนศิลปะรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

โรงเรียนล าปางกลัยาณี อ.เมือง จ.ล าปาง

37 น.ส. พิมพ์ชนก  ตามัน ครู คศ.1
1.การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนสาระศิลปะ สพม.35 เร่ืองการประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนศิลปะรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

โรงเรียนล าปางกลัยาณี อ.เมือง จ.ล าปาง

38 นายกรณ์  อินเรือง ครูผู้ช่วย
1.การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนสาระศิลปะ สพม.35 เร่ืองการประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนศิลปะรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

โรงเรียนล าปางกลัยาณี อ.เมือง จ.ล าปาง

39 นางสาวณัฏฐิกานต์  ชมศิริ ครู คศ.1
การสอนเพศศึกษา กสรพัฒนาการเรียนรู้แบบE-learning เพื่อพัฒนาสมถนะครูให้สอนเพศวิถศึีกษา
และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ/
สพฐ.

40 นายอภิชาติ  อินมะกอก ครู คศ.1
การสอนเพศศึกษา กสรพัฒนาการเรียนรู้แบบE-learning เพื่อพัฒนาสมถนะครูให้สอนเพศวิถศึีกษา
และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ/
สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรือ่งที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562    ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรยีนเถินวิทยา

41 นางสาวเกษสุดา    วังวงศ์ ครูอัตราจา้ง
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณะรรม จริยะรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา " 
ป้องกนัการทุจริต "

สพม.35

2.ด าเนินการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต สพม.35

4.เป็นวิทยากรกจิกรรมตามโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้หลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิน่ โรงเรียนเถนิวิทยา
42 นายภรัณย ู        อินจนัทร์ ครูอัตราจา้ง การใช้เทคโนโลยกีารสอนภาษาจนีและการพัฒนาต าราษาจนีในยคุ DISRUPTIVE มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

43 นางสาวไพลิน     หมอยา ครูอัตราจา้ง อบรมการจดักจิกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การพัฒนาห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน โรงเรียนล าปางกลัยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายดวงเด่น  พิจอมบุตร ครูเชี่ยวชาญ

2. การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา บริษัท MACEDUCA

3. ประชุมปฏิบัติการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(Professional Community Learning : PLC) และการผลิตส่ือการเรียนรู้ 4 จุด ให้
เหมาะสมกับพืน้ทีแ่ละวิทยากร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ร่วมกับส านังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

5. การประชุมปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตสร์ และเทคโนโลยี ตามาตรฐาน สสวท.

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

6. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน กิจกรรม "show share- sesa35 ป2ี561 สพม.35

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล สพม.35

8. น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ คร้ังที ่68
ระดับจังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2561

สพม.35

9. การกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อยป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 
๓๐ และ ร้อยละ ๔๐ สพฐ. ร่วมกับ ปปช.

4. การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพและแลกเปล่ียนเรียนรู้
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ส านักพัฒนานวัตกรรม

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

1. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ 
ต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program : sQip)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
และกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นายดวงเด่น  พิจอมบุตร ครูเชี่ยวชาญ 10. การถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปล่ียนเรียนรู้
(Symposium)โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10

สพฐ. ร่วมกับ ปปช.

11. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.35 สพม.35

12. การประชุมผู้บริหารและครูแกนน าโรงเรียนในโครงการ sQip  จังหวัดล าปาง สพฐ. ร่วมกับ สกว.และกสศ.

13. การอบรมโครงการ PIM Biz Plan Boot Camp 2019 “Build your Ideas 
Up… ก้าวทัน อินเทรนด์ธุรกิจ in Digital Age ส าหรับครูทีป่รึกษานักเรียน

สถาบันการจัดการป๎ญญาภิวัฒน์

14. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.35 คร้ังที ่5/2561 สพม.35

15. งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดล าปาง ปปช.

16. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้เทคนิคกระบวนการสร้าง Growth Mindset
 เพือ่หนุนเสริมกระบวนกี่ PLC

สพฐ. ร่วมกับ สกว.และกสศ.

17. งานเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้หัวข้อ “การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลยุค 4.0” สพฐ.

18. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา สพฐ
19. การลงพืน้ทีติ่ดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นทางการนอก
สถานที ่คร้ังที ่1/2562

สพม.35

20. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที ่ปีการศึกษา 2561 เส้นทางโรงเรียนทุง่กว๋าว
วิทยาคม-วัดพิพัฒน์มงคล และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โรงเรียน

21. การประชุมผู้บริหารและครูแกนน าในโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
(School Quality Improvement Program : SQIP)

สพฐ. ร่วมกับ สกว.และกสศ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นายดวงเด่น  พิจอมบุตร ครูเชี่ยวชาญ 22 ประชุมเพือ่ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ (1 อ าเภอ 1 
โรงเรียนคุณภาพ)

สพม.35

23. ศึกษาดูงานโครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในระดับต าบล และวิสาหกิจชุมชนปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสาหรับโรงเรียน
พลังงานชุมชน

พลังงานจังหวัดล าปาง

24. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ระดับมัธยมศึกษา สพม.35

25. การประชุมระดมความคิดโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/อ าเภอ สพม.35

26. การประชุมรับฟ๎งค าชี้แจงคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง กระทรวงมหาดไทย
2 นายทวี  เขื่อนแก้ว ครูช านาญการ

พิเศษ
เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที ่1และด้านที ่2 
   ผู้ขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ    วันที ่5 ต.ค.2561  โรงเรียนประชา
ราชวิทยา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง

สพม.35

เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที ่1และด้านที ่2
ผู้ขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ วันที ่8 พ.ย.2561 โรงเรียนวังเหนือวิทยา
    อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง

สพม.35

การประชุมโครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุทชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมโรงเรียนพลังงาน
ชุมชน  โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง   วันที1่2-14 ธ.ค. 2561

กระทรวงพลังงาน



 118

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นายทวี  เขื่อนแก้ว ครูช านาญการ
พิเศษ

ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 หอประชุมจังหวัดล าปาง  ศาลากลางจังหวัดล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง วันที่
 10 ม.ค. 2562

จังหวัดล าปาง

เข้ารับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2561 “ระดับประเทศ”
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 15-17 ม.ค. 2562

ส านักงานเลขานุการคุรุสภา

ศึกษาดูงานโครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรใน
ระดับตาบล และวิสาหกิจชุมชนปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสาหรับโรงเรียน
พลังงานชุมชนศูนย์บริการวิชาการที ่7 จังหวัดเชียงใหม่  วันที ่8 ก.พ. 2562

กระทรวงพลังงาน  จังหวัดล าปาง

ศึกษาดูงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนา
ทักษะชีวิต
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่68 ระดับภาคประเทศ วันที ่19-24 ธ.ค. 2561 โรง
เรียนะพเยาพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา สพม.35

3 นางจรรยา  พุทธา ครูช านาญการ
พิเศษ

โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรคNCDs (อย.น้อย)
ส านักสาธารณสุขจังหวัดล าปาง

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที ่ปีการศึกษา 2561 เส้นทางโรงเรียนทุง่กว๋าว
วิทยาคม-วัดพิพัฒน์มงคล และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 18 ม.ค. 
62

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม  จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นางจรรยา  พุทธา ครูช านาญการ
พิเศษ

พลังแห่งการเรียนรู้กันระหว่างนักเรียน คุณครูผู้บริหาร และกัลยาณมิตรเครือข่าย
โครงการเพาะพันธุป์๎ญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

4 นายหัสรินทร์  ดอนดี ครูช านาญการ
พิเศษ

ศึกษาดูงานโครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรใน
ระดับต าบล และวิสาหกิจชุมชนปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสาหรับโรงเรียน
พลังงานชุมชน ในวันที ่8 ก.พ. 62

ศูนย์บริการวิชาการที ่7 จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ป๎ญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย 
Coding” ในวันที ่16 ก.พ. 62

สพม.35

5 นางวรัญญา เครือวรรณ ครูช านาญการ
พิเศษ

เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที2่1

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ัง
ที6่8 ระดับจังหวัดล าปาง สพม.35

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที6่8ระดับ
จังหวัด สพม.35

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที6่8ระดับชาติ สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

6 นางมงคลยา พานดง ครูช านาญการ
พิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมเเละความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2561

สพม.35

การอบรมพัฒนาศักยภาพครู "จิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา" สพม.35

การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshops) เร่ือง "KM-PLC และการถอดรหัส SEEEM 
แบบเพาะพันธุป์๎ญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้วย Active Learning เทคโนโลยี ๔.๐” โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียนในหลักสูตร "กิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโดยส่ือสร้างสรรค์" ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

  พีธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สพม.35

  อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง
เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตรวรรษที ่21 Teaching Techniques for
 New Age Teachers in the 21st Century

โรงแรมเวียงลคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "หนังสือท ามือ 3 มิติ"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง อ าเภอเมือง
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นางมงคลยา พานดง ครูช านาญการ
พิเศษ น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบป๎ญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ. 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดล าปาง อ าเภอเมือง
 จังหวัดล าปาง

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบป๎ญหาสารานุกรมไทย ประจ าป2ี561 มหาวิทยาลัยเนชันล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
 การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพือ่
เตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ คร้ังที ่68 ระดับจังหวัด
ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2561

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การท า คิว อาร์ โค๊ด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน" โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

  น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ คร้ังที ่68 
ระดับจังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

รับฟ๎งการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง "ความหวังการเมืองไทยและสังคมไทย"และเศรษฐกิจ
ในยุคเทคโนโลยีไล่ล่า"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง อ าเภอห้างฉัตร
 จังหวัดล าปาง

 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดล าปาง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง

การประชุมผู้บริหารและครูแกนน าในโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
(School Quality Improvement Program : SQIP)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง "ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตนบุญแห่งล้านนากับเส้นทางการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนาในเมืองล าปาง" ประจ าปี 2562

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกทีต้ั่งล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นางมงคลยา พานดง ครูช านาญการ
พิเศษ

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที ่ปีการศึกษา 2561 เส้นทางโรงเรียนทุง่กว๋าว
วิทยาคม-วัดพิพัฒน์มงคล และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัดพิพัฒน์มงคล และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย

ไปศึกษาดูงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนาทักษะชีวิต  โรงเรียนบ้านสว้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง
ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูยาเจ้าศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนากับเส้นทางท่องเทีย่ว
เชิงศาสนาในเมืองล าปาง เนื่องในวาระ 140 ปีชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึก่ษานอกทีต้ั่งล าปาง

7 ว่าทีร้่อยตรีวรัญํู เรือนค า ครูช านาญการ
พิเศษ

น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบประเมินโครงการพีน่ าน้องรักษ์น้ าตามแนว
พระราชด าริพ.ศ. 2561  8-12 ตุลาคม 2561

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนน าและเครือข่ายตามโครงการวิจัย
ปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(School Quality Improvement 
Program : sQip) 30-31 ตุลาคม 2561

กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)และ
ส านักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย(สกว.)

กิจกรรมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัยตามโครงการเพาะพันธุ์
ป๎ญญา 17 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุ ์ป๎ญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการส าหรับคุณครูแกนน า
ตามโครงการเพาะพันธุป์๎ญญา 18 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุป์๎ญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

การประชุมปฏิบัติการ PLCด้วยเทคนิค Growth Mindset โครงการพัฒนาครูแกนน า
และเครือข่ายตามโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(School Quality Improvement Program : sQip) 8-9 ธันวาคม 2561

กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)และ
ส านักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย(สกว.)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ ว่าทีร้่อยตรีวรัญํู เรือนค า ครูช านาญการ
พิเศษ

การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ยุค 4.0 ”งานเวที
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 20-20  
ธันวาคม 2561

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะพันธุป์๎ญญา : จากRBLสู่SEEEM ตามโครงการ
เพาะพันธุป์๎ญญา13-13 มกราคม 2562

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุป์๎ญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

การประชุมผู้บริหารและครูแกนน าในโครงการโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง(School Quality Improvement Program : sQip) 23-23 
มกราคม 2562

กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)และ
ส านักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย(สกว.)

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสวนาวิชาการเพือ่พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเร่ืองแนวทางสู่ความส าเร็จผลงาน ว 13 25-25 มกราคม 2562

ส านักงาน สกสค.ล าปางร่วมกับชมรมครูจังหวัดล าปาง

การจัดนิทรรศการงานประชุมประจ าปี 2562 สวทช.ภาคเหนือ “วิจัยเข้มแข็ง เสริม
แกร่งภูมิภาค”8-8 กุมภาพันธ์ 2562

สวทช.ภาคเหนือ

เวท“ีพลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหารและกัลยาณมิตร
เครือข่าย โครงการเพาะพันธุป์๎ญญา” 17-17 มีนาคม 2562

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุป์๎ญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 2561 (OBEC AWARDS 61) รางวัลหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์เพือ่รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ 
OBEC AWARDS ระดับชาติ คร้ังที ่8 ปีการศึกษา 2561 27-29 มีนาคม 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

8 นางศิริญญา   เขื่อนแก้ว ครูช านาญการ
พิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูภาษาไทย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  วันที ่9 พ.ค. 61 สพม.35

ประชุมสัมมนา ครูพีเ่ล้ียงนักศึกษาปฏิบัติการสอน ค.บ.5 ปี ประจ าภาคเรียนที ่
1/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง วันที ่18 พ.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

โครงการอบรมเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามแนวข้อสอบ PISA - Like 
และ O-NET ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพืน้ที ่ปี 2561 วันที ่2-3 ม.ิย. 61

สพม.35

เป็นกรรมการประเมินด้านที่1 ด้านที2่ ผู้ขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะช านาญการ ณ 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง
วันที ่27 ม.ิย. 61

สพม.35

อบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร"ประจ าปี 2561"การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต้น" ณ ธาริส อาร์ท โฮเทล แพร่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  วันที่
 21-22 ก.ค. 61

โรงเรียนขุนตาลพิทยาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นางศิริญญา   เขื่อนแก้ว ครูช านาญการ
พิเศษ

อบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร"ประจ าปี 2561  "ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมเวียงลคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง วันที ่4-5 ส.ค.61 บริษัทแอดวานซ์บิสิเนส  ออพพอร์ทูนิต้ี จ ากัด

ร่วมการจัดนิทรรศการเพือ่น าเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี2561
 “ระดับประเทศ”ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันที ่23-26 ส.ค.61

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
คร้ังที ่68 ระดับจังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนล าปางกัลยาณี
 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
 วันที ่6 ก.ย. 61

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนภาคเหนือ คร้ังที ่68 ระดับจังหวัดล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2561 และเป็น
กรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดีม.ต้น  ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อ าเภอเมือง
 จังหวัดล าปาง วันที ่ 10-11 ก.ย. 61

สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผล O-NET ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง
 จังหวัดล าปาง วันที ่20 ก.ย. 61

สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นางศิริญญา   เขื่อนแก้ว ครูช านาญการ
พิเศษ

ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2560
 ณ หอประชุมคุรุสภา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร ;วันที ่5-6 ต.ค.61

กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาดูงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนา
ทักษะชีวิต ณโรงเรียนบ้านสว้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน วันที ่2 ต.ค.61

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
วันที ่19-24 ธ.ค. 61

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ศึกษาดูงาน และรับโล่รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2561 
“ระดับประเทศ” ณหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร วันที ่15-17 ม.ค. 62

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

ศึกษาดูงานโครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรใน
ระดับตาบล และวิสาหกิจชุมชนปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสาหรับโรงเรียน
พลังงานชุมชน ณ ศูนย์บริการวิชาการที ่7 จังหวัดเชียงใหม่ วันที ่8 ก.พ. 62

กระทรวงพลังงาน

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที ่ปีการศึกษา 2561 เส้นทางโรงเรียนทุง่กว๋าว
วิทยาคม-วัดพิพัฒน์มงคล และอุทยานประวัติศาสตร์สุโอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย  วันที ่18 ม.ค. 62

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นางศิริญญา   เขื่อนแก้ว ครูช านาญการ
พิเศษ

เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเล่ือนวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง วันที ่25
 ม.ีค.62

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

ร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  AWARDS) ระดับชาติ  คร้ังที ่8 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  
จังหวัดนครนายก วันที ่27-29 ม.ีค. 62

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ป๎จจัยทีส่่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  
กรุงเทพมหานคร วันที ่5-6 เม.ย. 62

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

9 นางสรัญญา   เรือนค า ครู  ช านาญ
การพิเศษ

น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบประเมินโครงการพีน่ าน้องรักษ์น้ าตามแนว
พระราชด าริ พ.ศ. 2561 8-12 ตุลาคม 2561

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัยตามโครงการเพาะพันธุ์
ป๎ญญา 17-17 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุ ์ป๎ญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการส าหรับคุณครูแกนน า
ตามโครงการเพาะพันธุป์๎ญญา18-18 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุ ์ป๎ญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ยุค 4.0 ”งานเวที
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 20-20  
ธันวาคม 2561

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นางสรัญญา  เรือนค า ครู  ช านาญ
การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะพันธุป์๎ญญา : จากRBLสู่SEEEM ตามโครงการ
เพาะพันธุป์๎ญญา13-13 มกราคม 2562

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุ ์ป๎ญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

การประชุมผู้บริหารและครูแกนน าในครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง(School Quality Improvement Program : sQip) 23-23 มกราคม 
2562

กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)และ
ส านักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย(สกว.)

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสวนาวิชาการเพือ่พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเร่ืองแนวทางสู่ความส าเร็จผลงาน ว 13 25-25 มกราคม 2562

ส านักงาน สกสค.ล าปางร่วมกับชมรมครูจังหวัดล าปาง

การจัดนิทรรศการงานประชุมประจ าปี 2562 สวทช.ภาคเหนือ “วิจัยเข้มแข็ง เสริม
แกร่งภูมิภาค” 8-8 กุมภาพันธ์ 2562 สวทช.ภาคเหนือ
เวท“ีพลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหารและกัลยาณมิตร
เครือข่ายโครงการเพาะพันธุป์๎ญญา” 17-17 มีนาคม 2562

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุ ์ป๎ญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 2561 (OBEC AWARDS 61) รางวัลหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์เพือ่รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ 
OBEC AWARDS ระดับชาติ คร้ังที ่8 ปีการศึกษา 2561 27-29 มีนาคม 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

10 นายสุพจน์  บุญมาเทพ ครู ช านาญ
การพิเศษ

1.เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ใน  ศตวรรษที ่21 บริษัท  พัฒนาทุนมนุษย์เพือ่สังคม  จ ากัด

2.การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

3.กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "ชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(plc)" คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

ต่อ นายสุพจน์  บุญมาเทพ ครู ช านาญ
การพิเศษ

4.เข้ารับการอบรมโครงการด าเนินการเกี่ยวกับทีร่าชพัสดุและทีดิ่นประเภทอื่นของ
สถานศึกษา สพม.35

11 นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร  ครูช านาญการ
พิเศษ

การประชุมปฏิบัติการพัฒนารองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
สพม.35

 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

ประชุมสัมมนา ครูพีเ่ล้ียงนักศึกษาปฏิบัติการสอน ค.บ.5 ปี ประจ าภาคเรียนที ่
1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. (EMACEDUCA)

การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพและแลกเปล่ียนเรียนรู้
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนก.สพฐ.

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน กิจกรรม"show share- sesa35 ปี 2561 สพม.35

การประชุมปฏิบัติการพัฒนารองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ สพม.35

ไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
การอบรมโครงการ PIM Biz Plan Boot Camp 2019 “Build your Ideas Up… 
ก้าวทัน อินเทรนด์ธุรกิจ in Digital Age ส าหรับครูทีป่รึกษานักเรียน ป๎ญญาภิวัฒน์

การอบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สพม.35

การพัฒนาครูผู้นิเทศโรงเรียน สังกัดสพม.35 สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว ผู้อ านวยการ
การประชุมวิชาการ "นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ" เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและ
ครูในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (school Quality 
improvenment:sQip)

สพฐ.

การอบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จังหวัดล าปาง
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เร่ืองการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 สพฐ.

ประชุมวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนที ่7 พฤษภาคม 2562 และวางแผนการ
ขับเคล่ือนลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 สพฐ.

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 (คร้ังที ่48) สบมท
การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน “ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา
ไทย ให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรทีจ่ ากัด”

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

ประชุมโครงการส่งเสริมฯระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพฐ.

ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต "สพม.35 กับ การต่อต้านการทุจริต" สพม.35

เป็นวิทยากรในการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สพม.35

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการการพัฒนาทักษความคิดสร้างสรรค์และการคิด
วิเคราะห์ในโรงเรียนเพือ่ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของ
เยาวชนไทย

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว ผู้อ านวยการ
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ”

สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล สพม.35

2 นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครู

การประชุมวิชาการ "นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ" เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและ
ครูในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (school Quality 
improvenment:sQip)

สพฐ.

การอบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จังหวัดล าปาง
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Cloning หลักสูตร สพฐ.

ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต "สพม.35 กับ การต่อต้านการทุจริต" สพม.35

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รักส่ิงแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

3  นายทวี เขื่อนแก้ว ครู การอบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จังหวัดล าปาง
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต "สพม.35 กับ การต่อต้านการทุจริต" สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนยุคดิจิทัล สสวท



 132

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ  นายทวี เขื่อนแก้ว ครู
ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา เร่ือง "ครูแห่งอนาคตเพือ่ผู้เรียนแห่งอนาคต:Future 
teacher for Future learners" และน าเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจ าปี
 2562 "ระดับประเทศ"

ส านักงานคุรุสภา

งานเสวนา Fabrication Lab ในสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562

สสวท

“โครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานก่อสร้างชลประทานกลางที ่2

4 นายสนั่น กาญจนเชษฐ์ ครู การอบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จังหวัดล าปาง
การอบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จังหวัดล าปาง
การขับเคล่ือนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้วลัก
สูตรต้านทุจริตศึกษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สพม.35

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รักส่ิงแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการการพัฒนาทักษความคิดสร้างสรรค์และการคิด
วิเคราะห์ในโรงเรียนเพือ่ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของ
เยาวชนไทย

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

5 นางจรรยาพุทธา ครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รักส่ิงแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 นางมงคลยาพานดง ครู
เข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการ หัวข้อ "ประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย" เนื่องใน
วันอนุรักษ์มรดกไทย

มหาวิทยาธรรมศาสตร์

การขับเคล่ือนการใช้วลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้วลัก
สูตรต้านทุจริตศึกษา

กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน สพม.35

กจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพการพฒันาห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอา่น สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

7 นางวรัญญา เครือวรรณ ครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รักส่ิงแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
อบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเร่ีอง "พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพเเบบ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

สพม.35

8 นางศิริญญาเขื่อนแก้ว ครู
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

สพฐ.

ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา เร่ือง "ครูแห่งอนาคตเพือ่ผู้เรียนแห่งอนาคต:Future 
teacher for Future learners" และน าเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจ าปี
 2562 "ระดับประเทศ"

ส านักงานคุรุสภา

ประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย

สพม.35

9 นางสรัญญา เรือนค า ครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมรักษ์น้ า คร้ังที ่1” ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นางสรัญญา เรือนค า ครู ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2562 เติมร้อยเพิม่ล้าน อาหารคุณค่า(Value-added foods) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)

สพม.35

การประชุมเชิงปฏิบัติการการ coach กระบวนการการคิดเหตุ-ผล และการ coach 
กระบวนการการคิดไปสู่ STEMและ SEEEM

สสวท

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล สพม.35

10 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ ครู
การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

สพม.35

“โครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานก่อสร้างชลประทานกลางที ่2

11 นางสาวณัฐรินทร์บุญเจริญจติสิริ ครู   การด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สพม.35

กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(ด้านคุณธรรมและจริยธรรม) สพม.35

12 นายสถิตย์ขาวปอน ครู หลักสูตรการฝึกปฏิบัติการโครงการ "โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย" สรรพากรจังหวัดล าปาง
การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

สพม.35

13 นายปรัชญา  จันทร์แก้ว ครู การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (ค.บ.5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นายปรัชญา  จันทร์แก้ว ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ห้องเรียนเคมีดาว" สสวท
  การด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนยุคดิจิทัล สสวท
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 
ตามกระบวนงาน คู่มือส าหรับประชาชน ระดับสถานศึกษาในสังกัด

สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สพม.35

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการการพัฒนาทักษความคิดสร้างสรรค์และการคิด
วิเคราะห์ในโรงเรียนเพือ่ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของ
เยาวชนไทย

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2

งานเสวนา Fabrication Lab ในสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562

สสวท

“โครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานก่อสร้างชลประทานกลางที ่2
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14 ว่าทีร้่อยตรีวรัญญู เรือนค า ครู

การประชุมวิชาการ "นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ" เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและ
ครูในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (school Quality 
improvenment:sQip)

สพฐ.

การขับเคล่ือนการใช้วลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้วลัก
สูตรต้านทุจริตศึกษา

สพม.35

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (computing science) สสวท
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมรักษ์น้ า คร้ังที ่1”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนยุคดิจิทัล สสวท
การประชุมเชิงปฏิบัติการการ coach กระบวนการการคิดเหตุ-ผล และการ coach 
กระบวนการการคิดไปสู่ STEMและ SEEEM

สสวท

งานเสวนา Fabrication Lab ในสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562

สสวท
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ ว่าทีร้่อยตรีวรัญญู เรือนค า ครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการสอนแบบสะ
เต็ม

สสวท

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล สพม.35

15 นายสุรเดช  ต้ือยศ ครู
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.35 เร่ืองการ
ประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะ รูปแบบชุมแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

สพม.35

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการการพัฒนาทักษความคิดสร้างสรรค์และการคิด
วิเคราะห์ในโรงเรียนเพือ่ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของ
เยาวชนไทย

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2

การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

สพม.35

16 นายหัสรินทร์  ดอนดี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (computing science) สสวท
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง the Coding and Robots Programming for 
Computing Science classroom

สสวท
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นายหัสรินทร์  ดอนดี ครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนน าเครือข่ายวิชาการ สควค."รายวิชา
เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) หลักสูตร (Computing Science - Knowledge 
Unlimited Professional Development) ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ระดับ
มัธยมศึกษา

สสวท

17 นายพงศกร  ทามา ครู การอบรม เร่ืองการช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท าของศูนย์
แนะแนว ปีการศึกษา 2562

สพม.35

การประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้

สพม.35

18 นายนฤมล จ าอินทร์ ครู ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาสุขภาวะเด็กวัยเรียน โรงพยาบาลเมืองปาน 
  การด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สพม.35

การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

สพม.35

19 นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
(computing science)

สสวท

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ ครู ประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ประจ าปี 2562 สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สพม.35

20 นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย บุคลากร
ทางการศึกษา

งานเสวนา Fabrication Lab ในสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562

สสวท

“โครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานก่อสร้างชลประทานกลางที ่2

21 นายสิทธิพงษ์  สุปัด บุคลากร
ทางการศึกษา

การอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 และการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด 
(NISPA และ CATAS)

สพม.35

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการการพัฒนาทักษความคิดสร้างสรรค์และการคิด
วิเคราะห์ในโรงเรียนเพือ่ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของ
เยาวชนไทย

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายสุมล  สัญญเดช ผู้อ านวยการ หลักสูตรผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาริพเศษ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
2 นายธิปไตย     รุ่งเลิศ ครู  ค.ศ.  3 เข้ารับการอบรมและแข่งขันหุน่ยนต์ใต้น  า สพม เขต  35

3 นายธิปไตย     รุ่งเลิศ ครู  ค.ศ.  3 การด าเนินการเกี่ยวกับทีร่าชพัสดุและทีดิ่นประเภทอื่นของสถานศึกษา สพม  เขต 35

4 นายธิปไตย     รุ่งเลิศ ครู  ค.ศ.  3 อบรม  หลักสูตร “Coaching  skill for teacher by points of you “ สพม เขต  35

6 นายธิปไตย     รุ่งเลิศ ครู  ค.ศ.  3 Kid Bright  Workshop for  Trainer

7 นายธิปไตย     รุ่งเลิศ ครู  ค.ศ.  3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม  เขต 35

8 นายธิปไตย     รุ่งเลิศ ครู  ค.ศ.  3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สพม  เขต 35

9 นางกาญจนา  ขอน้อย ครูช านาญการ ครูผู้นิเทศ สพม.35

10 น.ส.ศิรินญา  แก้วสิทธิวงศ์ ครู ช านาญการ ครูผู้นิเทศ สพม.35

11 น.ส.ศิรินญา  แก้วสิทธิวงศ์ ครู ช านาญการ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้     สพฐ.

Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เพือ่การก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 

12 นางสาวอรทัย   สมจันท์ตา ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  สพม.35

(Active Learning)  

13 นายณรงศักด์ิ จะชาญ ครู(พนักงานราชการ) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  สพม.35

(Active Learning)  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่อุดมวิทยา

5 นายธิปไตย     รุ่งเลิศ ครู  ค.ศ.  3
การสร้างโมเดล  3  มิติ  เพือ่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21 ด้วย
โปรแกรม  Autodesk  Maya

NECTEC และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนทุง่อุดมวิทยา

14 นายณรงศักด์ิ จะชาญ ครู(พนักงานราชการ) อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การประยุกต์ใช้ สพม.35

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
กิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา
สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding  

15 นายณรงศักด์ิ จะชาญ ครู(พนักงานราชการ) อบรมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน สพม.35

สถานศึกษา
16 นางสาวธันฐภรณ์   ครู (พนักงานราชการ) ประชุมแนวทางการประกวด ห้องประชุมสหกร์จังหวัดล าปาง

ธนัทจรัสโรจน์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
วันที ่22 มีนาคม 2562

17 นายชวภณ  เปีย้อุ๊ด ครู ค.ศ. 3 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 นางธนพรรณ  แถลงการณ์ ครูช านาญการ ครูผู้นิเทศ สพม.35

19 นางสาวเอื อมเดือน ปินตาวะนา ครูช านาญการ ครูผู้นิเทศ สพม.35

20 นางสวลี   มีมานะ ครูช านาญการ อบรมผุ้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน สพม.35

สถานศึกษา
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา
1 นายสุมล   สัญญเดช ผู้อ านวยการ 1.การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จงัหวัดเชียงใหม่

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

3.สัมมนาวิชาการ เร่ือง ปัญญาประดิษฐ์(AI) กับการมัธยมศึกษาไทย โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
2 นางกาญจนา  ขอน้อย ครู ช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ รุ่น 2/61) ศาลากลางจังหวัดล าปาง

2.การสร้างส่ือมัลติมีเดียเพือ่การศึกษาด้วยสมาร์ทโฟน มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
3 นายกิตติชัย  รักดี ครู 1.อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิด สพม.35

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต สพม.35

ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)

4 นายจานุวัฒน์  สุภาษี ครู 1.การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอน ม.ปลาย สสวท

5 นายชวภณ  เปีย้อุ๊ด ครูช านาญการพิเศษ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

6 นางทับทิม  พิทักษ์เขตขัณฑ์ ครู 1.โครงการฝึกอบรม”ต้นกล้าเยาวชนจิตอาสา รักษ์ส่ิงแวดล้อม สืบสานแนวพระราชด าริ”
7 นางธนพรรณ  แถลงการ์ ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง ตรวจพันธุ ์ ทันด่วน สพม.35

2.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย สพม.35

8 นายธิปไตย  รุ่งเลิศ ครู ค.ศ.3 1.อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิด สพม.35

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันุบัติภัยภายในสถานศึกษา สพม.35

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9 นายพิธี  ทองแดง ครู 1.อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิด สพม.35

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
10 นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย(เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ รุ่น 2/61) ศาลากลางจังหวัดล าปาง

2.อบรมการสร้างส่ือมัลติมีเดียเพือ่การศึกษาด้วยสมาร์ทโฟน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
11 นางสวลี มีมานะ ครู ช านาญการ 1.อบรมหลักสูตร “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่น 2/61 ศาลากลางจังหวัดล าปาง

2.ประชุมส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก แนวใหม่รอบ 4 สพม.35

3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง
4..ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว สพม.35

เพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า
12 นางสาวอรทัย  สมจันทร์ตา ครู 1.การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอน ม.ปลาย สสวท
13 นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา ครู ช านาญการ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพม.35

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
14 นางสาวธันฐภรณ์  ธนัทจรัสโรจน์ ครู(พนักงานราชการ) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปรับปรุงพัฒนาแบบประเมินการอ่านคล่อง สพม.35

เขียนคล่อง ระดับมัธยมศึกษา
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

15 นายณรงค์ศักด์ิ  จะชาญ ครู(พนักงานราชการ) อบรมหลักสูตรสร้างและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access ส าหรับครูผู้สอน ม.ปลายมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  สพม .35

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและเป็นไปตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์สพม .35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางจารุพร แจ่มแจ้ง คศ.3 Teaching and learning in the 21st century classroom บริษัทไทยวัฒนาพานิช
การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่21 บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด
วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2 นางนราภาดา สุขเกษม คศ.2 Teaching and learning in the 21st century classroom บริษัทไทยวัฒนาพานิช
การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่21 บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

3 นางสาวนัยนา จันตาวงศ์ คศ.2 วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4 นายอุเทน วงษ์ซีวะสกุล คศ.2 การอบรมโครงการเยาวชนรักษ์ช้าง คร้ังที ่9 สถาบันคชบาลแห่งชาติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูนักประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

การอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษที ่21"

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

5 นางวัชราวรรณ ธีรนัยกุล คศ.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งหารเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษที ่21"

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

6 นายอนันต์ ดอกหอม คศ.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งหารเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษที ่21"

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

โครงการค่ายติวภาษาอังกฤษสามเณร ม.6 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 6

การอบรมทบทวนลูกเสืออาสา กกต. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นางสาวศิริพร แพงสวัสด์ิ คศ.2 OEG Coordinator Meeting บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด

การอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษที ่21"

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 6

8 นางสาวจุฬาภรณ์ จันทราช คศ.3 การอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษที ่21"

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
9 นางสาวณสุดา บุญศิริ คศ.3 การสัมมนา “Teaching and Learning in the 21st 

Century Classroom”
บริษัท ทวพ.

ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

10 นางสาวเจนจิรา อวดหาญ คศ.2 วิทยากรยกระดับผลสัมฤทธิท์างการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองมาย
วิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

11 นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล คศ.3 การอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษที ่21"

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
12 นางอัญพัชร์ เรือนหล้า คศ.3 Teaching and Learning in the21st Century Classroom 

Practical Our Learners Develop the 5cs

ส านักพัฒนาวิชาการ พ.ว

การอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิด
แบบศตวรรษที ่21"

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

13 นางสาวกรพินธุ ์นิลแพทย์ คศ.3 การสัมมนา “Teaching and Learning in the 21st 
Century Classroom”

บริษัท ทวพ.

วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษที ่21"

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

14 นางสุจิตรา พัชรด ารงค์ คศ.3 PLC: การสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเพือ่ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย

Teaching and Learning in the 21st Century Classroom – Practical 
Our Learners Develop the 5 Cs’

ทวพ. & McGraw-Hill 
Education (Asia)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ต่อ นางสุจิตรา พัชรด ารงค์ คศ.3 การอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษที ่21"

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

15 นางปริณดา แสงศิวาพร คศ.2 การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่21 บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด
16 นางประกายดาว  มิ่งเชื้อ คศ.2 การฝึกอบรมเชิงปกิบัติการ PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

Teaching and Learning in the 21
st
. Century –Practical

 Our Learners Develop the 5 Cs’
ไทยวัฒนาพานิช

การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่21 บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด
17 นางปิยวรรณ  โชติปฏิเวชกุล คศ.2 วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
18 นายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ คศ.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ครูนักประชาสัมพันธ”์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
19 นางจิราภรณ์  ปันดี คศ.3 หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบ

ศตวรรษที ่21

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

20 นายธรัช พุทธรักษ์ คศ.1 การฝึกอบรมโครงการเยาวชนรักษ์ คร้ังที ่9 ประจ าปี
การศึกษา 2562

สถาบันคชบาลแห่งชาติ 
ในพระอุปถัมภ์ฯ

การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนความเรียงชั้นสูง
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากลประจ าปี
งบประมาณ 2562 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 3R-7C “บุญวาทย์ 120 ปี มุ่งทักษะ 
๗ C เพิม่พูนความดีสู่อนาคตใหม”่

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ต่อ นายธรัช พุทธรักษ์ คศ.1 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 3R-7C กิจกรรม Public Speaking 
ภายใต้กิจกรรมวันคริสต์มาส

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

น าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติในงาน 39th Annual 
Thailand TESOL International Conference 2019

Thailand TESOL

จัดกิจกรรม English Camp กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
21 นางสาวสุนิสา สุพันธ์ พนักงานราชการ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบ

ศตวรรษที ่21

บริษัทแม็คเอ็ด-ดูเคชั่น จ ากัด

ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา
1 นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อ านวยการ 1.ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกบัการพฒันาการศึกษา

2.สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรศูนยบ์ริการการศึกษาพร้อมพธิีมอบโล่ทีร่ะลึกและในประเทศเกยีรติ
คุณบุคลากร

1.ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1
2.มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมธิราช

2 นางวิไลภรณ์  ค าภิระปาวงศ์ รองผู้อ านวยการ 1.อบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thinking การคิดและการส่ือสารการคิด
ด้วยภาพ"
2.ยทุธศาสตร์ชาติ 40 ปี กบัการสร้างรากฐานการศึกษาในอนาคต และการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี 2561
3.นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน

4.innovative School Leadership and SDG 4.7

1.เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการมัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง
2.สพฐ. โดย สมาคมรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนมัยมศึกษา (ส.ร.ม.)
3.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางศึกษา สพฐ
4.UNESCO Bangkok

3 นายทวีศักด์ิ  พุฒมาเล รองผู้อ านวยการ 1.การประชุมสัมมนาวิชาการ "ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีกบัการสร้างรากฐานการศึกษา
ในอนาคต"

1.สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา

4 นายชาญเจริญ  ชาญชนะภัย รองผู้อ านวยการ 1.ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 คร้ังที ่48

2.โครงการสัมมนาวิขาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561

1.สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย
2.สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา

5 นางสาวอนิญญา  วงศ์ธรรม ครู 1.อบรมพฒันาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่างผลประ
โยชร์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

1.สพม.35

6 นางสุภาพร  หมั่นการ ครู 1.อบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7 นางนฤมล  มณีโชติ ครู 1.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2.โครงการอบรมเทคนิคการสอน ในศตรรษที ่21 เพือ่พฒันาผู้น าทางการสอน (Teaching 
Leadership and Performance Teaching 2019) รุ่นที ่3

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุ่มนาค ครู 1.การพฒันาหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นแต่งต้ังให้มีและเล่ือน
เป็นวิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ
2.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

1.มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
9 นายวุฒิชัย  มีซอง ครู 1.อบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thinking การคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ1.เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั

การศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง

10 นางสาวนราพร  ณ จันตา ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) พฒันาศักยภาพนักเรียนสู่
ศตวรรษที ่21 (กจิกรรมพฒันาครูเพือ่จดัการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น)
2.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3.อบรมและการปฏิบัติการ การบันึกขอ้มูลนิเทศออนไลน์

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

11 นางสาวจิราวรรณ  ใจเรือน ครู 1.อบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางโปรแกรม
เสริม พสวท.
2.อบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์

1.สพฐ. และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.โครงการศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ค่าย 1

12 นายบุญดาว  ผัดสุรินทร์ ครู 1.อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิวัติ 
ภายใต้โครงการ "โครงการเรียนสุจริต" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
3.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
4.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย

1.สพม.35
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
4.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 นางพจนีย์  บรรจงพาณิชย์ ครู 1.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
2.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

14 นางเรณู  ต้ังตระกูล ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมี
วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ
2.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย
4.อบรมจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
5.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 
4.สพม.35
5.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

15 นางสุภาวรรณ  ตันจันทร์ ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมี
วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ
2.อบรมโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
3.อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ "โรงเรียน
สุจริต" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหนักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruotion Education) สู่การปฏิบัต
ในสถานศึกษา
5.อบรม การจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
6.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย
7.อบรมหลักสูตรครูกบัการจดัการเรียนรู้เพศวิถศึีกษา "การสอนเพศวิถศึีกษา : การพฒันาการเรียนรู้
แบบ E-learning เพือ่พฒันาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถศึีกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน"
8.อบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพบิัติธรรมชาติ และปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.ส านักงานเขตพืน้การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35
4.ส านักงานเขตพืน้การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35
5.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
6.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
7.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
8.ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ,มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย

16 นางนิภา  ขันตรี ครู 1.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย
3.อบรม การจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

17 นางตรียาพร  พิบูลย์ ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ
2.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
3.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย
5.การบรรยายวิชาการ "เมืองโบราณเวียงตาลจากการส ารวจเบือ้งต้นทางโบราณคดี" และ "มอง
เศรษฐกจิล้านนาผ่านเส้นทางการค้ากองคาราวาน"

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
4.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

18 นางวาสนา  เถาปัญญา ครู 1.โครงการบรรยายวิชาการ "ประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย"
2.อบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DITV TELETRAINING
3.อบรม การจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4.อบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS)
5.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาวัยรุ่น 
กรณีซึมเศร้า"
6.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาวัยรุ่น 
กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา)"
7.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาวัยรุ่น 
กรณีความรุนแรง"
8.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณี
ยาเสพติด (กรณีศึกษา)"
9.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณี
ยาเสพติด"
10.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาวัยรุ่น 
กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น)"

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง
2.สพฐ.
3.โรงเรียนบุญวาท์วิทยาลัย
4.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
5.กรมสุขภาพจติ

6.กรมสุขภาพจติ

7.กรมสุขภาพจติ 

8.กรมสุขภาพจติ

9.กรมสุขภาพจติ

10.กรมสุขภาพจติ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

19 11.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาวัยรุ่น 
กรณีเกมและคอมพวิเตอร์"
12.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาครอบครัว"
13.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาแบบสร้าง
แรงจงูใจ"
14.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวขอ้ "การให้การปรึกษาทาง
โทรศัพท์/Socail media"
15.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
16.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา  ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย
17.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่ายระบบ Training Online ในหัวขอ้ บทเรียนเบือ้งต้น
18.การบรรยายวิชาการ "เมืองโบราณเวียงตาลจากการส ารวจเบือ้งต้นทางโบราณคดี" และ "มอง
เศรษฐกจิล้านนาผ่านเส้นทางการค้ากองคาราวาน"

11.กรมสุขภาพจติ

12.กรมสุขภาพจติ

13.กรมสุขภาพจติ

14.กรมสุขภาพจติ

15.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
16.กรมสุขภาพจติ
17.กรมสุขภาพจติ

18.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง

20 นางสาวขณิฐภรณ์  พรหมปลูก ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเอง เพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ
2.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย
4.อบรมและการปฏิบัติการ การบันทึกขอ้มูลนิเทศออนไลน์ 
5.อบรมการพฒันาสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thingking การคัดและการส่ือสารการคิด้วย
ภาพ"

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
4.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
5.เครือขา่ยส่งสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21 นางผ่องพรรณ  เดชมี ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเอง เพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ
2.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
3.อบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELERAINING
4.อบรมส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู หลักสูตรการบริหารการจดัการศูนยค์รอบครัวพอเพยีง
5.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
6.อบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและการส่ือสารการคิด
ด้วยภาพ"

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.สพฐ.
4.มูลนิธิครอบครัวพอเพยีง ร่วมกบั 
โรงเรียนนารีรัตน์ จงัหวัดเพร่
5.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
6.เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง

22 นางสุกัญญา  ศรีมหาจริยะพงษ์ ครู 1.Innovative School Leadership and SDG 4.7
2.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
3.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4.อบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและการส่ือสารการคิด
ด้วยภาพ"

1.United Nation
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
4.เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง

นางสาวรัตติกาล  ราชจริต ครู 1.อบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELERAINING
2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย

1.สพฐ.
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

23 ว่าทีร่.ต.กญัณภัทร  ชัยกานต์กลุ ครู 1.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
2.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย
4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผล
5.อบรมการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ Class Start
6.อบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและการส่ือสารการคิด
ด้วยภาพ"
7.อบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELERAINING

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
4.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

5.เพาะพนัธุป์ัญญา
6.เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง
7..สพฐ.

24 นางสุมาลี  ง้ิวงาม ครู 1.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2562
2.อบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

25 นางกัลย์ฐิตา  ศรัทธาจารุพงศ์ ครู 1.อบรมพฒันาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิดการ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย
3.การอบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพฒันาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน
4.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 2561
5.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

1.สพม.35

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

4.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
5.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

26 นายพิภพภัทร์  มัดฉิมา ครู 1.โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจา้อยู่หัว
2.อบรมความรู้ทางการเงินกบัการประกนัภัย ประจ าปี 25613.
3.การอบรมการจดักจิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพฒันาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน
4..อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย
5.การประชุมจดัท าแผนการด าเนินการจดังาน 3 ทศวรรษ น้ าพระทัยสมเด็จเจา้ฟา้สู่โอลิมปิกวิชาการ 
(20-22 ส.ค. 62)
6.การประชุมสัมมนาจดัท าแผนการด าเนินงานจดัการแขง่ขนัภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
7.การประชุมจดัท าแผนการด าเนินการจดังาน 3 ทศวรรษ น้ าพระทัยสมเด็จเจา้ฟา้สู่โอลิมปิกวิชาการ 
(24-27 ก.ย. 62)
8.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แกน่ักเรียนและครูทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นงาน 3 
ทศวรรษ น้ าพระทัยสมเด็จเจา้ฟา้สู่โอลิมปิกวิชาการ

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

4.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
5.ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

6.ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

7.ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

8.ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

27 นายสิงห์ค า สอนแปง ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ
2.กจิกรรมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) : การปรับปรุงพฒันาแบบประเมินการอา่นคล่อง 
เขยีนคล่อง ระดับมัธยมศึกษา (23 สิงหาคม 2562)

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย

28 นางดวงเดือน  เนาว์พงษ์ไทย ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

29 นางเดือนฉาย สกุลคู ครู 1.หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพบิัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา

1.สพฐ. ร่วมกบั มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย

30 นายมิตร  แก้วมะค า ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผล
3.การอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร “Visual Thinking การคิดและการส่ือสารการ
คิดด้วยภาพ”

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

3.เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษาจงัหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

31 นางกัลยา สุขหอม ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ
2.อบรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
3.ประชุมกรรมการตัดสินโครงงานกจิกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ระดับเทศบาลปี 2562
4.อบรมโครงการเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.เทศบาลนครล าปาง (โรงเรียนเทศบาล5)
4.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

32 นายปวิน   เจียไพบูลย์ ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผล

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

33 นายปิยะวัติ วังซ้าย ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ
2.หลักสูตร การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทย
ฐานะครูช านาญการพเิศษ
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผล

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

34 นางฐิตารฎาฏ์  อมรสิริหิรัญ ครู 1.อบรมพฒันาและเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) พฒันาศักยภาพนักเรียนสู่
ศตวรรษที ่21 (กจิกรรมพฒันาครูเพือ่จดัการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น)

1.สพม.35
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

35 นางสาวกฤติยา วรศรี ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ
2.เวทีวิชาการนวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) พฒันาศักยภาพนักเรียนสู่
ศตวรรษที ่21 (กจิกรรมพฒันาครูเพือ่จดัการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น)
4.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามแนว PISA-Like
5.การบรรยายและการแสดงพืน้บ้าน เร่ือง ใจราษฎร์รัก วรรณคดีพระธีรราชเจา้
6.การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล ให้แกส่มาชิก
ชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพืน้ฐานแห่งประเทศไทย
7.การอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร “Visual Thinking การคิดและการส่ือสารการ
คิดด้วยภาพ”

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา
 สพฐ.
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

4.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)
5.โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
6.ส านักทดสอบทางการศึกษา 
สพฐ.

7.เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษาจงัหวัดล าปาง

36 นางนวพร  ลออพันธ์สกุล ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

37 นางสาวชลัณรัศม์  ต้นกล ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ
2.การบรรยายและการแสดงพืน้บ้าน เร่ืองใจราษฎร์รักวรรณคดีพระธีรราชเจา้

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

38 นายนัทธวัธน์  โยธา ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ
2.โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับ ม.4
3.การจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอริะ (IS) พฒันาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที ่21 (กจิกรรม
พฒันาครูเพือ่จดักจิกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น)
4.การบรรยายและแสดงเพลงพืน้บ้านเร่ือง “ราษฎร์ใจรัก วรรณคดีพระธีรราชเจา้”
5.การอบรมและการปฏิบัติการการบันทึกขอ้มูลนิเทศออนไลน์

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

4.โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
5.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

39 นายนาวิน  พูลสวัสด์ิ ครู 1.การจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอริะ (IS) พฒันาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที ่21 (กจิกรรม
พฒันาครูเพือ่จดักจิกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น)

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

40 นางสาวพรรณพัชร  รัตนมงคล ครู 1.การจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอริะ (IS) พฒันาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที ่21 (กจิกรรม
พฒันาครูเพือ่จดักจิกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น)
2.การพฒันาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญาพอเพยีง

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.เครือขา่ยสถาบันพฒันาครูภาคเหนือ
ตอนบน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

41 นายมานะ  หาญสุวรรณ ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะ
2.อบรมการและการปฏิบัติการ การบันทึกขอ้มูลนิเทศออนไลน์

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

42 นางสาวพรทิพย์  เขื่อนสุวงค์ ครู 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา "การออกแบบการจดัการ
เรียนการสอนเพศวิถศึีกษา  และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Learning

1.สพม.35

43 นายประยง  ตรินันต์ ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ
2.อบรมโครงการพฒันาคุณธรรม จริธรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา "การออกแบบการจดัการ
เรียนการสอนเพศวิถศึีกษา และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Learning
4.อบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากลหลักสูตร "Visual Thingking การคิดและการส่ือสารการคิด
ด้วยภาพ"
5.อบรมเชิงปฏิบัติและการปฏิบัติการ การบันทึกขอ้มูลนิเทศออนไลน์

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
3.สพม.35
4.เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษา จ.ล าปาง
5.ร.ร.บว.

44 นางสมสาย  ค าตุ้ยเชื้อ ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ การหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือวัด
และประเมินผล
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา "การออกแบบการจดัการ
เรียนการสอนเพศวิถศึีกษา และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Learning
3.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

ร.ร.บุญวาทยว์ิทยาลัย
สพม.35
ร.ร.บว.

45 นางแสงเทียน  งามชมภู ครู 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา "การออกแบบการจดัการ
เรียนการสอนเพศวิถศึีกษา  และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Learning 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ
3.กจิกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจยัเพือ่
พฒันาการเรียนรู้ (CPLC Classroom Active Research)

สพม.35
ร.ร.บว.
ร.ร.บว.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

46 นายถนอมศักด์ิ  ทองอ าไพ ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ
2.กจิกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจยัเพือ่
พฒันาการเรียนรู้ (CPLC Classroom Active Research)

ร.ร.บ.ว.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

47 นางสุปราณี  เป็งบังวัน ครู 1.อบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRANING
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ "ช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจติในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
3.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online "บทเรียนเบือ้งต้น"
4.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online "การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความ
รุนแรง"
5.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online "การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด
 (กรณีศึกษา)"
6.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online "การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความ
รุนแรง (กรณีศึกษา)"
7.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online "การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์/Social
 media"
8.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online "การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเพศ 
(ท้องวัยรุ่น)"
9.ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา "การออกแบบการจดัการ
เรียนการสอนเพศวิถศึีกษา และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Learning
10.อบรมการใช้งานระบบรายงานสาระสนเทศเกี่บงกบัยาเสพติด (NISPA และ CATAS)
11.อบรมหลักสูตร "การสอนเพศศึกษา : การพฒันาการเรียนรู้แบบ E-learning

1.สพฐ.
2.กลุ่มงานจติเวช โรงพยาบาลล าปาง
3.กรมสุขภาพจติ
4.กรมสุขภาพจติ

5.กรมสุขภาพจติ

6.กรมสุขภาพจติ

7.กรมสุขภาพจติ
8.กรมสุขภาพจติ

9.สพม.35
10.สพม35
11.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

48 นายภิญโญ  แสงทอง ครู 1.อบรมโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562
2.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานพฒันาตนเอง เพือ่ขอเล่ือนวิทยฐานะและมีวิทยฐานะ
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา "การออกแบบการจดัการ
เรียนการสอนเพศวิถศึีกษา  และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Learning

1.ร.ร.บว.

3.สพม.35

49 นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์ ครู 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา
2.อบรมหลักสูตร "การสอนเพศวิถศึีกษา : การพฒันาการเรียนรู้แบบ E-learning
3.อบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล "Visual Thingking การคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ"

1.สพม.35
2.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
3.สพฐ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

50 นางอังคณา  อยู่หัตถ์ ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเอง เพือ่ขอมีวิทยฐานะฯ
2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยคุใหม่ ตอน Digital Leadership....ผู้น า
ทางการศึกษาดิจทิัล
3.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยคุใหม่ ตอน Brand Building กลยทุธ์การ
สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาในยคุดิจทิัล
4.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจติในโรงเรียน ปีงบประมาณ 
2562
5.การฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบัอบุัติภัยในสถานศึกษา
6.การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน หลักสูตรประชาชนทัว่ไป

7.การอบรมการให้การปรึกษาวับรุ่นผ่านระบบ Traning Online ในขอ้หัวหลักสูตรการให้การปรึกษา
วัยรุ่น 11 หัวขอ้
8.การสอนเพศศึกษา : การพฒันาการเรียนรู้แบบ E-learning เพือ่พฒันาสมรรถนะ
ครูให้สอนเพศวิถศึีกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

2.สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์

3.สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์
4.โรงพยาบาลล าปาง
5.สพม.35
6.มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ์
7.กรมสุขภาพจติ สถาบันสุขภาพจติเด็ก
และวัยรุ่น ราชนครินทร์
8.สสส./สพฐ./มูลนิธิแพททูเฮลท์

51 นางสาวธรัีตน์  อจัฉริยะศาสตร์ ครู 1.การจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) พฒันาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษ
ที ่21

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

52 นางจินตนา  สิริสุขะ ครู 1.โครงการนักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา 1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

53 นางอรพิน  วิจิตรโสภา ครู 1.อบรมโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562
2.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเอง เพือ่ขอมีวิทยฐานะฯ

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

54 นางประณม  วินิวรรณ ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเอง เพือ่ขอมีวิทยฐานะฯ 1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

55 นางปียานันต์  รักพานิช ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเอง เพือ่ขอมีวิทยฐานะฯ
2.อบรมเขงิปฏิบัติการหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล
3.อบรมและการปฏิบัติการ การบันทึกขอ้มูลนิเทศออนไลน์

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

3.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

56 นางกัลยา  จ้อยส าเภา ครู 1.การพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล  หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและ
การส่ือสารการคิดด้วยภาพ"

1.กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการ
ศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง

57 นางสุมาลี  สมแก้ว ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเอง เพือ่ขอมีวิทยฐานะฯ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล
3.อบรมพฒันาและเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
4.การพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและ
การส่ือสารการคิดด้วยภาพ"
5.อบรมแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

3.สพม.35
4.กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการ
ศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง
5.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

58 นายพัฒนา  ยาใจ ครู 1.การพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและ
การส่ือสารการคิดด้วยภาพ"

1.กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการ
ศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

59 นายสันติชัย  ไชยดี ครู 1.การพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและ
การส่ือสารการคิดด้วยภาพ"

1.กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการ
ศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง

60 นายอุดร  บุญชุม ครู 1.การพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและ
การส่ือสารการคิดด้วยภาพ"

1.กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการ
ศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง

61 นางจิราวัล  มหามิตร ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นกคว้าอสิระ (IS) พฒันาศักยภาพนักเรียน
ศตวรรษที ่21 (กจิกรรมพฒันาครูเพือ่จดักจิกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ชั้น

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

62 นางอุบล  พิทักษ์ทา 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแฟม้รายงานการพฒันาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะ 1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

63 นางสาวกัญญารัตน์  หรดี ครู 1.การอบรมปฏิบัติการพฒันาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้วาทีสาระภาษาองักฤษ ระดับ สพฐ.
2.The 53th Annual International IATEFL Conference and Exhibition
3.ประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)

1.สพฐ.

2.IATEFL Liverpool2019
3.English Instrvetional 
Development Cemter of Lampang
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

64 นายธรัช  พุทธรักษ์ ครู 1.ประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
2.The National OBEC English Debate Trainning 2019

3.ประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังที ่2
4.น าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oeal Presentation) เร่ืองผลงานใช้กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้เพือ่
พฒันาทักษะน าเสนอด้วยของนักเรียนชั้นม.6

1.English Instrvetional 
Development Cemter of Lampang
2.The Office of the Basic Education
 Commission
3.คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

65 นางสาวอชิรญา  เทพวัลย์ ครู 1.อบรมพฒันาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่างผลประโยชร์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม1.สพม.35

66 นายอนันต์  ดอกหอม ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ การหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย โครงการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือวัด
และผล
2.การพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล  หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและ
การส่ือสารการคิดด้วยภาพ"
3.อบรมหลักสูตร "การสอนเพศวิถศึีกษา : การพฒันาการเรียนรู้แบบ E-learning

1.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
2.กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการ
ศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัดล าปาง
3.ส านักงานกองทุนสนับสนุนเสร้างเสริม
สุขภาพ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  เชิงสะพานกรุงธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร

ให้แก่นักเรียนทุน  มทศ. รุ่นที ่ 9 ในระหว่างวันที ่   12 – 23   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

นางสาวอรุณีย์  กองนาค ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมค่ายวิชาการชีวเคมี  คร้ังที ่2  ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา
นางสาวอรุณีย์  กองนาค ช่างไม้  4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที ่   19 – 21  ตุลาคม   พ.ศ. 2561

3 นายทรงพล   เฟือ่งฟู
นางปฏิมา  นรภัทรพิมล
นางสมบูรณ์   ใจเอื้อน
นางสาวนิฤมล   โนวิชัย
นางสาวดานุมาศ  ทิยาว
นางธนิตา      สูงติวงศ์
นางผ่องพรรณ  จิตสง่า
นางสาวอรอนงค์ นามวงค์
นายปฏิจักร     ประขัน
นายเสน่ห์       ชุมแสน
นางเพ็ญศรี      รุ่งฉัตร
นางสาวอรุณีย์   กองนาค
นางรจนา        จันทร์ทิพย์
นายภัทรพล    ควรสุวรรณ

2

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

1 นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร ครูช านาญการพิเศษ

ณ  ทีว่่าการอ าเภองาว  (หลังเก่า)  อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง ในวันที ่ 23  ตุลาคม   พ.ศ. 2561

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมกิจกรรม  พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม
น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

นางเบญญทิพย์   ธิกานนท์
นายดุสิต        กันทะมา
นางอรพิน       ควรสุวรรณ
นายสนธยา      บุญค า
นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว
นางสุภาพรรณ   คงสนุ่น
นางสาวนงนุช  จิตตา
นางสาวพัชราภรณ์  บุญเรือง
นางสาววาทิณี  กาสัน
นายทรงฤทธิ ์   ใหม่คามิ
นายส าราญ    สูงติวงศ์
ว่าที ่ร.ต.เชาวน์วัศ  ร่วมชาติ
นางกรรณิศา   ธิปทา
นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง
นายเกรียงศักด์ิ  จ าปาอูป
นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข
นายสมพงษ์   อินต๊ะเสน
นายมนูญ    กิติกุศล
นายมนตรี     รุ่งฉัตร

ณ  ทีว่่าการอ าเภองาว  (หลังเก่า)  อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง ในวันที ่ 23  ตุลาคม   พ.ศ. 2561

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมกิจกรรม  พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม
น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

นายวิชัย     วงค์ไชย
นายสกล    ศิริผ่อง
นางอมรภัค  ธรรมสุภา
นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์
นายภูวนาถ     สร้อยทอง
นางสาวนภัสรา  นัดดากุล
นางพรรณี     ช้างเพ็ง
นางมาลา     จิตรรักชาติ
นายฐิติ      นครสุวรรณ์
นางประพิศ   ใหม่คามิ
นายมาณพ ปิยะชาติวัฒนกุล
นางสกาวรัตน์   เชียงทอง
นางทัศนพร  นามวงศ์
นางพนารุ้ง   ดุลยธรรม
นางสาวทานตะวัน  ตาค า
นางสาวชฎาพร  ยินดี
นายณัฐพล พันธ์นิล
นายภาณุเดช  มั่นเหมาะ
นายปฏิภาณ   สิทธิวงค์

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมกิจกรรม  พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม
น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ  ทีว่่าการอ าเภองาว  (หลังเก่า)  อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง ในวันที ่ 23  ตุลาคม   พ.ศ. 2561
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

Ms.Krean  Huyaban

Ms.Kristine  Tornalejo

นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตมนตรี
นางสาวประภาภรณ์  พวงเพชร
นางสาวปพิชญา ราชค า
นายผดุงศักด์ิ  จิตมนตรี
นางสาวสุทธิดา  บานเย็น
นายประสิทธิ ์ โสวะ
นายทวีศักด์ิ  บุญทา
นายอดุลย์  ราชค า
นางวรีรัตน์  กันทา
นายสมาน    อุไชยา
นายคุณากร  อินตาโย
นายณฤทธิ ์  อินสัน
นางสมบูรณ์  ทานะมัย
นางนิภา  เชียงทอง

4 นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมงาน  Reunion  เ ณ  ห้องประชุม  St.Joseph  Hall  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
นายทวีศักด์ิ  บุญทา ช่างไม้  4 ยาวชนสร้างชาติ   รุ่นที ่ 3  คร้ังที ่ 1 / 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที ่   2  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

ณ  ทีว่่าการอ าเภองาว  (หลังเก่า)  อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง ในวันที ่ 23  ตุลาคม   พ.ศ. 2561

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมกิจกรรม  พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม
น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

นางปฏิมา  นรภัทรพิมล รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ไปราชการเพือ่เข้าร่วมพิธีทอดพระกฐินพระราชทาน ณ  วัดจองค า  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง
นางพรรณี  ช้างเพ็ง ครูช านาญการพิเศษ ในวันที ่   4  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

นางรจนา  จันทร์ทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ
ว่าทีร้่อยตรีเชาว์วัศ  ร่วมชาติ ครูช านาญการพิเศษ
นายภานุเดช  มั่นเมาะ ครูอัตราจ้าง
นายปฏิภาณ   สิทธิวงค์ ครูอัตราจ้าง
นายเกรียงศักด์ิ  จ าปาอูป ครู
นางสาวนิฤมล  โนวิชัย ครู
นายอดุลย์  ราชค า ช่างไฟฟ้า  ช  3
นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมงบประมาณทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง
นางปฏิมา  นรภัทรพิมล รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ  2562 ในวันที ่   7 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

นายเสน่ห์  ชุมแสน ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  คร้ังที ่ ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางเบญญทิพย์  ธิกานนท์ ครูช านาญการ  และ CMU Open House คร้ังที ่5 และเข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษในวันที ่   8 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

นายอดุลย์  ราชค า ช่างไฟฟ้า  ช  3
9 นายเกรียงศักด์ิ  จ าปาอูป ครู ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

นางสาวนิฤมล  โนวิชัย ครู ในวันที ่   6 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

นายอดุลย์  ราชค า ช่างไฟฟ้า  ช  3
10 นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร เจ้าหน้าทีธุ่รการ ไปราชการเพือ่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ณ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในวันที ่7 ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ล าปาง ในวันที ่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

7

5

6

8



177

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

11 นางสาวนงนุช  จิตตา ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมโครงการให้ความรู้
พระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

ณ  ห้องวังธาร  โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด   อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ในวันที ่   6 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

12 นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
นายมนูญ  กิติกุศล ครูช านาญการพิเศษ
นายส าราญ  สูงติวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ
ว่าทีร้่อยตรีเชาวน์วัศ ร่วมชาติ ครูช านาญการพิเศษ
นายสกล  ศิริผ่อง ครูช านาญการ
นายดุสิต  กันทะมา ครูช านาญการ
นายปฏิจักร  ประขัน ครู
นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง ครู

13    1.  นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง 
   2.  นางธนิตา  สูงติวงศ์ 
   3.  นางรจนา  จันทร์ทิพย์ 
   4.  นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง 
   5.  นางภัทิรา  กาวินันท์
   6.  นางสาวนิตยา ควรคิด
   7.  นางสาวกาญจนา นันตา 

  ครูช านาญการพิเศษ
  ครูช านาญการพิเศษ
  ครูช านาญการพิเศษ

   ครู
   ครู

   นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
   นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์

ไปราชการเพือ่น านักเรียนไปทัศนศึกษา ณ   จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที ่   8 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ในระหว่างวันที ่   6 - 7  ธันวาคม   พ.ศ. 2561

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจ าปีการศึกษา  
2561
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

14    1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
   2.  นางปฏิมา  นรภัทรพิมล
   3.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน
   4.  นายทวีศักด์ิ  บุญทา 

   ผู้อ านวยการโรงเรียน
   รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน
   ครูช านาญการพิเศษ

   ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมงาน  Modernize  
Vocational  Education  อาชีวะพันธุใ์หม่  
ไทยแลนด์ 4.0

ณ  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   12 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

15 นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง ข้อควร
ระวังของผู้อ านวยการสถานศึกษากับข้อหา  
“ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ”

ณ  โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร อ าเภอเมืองน่าน   จังหวัด
น่าน
ในระหว่างวันที ่   12 – 14 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

16 นางปฏิมา นรภัทรพิมล รองผู้อ านวยการโรงเรียน ไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬานักเรียน 
 นักศึกษา  และประชาชนจังหวัดล าปาง  
คร้ังที ่ 6  ประจ าปี  2561  สหวิทยาเขตบุญวาทย์  

ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   13 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

17    1.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน  
   2.  นายมนูญ  กิติกุศล  
   3.  นายสกล  ศิริผ่อง  
   4.  นายประสิทธิ ์ โสวะ  
   5.  นายทวีศักด์ิ  บุญทา  
   6.  นายอดุลย์  ราชค า  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ช่างไม้  4
ช่างไม้  4

ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  30  ชั่วโมงณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปางในวันที ่   14 ธันวาคม   พ.ศ. 2561



179

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

18    1.  นายส าราญ  สูงติวงศ์  
   2.  นางธนิตา  สูงติวงศ์  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

   

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน (O-NET) นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา
  2561

ณ  ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ล าปาง  เขต  35   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   14 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

19    1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
   2.  นางปฏิมา  นรภัทรพิมล  
   3.  นายทรงฤทธิ ์ ใหม่คามิ  
   4.  นางสาวภัทิรา กาวินันท์ 
   5.  นายภานุเดช  มั่นเมาะ  
   6.  นายณัฐพล  พันธ์นิล  
   7.  นางวรีรัตน์  กันทา   
   8.  นายผดุงศักด์ิ  จิตมนตรี
   9. นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตมนตรี
  
   10. นางสาวชฏาพร ยินดี 
   11. นางสาวปพิชญา ราชค า  
   12.  นายประสิทธิ ์โสวะ  
   13.  นายทวีศักด์ิ บุญทา  
   14.  นายอดุลย์  ราชค า     

 ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน  
 ครูช านาญการพิเศษ

 ครู
 ครูอัตราจ้าง
 ครูอัตราจ้าง

 พนักงานพิมพ์ดีด  2
 เจ้าหน้าทีธุ่รการ
 เจ้าหน้าทีธุ่รการ
  ครูอัตราจ้าง

  เจ้าหน้าทีก่ารเงิน
  ช่างไม้  4
  ช่างไม้  4

  ช่างไฟฟ้า  ช  3 

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   15 ธันวาคม   พ.ศ. 2561



180

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

20    1.  นายเชาวน์วัศ ร่วมชาติ  
   2.  นายอดุลย์  ราชค า  

 ครูช านาญการพิเศษ
 ช่างไฟฟ้า  ช  3 

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจท าความดีณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   17 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

21 นางกรรณิศา  ธิปทา   ครูช านาญการพิเศษ

22   นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง    ครูช านาญการพิเศษ

23    1.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน  
   2.  นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์   

ครูช านาญการพิเศษ
ครู

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   20  ธันวาคม   พ.ศ. 2561

24    1.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน  
   2.  นายมนูญ  กิติกุศล  
   3.  นายสกล  ศิริผ่อง  
   4.  นายประสิทธิ ์ โสวะ  
   5.  นายทวีศักด์ิ  บุญทา  
   6.  นายอดุลย์  ราชค า  

 ครูช านาญการพิเศษ
 ครูช านาญการพิเศษ

 ครูช านาญการ
 ช่างไม้  4
 ช่างไม้  4

 ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  30  ชั่วโมงณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   21 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

25 นายมาณพ  ปิยะชาติวัฒนกุล  ครูช านาญการ ไปราชการเพือ่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครู  นักเรียนและพีเ่ล้ียงธนาคารโรงเรียนณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ในวันที ่   21 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นกรรมการตัดสินงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับภาคเหนือ  (ระดับชาติ)  ปี

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนจุนวิทยาคม   อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา
ในระหว่างวันที ่   20 – 22 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นกรรมการตัดสินงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับภาคเหนือ  (ระดับชาติ)  ปี

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนจุนวิทยาคม   อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา
ในระหว่างวันที ่   20 – 22 ธันวาคม   พ.ศ. 2561



181

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

26    1.  นางธนิตา  สูงติวงศ์  
   2.  นางผ่องพรรณ จิตสง่า   

 ครูช านาญการพิเศษ
 ครูช านาญการพิเศษ

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  คร้ังที ่ 68 
 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

ณ  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม   อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในวันที ่   20 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

27    1.  นายมนตรี  รุ่งฉัตร   
   2.  นายวิชัย  วงค์ไชย   

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  คร้ังที ่ 68 
 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

ณ  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม   อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในวันที ่   21 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

28   1.  นางพรรณี  ช้างเพ็ง   
  2.  นางประพิศ  ใหม่คามิ  

ครูช านาญการพิเศษ      
    ครูช านาญการพิเศษ

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  คร้ังที ่ 68 
 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

ณ  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา   อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในวันที ่   22 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

29   1.  นายวิชัย  วงค์ไชย   
  2.  นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์   
   

ครูช านาญการ
ครู
   

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  คร้ังที ่ 68 
 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

ณ  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม   อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในวันที ่   23 ธันวาคม   พ.ศ. 2561



182

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

30   นายภูวนาถ  สร้อยทอง  ครูช านาญการ ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  คร้ังที ่ 68 
 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

ณ  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา
ในวันที ่   22 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

31 นางสาวนภัสรา  นัดดากุล  ครู ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  คร้ังที ่ 68 
 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

ณ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา
ในวันที ่   23 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

32   นางสาวนงนุช  จิตตา   ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  คร้ังที ่ 68 
 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

ณ  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม   อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา
ในวันที ่   23 ธันวาคม   พ.ศ. 2561



183

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

33    1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
   2.  นางปฏิมา  นรภัทรพิมล 
   3.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร  

 ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน  
 ครูช านาญการพิเศษ

  ไปราชการเพือ่ประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในวันที ่   20 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

34    1.  นายวิชัย  วงค์ไชย  
   2.  นางอมรภัค  ธรรมสุภา 
   3.  นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์ 
   4.  นางวาทิณี  ท้าวใจยา  

  ครูช านาญการ 
  ครูช านาญการ

  ครู  
  ครู  

ไปราชการเพือ่น านักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  2.2 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที ่   27 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

35 นายเสน่ห์  ชุมแสน    ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม  วิชาการ  
และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  คร้ังที ่ 68 
 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

ณ  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา   อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในวันที ่   22 ธันวาคม   พ.ศ. 2561

36   นางวาทิณี  ท้าวใจยา  ครู  ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ  ชิง
แชมป์ภาคเหนือ  คร้ังที ่ 22  ประจ าปี  2562

ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหม่แอร์พอร์ต  
จังหวัดเชียงใหม่ 
ในระหว่างวันที ่   4 – 6    มกราคม   พ.ศ. 2562
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

37    1.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน  
   2.  นายมนูญ  กิติกุศล  
   3.  นายสกล  ศิริผ่อง  
   4.  นายประสิทธิ ์ โสวะ  
   5.  นายทวีศักด์ิ  บุญทา  
   6.  นายอดุลย์  ราชค า 

 ครูช านาญการพิเศษ
 ครูช านาญการพิเศษ

 ครูช านาญการ
 ช่างไม้  4
 ช่างไม้  4

 ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  60  ชั่วโมงณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   4 มกราคม   พ.ศ. 2562

38    1.  นางพรรณี  ช้างเพ็ง  
   2.  นางประพิศ  ใหม่คามิ  
   3.  นางมาลา  จิตรรักชาติ 
   4.  Ms.Kristine  Tornalejo

  ครูช านาญการพิเศษ
  ครูช านาญการพิเศษ
  ครูช านาญการพิเศษ

  ครูอัตราจ้าง

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  จังหวัดเชียงราย
ในวันที ่ 5  มกราคม  พ.ศ. 2562

39    1.  นายส าราญ  สูงติวงค์   
   2.  นายมาณพ  ปิยะชาติวัฒนกุล  
   3.  นายปฎิจักร  ประขัน   

  ครูช านาญการพิเศษ
  ครูช านาญการ

  ครู

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ปีการศึกษา  
2561

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง
ในวันที ่ 4  มกราคม  พ.ศ. 2562

40   นางสาวนิฤมล  โนวิชัย   ครู ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแต่งบทกลอนใน
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  คร้ังที ่10

ณ  หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  
ในวันที ่ 18 –19   มกราคม  พ.ศ. 2562

41    1. นางสาวอรุณีย์ กองนาค  
   2. นายภัทรพล  ควรสุวรรณ 

 ครูช านาญการพิเศษ
 ครูช านาญการ

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  จังหวัดเชียงใหม่  
ในวันที ่ 13   มกราคม  พ.ศ. 2562



185

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

42 นายเกรียงศักด์ิ  จ าปาอูป   ครู ไปราชการ  เพือ่ขออนุญาตเข้ารับการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอท่าโพธิ ์จังหวัดพิษณุโลก
ในระหว่างวันที ่ 22 – 25   มกราคม  พ.ศ. 2562

43    1. นางสาวอนุธิตา ปวงแก้ว  
   2. นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  จังหวัดเชียงใหม่  
ในวันที ่ 13   มกราคม  พ.ศ. 2562

44    1. นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข  
   2. นางสกาวรัตน์  เชียงทอง  

 ครูช านาญการพิเศษ
 พนักงานราชการ

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  จังหวัดเชียงใหม่  
ในวันที ่ 19   มกราคม  พ.ศ. 2562

45    1. นายเชาวน์วัศ  ร่วมชาติ  
   2. นางผ่องพรรณ จิตสง่า  
   3. นายเสน่ห์  ชุมแสน  
   4. นางสุภาพรรณ คงสนุ่น          
 5. นายทรงฤทธิ ์ ใหม่คามิ  
   6. นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์ 
   7. นางสาวอรอนงค์ นามวงค์  
   8. นายภูวนาถ  สร้อยทอง 
   9. นายเกรียงศักด์ิ จ าปาอูป  
   10. นางสาวอรทัย บุญเรือง 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการพิเศษ      
 ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ครูช านาญการ            

 ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
นักฝึกศึกษาฝึก
ประสบการณ์

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  จังหวัดเชียงใหม่  
ในวันที ่ 13   มกราคม  พ.ศ. 2562



186

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

46    1.  นางสาวนภัสรา นัดดากุล 
   2.  นายอดุลย์  ราชค า  
   3.  นายสันติกร  งามเมือง 

ครู
พนักงานขับรถ
นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนไปแสดงงานมหรสพบ าเพ็ญกุศล ณ  วัดไชยมงคล  (วัดจองคา) อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
ในวันที ่ 11   มกราคม  พ.ศ. 2562

47  1.  นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน 
 2.  นายมนูญ กิติกุศล  
 3.  นายประสิทธิ ์โสวะ    
 4.  นายทวีศักด์ิ บุญทา  

  ครูช านาญการพิเศษ
  ช านาญการพิเศษ
  พนักงานขับรถ 

  ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  60  ชั่วโมงณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   11 มกราคม   พ.ศ. 2562

48  1.  นางสาวอรุณีย์ กองนาค  
 2.  นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์ 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ 

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครล าปาง

ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครล าปาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง  
ในวันที ่ 11   มกราคม  พ.ศ. 2562
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

49    1.  นางปฏิมา  นรภัทรพิมล 
   2.  นายเสน่ห์  ชุมแสน  
   3.  นายเกรียงศักด์ิ จ าปาอูป 
   4.  นางสาวดานุมาศ ทิยาว  
   5.  นางสาวนิฤมล โนวิชัย  
   6.  นายพินิจ  ตาจีน  
   7.  นางสาวชฎาพร ยินดี  
   8.  นายประสิทธิ ์ โสวะ

 รองผู้อ านวยการโรงเรียน
 ครูช านาญการพิเศษ

 ครูช านาญการ
 ครู
 ครู
 ครู

 ครูอัตราจ้าง
 ช่างไม้  4

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันครู 
 คร้ังที ่ 63  พ.ศ. 2562

ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
ในระหว่างวันที ่ 15 – 16   มกราคม  พ.ศ. 2562

50    1.  นางธนิตา   สูงติวงค์  
   2.  นางสาวอัญญารัตน์  อ่อนน้อม 
   3.  Ms.Krean   Huyaban
   4.  Ms.Kristine   Tornalejo 
   5.  นายทวีศักด์ิ   บุญทา  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ช่างไม้  4

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมอบรมการสอนภาษาอังกฤษด้วย
นวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่ 21

ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
ในวันที ่ 20   มกราคม  พ.ศ. 2562

51  1.  นายมนูญ กิติกุศล   
 2.  นายทวีศักด์ิ บุญทา   

ครูช านาญการพิเศษ
พนักงานขับรถ

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

ณ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   18 มกราคม   พ.ศ. 2562

52 นายภูวนาถ  สร้อยทอง ครูช านาญการ ไปราชการเพือ่เข้าร่วมอบรมเร่ืองรณรงค์ขยะ ณ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศึกษาล าปาง  เขต  1   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   18 มกราคม   พ.ศ. 2562
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

53    1.  นายส าราญ  สูงติวงศ์  
   2.  นายฐิติ  นครสุวรรณ์ 
   3.  นายสนธยา  บุญค า  

 ครูช านาญการพิเศษ
 ครูช านาญการพิเศษ

 ครู

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียด
การด าเนินงานการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา  2561

ณ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   22 มกราคม   พ.ศ. 2562

54   นายฐิติ นครสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการเพือ่เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมเดินทางไกลและ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4 – 6

ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล  1 บ้านหล่าย  
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง
ในระหว่างวันที ่   24 – 25  มกราคม   พ.ศ. 2562

55    1.  นางสาวพัชราภรณ์  บุญเรือง  
   2.  นายอดุลย์   ราชค า  

ครู
ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
  เนื่องในงานกัลยาณีนิทัศน์  ประจ าปีการศึกษา  2561

ณ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   1 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562

56    1.นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์ 
   2.นายพินิจ  ตาจีน  
   3.นายอดุลย์  ราชค า  

ครูช านาญการ
ครู

ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “วิจิตรสัญจร  
ประจ าปี  พ.ศ. 2562  คร้ังที ่1”

ณ  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   จังหวัดพะเยา
ในระหว่างวันที ่   26 – 27 มกราคม   พ.ศ. 2562

57  1.  นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน  
 2.  นายมนูญ กิติกุศล  
 3.  นายสกล ศิริผ่อง  
 4.  นายประสิทธิ ์โสวะ    
 5.  นายทวีศักด์ิ บุญทา  
 6.  นายอดุลย์ ราชค า  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ช่างไม้  4
ช่างไม้  4

ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  
60  ชั่วโมง

ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   25 มกราคม   พ.ศ. 2562



189

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

58  1.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน 
 2.  นางทัศนพร  นามวงค์  

 ครูช านาญการพิเศษ
 ครูอัตราจ้าง

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  จังหวัดเชียงราย
ในวันที ่ 26  มกราคม  พ.ศ. 2562

59    1.  นายมนูญ  กิติกุศล  
   2.  นายสกล  ศิริผ่อง  
   3.  นายปฏิจักร  ประขัน  
   4.  นายประสิทธิ ์ โสวะ  
   5.  นายอดุลย์  ราชค า  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ   

ครู
ช่างไม้  4

ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการ  เพือ่น านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที ่ 3  (ชาย) เข้า
ร่วมกิจกรรมการฝึกภาคสนาม  
ประจ าปีการศึกษา  2561

ณ  สนามยิงปืน  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑล
ทหารบทที ่ 32  จังหวัดล าปาง
ในระหว่างวันที ่ 28    มกราคม  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที ่ 1 
   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

60    1.  นางภัทิรา  กาวินันท์ 
   2.  นายอดุลย์  ราชค า  

 ครูช านาญการ 
 ช่างไฟฟ้า  ช 3

ไปราชการ  เพือ่น านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที ่ 3  (หญิง) เข้า
ร่วมกิจกรรมการฝึกภาคสนาม  
ประจ าปีการศึกษา  2561

ณ  สนามยิงปืน  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑล
ทหารบทที ่ 32  จังหวัดล าปาง
ในระหว่างวันที ่ 4 – 6    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

61    1.  นางภัทิรา  กาวินันท์ 
   2.  นายอดุลย์  ราชค า  

ครูช านาญการ 
 ช่างไฟฟ้า  ช 3

ไปราชการ  เพือ่น านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที ่ 2  (หญิง) เข้า
ร่วมกิจกรรมการฝึกภาคสนาม  
ประจ าปีการศึกษา  2561

ณ  สนามยิงปืน  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑล
ทหารบทที ่ 32  จังหวัดล าปาง
ในระหว่างวันที ่ 8 – 10    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

62    1.  นายสกล  ศิริผ่อง  
   2.  นายปฏิจักร  ประขัน  
   3.  นายอดุลย์  ราชค า  
   4.  นายประสิทธิ ์ โสวะ

ครูช านาญการ
ครู

 ช่างไฟฟ้า  ช 3
ช่างไม้ 4

ไปราชการ  เพือ่น านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที ่ 2  (ชาย) เข้า
ร่วมกิจกรรมการฝึกภาคสนาม  
ประจ าปีการศึกษา  2561

ณ  สนามยิงปืน  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑล
ทหารบทที ่ 32  จังหวัดล าปาง
ในระหว่างวันที ่ 12 – 14    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  



190

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

63   1.  นายส าราญ  สูงติวงศ์  
  2.  นางธนิตา  สูงติวงศ์ 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพณ  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่ 29    มกราคม  พ.ศ. 2562  

64 นางอรพิน ควรสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมเป็นวิทยากร  โครงการสวดให้  ไส้หวด
  (ประหยัดเวลา  ประหยัดพลังงาน)

ณ  วัดบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง
ในวันที ่ 1    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

65    1.นายเสน่ห์  ชุมแสน  
   2.นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร 
   3.นางอรพิน  ควรสุวรรณ 
   4.นางสาวอรุณีย์  กองนาค  
   5.นายภัทรพล  ควรสุวรรณ 
   6.นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์ 
   7.นายดุสิต  กันทะมา 
   8.นายสนธยา  บุญค า  
   9.นายอดุลย์  ราชค า 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการค

ครู
ช่างไฟฟ้า  ช 3

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่4/1 – 4/2 เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา   จังหวัดพะเยา
ในระหว่างวันที ่ 9 - 10    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2562  

66   1.นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข 
  2.นายอดุลย์  ราชค า   

ครูช านาญการพิเศษ
ช่างไฟฟ้า  ช 3

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย  ท านองสรภัญญะ  ประจ าปี  2562  
ระดับจังหวัด

ณ  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   8    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2562  

67 1.  นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน 
2.  นายประสิทธิ ์โสวะ
3.  นายทวีศักด์ิ บุญทา

ครูช านาญการพิเศษ
ช่างไม้  4  

ช่างไฟฟ้า ช 3
 

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  60  ชั่วโมงณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   1  กุมภาพันธ์     พ.ศ. 2562



191

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

68 นายเกรียงศักด์ิ  จ าปาอูป  ครูช านาญการ ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดบรรยาย
ธรรม  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ระดับจังหวัด

ณ  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  พระอารามหลวง    อ าเภอเมือง
 จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   1 กุมภาพันธ์     พ.ศ. 2562

69  1.  นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน  
 2.  นายมนูญ กิติกุศล  
 3.  นายสกล ศิริผ่อง  
 4.  นายประสิทธิ ์โสวะ 
 5.  นายทวีศักด์ิ บุญทา 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ช่างไม้  4
ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  60  ชั่วโมงณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   8 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562

70  1.  นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน  
 2.  นายมนูญ กิติกุศล  
 3.  นายสกล ศิริผ่อง  
 4.  นายประสิทธิ ์โสวะ     
 5.  นายทวีศักด์ิ บุญทา  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ช่างไม้  4
ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  60  ชั่วโมงณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   8 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562

71   1.  นายทรงฤทธิ ์ ใหม่คามิ  
  2.  นายภาณุเดช  มั่นเหมาะ 
  3.  นายณัฐพล  พันธ์นิล  
  4.  นายประสิทธิ ์ โสวะ  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ไพร์
มินิสเตอร์คัพ  2019

ณ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   10 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562



192

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

72   1.  นายบรรจง   สอนสมบูรณ์  
  2.  นายส าราญ   สูงติวงค์  
  3.  นายทรงฤทธิ ์  ใหม่คามิ  
  4.  นายสมพงษ์   อินต๊ะเสน 
  5.  นายฐิติ   นครสุวรรณ์ 
  6.  นางจีรารัตน์   แก้วบุญเรือง 
  7.  นางพรรณี   ช้างเพ็ง  
  8.  นางประพิศ   ใหม่คามิ  
  9.  นายเสน่ห์   ชุมแสน  
  10.  นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว  
  11.  นางผ่องพรรณ  จิตสง่า  
  12.  นางกรณิศ   หาญกิจอุดมสุข 
  13.  นางสมบูรณ์  ใจเอื้อน  
  14.  นายมาณพ   ปิยะชาติวัฒนกุล 
  15.  นางเบญญทิพย์  ธิกานนท์
  16.  นายภูวนาถ   สร้อยทอง
  17.  นายอดุลย์   ราชค า 
  18.  นางวรีรัตน์   กันทา 
  19.  นางสกาวรัตน์  เชียงทอง
  20.  นางพนารุ้ง   ดุลยธรรม ครู
อัตราจ้าง
  21.  นางสาวชฎาพร  ยินดี  ครู

 ผู้อ านวยการโรงเรียน
 ครูช านาญการพิเศษ
 ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการพิเศษ  
ครูช านาญการพิเศษ      
    ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ช่างไฟฟ้า  ช 3

พนักงานพิมพ์ดีด  2
 พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง
 ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ไปราชการเพือ่ศึกษาดูงานและเยี่ยมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ณ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที ่   20 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

73   1.  นางกรรณิศา  ธิปทา  
  2.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  ณ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   14 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562

74   1.  นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์   
  2.  นางพนารุ้ง  ดุลยธรรม 

ครู
ครูอัตราจ้าง

ไปราชการเพือ่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการส่ือสารส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณ
ในการแก้ปัญหา  สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย  Coding”

75  1.  นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน  
 2.  นายมนูญ กิติกุศล  
 3.  นายประสิทธิ ์โสวะ 
 4.  นายทวีศักด์ิ บุญทา  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ช่างไม้  4
ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  
60  ชั่วโมง

ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   15 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562

76 นางสาวนงนุช  จิตตา   ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการเพือ่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่
การเป็นครูยุคใหม่

ณ   จังหวัดเชียงใหม่
ในระหว่างวันที ่   23 - 24 เมษายน   พ.ศ. 2562

77 นายส าราญ  สูงติวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ ไปราชการเพือ่เข้าร่วมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในระหว่างวันที ่   17 – 19 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562



194

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

78  1.  นายบรรจง สอนสมบูรณ์ 
 2.  นายส าราญ สูงติวงศ์  
 3.  นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน  
 4.  นายมนูญ กิติกุศล  
 5.  นายสกล ศิริผ่อง  
 6.  นายประสิทธิ ์โสวะ  
 7.  นายทวีศักด์ิ บุญทา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ช่างไม้  4
ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  
60  ชั่วโมง  และเข้าร่วมประชุม

ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   22 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562

79  1.  นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน  
 2.  นายมนูญ กิติกุศล 
 3.  นายสกล ศิริผ่อง  
 4.  นายสนธยา บุญค า 
 5.  นายประสิทธิ ์โสวะ  
 6.  นายอดุลย์ ราชค า 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ครู

ช่างไม้  4  
ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  
60  ชั่วโมง  และเข้าร่วมประชุม

ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   1 มีนาคม   พ.ศ. 2562



195

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

80  1.  นายวิชัย   วงค์ไชย  
 2.  นายภาคภูมิ  ค าแปง  
 3.  นางสาวณิชกานต์  อรุณศรีวิเชฐ 
 4.  นางสาวกาญจนา  นันตา  
 5.  นางสาวอรทัย  บุญเรือง  
 6.  นายอดุลย์  ราชค า  
 7.  นายทวีศักด์ิ  บุญทา  

ครูช านาญการพิเศษ
นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู
 นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู
ช่างไฟฟ้า  ช  4

ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการสอบ O -NET ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในระหว่างวันที ่   2 – 3  มีนาคม   พ.ศ. 2562

81 นายพินิจ  ตาจีน   ครู ไปราชการเพือ่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop  Artspace  ศิลปะชุมชน  คร้ังที ่ ณ  หมู่บ้านสะน า  ต าบลบ้านไร่  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัด
อุทัยธานี   
ในระหว่างวันที ่   1 – 5   เมษายน   พ.ศ. 2562

82 นายสกล  ศิริผ่อง   ครูช านาญการ ไปราชการเพือ่เข้าร่วมเป็นวิทยากรเขตเลือกต้ังประจ าเขต
เลือกต้ังที ่ 2  จังหวัดล าปาง

ณ  ห้องแจ้ซ้อน  ล าปางรีสอร์ท  อ าเภอเมือง   จังหวัด
ล าปาง  
ในระหว่างวันที ่   5 – 6   มีนาคม   พ.ศ. 2562



196

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

83  1.  นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน  
 2.  นายมนูญ กิติกุศล
 3.  นายสกล ศิริผ่อง  
 4.  นายประสิทธิ ์โสวะ    
 5.  นายทวีศักด์ิ บุญทา 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ช่างไม้  4
ช่างไม้  4

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้าร่วมเรียนวิชาหลักสูตรระยะส้ัน  60  ชั่วโมงณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   8 มีนาคม   พ.ศ. 2562

84 1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
2.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน  
3.  นายมนูญ  กิติกุศล  
4.  นายสกล  ศิริผ่อง  
5.  นายอดุลย์  ราชค า  

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการเพือ่น านักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรส าเร็จการศึกษา ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   9 มีนาคม   พ.ศ. 2562

85    1.  นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข 
   2.  นายเกรียงศักด์ิ จ าปาอูป   
   3.  นายอดุลย์  ราชค า   

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันบรรยายธรรม  และ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  
ท านองสรภัญญะ  

ณ  วัดศรีโคมค า  อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   8    มีนาคม    พ.ศ. 2562  



197

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

86    1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
   2.  นางกรรณิศา  ธิปทา   
   3.  นางผ่องพรรณ จิตสง่า  
   4.  นางสาวอนุธิตา ปวงแก้ว   
   5.  นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข  
   6.  นางสมบูรณ์  ใจเอื้อน 
   7.  นางเบญทิพย์  ธิกานนท์  
   8.  นายอดุลย์  ราชค า   

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมประชุมนิเทศภายใน ณ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 
อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   29    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

87    1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์  
   2.  นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง  
   3.  นางสาวอธิฐาน ปันงาม   

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ  ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  35 อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   6    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

88    1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
   2.  นายส าราญ  สูงติวงศ์   
   3.  นางพรรณี  ช้างเพ็ง   
   4.  นายเสน่ห์  ชุมแสน   
   5.  นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง  
   6.  นายทรงฤทธิ ์ ใหม่คามิ   

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ไปราชการ  เพือ่ศึกษาดุงานการบริหารจัดการ  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ณ  จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที ่   7    มีนาคม    พ.ศ. 2562  



198

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

89    นายพินิจ  ตาจีน  ครู ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  Thai  
Science  Camp  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คร้ังที ่ 11

ณ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    จังหวัด
ปทุมธานี
ในระหว่างวันที ่   8 - 14    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

90    1.  นายส าราญ  สูงติวงศ์ 
   2.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร   

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมประชุมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ณ  ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  35 อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   8    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

91   นายบรรจง  สอนสมบูรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยทางการศึกษา  “ป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  ในจังหวัดล าปาง

ณ  ห้องประชุมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   11    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

92    1.  นายปฎิจักร  ประขัน   
   2.  นางสาวภัทิรา กาวินันท์

ครูช านาญการ
ครู

ไปราชการ  เพือ่น านักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลเมืองดีฯ  ณ  โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   11    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

93    1.  นายเชาวน์วัศ ร่วมชาติ  
   2.  นายอดุลย์  ราชค า  

ครูช านาญการพิเศษ
ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าปี  2562

ณ  มณฑลทหารบกที ่ 32 อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในระหว่างวันที ่   13 - 15    มีนาคม    พ.ศ. 2562  
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

94    1.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน 
   2.  นายภูวนาถ  สร้อยทอง 
   3.  นางสาวนภัสรา นัดดากุล 
   4.  นายณัฐพล  พันธ์นิล 
   5.  นายทวีศักด์ิ  บุญทา  
   6.  นายอดุลย์  ราชค า  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ

ครู
ครูอัตราจ้าง
ช่างไม้  4

ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการ  เพือ่น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสรุปงานและศึกษา
ดูงานคณะกรรมการสมัชชานักเรียน 
ปีการศึกษา  2561 

ณ  ศูนย์แสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์พะเยา อ าเภอ
เมือง   จังหวัดพะเยา
ในวันที ่   12    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

95  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมงานเล้ียงแสดงความยินดี ณ  ห้องแจ้ซ้อน  ล าปางรีสอร์ท   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   15    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

96 1.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร  
 2.  นายพินิจ  ตาจีน  

ครูช านาญการพิเศษ
ครู

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมอบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ณ  ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  35 อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   21    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

97 1.  นายมนตรี  รุ่งฉัตร  
2.  นายพินิจ  ตาจีน  

ครูช านาญการพิเศษ
ครู

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมอบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ณ  ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  35 อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   22    มีนาคม    พ.ศ. 2562  



200

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

98 1.  นายส าราญ  สูงติวงศ์ 
2.  นายมนูญ  กิติกุศล  
3.  นางประพิศ  ใหม่คามิ  
4.  นางธนิตา  สูงติวงศ์  
5.  นางสาวนงนุช จิตตา

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมประชุมรับฟังสิทธิประโยชน์สวัสดิการ
พึงได้รับ  ของครูทีเ่กษียณอายุราชการ

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   20    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

99 1.  นางธนิตา  สูงติวงศ์ 
2.  นางอรพิน  ควรสุวรรณ 
3.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมน าเสนอผลงาน  รางวัลทรงคุณค่า  
สพฐ. OBEC  AWARDS

ณ  โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท    จังหวัดนครนายก
ในระหว่างวันที ่   26 – 29    มีนาคม    พ.ศ. 2562  

100  1.  นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข  
  2.  นายเกรียงศักด์ิ จ าปาอูป  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมอบรมเร่ืองประวัติศาสตร์และศิลปะ
สมัยสุโขทัย

ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง
ในวันที ่   2  เมษายน    พ.ศ. 2562  

101 นายภาณุเดช  มั่นเมาะ  ครูอัตราจ้าง ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร  FA 
Thailand  Introductory Course

ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  700  ปี  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่
ในระหว่างวันที ่   25 - 30  มีนาคม    พ.ศ. 2562  



201

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

102    1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์
   2.  นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง 
   3.  นางสาวชฎาพร ยินดี  
   4.  นางสาวปพิชญา ราชค า 
   5.  นายอดุลย์  ราชค า  

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ

ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าทีง่านการเงิน

ช่างไฟฟ้า  ช  3

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษาคร้ังที ่ 1  ( 1  เมษายน 
 2562)

103    1.  นายเสน่ห์  ชุมแสน 
   2.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร 
   3.  นายเกรียงศักด์ิ จ าปาอูป  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ

ไปราชการ  เพือ่เข้าร่วมกิจกรรม Green  School Camp : 
ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน

ณ  ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง
ในระหว่างวันที ่  21 - 23    เมษายน    พ.ศ. 2562  
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางนุชธิชา ทินวงษ์ ครูช านาญการ น านักเรียนเข้าร่วมโครงการ “GSB เติมฝัน ปัน้ดาว
คุณธรรม น าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย” ประจ าปี ๒๕๖๑

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2 นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ครูช านาญการ น านักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพีน่ าน้องรักษ์น้ าตาม
แนวพระราชด าริ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบประเมิน

เขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

3 นางรัตติกาล เงินมูล   นางณัฐสุดา  ท้าวเขื่อน ครูช านาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

4 นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ครูช านาญการ น านักเรียนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและชม
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่๒๓ 
และ CMU Open HOUSE คร้ังที ่๕

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ครูช านาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเตรียมการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
6 นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้ว ครูช านาญการ น านักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านครูภาษาอังกฤษ 

(Open House) การอบรมการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
เตรียมสอบ O-net  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 ๖ และเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

7 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ นายวัชรพงษ์วงศ์วีระพันธุ์ ครูช านาญการ น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ คร้ังที ่๔๐ รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่
 ๕

จังหวัดน่าน

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา

8 นางกชพรรณ ยอดใจ   นางกิ่งเพชร อินทร์แฝง 
นางนุชธิชา ทินวงษ์    นายเจนภพ ยศบุญเรือง

ครูช านาญการพิเศษ ครูช านาญการ  
   ครูช านาญการ     ครูช านาญการ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาการ (PLC)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

9 นายเจนภพ  ยศบุญเรือง  นางสาวพรทิพย์ มะเทวิน ครูช านาญการ     ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ 
Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต
(Miracle of Life) ประจ าปี ๒๕๖๒

โรงแรมล าปางเวียงทอง

10 นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้ว ครูช านาญการ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเร่ือง การสอนภาษาอังกฤษ
ด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่๒๑ (Teacher 

English Innovation and 21
th
 Century Thoughts)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

11 นางสาวพรทิพย์  มะเทวิน ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจิตรสัญจร 
ประจ าปี ๒๕๖๒ คร้ังที ่๑”

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

12 นางนุชธิชา ทินวงษ์ ครูช านาญการ น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ “งานกัลยาณีนิทัศน์ ๖๒”

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

13 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน นางนุชธิชา ทินวงษ์ ครูช านาญการ     ครูช านาญการ รับฟังและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศึกษา
รองรับการเปล่ียนแปลงอนาคต

มหาวิทยาลัยพะเยา

14 นางกชพรรณ ยอดใจ   นางรัตติกาล เงินมูล ครูช านาญการพิเศษ ครูช านาญการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีม่ัธยมศึกษาเขต ๓๕
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา

15 นางกิ่งเพชร  อินทร์แฝง  นายวีระยุทธ  มณีวรรณ์  
นางสาวเนตรชนก  วิชัยโน

ครูช านาญการพิเศษ ครูช านาญการ 
พนักงานราชการ

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่
การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding”

ส านักงานเขตพืน้ทีม่ัธยมศึกษาเขต ๓๕

16 นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในหน่วยทางการศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในจังหวัดล าปาง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข
ลางค์นคร

17 นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การท าผลงานวิชาการ
เพือ่เล่ือนวิทยฐานะผู้บริหารเชี่ยวชาญ

ห้องประชุมเสือป่า  โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย

18 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
นางกชพรรณ ยอดใจ
นางรัตติกาล เงินมูล
นางสาวนภารัตน์  อิ่มลาภ
นางสาวปุณยนุช  นนทสัย
นางสาวโสภาภรณ์  มังแก้ว
นางณัฐสุดา  ท้าวเขื่อน

ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูช านาญการ
พิเศษ ครูช านาญการ     ครูช านาญ
การ      ครูช านาญการพิเศษ ครู
ช านาญการ        ครูช านาญการ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ห้องประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา

19 นางสาวเนตรชนก วิชัยโน พนักงานราชการ น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นแบบด้าน
เกษตร-พลังงานอัจฉริยะ Young Energy Smart 
Farmer

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายสุวัฒน์   ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 27 เมษายน 2562

ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วม
บูรณาการกับ ศูนย์อ านวยการจิตอาสาจังหวัดล าปาง

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การท าผลงานวิชาการเพือ่เล่ือนวิทยฐานะผู้บริหาร
เชี่ยวชาญ” 13-14 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์ คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์ 

4. ประชุมโครงการส่งเสริมฯระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 4 มิถุนายน 2562

สพฐ.

5. ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 คร้ังที ่48 สบมท.

6. ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต “สพม.๓๕ กับการต่อต้านทุจริต” 25 
มิถุนายน 2562

สพม.35

7. ประชุมการอบรมทางไกลส าหรับครูโรงเรียน ตามโครงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  สุขภาวะ 28 มิถุนายน 2562

สพม.35

8. ประชุมและแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ล าปางรีสอร์ท
9. ประชุมสัมมนาประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
10. ศึกษาดูงานการศึกษาและการพัฒนาส่ิงแวดลล้อมของโรงเรียนศรีสวัสด์ิ
วิทยาคาร คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์ 

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายสุวัฒน์   ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการ
โรงเรียน

11. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

สพม.35

12. ประชุมส่ือสารและสร้างความสนใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่
รอบส่ี เพือ่การประกันการศึกษา สพม.35

13. ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 67 พรรษา โรงเรียนเมืองมายวิทยา

14. ร่วมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังที ่2 (1 
ตุลาคม 2562)

สพม.35

15. ประชุมสัมมนาประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
16. ประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความส าเร็จในการท างานและยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 9-11 
พฤษภาคม 2562

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

2 นางนุชธิชา  ทินวงษ์ ครูช านาญการ 1. ประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.คร้ังที ่2 คณะศึกษาศาสตร์ มช
นวัตกรรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 15/6/2562

2. โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย 5 กรกฎาคม 2562 สนง.สรรพากร จังหวัดล าปาง

3. สัมมนาเพือ่เตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียนเพือ่เข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 1 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางนุชธิชา  ทินวงษ์ ครูช านาญการ 4. โครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงาน
ท า 8 สิงหาคม 2562

ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปาง โรงเรียนล าปางกัลยาณี

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) 26/8/2562 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

3 นางณัฐสุดา  ท้าวเขื่อน ครูช านาญการ 1. การอบรมเชิงปฏิบัตติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติภายใต้
โครงการ โรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562

สพม.35

2. สัมมนาเพือ่เตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียนเพือ่เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา 1 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา

3. โครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปาง โรงเรียนล าปางกัลยาณี

4. เข้าร่วมประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมในการรีบสมัครนักศึกษา ม.ราชภัฏ
ล าปาง ม.ราชภัฏล าปาง

5. โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย 5 กรกฎาคม 2562 สนง.สรรพากร จังหวัดล าปาง
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
7. เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูสู่มืออาชีพแบบ PLC สพม.35

4 นางศรีรัตน์  ค าตาบุตร ครูช านาญการ 1. การใช้งานระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด สพม.35

2. ประชุมขับเคล่ือนโครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1ต ารวจ1โรงเรียน) สถานีต ารวจภูธรงาว
3. ประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการสอนศิลปะรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพ ศูนย์พัฒนาฯกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนล าปางกัลยาณี

5 นางสาวโสภาภรณ์  มังแก้ว ครูช านาญการ 1. การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในรร.ป2ี562 กลุ่มงานจิตเวช รพ.ล าปาง
2. เป็นวิทยากรโครงการ ค่ายพุทธบุตร รร.ประชาราชวิทยา รร.ประชาราชวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวโสภาภรณ์  มังแก้ว ครูช านาญการ 3. PLC Workshop about Teaching English Lampang

4. กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับ ม.1-3 สพม.35

6 นางวันเพ็ญ  กาจู ครูช านาญการ
พิเศษ

1. ประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.คร้ังที ่2
นวัตกรรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ มช

2. ประชุมสัมมนา เสวนาการต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต สพม.35

3. การประชุมเพือ่ขับเคล่ือนโครงการต ารวจประสานงาน                    
(1ต ารวจ1โรงเรียน)

สถานีต ารวจภูธรงาว

4. อบรมเร่ืองการส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนว
ใหม่รอบส่ีเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35

5. การอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาป้องกันการทุจริต โครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจาก คอร์รัปชัน สพม.35

6. น านักเรียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ โครงการ “พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่
 Shift and Share” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

7 นางกชพรรณ  ยอดใจ ครูช านาญการ
พิเศษ

1. อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ
ภายใต้โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สพม.35

2. อบรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างเรียน ยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา
ไทยก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรทีจ่ ากัด สพม.35

3. ประชุมสัมมนาผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ค.บ.5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางกชพรรณ  ยอดใจ ครูช านาญการ
พิเศษ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สพม.35

5. ประชุมการอบรมทางไกลส าหรับครูโรงเรียน ตามโครงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  สุขภาวะ สพม.35

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาและครูวัดและ
ประเมินผล สพม.35

7. ประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

สพม.35

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

9. เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC : การพัฒนาห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.35

8 นางสาวปุณยนุช  นนทสัย ครูช านาญการ
พิเศษ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาและครูวัดและ
ประเมินผล สพม.35

2. เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ศูนย์การส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม โรงเรียนสังกัด สพม.35

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

3. เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

9 นางกิ่งเพชร   อินทร์แฝง ครูช านาญการ
พิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วม

บูรณาการกับ ศูนย์อ านวยการจิตอาสาจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางกิ่งเพชร   อินทร์แฝง ครูช านาญการ
พิเศษ

2. อบรมครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562

สสวท./รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

3. น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Kid bright และการสร้างหุน่ยนต์เบือ้งต้น มหาวิทยาลัยพะเยา
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” สพม.35

6. ประชุม เร่ือง การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู เล่ือนค่าจ้างลูกจ้างประจ า และ
เล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สพม.35

10 นางรัตติกาล  เงินมูล ครูช านาญการ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาและครูวัดและ
ประเมินผล สพม.35

2. น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
 Offline ตามกระบวนงานคู่มือส าหรับประชาชน ระดับสถานศึกษาในสังกัด สพม.35

4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551

สพฐ.

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประดิษฐ์รถพลังยาง มหาวิทยาลัยพะเยา
6. น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Young Inventor เมืองเกษตรกรรม
และอาหารล้านนา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11 นางสาวนภารัตน์  อิ่มลาภ ครูช านาญการ
1. เข้าร่วมกิจกรรม PLC และประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปรับปรุงพัฒนา
แบบประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับมัธยมศึกษาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

12 นายวัชรพงษ์  วงศ์วีระพันธุ์ ครูช านาญการ
1. หลักสูตร การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพือ่
พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการ    ศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

สสส.สพฐ.มูลนิธิแพธทูเฮลท์

2. ประชุมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัดล าปาง สังคมศึกษาฯ สพม.35

3. ประชุมใหญ่สามัญประจ าป2ี562 สมาคมพัฒนาป่าต้นแบบงาว สมาคมพัฒนาป่าต้นแบบงาว อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง

13 นายวีระยุทธ  มณีวรรณ์ ครูช านาญการ 1. ประชุมผู้ก ากับ นศท. สโมสรนายทหารค่ายสุรศักด์ิมนตรี
2. ประชุมวางแผนการวันไหว้ครู สโมสรนายทหารค่ายสุรศักด์ิมนตรี
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สพม.35

4. ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เร่ือง การจัดการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุดใหม่และการด าเนินการพิจารณาจัดสรรชุดฝึกให้กับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร

อาคารทีท่ าการชมรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
จังหวัดล าปาง

5. ประชุมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร สโมสรนายทหารค่ายสุรศักด์ิมนตรี
6. ประชุมจัดซ้ืออินเทอร์เน็ต สพม.35

7. เข้ารับการตรวจเยี่ยมคณะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สโมสรนายทหารค่ายสุรศักด์ิมนตรี
8. ประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)

สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายวีระยุทธ  มณีวรรณ์ ครูช านาญการ 9. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” สพม.35

10. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู เร่ือง กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รายวิชาเทคโนโลยี สพม.35

11. ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ สพม.35

12. ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดล าปาง สโมสรนายทหารค่ายสุรศักด์ิมนตรี
13. อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ (sesa.com)                                           สพม.35

14 นางสาวเนตรชนก  วิชัยโน พนักงานราชการ 1. อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านวัดผล ประเมินผลและการวิจัย สพ
ม.35

2. น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Young Inventor เมืองเกษตรกรรม
และอาหารล้านนา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาล าปาง

4. กรรมการตัดสินการแข่งขัน Science show ระดับชั้นม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69

สพม.35

5. อบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปรับฐานความคิดการ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม สพม.35

15 นายอภิวิชช์  เวียงค า พนักงานราชการ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วม
บูรณาการกับ ศูนย์อ านวยการจิตอาสาจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนประชาราชวิทยา  

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายอภิวิชช์  เวียงค า พนักงานราชการ 2. ประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
4. น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนในส่วน
ภูมิภาค จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562

5. อบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปรับฐานความคิดการ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม สพม.35

16 นางสาวพรทิพย์  มะเทวิน ครูอัตราจ้าง 1. น านักเรียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ โครงการ “พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่
 Shift and Share” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายโกศล  พานดง ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

2 นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

3 นายสมบัติ  รัตนโชติกุล ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

4 นายวุฒิชัย  สามล ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

5 นายสวรรค์  สมกูล ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

6 นายโยธิน  ศิริกาญจนางกูร ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมคัลาภิเษก
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมคัลาภิเษก

7 นายวิทยา  ปัญญาผาบ ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

8 นายวัชรินทร์  กล้าณรงค์ชาญ ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

9 นางมาลัย  สุวรรณรัตน์ ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

10 นางอัญชลี  ธีระวุฒิ ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

11 นางเกษิณี  กันน้อม ครู
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

12 นายวิทวัส  ศักดาศิริสถาพร ครู การพัฒนาสมถนะนักวิจัยทางการศึกษา โรงแรมล าปางเวียงทอง 

13 นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมคัลาภิเษก

14 นายสมบัติ  รัตนโชติกุล ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

15 นายสวรรค์  สมกูล ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

16 นายโยธิน  ศิริกาญจนางกูร ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

17 นายวิทยา  ปัญญาผาบ ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

18 นายวัชรินทร์  กล้าณรงค์ชาญ ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

19 นางมาลัย  สุวรรณรัตน์ ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมคัลาภิเษก

20 นางอัญชลี  ธีระวุฒิ ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

21 นางเกษิณี  กันน้อม ครู การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ ผู้อ านวยการ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติคร้ังที ่1 จ.ล าปาง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ศึกษาดูงานเร่ืองการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในยุค Thailand4.0 จ.หนองคาย
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจ าปี 2562 เร่ือง ปัญญาประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

2 นายโกศล พานดง ครู อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

จัดท าหลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

3 นายวิทยา ปัญญาผาบ ครู อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ Sesa.com โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

4 นายวัชรินทร์ กล้าณรงค์ชาญ ครู อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

5 นายโยธิน ศิริกาญจนางกูร ครู การฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 220

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นายโยธิน ศิริกาญจนางกูร ครู อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

ชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติคร้ังที ่1 จ.ล าปาง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
6 นางเกษิณี กันน้อม ครู อบรม"ระบบการให้บริการภาษี เงินได้หัก ณ ทีจ่่าย ส าหรับใช้งานออนไลน"์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกาเขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูเร่ืองกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

7 นายสวรรค์ สมกูล ครู โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
จัดท าหลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

8 นายพินิจ ยี่ยวน พนักงานราชการโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

9 นางมาลัย สุวรรณรัตน์ ครู จัดท าหลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
กิจกรรมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนล าปางกัลยาณี

10 นายสมบัติ รัตนโชติกุล ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

11 นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพร ครู โครงการอาชีวะบริการตลาดนัดอาชีพ วิทยาลัยสาระพัดช่างล าปาง
การพัฒนาการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐฐานสากล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12 นางอัญชลี ธีระวุฒิ ครู กิจกรรมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักงานอ่านโรงเรียนล าปางกัลยาณี
การพัฒนาการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

13 นายชาญณรงค์ ธีระวุฒิ ครู โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

14 นางดอกรัก ทานิล ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐฐานสากล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1  นายดวงเดช อาดย่อแฮ ครู  วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  สหวิทยาเขตพญาวัง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2  นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์ ครู  การจัดการเชิงรุก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4  นางสาวขวัญหทัย จาระณะ ครู  การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

5  นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู  สร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6  นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู ศึกษาดูงาน To Be Number One โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
7  นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู  การสัมนาเครือข่ายเพือ่การอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
8  นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู  การประชุมเพือ่ถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ 2021  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

9  นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู  การจัดการศึกษา เพือ่ป้องกันปัญหาเหล้า บุหร่ี ด้วยค าพ่อสอน คร้ังที ่3

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดย
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10  นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู  อบรมสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ในโครงการพัฒนาเพือ่การ
แบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ shift and share

 โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต miracle of life

11  นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู  การซักซ้อมการเล่ือนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที ่1 (1 
เม.ย. 2562)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

12  นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู  รับฟังค าชี้แจ้งการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตทางการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

13  นางนันธิตา วรรณเลิศ ครู  ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงปานพัฒนวิทย์
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงปานพัฒนวิทย์

14 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ครู ศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมชมสภาพทัว่ไปของ
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

15 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ครู ประชุมชี้แจงเพือ่เพิม่เติมข้อมูลมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

16 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ครู หลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) เพือ่เสริมสร้างจิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแดล้อม

 สหวิทยาเขตพญาวัง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

17 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ครู โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดล าปาง

18 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ครู
อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศและการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (SAR) เพือ่รายงาน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

19 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ครู ประชุมรับฟังค าชี้แจงการประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

20 นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์ ครู  ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมโครงการบรรยายวิชาการหัวข้อประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย วันที ่ 2 เมษายน  2562 สพม. 35

2 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ โรงเรียน
สุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  วันที ่ 7 พฤษภาคม 2562

สพม. 35

3 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ วันที ่29 มีนาคม 2562 สพม. 35

4 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อบทเรียนเบือ้งต้น หลักสูตรการให้
การปรึกษาวัยรุ่น วันที ่3 เดือนกรกฎาคม 2562

กรมสุขภาพจิต

5 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อการให้การปรึกษาแบบสร้าง
แรงจูงใจหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่นวันที ่10 พฤษภาคม 2562

กรมสุขภาพจิต

6 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นกรณีเกม
และคอมพิวเตอร์หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น วันที ่9 พฤษภาคม 2562

กรมสุขภาพจิต

7 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นกรณีความ
รุนแรงหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่นวันที ่9 พฤษภาคม 2562

กรมสุขภาพจิต

8 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อการให้การปรึกษาวัยรุ่นกรณี
ซึมเศร้าหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่นวันที ่10 พฤษภาคม 2562 

กรมสุขภาพจิต

9 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมผู้น าการเปล่ียนแปลงให้ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที ่21  วันที ่2556 สพม. 35

10 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา             
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต               
วันที ่12 กรกฎาคม 2562

สพม. 35

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู อบรมกิจกรรมชุมนุมแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC โครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
วันที ่23 สิงหาคม 2562

สพม. 35

12 นายดวงเดช อาดย่อแฮ ครู อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบอีเลินนิ่งเพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน วันที ่24 สิงหาคม 2562

กรมสุขภาพจิต

13 นายดวงเดช อาดย่อแฮ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาเร่ืองการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้การสอนเพศวิถีศึกษาและสุขภาวะในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ Active Learning                  
วันที ่20 กรกฎาคม 2562

สพม. 35

14 นางสาวขวัญหทัย จาระณะ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและ              
การมีงานท า  วันที ่8 สิงหาคม 2556

สพม. 35

15 นางสาวขวัญหทัย จาระณะ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศ วันที ่29 มีนาคม 2562 สพม. 35

16 ว่าทีร้่อยตรีคม ทองประสม ครู อบรมเครือข่ายทุจริตไทย หลักสูตรส าหรับข้าราชการ วันที ่4 กันยายน 2562 สพม. 35

17 นายอุดร มะโนเนือง ครู อบรมการจัดกิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที ่28 สิงหาคม 2562

สพม. 35

18 นายอุดร มะโนเนือง ครู อบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต
โครงการ สพฐ. ใสสะอาดปราศจากขอรับท่านวันที ่12 กันยายน 2562

สพม. 35

19 นายวุฒิชัย ปราศรัย ครู  อบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อการให้การปรึกษาวัยรุ่นกรณี
ยาเสพย์ติดหลักสูตรการให้การศึกษาวัยรุ่นวันที ่4 กรกฎาคม 2562

กรมสุขภาพจิต

20 นายวุฒิชัย ปราศรัย ครู อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Onlineในหัวข้อการให้การปรึกษาวัยรุ่นกรณีเพศ
ของวัยรุ่นสูตรการให้การศึกษาวัยรุ่นวันที ่18 กรกฎาคม 2562 

กรมสุขภาพจิต
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21 นายวุฒิชัย ปราศรัย ครู อบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า วันที ่15-17 สิงหาคม 2562 กรมสุขภาพจิต
22 นายวุฒิชัย ปราศรัย ครู อบรมการให้การให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อการให้การปรึกษาแบบ

สร้างแรงจูงใจหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น วันที ่3 กรกฎาคม 2562
กรมสุขภาพจิต

23 นางกัญญาศรี สะอาดรักษ์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนวันที ่22 สิงหาคม 2562 สพม. 35

24 นางกัญญาศรี สะอาดรักษ์ ครู อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศ  วันที ่29 มีนาคม 2562 สพม. 35

25 นายกฤษพจน์ สองพิพรพา ครู อบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า วันที ่15-17 สิงหาคม 2562 สพม. 35

26 นางนันทิตา   วันเลิศ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการควบคุมภายใน วันที ่28 สิงหาคม 2562 สพม. 35

27 นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู ผ่านการประเมินศักยภาพผู้บริการผลิตส่ือ ประเภทส่ือเอกสารส่ิงพิมพ์ สาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ วันที ่4 กรกฎาคม 2562

สพม. 35

28 นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู ประชุมการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน 
pisa วันที ่20 ถึง 24 มิถุนายน 2562

สพม. 35

29 นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู งานการประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตวันที ่12 กรกฎาคม 2562

สพม. 35

30 นาย นายจักรพงษ์ บานาม ครู การอบรมการใช้งานระบบแรงงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพย์ติดวันที ่8 สิงหาคม 2562 สพม. 35

31 นาย นายจักรพงษ์ บานาม ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วันที ่14 กุมภาพันธ์ 2562 สพม. 35

32 นายศุภวัฒน์   รักวงศ์ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตวันที ่12 กรกฎาคม 2562

สพม. 35

33 นายศุภวัฒน์   รักวงศ์ ครู อบรมฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารประจ าปีการศึกษา 2562 วันที ่9-10 พฤษภาคม 2562 มทบ 33
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

34 นายศุภวัฒน์   รักวงศ์ ครู อบรมหลักสูตรส าหรับข้าราชการเครือข่ายทุจริตไทย วันที ่6 กันยายน 2562 สพม. 35

35 นายศุภวัฒน์   รักวงศ์ ครู อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบ 
Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน ระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
วันที ่12 กันยายน 2562 

กรมสุขภาพจิต

36 นางสาวศศิมน   ศรีกุลวงค์ ครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง
โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการสอนแบบสะเต็มวันที ่28 
สิงหาคม 2562

สพม. 35

37 นางสาวศศิมน   ศรีกุลวงค์ ครู เข้าร่วมอบรมการส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบ 4 เพือ่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาวันที ่6 กันยายน 2562

สพม. 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางพจนารถ เป็งโต ครู การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ plc และการขอมีและ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

 เล่ือนวิทยฐานะแนน  ว 21/2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

วิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือ ต้ายภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตบุญวาทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารงบประมาณตาม โรงเรียนเมืองมายวิทยา  
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อบรมพัฒนาครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

อบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการด าเนินงานสถานศึกษาทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โรงเรียนเมืองมายวิทยา  
อบรมโครงการด าเนินการเกี่ยวกับทีร่าชพัสดุและทีดิ่นประเภทอื่นของสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

วิทยากรอบรมโครงการวัยรุ่นวันใสใส่ใจสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

2 นายปฐมพงษ์  ธรรมลังกา ครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หลักสูตรระดับสูงการพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ (Active Learning Course)

วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

(English Communication in International Contracts of School Administrator) 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับผู้บริหาร สถานศึกษาโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงมายวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงมายวิทยา

3 นางขวัญณภัทร พันอินทร์ ครูวิทยฐานะ อบรมโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
ครูช านาญการ ส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืน วันที ่18 ม.ค. 62 และส่ิงแวดล้อม จ.ล าปาง 

4 นางกัญกมล ศีจันทร์ ครูวิทยฐานะ การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธT์hailand 4.0  โดยใช้นวัตกรรมองค์กร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ครูช านาญการ  กระบวนการ PLCW  13-15 ม.ีค. 61

การพัฒนาเครือข่ายบนเว็บและการประชุม PLC  9/5/1961 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
การประชุมเตรียมความพร้อมแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามการประเมิน PISA โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
ของกลุ่มประเทศ OECD 20 พ.ค. 61 (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สพม. เขต 36 

การเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดด าเนินงานสถานศึกษาทีเ่ป็นมิตรกบั ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนเมืองมายวิทยา
(Eco School) “โครงการกระถางเพาะช ากู้โลก” ปี 2561 1 ม.ิย. 61

อบรมโครงการอบรมพัฒนาการสอนตามแนว สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ 
 PISA-Like และO-NET 9-10 ม.ิย. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
การอบรมผู้ด าเนินการคัดกรอง หลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพกิารทางการศึกษา” ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง
การอบรม หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีและ หน่วยพัฒนาครู บริษัทโมบาย 
ส่ือนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 
ในยุค Thailand 4.0” 27-28 ก.ค. 61 รหัสหน่วยพัฒนาครู 105546120737

การอบรม หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที ่21” หน่วยพัฒนาครู บริษัทไอเวิลด์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพืน้ฐาน จ ากัด รหัสหน่วยพัฒนาครู 
รหัส หลักสูตร – รุ่น 613031004-003 1-2 ก.ย. 61 265549000073
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงมายวิทยา

ต่อ นางกัญกมล ศีจันทร์ ครูวิทยฐานะ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) 14 ก.พ. 62 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ครูช านาญการ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ 29/3/1962 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

5 นางเครือวัลย์ หมอยา ครู การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

6 นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อน ครู การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

7 นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์ ครูช านาญการ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ทีบู่รณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนเมืองมายวิทยา ประกอบการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ประเมินสัมฤทธิผ์ล การปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา
การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ หอประชุมจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
เพือ่เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ.ล าปาง
การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 พุทธศักราช 2551 และการวิเคราะห์ข้อสอบ
การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่
Facilitator เพือ่การจัดกระบวนการ PLC ทีม่ีประสิทธิภาพ โรงแรมธาริณ จ.เชียงใหม่
น าเสนอผลงานดีเด่นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม Show&Share SESA 35 ปี 2018 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงมายวิทยา

8 นางสาวปานฤทัย นุชบ่านป่า ครู เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ท าความดีท าความดีถวายเป็นพุทธบูชา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง  จ.ล าปาง
และเพือ่เป็นการบ าเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล (วันที ่22 ตุลาคม 2561)

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ประจ าปี 2561

น านักเรียนเข้าร่วมโครงการ Open  House สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
การพัฒนาขีดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน (วันที ่28 พฤศจิกายน 2561)

และบูรณาการการเรียนการสอน
การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 " "พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ๋ Shift and Share" (วันที ่14-16 มกราคม 2562)

 ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจ าปี 2562

9 นางสาวผกาวรรณ นนท์น า พนักงานราชการ การพัฒนาเครือข่ายบนเว็บ และการประชุม PLC โรงเรียนล าปางกัลยาณี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย สพม. เขต 35 ล าปาง

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดด าเนินงานสถานศึกษาทีเ่ป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Eco School) “โครงการกระถางเพาะช ากู้โลก” ปี 2561

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

อบรมโครงการอบรมพัฒนาการสอนตามแนว PISA-Like และO-NET โรงแรมล าปางเวียงทอง สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา มัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางพจนารถ เป็งโต ครู การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ plc และการขอมีและ สพม.35

เล่ือนวิทยฐานะ  ว 21/2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

วิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือ ต้ายภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตบุญวาทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารงบประมาณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อบรมพัฒนาครูผู้นิเทศ สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการด าเนินงานสถานศึกษาทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โรงเรียนเมืองมายวิทยา  
อบรมโครงการด าเนินการเกี่ยวกับทีร่าชพัสดุและทีดิ่นประเภทอื่นของสถานศึกษา สพม.35

วิทยากรอบรมโครงการวัยรุ่นวันใสใส่ใจสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนเมืองมายวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

2 นายปฐมพงษ์  ธรรมลังกา ครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  หลักสูตรระดับสูง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
การพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ (Active Learning Course) เชียงใหม่
วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร (English Communication  สพม.35

in International Contracts of School Administrator) 

ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารส าหรับผู้บริหาร สถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

3 นางขวัญณภัทร พันอินทร์ ครูวิทยฐานะ อบรมโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
ครูช านาญการ ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืน วันที ่18 ม.ค. 62 และส่ิงแวดล้อม จ.ล าปาง 

4 นางกัญกมล ศีจันทร์ ครูวิทยฐานะ การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธT์hailand 4.0  โดยใช้นวัตกรรมองค์กร สพม.35

ครูช านาญการ  กระบวนการ PLCW  13-15 ม.ีค. 61

การพัฒนาเครือข่ายบนเว็บและการประชุม PLC 9/5/1961 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย สพม.35

การประชุมเตรียมความพร้อมแลกเปล่ียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 ประสบการณ์ตามการประเมิน PISA ของกลุ่ม เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเทศ OECD 20 พ.ค. 61 ภูมิภาค) สพม. เขต 36 

(เชียงราย – พะเยา)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ต่อ นางกัญกมล ศีจันทร์ ครูวิทยฐานะ การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดด าเนินงานสถานศึกษาทีเ่ป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ครูช านาญการ (Eco School) “โครงการกระถางเพาะช ากู้โลก”  ปี 2561 1 ม.ิย. 61

อบรมโครงการอบรมพัฒนาการสอนตามแนว PISA-Like และO-NET 9-10 ม.ิย. 61 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การอบรมผู้ด าเนินการคัดกรอง หลักสูตร  “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ศูนย์การศึกษาพิเศษ
11-13 ม.ิย. 61 ประจ าจังหวัดล าปาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ศูนย์การศึกษาพิเศษ
14-15 ม.ิย. 61 ประจ าจังหวัดล าปาง
การอบรม หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยแีละส่ือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏบิติังาน หน่วยพัฒนาครู บริษัทโมบาย 
ในยุค Thailand 4.0” 27-28 ก.ค. 61 โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 

รหัสหน่วยพัฒนาครู 
การอบรม หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที ่21” หน่วยพัฒนาครู บริษัทไอเวิลด์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพืน้ฐาน จ ากัด รหัสหน่วยพัฒนาครู 
รหัส หลักสูตร – รุ่น 613031004-003 265549000073

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) 14 ก.พ. 62 สพม.35

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ29/3/1962 สพม.35



 235

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ต่อ นางกัญกมล ศรีจันทร์  ครู การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

5 นางเครือวัลย์ หมอยา ครู การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

6 นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อน ครู การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

7 นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์ ครูช านาญการ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ สพม.35

ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนเมืองมายวิทยา ประกอบการประเมินสัมฤทธิผ์ล สพม.35

การปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา
การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปล่ียนประสบการณ์เพือ่เตรียมความพร้อมใหก้บัเยาวชนไทย หอประชุมจฬุาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย

อบรมเชิงปฏบิติัการทบทวน ซักซ้อมความเข้าใจระเบยีบการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ.ล าปาง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และการวิเคราะหข์้อสอบ
การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่
Facilitator เพือ่การจัดกระบวนการ PLC ทีม่ีประสิทธิภาพ โรงแรมธาริณ จ.เชียงใหม่
น าเสนอผลงานดีเด่นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม Show&Share SESA ๓๕ ปี 2018 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล าพูน

8 นางสาวปานฤทัย นุชบ่านป่า ครู เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ท าความดีท าความดีถวายเป็นพุทธบูชาและ องค์การบริหารส่วนต าบล
เพือ่เป็นการบ าเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านแลง  อ าเภอเมืองล าปาง
บรมนาถบพิตร  ประจ าปี 2561 จงัหวัดล าปาง (วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ต่อ นางสาวปานฤทัย นุชบ่านป่า ครู น านักเรียนเข้าร่วมโครงการ Open  House สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
การพัฒนาขีดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน และ (วันที ่28 พฤศจิกายน 2561)

บูรณาการการเรียนการสอน
การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
"พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ๋ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (วันที ่14-16 มกราคม 2562)

 (Miracle of Life) ประจ าปี 2562

9 นางสาวผกาวรรณ นนท์น า พนักงานราชการ การพัฒนาเครือข่ายบนเว็บ และการประชุม PLC โรงเรียนล าปางกัลยาณี ศูนย์พัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สพม. เขต 35 ล าปาง

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดด าเนินงานสถานศึกษาทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โรงเรียนเมืองมายวิทยา
(Eco School) “โครงการกระถางเพาะช ากู้โลก” ปี 2561

อบรมโครงการอบรมพัฒนาการสอนตามแนว PISA-Like และO-NET โรงแรมล าปางเวียงทอง สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา มธัยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายผจญ     ภักดีวิวัฒน์ ผอ.ช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นายศุภศักด์ิ  พรภัทรนันท์ ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางสาวพรรณพัชร ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นายสมบัติ  จันทร์สุริยะ ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นายปฏิพล  สุกหอม ครูช านาญการ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางอัญชลี  พรภัทรนันท์ ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางพิมพา  มณีวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางชุติมน  เป็งแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางศิริญญา  วงศ์สุภา ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางสาวศิริพร  แสงศิริ ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางวารี  ลาภจรัสแสงโรจน์ ครูช านาญการ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางอารีย์  ใจค า ครูช านาญการ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางศิรประภา  ตันติวานิช ครูช านาญการ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางเกสร  ศรีสวย ครูช านาญการ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางพิรญาณ์  ทีโม ครูช านาญการ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นายทักษ์ดนัย  พรมมินทร์ ครูอัตราจ้าง ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางสาวสุพรรณี  วงค์สิงห์ ครูอัตราจ้าง ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

2 นางศิรประภา  ตันติวาณิช ครูช านาญการ อบรมความรู้พระราชยัญญัตเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง
ครูผู้คุมดีเด่นกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ สมฐ

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมท่ะประชาสามคัคี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมท่ะประชาสามคัคี

3 นางสาวสุพรรณี  วงค์สิงห์ ครูอัตราจ้าง อบรมเด็กไทยบริโภคปลอดภัยห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) สาธารณสุขจังหวัดล าปาง
4 นายศุภศักด์ิ  พรภัทรนันท์ ครูช านาญการพิเศษ อบรมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

นางพรรณพัชร  ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ อบรมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

5 นายทักษดนัย  พรมมินทร์ ครูอัตราจ้าง อบรมการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน (สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ) ส านักงานจัดหางานจังหวัดล าปาง
6 นายผจญ  ภักดีวิวัฒน์ ผู้อ านวยการ พัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

นางสาวพรรณพัชร  ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ พัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

นางสาวศิริพร  แสงศิริ ครูช านาญการพิเศษ พัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

นายสมบัติ  จันทร์สุริยะ ครูช านาญการพิเศษ พัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

นางวารี  ลาภจรัสแสงโรจน์ ครูช านาญการพิเศษ พัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

นางอารีย์  ใจค า ครูช านาญการ พัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

นางพิรญาณ์  ทีโม ครูช านาญการ พัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

7 นางเกสร  ศรีสวย ครูช านาญการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร สพม.35

ส าหรับกิจกรรมการคิดค านวญในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรม (Oding)

8 นายผจญ  ภักดีวิวัฒน์ ผู้อ านวยการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางสาวพรรณพัชร ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางอัญชลี  พรภัทรนันท์ ครูช านาญการพิเศษ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางวารี  ลาภจรัสแสงโรจน์ ครูช านาญการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นายปฏิพล  สุกหอม ครูช านาญการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นางสาวสุพรรณี  วงค์สิงห์ ครูอัตราจ้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมท่ะประชาสามคัคี

10 นางพรรณพัชร  ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ ชั้นพืน้ฐาน สพม.35

11 นางพรรณพัชร  ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ ซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติ ขั้นพืน้ฐาน O-net สพม.35

นางพิรญาณ์ ทีโม ครูช านาญการ
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หน่วยงาน
ที่จดัประชุม/อบรม/พัฒนา

1 นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ผอ.ช านาญการพิเศษ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องเรียน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นายศุภศักด์ิ พรภัทรนันท์ ครูช านาญการพิเศษ
นางสาวพรรณพัชร ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ
นายสมบัติ จันทร์สุริยะ ครูช านาญการพิเศษ
นายปฏิพล สุกหอม ครูช านาญการ
นางอัญชลี พรภัทรนันท์ ครูช านาญการพิเศษ
นางพิมพา มณีวรรณ ครูช านาญการพิเศษ
นางชุติมน เป็งแก้ว ครูช านาญการพิเศษ
นางศิริญญา วงศ์สุภา ครูช านาญการพิเศษ
นางสาวศิริพร แสงศิริ ครูช านาญการพิเศษ
นางวารี ลาภจรัสแสงโรจน์ ครูช านาญการ
นางอารีย์ ใจค า ครูช านาญการ
นางศิรประภา ตันติวานิช ครูช านาญการ
นางเกสร ศรีสวย ครูช านาญการ
นางพิรญาณ์ ทีโม ครูช านาญการ
นายทักษ์ดนัย พรมมินทร์ ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์ ครูอัตราจ้าง
นางสาวกานต์พิชชา แสงวัง เจ้าหน้าทีธุ่รการ

2 นายปฏิพล สุขหอม ครูช านาญการ ฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที ่32

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ชือ่-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนาที่



 241

หน่วยงาน
ที่จดัประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ชือ่-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนาที่

3 นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สพม.35

นางสาวพรรณพัชร ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ
นายสมบัติ จันทร์สุริยะ ครูช านาญการพิเศษ
นางศิริญญา วงศ์สุภา ครูช านาญการพิเศษ

4 นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

นายสมบัติ จันทร์สุริยะ ครูช านาญการพิเศษ
นางพิรญาณ์ ทีโม ครูช านาญการ

5 นางสาวพรรณพัชร ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาไทย สพม.35

ให้ก้าวกระโดด
6 นางสาวศิริพร แสงศิริ ครูช านาญการพิเศษ การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุภภาพจิตในโรงเรียน โรงพยาบาลล าปาง

นางวารี ลาภจรัสแสงโรจน์ ครูช านาญการ
7 นางชุติมน เป็งแก้ว ครูช านาญการพิเศษ การปัองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา สพม.35

8 นางศิรประภา ตันติวานิช ครูช านาญการ โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย กรมสรรพากร
9 นางชุติมน เป็งแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ความรู้คู่ไฟฟ้าไทย (กฟผ.) แม่เมาะ
10 นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์ ครูอัตราจ้าง การพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา สพม.35

นางสาวพรรณพัชร ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติงานฯ
นายสมบัติ จันทร์สุริยะ ครูช านาญการพิเศษ
นางพิรญาณ์ ทีโม ครูช านาญการ
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หน่วยงาน
ที่จดัประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ชือ่-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนาที่

11 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ ครูช านาญการพิเศษ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สพม.35

ในสถานศึกษา
12 นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์ ครูอัตราจ้าง การใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด สพม.35

13 นางพิรญาณ์ ทีโม ครูช านาญการ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

14 นางสาวพรรณพัชร ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ ยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว เพือ่การศึกษาต่อ สพม.35

และการมีงานท า
15 นางสาวกานต์พิชชา แสงวัง เจ้าหน้าทีธุ่รการ การเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอีเล็กทรอนิกส์ สพม.35

ระบบ Offline

16 นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ การพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

นางเกสร ศรีสวย ครูช านาญการ
17 นางพิรญาณ์ ทีโม ครูช านาญการ พัฒนาศักยภาพครูด้านวัดผล ประเมินผล และการวิจัย สพม.35

นางเกสร ศรีสวย ครูช านาญการ การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

18 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ ครูช านาญการพิเศษ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ.ล าปาง
19 นางชุติมน เป็งแก้ว ครูช านาญการพิเศษ การพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ศูนย์พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
20 นางเกสร ศรีสวย ครูช านาญการ การบวนการพัฒนาการมึส่วนในชุมชนแก่งการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ รายวิชา เทรโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี



 243

หน่วยงาน
ที่จดัประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ชือ่-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนาที่

21 นางสาวศิริพร แสงศิริ ครูช านาญการพิเศษ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา จ.ล าปาง

22 นางอารีย์ ใจค า ครูช านาญการ การสอนแบบสะเต็ม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จ.ล าปาง

23 นางอารีย์ ใจค า ครูช านาญการ ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย กฟผ.แม่ะเมาะ
นายทักษ์ดนัย พรมมินทร์ ครูอัตราจ้าง

24 นางศิรประภา ตันติวานิช ครูช านาญการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน สพม.35

นางชุติมน เป็งแก้ว ครูช านาญการพิเศษ เพือ่ต่อต้านการทุจริต
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสิริพร  อ าพลพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
การสอน Active learning วันที ่28 

พฤศจิกายน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ผู้นิเทศ วันที ่29 มีนาคม 2562

2 นางณาลัย  รินฤทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ ณ หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์
ฐาน ทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา มหาวิยาลัยราชภัฏล าปาง
เศรษฐกิจพอเพียง

3 นางพงษ์พิศ  เชื้อสาร ครูช านาญการ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ O - Net

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 วันที ่22 1/1/2562

2. ศึกษาดูงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการ
แนะแนวอาชีพ 27 มีนาคม 2562

4 นางทรงลักษณ์  ชาวผ้าขาว ครูช าการพิเศษ 1. งานวันต่อต้านการคอร์ปชันสากลขับเคล่ือน ป.ป.ช.ล าปาง,ส านักงาน
และแก้ปัญหาการทุจริตในจังหวัดล าปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง
2. ศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนศึกษาศักยภาพด้าน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
การเรียน การสอนโรงเรียน มาตรฐานสากล อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3. ศึกษาดูงาน พระทีน่ั่งราชนิเวศน์มฤคทายวัน อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติ
และอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สิรินธร พระทีน่ั่งราชนิเวศน์

มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

5 นางนุสริน  อุบลศรี ครูช านาญการพิเศษ ประชุมขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Com-

munity : PLC) ปีการศึกษา 2561

6 นางสาวเนตรแก้ว  เปรโต ครูช านาญการพิเศษ ประชุมขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
 Learning Com-munity : PLC) ปีการศึกษา 2561

8 นางสาววีณา  แก้วด้วง ครูช านาญการ 1. หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม-

ระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวิชาสังคม- ศึกษา ฯ สพม.เขต 35

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้วย Active Learning เทคโนโลยี 4.0

2. อบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา บริษัท แอดวานซ์ บิสิเนส
ครูอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาครูรูปบบครบวงจร ประจ าปี 2561 ออพพอร์ทูนิต้ีจ ากัด
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการระบบควบคุมภายใน สพม. เขต 35

4. อบรมปฏิบัติการครูแนะแนว/ครูทีป่รึกษา กลุ่มครูแนะแนว สพม. เขต 35

5. การอบรมปฏิบัติการ การขับเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติใน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการครูมืออาชีพด้วย
กระบวนการ PLC ( Professional Learning- Community )

6. การอบรมปฏิบ้ติการ ขับเคล่ือนกระบวนการ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
PLC สู่การปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาครูมืออาชีพด้วยกระบวนการ
7. การศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา) จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
8. เข้าร่วมโครงการ บรรยายวิชาการ หัวข้อประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

9 นางแสงนภา  ใจเย็น ครูช านาญการ 1.ประชุมขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Com-munity : PLC) ปีการศึกษา 2561

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ วันที ่29 มีนาคม 2562 โรงเรียนล าปางกัลยาณี
3. ศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนศึกษาศักยภาพด้าน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
การเรียน การสอนโรงเรียน มาตรฐานสากล อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

10 นางพรสวรรค์  จันทร์สว่าง ครูช านาญการพิเศษ 1.ประชุมขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Com-munity : PLC) ปีการศึกษา 2561

11 นายจ าลอง  ปาโกวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ 1.ประชุมขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Com-munity : PLC) ปีการศึกษา 2561

2. ศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนศึกษาศักยภาพด้าน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
การเรียน การสอนโรงเรียน มาตรฐานสากล อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

12 นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ 1.ประชุมขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Com-

munity : PLC) ปีการศึกษา 2561

2. ศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนศึกษาศักยภาพด้าน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
การเรียน การสอนโรงเรียน มาตรฐานสากล อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายสมบัติ  อุตรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) ส.บ.ม.ท.

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที ่8-9 พฤษภาคม 2562 

2.ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการด้วย ICT ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
วันที ่23 สิงหาคม 2562 

3. ประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

วันที ่6 กันยายน 2562 ณ สพม.35

4. ประชุมพัฒนาระบบการควบคุมภายใน วันที ่28 สิงหาคม 2562 ณ สพม.35 สพม.35

5. ประชุมติดตามโครงการต ารวจประสาน โรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน ) สถานีต ารวจภูธรแม่ทะ
ณ สภ.แม่ทะ วันที ่26 กรกฎาคม 2562 

6. ประชุมสัมมนาผู้บริหาร  วันที1่2-13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดระยอง-ชลบุรี สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
7. ประชุม PLC ผู้บริหารสถานศึกษา วันที ่20-21 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเลย สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์

2 นายจ าลอง  ปาโกวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ 1. การประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สพม.35

2. การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
กอท. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

ต่อ นายจ าลอง  ปาโกวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ 3. ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการด้วย ICT ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
วันที ่23 สิงหาคม 2562 

3 นางพรสวรรค์  จันทร์สว่าง ครูช านาญการพิเศษ 1. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที1่ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตของ สพม.35

โรงเรียน วันที ่3 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
3. ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการด้วย ICT ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
วันที ่23 สิงหาคม 2562 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
 ณ ห้องประชุมร้านดอยฝร่ังคอฟฟีเ่บอเกอร่ีแอนด์เรสเตอรองท์ จังหวัดล าปาง 
วันที ่20 กรกฎาคม 2562

4 นางทรงลักษณ์  ชาวผ้าขาว ครูช านาญการพิเศษ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ สพม.35

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Correption สพม.35

Education ) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Correption สพม.35

Education ) หรือชุดการเรียนรู้ และส่ือประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ส านักงานปปช.
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

ต่อ นางทรงลักษณ์  ชาวผ้าขาว ครูช านาญการพิเศษ 4. การอบรมโครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ ประจ าปี 2562 ณ วัดบรรพตสถิต ส านักงานพระพุทธศาสนา 
5. ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการด้วย ICT ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
วันที ่23 สิงหาคม 2562 

5 นางสิริพร   อ าพลพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน วันที ่22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนล าปางกัลยาณี
2. ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการด้วย ICT ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
วันที ่23 สิงหาคม 2562 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว โรงเรียนล าปางกัลยาณี
เพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า วันที ่8 สิงหาคม 2562 

4. ประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
วันที ่27 สิงหาคม 2562 

5. อบรมการช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน วันที ่7 มิถุนายน 2562 โรงแรมเอเชีย ล าปาง 
6 นางสาวเนตรแก้ว  เปรโต ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 

2. ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการด้วย ICT ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
วันที ่23 สิงหาคม 2562 

3. รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" ทุกวันพุธ เวลา 07.30-08.00 น.  ทาง OBEC.TV สพฐ. 
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

7 นางนุสริน  อุบลศรี ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
2. ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการด้วย ICT ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
วันที ่23 สิงหาคม 2562 

3. รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" ทุกวันพุธ เวลา 07.30-08.00 น. ทาง OBEC.TV สพฐ. 

4. ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 สพม.35

ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ สพม.35

off line ตามกระบวนการคู่มือส าหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ PLC สพม.35

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
8 นางณาลัย  รินฤทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 

 2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและเป็นไปตาม สพม.35

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์" 
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

9 นางแสงนภา  ใจเย็น ครูช านาญการ 1. อบรมหลักสูตรส าหรับข้าราชการเครือข่ายสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย
2. ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการด้วย ICT ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
วันที ่23 สิงหาคม 2562 

3. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที1่ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตของ สพม.35

โรงเรียน วันที ่3 กันยายน 2562   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
ณ ห้องประชุมร้านดอยฝร่ังคอฟฟีเ่บอเกอร่ีแอนด์เรสเตอรองท์ จังหวัดล าปาง 
วันที ่20 กรกฎาคม 2562

6. ประชุมแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Open House วันที ่29 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. ประชุมติดตามโครงการต ารวจประสาน โรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน ) สถานีต ารวจภูธรแม่ทะ
ณ สภ.แม่ทะ วันที ่26 กรกฎาคม 2562 
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

10 นางพงษ์พิศ  เชื้อสาร ครูช านาญการ 1. ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต สพม.35 

2. อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จังหวัดล าปาง 

11 นางสาวณัฐนันท์  อุ่นกาศ ครูอัตราจ้าง 1. การประชุมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน สพม.35 

อุบัติภัยในสถานศึกษา
2. การอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2562 สพม.35 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารสนเทศเกีย่วกบัยาเสพติด (NISPA) และ (CATAS) สพม.35 

12 นางนัยน์ภัค  หวังใจ ครูช านาญการ 1. ประชุมติดตามโครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน ) สถานีต ารวจภูธรแม่ทะ
ณ สภ.แม่ทะ วันที ่26 กรกฎาคม 2562 

2. ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการด้วย ICT ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
วันที ่23 สิงหาคม 2562 
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

13 นางสาววีณา  แก้วด้วง ครูช านาญการ 1. อบรมโครงการบรรยายวิชาการ ประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

3. อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เพือ่ต่อต้าน สพม.35

ทุจริต กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามาiถแยกผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม

14 นางทิชากร  สุขยืน ครูช านาญการ 1. อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จังหวัดล าปาง 

2.อบรมการส่ือสารและสร้างความเข้าใจการรประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ สพม.35 

เพือ่การประกันคุณภาพ
3. อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เพือ่ต่อต้าน สพม.35

ทุจริต กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

15 นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ 1.อบรมน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการ "โรงเรียนสุจริต" สพม.เขต 35 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที ่7 พฤษภาคม 2562 ณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ
2.ประชุมปฎิบัติการกิจกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติรุ่นที ่3 คร้ังที ่2 สพม.เขต 35 

ในหัวข้อจิตสร้างชาติเสมอกันวันที ่5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ สพม.เขต 35 

ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
"ป้องกันการทุจริต"  วันที ่12 กรกฎาคม 2562 ณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ
4.ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและจิตอาสา ตามโครงการ ร.ด.จิตอาสา อ าเภอแม่ทะ
 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  วันที ่6 สิงหาคม 2562

5.อบรม STEM ศึกษา วันที ่31 กรกฎาคม 2562 ณ ม.ราชมงคลล้านนา จ.ล าปาง ม.ราชมงคลล้านนา จ.ล าปาง

6.อบรมออนไลน์และสอบผ่านสุจริตไทยหลักสูตรส าหรับข้าราชการ วันที ่13 สิงหาคม เครือข่ายสุจริตไทย

2562 ผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org 

7.เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรค่ายเยาวชนรักษ์น้ าจาง คร้ังที ่14 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

ตอน "แหล่งเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา พัฒนาทักษะในศตวรรษที ่21

วันที ่17 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ล าปาง
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 

โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา

ต่อ นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ 8.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 
วันที ่28 สิงหาคม 2562 ณ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ล าปาง
9.เป็นวิทยากรขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต ร.ร. ในจังหวัดล าปาง ท าหน้าทีบ่รรยายให้ ป.ป.ช.ล าพูน ร่วมกับ สพม. เขต 35

ความรู้ ในฐานะวิทย่ากรตัวคูณ ของ ป.ป.ช. วันที ่3 กันยายน 2562

ณ ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์ จ. ล าปาง
10.เป็นวิทยากรขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต ร.ร. ในจังหวัดล าปาง ท าหน้าทีบ่รรยาย ป.ป.ช.ล าปาง ร่วมกับ สพม. เขต 35

ในฐานะวิทย่ากรตัวคูณ ของ ป.ป.ช. วันที ่3 กันยายน 2562 

ณ ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์ จ. ล าปาง
11.เป็นวิทยากรอบรมสร้างองค์ความรู้เร่ืองSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส าหรับ สพม.เขต 35

นักเรียนแกนน า มัธยมศึกษา สพม.เขต 35 วันที ่16 กันยายน 2562

ณ ร.ร.ล าปางกัลยาณี  จ. ล าปาง
12. เป็นคณะกรรมการวิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และตัดสินให้ความรู้แนวทางที ่ สพม.เขต 37

เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคล่ือนหลักสูตรโรงเรียนสุจริตสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในสถานศึกษา วันที ่30 กันยายน 2562 ณ สพม.เขต 37 จ.แพร่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2562)

2. ประชุมรายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา ระยะที ่1
3.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ข้อควรระวังของผู้อ านวยการ
สถานศึกษากับข้อหา "ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ"

5. ประชุมเพือ่ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ
 (1 อ าเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ)

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา
8. ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง "การมัธยมศึกษาไทย 
ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง" และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561

2 นางประไพศรี  เสริมสุข ครู 1. อบรมครู อย.น้อย โรงเรียนล าปางกัลยาณี
3 นางสราดา  สุขพันธ์ ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการเรียนการสอนแบบ Active Learning มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมท่ะวิทยา

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ผู้อ านวยการโรงเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

1 นายกัมพล  ธิติกร

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมท่ะวิทยา

1. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการเรียนการสอนแบบ Active Learning มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
2.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

1. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการเรียนการสอนแบบ Active Learning มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
2. ประชุมรายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา ระยะที ่1
3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การเขยีนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ตามรูปแบบแนวทาง
การประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

6 นายวิธวศิน  กองค า ครู 1. อบรมเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขยะ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ล าปาง เขต 1
1. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดิดดีกรีนสเปซแคมป์ คร้ังที ่1 อ าเภอแม่ทะ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

8 นายจ ารัส  ปันศรี ครู 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2562)

2. ประชุมชี้แจงการด าเนินการรณรงค์และช่วยเหลือการเลือกต้ัง ส.ส. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดล าปาง
3.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4. ประชุมเครือข่ายกิจกรรมประชุมเวทีเครือข่ายก าหนดกิจกรรม
และส่ือในการให้ความรู้กระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา

5 นางค าสุข  ด้วงประสิทธิ์ ครู

ครู7 นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดล าปาง

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 นางสาวบุญญรัตน์  จินจ า ครู

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมท่ะวิทยา

9 นายนภาพล  บุญมั่น ครู 1. ประชุมเครือข่ายกิจกรรมประชุมเวทีเครือข่ายก าหนดกิจกรรม
และส่ือในการให้ความรู้กระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. ประชุมชี้แจงให้ความรู้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 ส านักงานประกันสังคม จังหวัดล าปาง
1.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

2.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

14 นางสาวจุฑาทิพย์  สอนเตจา เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

13 นางสาววรัญญา  แว่นแก้ว ครู

11 นางสาวอรพิม  เพิม่สมัคร ครู

12 นางสาวกัลยาณี  งามดี ครู

10 นายประทีป  พามณี ครู

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดล าปาง

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายกัมพล  ธิติกร ผู้อ านวยการโรงเรียน 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing science)

และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
2. อบรม เร่ือง การส่ือสารและสร้างความเข้าใจ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี
เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
3. อบรมหลักสูตร "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
การเรียนรู้แบบ E-Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครู ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา และมูลนิธิแพธทูเฮลท์
ขั้นพืน้ฐาน"

4. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศาลากลางจังหวัดล าปาง
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ของสถานศึกษา (SAR)

7. ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต “สพม.35 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

กับการต่อต้านการทุจริต”
8. ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

ต่อ นายกัมพล  ธิติกร ผู้อ านวยการโรงเรียน 9. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
การสอนแบบ STEM ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอุดมศึกษาพีเ่ล้ียง
10. ประชุมปฏิบัติการติดตามการน าหลักสูตร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
2 นางประไพศรี  เสริมสุข ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing science)

และการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
2. อบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ในสถานศึกษาก้องกันการทุจริต  โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
3. ประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
การศึกษาด้วยกระบวนการ (PLC)กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)

4. อบรมการฝึกปฏิบัติโครงการ “โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย” ส านักงานสรรพากรพืน้ทีล่ าปาง
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6. ประชุมปฏิบัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
7. ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ในการบริหารงานของสถานศึกษาออนไลน์
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

3 นางพัชริฎา  สังเขป ครู 1. อบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏบิติัการ "บริหารการเงินแบบสมดุล คุณท าได้ ด้วยหลักเศรษฐกจิพอเพียง " ร่วมกับธนาคารออมสิน
2. เข้าร่วมการคัดเลือกผลงานดีเด่นครูผู้สอนและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกา เขต 35

ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกา เขต 35

4. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพีเ่ล้ียง
5. ประชุมปฏบิัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกา เขต 35

4 นางกรรณิการ์  บุตรพิชัย ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 (Computing science) และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน โรงพยาบาลล าปาง
 ปีงบประมาณ 2562

3. อบรมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ประจ าปี 2562 วัดศรีอ้วน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

งานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า ปีการศึกษา 2562

5. อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเร่ือง “พัฒนาศักยภาพครู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สู่ครูมืออาชีพแบบ PLCชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

5 นายสุธรรม  ปัน้สวย ครู 1. อบรมหลักสูตร "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 E-Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และทักษะชีวิตในระบบการศึกษา ขั้นพืน้ฐาน" และมูลนิธิแพธทูเฮลท์
2. อบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
รับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
3. อบรมอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
4. อบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

และการปรับฐานความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 หลักสูตร “Visual Thinking การคิดและการส่ือสารความคิดด้วยภาพ”

6 นางค าสุข  ด้วงประสิทธิ์ ครู 1. อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ "โรงเรียนสุจริต" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

(Anti-Corruption Education) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

3. อบรมหลักสูตร "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 E-Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน" และมูลนิธิแพธทูเฮลท์
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

ต่อ นางค าสุข  ด้วงประสิทธิ์ ครู 4. อบรม เร่ือง การส่ือสารและสร้างความเข้าใจ การประเมินคุณภาพ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ภายนอกแนวใหม่รอบส่ีเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6. ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ต้นสังกดั  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบักรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหม่ของ สมศ.  และกระทรวงที่เกี่ยวข้องประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน คร้ังที ่11

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

8. ประชุมเชิงปฏบิติัการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
7 นายนภาพล  บุญมั่น ครู 1. อบรมหลักสูตร "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 E-Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษาและ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน" และมูลนิธิแพธทูเฮลท์
2. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศาลากลางจังหวัดล าปาง
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4. ประชุมรับฟงัหลักเกณฑ์และแนวทางการเล่ือนเงินเดือน พร้อมทัง้ฝึกการปฏิบัติการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4. อบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

8 นางสาวอรพิม  เพิม่สมัคร ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน ศูนย์พัฒนาการวัดผล ประเมินผลและการวิจัย
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)

3. ประชุมวางแผนเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ขับเคล่ือนโครงการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล DLTV และ DLTV 

ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะและความจ าเป็นในการพัฒนา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ส าหรับโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
5. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
แบบ STEM ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพีเ่ล้ียง
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
8. ประชุมปฏบิัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

9 นางวันวิสา  แสนปิง ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน ศูนย์พัฒนาการวัดผล ประเมินผลและการวิจัย
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

2. อบรมเชิงปฏบิติัการพัฒนาสมรรถนะครูในการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

(Computing science) และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

ต่อ นางวันวิสา  แสนปิง ครู 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่การใช้โปนแกรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงาน
คู่มือส าหรับประชาชน ระดับสถานศึกษาในสังกัด
4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพือ่
ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการสอนแบบสะเต็ม

10 นายวิธวศิน  กองค า ครู 1. อบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. อบรมอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
3. ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบาย  ด้านการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา”
11 นางสาววรัญญา  แว่นแก้ว พนักงานราชการ 1. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต “สพม.35 กับ การต่อต้านการทุจริต” ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

12 นางสาวธัชรวรินทร์  ศิริพรวัฒนะกลุ ครูอัตราจ้าง 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

(Anti-Corruption Education) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

ต่อ นางสาวธัชรวรินทร์  ศิริพรวัฒนะกลุ ครูอัตราจ้าง 2. ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพือ่สร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหม่ของ สมศ. และกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน คร้ังที ่11

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ของสถานศึกษา (SAR)

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
5. อบรมโครงการวัยรุ่นไทยไร้ความรุนแรง ปีงบประมาณ 2562 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวดัล าปาง

6. ประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ประจ าปี 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

13 นางสาวมนทิกา  อินถา ครูอัตราจ้าง 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 สู่การปฏบิัติในสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

2. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาล าปาง
“ค่ายเยาวชนช่อสะอาด : ล าปาง” รุ่นที ่1/2562

3. อบรมโครงการวัยรุ่นไทยไร้ความรุนแรง ปีงบประมาณ 2562 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวดัล าปาง

4. อบรม พฒันาและเสริมสร้าง วนิัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมโครงการเสริมสร้าง
 คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏบิัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริตกจิกรรม การปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

ต่อ นางสาวมนทิกา  อินถา ครูอัตราจ้าง 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
14 นายจ ารัส  ปันศรี ครู 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศาลากลางจังหวัดล าปาง

2. ประชุมโครงการค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด  สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
3. ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ในการบริหารงานของสถานศึกษาออนไลน์
15 นางสราดา  สุขพันธ์ ครู 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศาลากลางจังหวัดล าปาง

2. ประชุมติดตามผลการด าเนินโครงการต ารวจประสานโรงเรียน          สถานีต ารวจภูธรแม่ทะ
(1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ปี 2562

16 นางสาวกัลยาณี  งามดี ครู 1. ประชุมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่    โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
2. อบรมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

17 นายนรินทร์  สายเทพ ครู 1. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาล าปาง
“ค่ายเยาวชนช่อสะอาด : ล าปาง” รุ่นที ่1/2562

2. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
แบบ STEM ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพีเ่ล้ียง
3. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจงัหวัดล าปาง
เพือ่พัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที ่3
4. อบรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝัง ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

18 นางสาวบุญญรัตน์  จินจ า ครู 1. ฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. อบรมนักเรียนแกนน าบริจาคโลหิต “ท าดี ท าง่าย ให้เลือด” บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนให้โลหิต
3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
แบบ STEM ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพีเ่ล้ียง
4. อบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สู่มาตรฐานสากล หลักสูตร “Visual Thinking การคิด
และการส่ือสารความคิดด้วยภาพ”

19 นายประทีป  พามณี ครู 1. ประชุมวางแผนเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ขับเคล่ือนโครงการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล DLTV และ DLTV 

ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะและความจ าเป็นในการพัฒนาการใช้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ส าหรับโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติ “การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์”
20 นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว ครู 1. อบรมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ประจ าปี 2562 วัดศรีอ้วน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง

2. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
แบบ STEM ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพีเ่ล้ียง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนแมท่ะวิทยา  
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

21 นายธีระพงค์  สุขโจม ครูอัตราจ้าง 1. ประชุมโครงการค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
22 นางสราดา  สุขพันธ์ ครู 1. อบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS)

2. อบรมโครงการวัยรุ่นไทยไร้ความรุนแรง ปีงบประมาณ 2562 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวดัล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายปรีชา  หล้ามะโน ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา บูรณาการthailand4.0 สศจ.จังหวัดขอนแก่น
2 น.ส.รุจิธร  ศรีวิชัย ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา บูรณาการthailand4.0 สศจ.จังหวัดขอนแก่น
3 น.ส.นันทินี  สายอุปราช ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา บูรณาการthailand4.0 สศจ.จังหวัดขอนแก่น
4 น.ส.สุวิมลวดี  คนฟู ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา บูรณาการthailand4.0 สศจ.จังหวัดขอนแก่น
5 น.ส.วัลยา   แก้วน้อย ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา บูรณาการthailand4.0 สศจ.จังหวัดขอนแก่น
6 นายวสันต์   แสนตา ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา บูรณาการthailand4.0 สศจ.จังหวัดขอนแก่น
7 นายอนันต์  เกตุบ ารุง ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา นักวิจัยการศึกษาcoachingฯ สาขาวิจัยม.พะเยา
8 นางเพชรา  เกตุหิรัญ ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา แอพพลิเคชันศตวรรษที่21 ราชภัฎเชียงราย
9 นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา บูรณาการthailand4.0 สศจ.จังหวัดขอนแก่น
10 น.ส.นงลักษณ์  ค าพรหม ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา อัจฉริยะ4.0 บริษัทไอเวิลด์จ ากัด
11 น.ส.กุลธิดา  หล้ามะณี ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา อัจฉริยะ4.0 บริษัทไอเวิลด์จ ากัด
12 นายเสน่ห์   เอื้อแท้ ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา ทักษะพืน้ฐานหลักปรัชของเศรษฐกิจฯ ครุศาสตร์ราชภัฎล าปาง
13 นางวิภาพร  สิทธิกัน ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา ทักษะพืน้ฐานหลักปรัชของเศรษฐกิจฯ ครุศาสตร์ราชภัฎล าปาง
14 นางสาวพรทิพย์   โพธาชัย ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา ทักษะพืน้ฐานหลักปรัชของเศรษฐกิจฯ ครุศาสตร์ราชภัฎล าปาง
15 นางสาวอ าไพ   รังน้อย ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา ทักษะพืน้ฐานหลักปรัชของเศรษฐกิจฯ ครุศาสตร์ราชภัฎล าปาง

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมพ่ริกวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองทีป่ระชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายณรงค์ศักด์ิ   อบหอม ผู้อ านวยการ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
2.ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
3.การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
4.งานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
5.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินจากสมศ. รอบ 4 สมศ
6.อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สพม 35 

7.อบรม "สถาบันพระมหากษัตริย"์ ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
8.อบรมดครงการวิจัยร่วมกับองกรณ์ OECO   "PISA มหาวิทยาลัยศรีประทุม

2 นายวสันต์    แสนตา ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
2.เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่เด็กและเยาวชน โรงเรียนแม่พริกวิทยา
3.การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี
เพือ่ความเสมอภายในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพ 4.0 ของเยาวชน
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
6.ประชุมโครงการจิตส านึกรักเมืองไทยปีที ่11 กระทรวงกลาโหม  กรุงเทพ
7.ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1   เมษายน  2562  ถึงวันที่  30   กันยายน  2562

โรงเรียนแม่พริกวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองทีป่ระชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1   เมษายน  2562  ถึงวันที่  30   กันยายน  2562

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

3 นางวิภาพร   สิทธิกัน ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
2.เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่เด็กและเยาวชน โรงเรียนแม่พริกวิทยา
3.ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
4.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ สพม 35

4 น.ส.วัลยา   แก้วน้อย ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง สพม 35 

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพือ่ความภายในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพ4.0

5 น.ส.พรทิพย์   โพธาชัย ครู มหกรรมอย.น้อย ปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธรารณสุข

อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพม 35

ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาฯ สพม 35

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถี
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม 35

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินจากสมศ. รอบ 4 สมศ
ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองทีป่ระชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1   เมษายน  2562  ถึงวันที่  30   กันยายน  2562

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

6 นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวรณ์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินจากสมศ. รอบ 4 สมศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงาน   sar  แนวใหม่ สพม.35

อบรมครูวิทย์  คณิต คอม  stem  ศึกษา สพฐ
อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีในโรงเรียน สพฐ
ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
สัมมนางานแนะแนวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีในโรงเรียน สพฐ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ สพม 35

อบบรมโครงการวิจัยร่วมกับองค์กร oeco  (pisa ปีที ่4) สสวท/สพฐ
7 นายเสน่ห์   เอื้อแท้ ครู ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
ประชุมสัมนาแนวทางพัฒนาคุณภาพ PLC  สพม 35

อบรมประกันคุณภาพภายใน สพม 35

ถอดบทเรียนก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซร์ สสส โรงพยาบาลรามาธิบดี
งานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
ประชุมสัมนาการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม 35
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองทีป่ระชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1   เมษายน  2562  ถึงวันที่  30   กันยายน  2562

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ต่อ นายเสน่ห์   เอื้อแท้ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
8 นายอนันต์   เกตุบ ารุง ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าหลักสุตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการ  โรงเรียนสุจริต สพม  35

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โครงการเยาชนไทย หัวใจสะอาด ระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562 สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอแม่พริก
เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่เด็กและเยาวชน โรงเรียนแม่พริกวิทยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต สพม35

ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต
อบรมพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิด สพม 35

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต

9 นายปรภูมิ   อินจับ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่เด็กและเยาวชน โรงเรียนแม่พริกวิทยา
คณะกรรมการศิลปะหัตกรรมคร้ังที ่69 สพม 35

10 นายปรีชา   หล้ามะโน ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
ประชุมสัมนาการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม 35

ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองทีป่ระชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1   เมษายน  2562  ถึงวันที่  30   กันยายน  2562

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ต่อ นายปรีชา   หล้ามะโน ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ สพม 35

อบคมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ สพม 35

11 น.ส.กุลธิดา  หล้ามะณี ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การปรับปรุงพัฒนาแบบประเมิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับมัธยมศึกษา สพม.35

ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
12 น.ส.อ าไพ   รังน้อย ครู หลักสูตรสุจริตไทย ส าหรับข้าราชการ   26 เมษายน 2562 เคร่ือข่ายสุจริตไทย

อบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น  สพฐ. และ สสวท.

อบรมเร่ืองการประเมินภายนอก สมศ.  3-4 มิถุนายน 2562 สมศ. 

อบรมการจัดท า SAR สถานศึกษา  11 มิถุนายน 2562 สพม. 35

อบรมเชิงปฏบิติัการ โครงการอบรมการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับ20-21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
วิทยากรพี่เล้ียง การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 24 กรกฏาคม 2562 สพม.และ โรงเรียนแม่พริกวิทยา
การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกอบรมระบบ offline   14 สิงหาคม 2562 สพม. 35

การอบรม พรบ.คอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค 26-27 สิงหาคม 2562 สพม. 35

อบรมการควบคุมภายใน   28 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมปัณเจิง สพม.35

อบรมวิทยาการค านวณ สพม. 35

อบรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA12 กันยายน 2562 สพม.



 276

ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองทีป่ระชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1   เมษายน  2562  ถึงวันที่  30   กันยายน  2562

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ต่อ น.ส.อ าไพ   รังน้อย ครู ศึกษาดูงาน ระบบดูแล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม2่0 กันยายน 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
13 น.ส.รุจิธร    ศรีวิชัย ครู อบรมครูภาษาจีน  รุ่นที ่4 สถาบันภาษาจีน/สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
โครงการส่งเสิรมสถานศึกษาเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจงานประกัน สมศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

14 น.ส.สุวิมลวดี   คนฟู ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
การน าเสนอนิทรรศการ นวัตกรรมแห่งการให้ โครงการ Shift. And Share กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมปฏบิติัการสร้างเคร่ืองมือมาตรฐานชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 ภาษาต่างประเทศ ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/พัฒนา/ปรับปรุง(ข้อสอบ) ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3 ภาษาต่างประเทศ ระยะที ่2
การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/พัฒนา/ปรับปรุง(ข้อสอบ) ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3 ภาษาต่างประเทศ ระยะที ่3
การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/พัฒนา/ปรับปรุง(ข้อสอบ) ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3 ภาษาต่างประเทศ ระยะที ่4
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองทีป่ระชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1   เมษายน  2562  ถึงวันที่  30   กันยายน  2562

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ต่อ น.ส.สุวิมลวดี   คนฟู ครู การประชุมปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับเคร่ืองมือประเมิน (ข้อสอบ) ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 ภาษาต่างประเทศ

15 น.ส.นันทินี  สายอุปราช ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
การน าเสนอนิทรรศการ นวัตกรรมแห่งการให้ โครงการ Shift. And Share กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

16 นางเพชรา   เกตุหิรัญ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการส่งเสริมพ่อแม่ผู้ปกครองฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง
ประชุมสัมนาการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริต สพม  35

สมัมนาครูแนะแนวและการับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า ศูนย์แนะแนว จังหวัดล าปาง
สมัมนาครูแนะแนวและการับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุมสัมนาการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม 35

เข้าร่วมสัมนาอาจารย์แนะแนว บทบาทของนักศึกษาในยุด disrutive education มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สัมมนางานแนะแนวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าหลักสุตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการ  โรงเรียนสุจริต สพม  35

ประชุมเขียนรายงาน sar  รอบ4  สพม 35 
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองทีป่ระชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1   เมษายน  2562  ถึงวันที่  30   กันยายน  2562

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

17 น.ส.นงลักษณ์  ค าพรหม ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
การประชุมวิชาการ นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน สกสว.

การน าเสนอนิทรรศการ นวัตกรรมแห่งการให้ โครงการ Shift. And Share กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

18 นางวราภรณ์  ปันผะสงค์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่เด็กและเยาวชน โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

19 น.ส.สราเนตร   ยนทะวงศ์ ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
ประชุมสัมนาการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริต สพม  35

ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
20 น.ส.ไอระดา  ชะนะดี ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา

ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
21 นายศกร  โพธิสุวรรณวัฒน์ ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าหลัดสุตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม  35

การประชุมแลกเปล่ียนความรู้ด้านจัดการเรียนการสอนศิลปะรูปแบบ PLC ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ จงัหวัดล าปาง

ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองทีป่ระชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1   เมษายน  2562  ถึงวันที่  30   กันยายน  2562

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

22 น.ส.ภรณ์ทิพย์ สุริยะลังกา ธุรการ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม 35 ร่วมกับโรงเรียนแม่พริกวิทยา
ศึกษาดูงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ ครูผู้ช่วย หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ ครูผู้ช่วย กิจกรรมCPLC classroom action research โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ ครูผู้ช่วย การจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการกรอกLogbook โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษาเเละการเขียนรายงานผล ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ตามรูปแบบเเนวทางการ มัธยมศึกษา เขต 35

ประเมินเเนวใหม่เเละกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

2 นางสาวลักษิกา เชวงศักด์ิโสภาคย์ ครูผู้ช่วย การอบรม PLC สหวิทยาเขตโรงเรียนบุญาทย์วิทยาลัย
นางสาวลักษิกา เชวงศักด์ิโสภาคย์ ครูผู้ช่วย หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวลักษิกา เชวงศักด์ิโสภาคย์ ครูผู้ช่วย การน าเสนอวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาหลักภาษาไทย   2 เร่ือง 
นางสาวลักษิกา เชวงศักด์ิโสภาคย์ ครูผู้ช่วย การอบรมโครงการ Thai MOOC โครงการ Thai MOOC 

โดยความร่วมมอืของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
3 นายอภิวัฒน์  ปุกคะ ครูช านาญการ โครงการอบรมและศึกษาแหล่งโบราณคดีพืน้ที่ กรมโบราณคดีและการไฟฟ้า

อ าเภอแม่มาะ จังหวัดล าปางวันที ่7-10 มกราคม 2562 ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 นางสาวนุชจรีย์  อุดม ครูผู้ช่วย การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพือ่พัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยระบบ TEPE online

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางสาวนุชจรีย์  อุดม ครูผู้ช่วย การอบรมท า PLC และ Log book สหวิทยาเขตบุญวาทย์
นางสาวนุชจรีย์  อุดม ครูผู้ช่วย สัมนาวิชาการและวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

5 วีรชัย ยะธะนะ ครู คศ.2 เข้ารับการอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
วีรชัย ยะธะนะ ครู คศ.2 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม เขต 35 สหวิทยาเขตบุญวาทย์
วีรชัย ยะธะนะ ครู คศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การท าแผนการเรียนรู้ทีส้่อดคล้องกับคุณลักษณะ และทักษะใน สพฐ.

ศตวรรษที ่21 (คูปองครู)2561

6 ชุติชมกานต์  บุญทา ครู บอร์ด kid bright สวทช.

ชุติชมกานต์  บุญทา ครู CPLC บุญวาทย์วิทยาลัย
ชุติชมกานต์  บุญทา ครู CPLC แม่เมาะวิทยา
ชุติชมกานต์  บุญทา ครู การสอนวิทยาการค านวณ MacEduca

ชุติชมกานต์  บุญทา ครู การใช้ Sket up ขั้นพืน้ฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
ชุติชมกานต์  บุญทา ครู แลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

7 นางทัดทรวง       เตชะแก้ว ครู เข้าร่วมกิจกรรม CPLC classroom action reesearch ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

นางทัดทรวง       เตชะแก้ว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
8 นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ ครูช านาญการ การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ด้วย Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ ส านักงาน พว.

และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET ทีส่อดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 สู่ Thailand 4.0

นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ ครูช านาญการ การพัฒนาครูผู้นิเทศ สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ ครูช านาญการ การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ด้วย Active Learning เทคโนโลยี 4.0 ศูนย์พัฒนาวิชากลุ่มการเรียนรู้สาระ
เพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษ ที ่21 สังคมศึกษาฯ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ ครูช านาญการ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Boot Camp รุ่นที ่19 British Council และ สพฐ.

นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ ครูช านาญการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง
เล่ือนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

9 นางสาวรังษิยา อินแถลง ครูผู้ช่วย อบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โรงเรียนบุญญวาทย์วิทยาลัย
นางสาวรังษิยา อินแถลง ครูผู้ช่วย ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบือ้งต้น (S.S.B.T.C) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ
นางสาวรังษิยา อินแถลง ครูผู้ช่วย อบรมการขับเคล่ือน PLC สู่สถานศึกษา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นางสาวรังษิยา อินแถลง ครูผู้ช่วย อบรมหลักสูตร Tepe Online การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย สพฐ.

ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู
10 นางสาวศิริลักษณ์ สายวงศ์เปีย้ ครู ช านาญการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพือ่การก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

11 นายสมบูรณ์    พงษ์จะโปะ ครูช านาญการพิเศษ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจันในชั้นเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
การมีส่วนร่วมชุมชนวิชาชีพ PLC โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
รด.จิตรอาสา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ.ที ่32

กรรมการการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับ ม 4-6 สพม. 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

12 รัตนา  กันทาดง ครู เข้าร่วมกิจกรรม CPLC classroom action reesearch โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

รัตนา  กันทาดง ครู เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
รัตนา  กันทาดง ครู อบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

13 ศิริมาศ  ราชคม ครู เข้าร่วมกิจกรรม CPLC classroom action reesearch โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

ศิริมาศ  ราชคม ครู เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ศิริมาศ  ราชคม ครู เข้าร่วมอบรมเชิงฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ โรงเรียนสังกัด สพม.35 สพม.35

14 นางสาวศิริลักษณ์ สายวงศ์เปีย้ ครู ช านาญการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพือ่การก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

15 นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย ครู ช านาญการพเิศษ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะครูสังคมศึกษาานการจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบผังกราฟฟิก ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย ครู ช านาญการพเิศษ กิจกรรม “CPLC classroom action research” โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย ครู ช านาญการพเิศษ การแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย ครู ช านาญการพเิศษ อบรมพัฒนาครูผู้นิเทศ สพม.35

นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย ครู ช านาญการพเิศษ อบรมศึกษาแหล่งโบราณคดีในพืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะ และอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง ส านักศิลปกรที ่7เชียงใหม่
16 นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐ ครู การน าเทคโนโลยี Smart Farm ไปใช้ในการปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบใช้วัสดุปลูก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 241578

นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐ ครู การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเคร่ืองค านวณทางวิทยาศาสตร์ใน บริษัทคาสิโอ 20 - 21 กรกฎาคม 2561

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐ ครู แลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
17 นายเกียรติศักด์ิ  ค าทิพย์ ครูอัตราจ้าง น าเสนอวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระฯครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนวิทย์ค านวน และผู้สอนออกแบบเทคโนโลยี สพม.35 ล าปาง
นายเกียรติศักด์ิ  ค าทิพย์ ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นายเกียรติศักด์ิ  ค าทิพย์ ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบือ้งต้น (S.S.B.T.C) ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์

18 นางสาวทิพผกา สาธรรม ครู คศ.1 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
เข้าร่วมแขงขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 นางสาวรจนีย์ มนคง ครูอัตราจ้าง กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียนประจ าปี 2561 โรงเรียนแม่เมาะ
20 นางสาวรจนีย์ มนคง ครูอัตราจ้าง อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูระดับภาคเหนือ ประจ าป2ี018 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนล าปางกลัยาณี
21 นางสาวอมราวดี   กิกล้ิง ครูผู้ช่วย กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียนประจ าปี 2561 โรงเรียนแม่เมาะ
22 นางจันทร์ฉาย  สุขยิ่ง ครู คศ. 2 หลักสูตรการพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาด้านสมรรถนะการโค้ชเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ ม.ราชภัฏเชียงราย

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
23 นางสาวนิภาพร  เขียวอ่อน ครูช านาญการ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพชิงถ้วยพระราชทาน สโมสรนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมการขับขี่รถจกัรยานยนต์อยา่งถูกวิธี เพื่อสร้างใหเ้กิดความปลอดภยั การใช้รถ ใช้ถนน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์      สหวทิยาเขตบุญวาทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

กิจกรรม "CPLC classroom  action  research" ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วย  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จ.ล าปาง
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2561
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

24 นายนิรันทร์   ศรีไชยพงศ์ ครู คศ.2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
25 นางยวนใจ  ใจวงค์ ครูช านาญการ เคร่ืองมือวนิิจฉัยและเข้าใจนักเรียนฯรหัส 614151026  ตามโครงการพฒันาครูรูปแบบครบวงจร บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรมโลก จ ากดั

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

26 นายส าราญ  สุขยิ่ง ครู คศ.3 เทคนคิการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในรูปแบบ Active Physicsส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ราชภัฏเชียงราย
27 นางภาวี  อุ่นจิตร ครู 1.ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ สหวิทยาเขตบุญวาทย์

หลักสูตร การอบรม “CPLC Classroom action research” 
2.ชุมชุนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน แม่เมาะวิทยา
3.การน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน แม่เมาะวิทยา

28 นางสมพร กิติโชตนกุล ครูช านาญการพิเศษ การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที ่21 แม๊คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด
นางสมพร กิติโชตนกุล ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม CPLC classroom action reesearch โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
นางสมพร กิติโชตนกุล ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

นางสมพร กิติโชตนกุล ครูช านาญการพิเศษ อบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
29 นายสันษร  วรรณแก้ว ครู แอดมิน หลักสูตรการพัฒนาตามนโยบาย สพม.35

 และแหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค
นายสันษร  วรรณแก้ว ครู การแข่งขันประกวดแอปพลิเคชั่นเพือ่การเรียนรู้"OBEC HACKATHON 2019" สพฐ.

30 นางสาวมนทิชา หลวงแป้น ครูผู้ช่วย การสัมมนาภายใต้โครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพืน้ทีอ่ าเภอ     แม่เมาะจังหวัดล าปาง ส านกัศิลปากรที่ 7 เชียงใหม ่และกฟผ. แมเ่มาะ

31 นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งค่ัง ครู การจัดการศึกษารองรับการเปล่ียนแปลงของอนาคต มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งค่ัง ครู ชุมชนแห่งการเรียนรู้  PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งค่ัง ครู CPLC  classroom action research โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งค่ัง ครู น าเสนอกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน ประจ า       ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

32 นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย ครู การจัดการศึกษารองรับการเปล่ียนแปลงของอนาคต มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย ครู โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพือ่หาแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มเส่ียง ศูนย์สุขภาพจิตที ่1 เชียงใหม่
นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย ครู น าเสนอกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

33 นางมะลิวัลย์ ขวัญกิจศักดา ครู วิทยากรสอนการแสดงชนเผ่า โครงการชุมชนท่องเทีย่ว OTOP นวัตวิถีอ าเภอแม่เมาะ 
นางมะลิวัลย์ ขวัญกิจศักดา ครู อบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

34 นางอรฤทัย  มิ่งเชื้อ ครู ชุมชนแห่งการเรียนรู้  PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางอรฤทัย  มิ่งเชื้อ ครู CPLC  classroom action research โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นางอรฤทัย  มิ่งเชื้อ ครู เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

35 นายปุณณภพ  มาปลูก ครู ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้านการจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบผังกราฟฟิก ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

60 นายปุณณภพ  มาปลูก ครู กิจกรรม “CPLC classroom action research” โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นายปุณณภพ  มาปลูก ครู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี กลุ่มโรงเรียนมัธยม

การศึกษา ๒๕๖๑ (มารยาทไทย) ศึกษาจังหวัดล าปาง
นายปุณณภพ  มาปลูก ครู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี กลุ่มโรงเรียนมัธยม

การศึกษา ๒๕๖๑(เพลงคุณธรรม) ศึกษาจังหวัดล าปาง
36 พัชราภรณ์ ทองสอาด ครู ค.ศ. 3 Boot Camp  เมื่อ 9-27 มกราคม 2560 ศูนย์เชียงใหม่ 
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ พัชราภรณ์ ทองสอาด ครู ค.ศ. 3 หลักสูตรการสอนแบบ Active Learning ส าหรับครูในยุค 4.0 หน่วยพัฒนาครูแมทเอ็กซเพลส 
11/8/2561-12/08/2561 รหัส 0503556003959

พัชราภรณ์ ทองสอาด ครู ค.ศ. 3 English Reading and Writing Techniques through IT 21/3/2561-22/03/2561 Maemoh Wittaya School

พัชราภรณ์ ทองสอาด ครู ค.ศ. 3 การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

37 อันธิกา  มีเพียร ครู เข้าร่วมกิจกรรม “CPLC classroom action research”  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัย ในชั้นเรียน

38 นางณิชกานต์  ทิพพระหา ครู คศ.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สหวิทยาเขตบุญวาทย์
นางณิชกานต์  ทิพพระหา ครู คศ.2 หลักสูตร อบรม CPLC  Classroom  active research  แม่เมาะวิทยา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
นางณิชกานต์  ทิพพระหา ครู คศ.2 การน าเสนอวิจัยในชั้นเรียน แม่เมาะวิทยา
นางณิชกานต์  ทิพพระหา ครู คศ.2 ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 

ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงาน SAR สพม.35

39 นางสาวเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย การสัมมนาภายใต้โครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะจังหวัดล าปาง ส านักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และกฟผ.     แม่เมาะ

40 นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์ ครูช านาญการ CPLC classroom action research โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์ ครูช านาญการ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์ ครูช านาญการ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว สพฐ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์ ครูช านาญการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรและแผนจัดกจิกรรมห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว สพฐ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

41 นางสาวภัทรวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย CPLC classroom action research โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางสาวภัทรวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นางสาวภัทรวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย แนวทางการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจ าปี 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง
นางสาวภัทรวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย โบราณคดีในพืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง ส านักศิลปกรที ่7 เชียงใหม่
นางสาวภัทรวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย เสริมศักยภาพการจัดการขยะ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงแวดล้อมจงัหวดัล าปาง

นางสาวภัทรวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายถนอม  อุปวัฒนานันท ์ ผู้อ านวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพารสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยากรค านวณ ส าหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ในวันที ่
25 กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต 35

 โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมเพือ่การส่งเสริมและการพัฒนาระบบ
การบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลระหว่างวันที ่2 – 3 สิงหาคม  2562 
โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร    จังหวัดน่าน

 สหวิทยาเขตบุญวาทย์

 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจ าปี 2562 เร่ือง “ปัญญาประดิษฐ์(AI) กับการ
มัธยมศึกษาไทย” ระหว่างระหว่างวันที ่26 – 31 สิงหาคม  2562  ณ ห้องประกายเพชร 
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา   เขต 35 จังหวัด
ล าปาง วันที ่ 3 กันยายน  2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต 35

 โครงการศึกษาดูงานการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที ่12 - 
14 กันยายน  2562 ณ จังหวัดชลบุรี – จังหวัดระยอง

 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดล าปาง

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

2 นางสาวษมาภรณ์  สายวงศ์ปัญญา รองผู้อ านวยการ
 ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561ระหว่างวันที ่9 – 12 
กรกฎาคม  2562 ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

 สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา

 การพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปี พ.ศ.2561  ระหว่างวันที ่14 –  23 กรกฎาคม  2562 ณ หน่วย
พัฒนาที ่7 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

 โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมเพือ่การส่งเสริมและการพัฒนาระบบ
การบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลระหว่างวันที ่2 – 3 สิงหาคม  2562 
โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร    จังหวัดน่าน

 สหวิทยาเขตบุญวาทย์

 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายในขึ้น  ในวันที ่28 สิงหาคม  2562   ณ 
ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา   เขต 35 จังหวัดล าปาง

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

ประชุมส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี เพือ่
การประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที ่6 กันยายน  2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา   เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต 35

 โครงการศึกษาดูงานการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที ่12 - 
14 กันยายน  2562 ณ จังหวัดชลบุรี – จังหวัดระยอง

 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

3 นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย ครูช านาญการพิเศษ 1.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต   มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

2.อบรมกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ศูนย์พฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา สพม.35

3.โครงการสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากครอร์รัปชั่น สพม.35

4.โครงการโรงเรียนสุจริต สพม.35

5.โครงการเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองส าหรับเด็กและเยาชนในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า

6.อบรมกฏหมาย ศาลยุติธรรมจังหวัดล าปาง

4 นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งค่ัง ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ stem Education ม.ปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Visual Thinking" การคิดและการส่ือสารด้วยภาพ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

5 นางสาวชุติชมกานต์  บุญทา ครู Tools for Teachers โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อบรม Microsoft Access มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางสาวชุติชมกานต์  บุญทา ครู อัลกอรึทึมเบือ้งต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ สพม.35

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพม.35

ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ สพม.35

6 นางทัดทรวง  เตชะแก้ว ครู วิทยฐานะ ช านาญ
การ 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRINING

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

2.  Thai MOOC  การศึกษาแบบเปิดเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ( อาหารล้านนา )
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. หลักสูตร สุจริตไทย ส าหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย

4.  หลักสูตรลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

การปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

5.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกาด้วยกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)

โรงรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.เขต 
35

7 นางสาวทิพผกา สาธรรม ครู ค.ศ.1 Tools for Teachers โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางสาวทิพผกา สาธรรม ครู คศ.1 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและสุขภาวะในโรงเรียน สพม.35

 โดยใช้รูปแบบActive Learning

การใช้งานระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติดNISPA และ CATAS สพม.35

8 นางมะลิวัลย์  ขวัญกิจศักดา ครู อบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที ่
1/2562

สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดล าปาง

อบรมการบูรณาการส่ือดิจิทัลกับการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

9 นางสาวนารีรัตน์   จัดสวย ครู อบรมเชิงปฏิบัติ เร่ืองการช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน ปีงบประมาณ 
2562

กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลล าปาง

ประชุมแนวทางการช่วยเหลือเด็กนักเรียนทีม่ีความต้องการพิเศษ โรงพยาบาลแม่เมาะ

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงาน
ท าของศูนย์แนะแนว ปีการศึกษา 2562

ศูนย์แนะแนว สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางสาวนารีรัตน์   จัดสวย ครู ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่าย (ครู ข)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล
แม่เมาะ

ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว ในหัวข้อ"บทบาทของนักการศึกษาในยุค "Disruptive 
Education"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เข้าร่วมกิจกรรม CMU OPEN HOUSE และสัมมนาแนะแนวการเข้ารับเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ป2ี563

มหาวิทยาลับเชียงใหม่

อบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Trining Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา
วัยรุ่น กรณีซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิต
และวัยรุ่น ราชนครินทร์

อบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Trining Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา
วัยรุ่น กรณีความรุนแรง

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิต
และวัยรุ่น ราชนครินทร์

อบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Trining Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา
วัยรุ่น กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา)

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิต
และวัยรุ่น ราชนครินทร์

อบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Trining Online ในหัวข้อ บทเรียนเบือ้งต้น กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิต
และวัยรุ่น ราชนครินทร์

สอบผ่านหลักสูตรส าหรับข้าราชการไทยผ่านระบบ E-Learning จาก 
www.thaionesty.org

เครือข่ายสุจริตไทย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

10 นางสาวนิภาพร  เขียวอ่อน ครูช านาญการ 1. การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที ่1/2562
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลแม่
เมาะ (ชุมชน 1)

2. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ศูนย์สะเต็มศึกษา 247 โรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

3. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ศูนย์สะเต็มศึกษา 247 โรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม. 35

11 นายนิรันทร์   ศรีไชยพงศ์ ครูช านาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียม
อุดมพัฒนาการ เขลางค์นคร

การประชุมปฎิบัติการการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 
offline

ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

น าเสนอการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียม
อุดมพัฒนาการ เขลางค์นคร

12 นางสาวภัทราวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย 1. เข้าร่วมการคัดเลือกผลงานดีเด่นครูผู้สอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางสาวภัทราวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย 2. อบรมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 6 ชั่วโมง

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

3. อบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิดการ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต กิจกรรม การปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

13 นางภาวี  อุ่นจิตร ครู วันที ่15 พ.ค.2562  อบรมการจัดส่ือการเรียนการสอนบนสมาร์ทโฟน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

วันที ่8 ก.ค.2562  อบรมการช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาด้านการเรียนรู้ซึมเศร้า  รวมทัง้การ
ใช้เคร่ืองมือการประเมินและการส่งต่อเพือ่รับการรักษาทีถู่กต้อง

สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง

การอบรมออนไลน์หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

และการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
รหัสหลักสูตร 62037

ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศ
ไทย

14 นางสาวมนทิชา  หลวงแป้น ครู อบรมการบูรณาการส่ือดิจิทัลกับการสอน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

อบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

15 นางสาวมัญชรี   สนิทวงศ์ ครู คศ.2 ค่ายอบรมครูและนักเรียนด้านส่ิงแวดล้อมMove World Together โครงการ Move World Together

การอบรมห้องเรียนสีเขียว โครงการห้องเรียนสีเขียว
การอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.A.T.C กองลูกเสือจังหวัดล าปาง

การอบรมการจัดท าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)
สพม.35 และโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

16 นางอรฤทัย มิ่งเชื้อ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ stem Education ม.ปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ครู อบรมการบูรณาการส่ือดิจิทัลกับการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

17 นางสาวรติญา พงสุภา ครูผู้ช่วย 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2. อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู สู่มาตรฐานสากล "หลักสูตร Visual Thinking การ
คิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ"

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

18 นางสาวรังษิยา  อินแถลง ครูผู้ช่วย การอบรม เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตร
จิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่2/2561  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904



298

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางสาวรังษิยา  อินแถลง ครูผู้ช่วย อบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อบทเรียน เบือ้งต้น กรมสุขภาพจิต  สถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

อบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ  การให้ค าปรึกษา
ครอบครัว

กรมสุขภาพจิต  สถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

อบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ  การให้การปรึกษา
วัยรุ่นกรณีซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิต  สถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

อบรมการผลิตส่ือการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

19 นางรัตนา  กันทาดง ครู อบรมการบูรณาการส่ือดิจิทัลกับการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

20 นางสาวศาริณี  ใจกันเงิน    ครูอัตราจ้าง ครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Green School Camp 
 "ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน"

ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

21 นางสาวศิริมาศ  ราชคม ครู 1.การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน สพม.35

วันที ่7 มิถุนายน  2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางสาวศิริมาศ  ราชคม ครู
2.เข้าร่วมประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  วันที ่8 กรกฎาคม 2562

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ

3.การด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) : การพัฒนาห้องสมุดและ
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันที ่19 สิงหาคม 2562

สพม.35

22 นางศิริลักษณ์  จอมวิชัยยา ครูช านาญการ การอบรมผลิตส่ือการเรียนการสอน โรงเรียนแม่เมาะวิทยาร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การขับเคล่ือนกระบวนการ  PLC (Professional Learning Community) ใน
สถานศึกษา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
แม่เมาะวิทยา

23 นายสมบูรณ์    พงษ์จะโปะ ครูช านาญการพิเศษ การบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนการสอนแนวดิจิทัล โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
24 นางสาวสุริฉาย  เป็นเอก ครูผู้ช่วย อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง คณะลูกเสือจังหวัดล าปาง

อบรม "การบูรณาการส่ือดิจิทัลกับการสอน" โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สพฐ

25 น.ส.อมราวดี   กิกล้ิง ครูผู้ช่วย การบูรณาการส่ือดิจิทัลกับการสอน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
การใช้เทคโนโลยีการสอนภาษาจีนและการพัฒนาต าราภาษาจีนในยุค DISRUPYIVE มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนล าปากัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ น.ส.อมราวดี   กิกล้ิง ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติตาม PLC กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
26 นางสาวอันธิกา มีเพียร ครู เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย สพม.35

เข้าร่วมกิจกรรม PLC และประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย

เร่ือง การปรับปรุงพัฒนาแบบประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่อง ระดับมัธยมศึกษาของ
ครูกล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนล าปางกัลยาณี

27 นางสาวนุชจรีย์  อุดม ครูผู้ช่วย การอบรมขยายผลโครงการครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสังกัด ระหว่างวันที ่๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๕ จังหวัดล าปาง

28 นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ ครูผู้ช่วย การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิต
อาสา๙๐๔ หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที๒่/๖๑ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

ศาลากลางจังหวัดล าปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562

สพม.35

การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption 
Education)สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

สพม.35

29 นางสาวลักษิกา  เชวงศักด์ิโสภาคย์ ครูผู้ช่วย สุจริตไทย หลักสูตรส าหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

30 นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ ครูช านาญการ PLC 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
แม่เมาะวิทยา

ประชุมเสวนาการต่อต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏืบัติงาน
เพือ่ต่อต้านการทุจริต สพม.35

English-Chinese Bilingual Camp 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
แม่เมาะวิทยา

31 นายอภิวัฒน์  ปุกคะ ครูช านาญการ 1.โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา วันที่
 7 มิถุนายน 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2.โครงการคัดเลือกผลงานดีเด่นครูผู้สอนและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ  วันที ่26 สิงหาคม 2562

ศูนย์วิชาการจังหวัดล าปาง กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
สพม.35

3. การอบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิด
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมฯ วันที ่17 กันยายน 
2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

32 นายสันษร  วรรณแก้ว ครูช านาญการ การบูรณาการส่ือดิจิทัลกับการสอน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
การอบรม Plc กับการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน กลุ่มบุญวาทย์
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

33 นางณิชกานต์   ทิพพระหา ครูช านาญการ เข้าร่วมกิจกรร “CPLC classroom action research) ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสรรค์
ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน รร.แม่เมาะวิทยา

ประชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพือ่พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

รร.แม่เมาะวิทยา

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 รร.แม่เมาะวิทยา

Tools for teachers ส าหรับครู รร.แม่เมาะวิทยา

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. และ
กระทรวงทีเ่กี่ยวข้องประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน คร้ังที่
 11

ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
(computer science) และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล

รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนแมเ่มาะวิทยา

ต่อ นางณิชกานต์   ทิพพระหา ครูช านาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา จ.ล าปาง โดยใช้
การจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการสอนแบบสะเต็ม

ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์ รร.บุญ
วาทย์วิทยาลัย

ประชุมส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบ 4 เพือ่
การประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายทวีศักดื  ไชยวรรณ    
นายมธุรพจน์  วัฒนะนุกูล 
นางสมภพ  ค าบุญชู      
นายจิรโรจน์  จันต๊ะ       
นายเสนีย์  จินตกสิกรรม  
นายสมนึก  ดิษฐ์กระจัน  
นางประพิมพ์  จินตกสิกรรม
 นางสุภาพ  วงค์ษา   
นางนวลจันทร์  ฮวบน้อย  
นางจันทกานต์  ดวงมาลา  
นางศุภิสรา  ไวสิทธิ ์      
นางภาวดี  ไชยวรรณ     
นางบุปผา  ฮาวกองแก้ว  
นางสาวณัฏฐณิชา  ถาน้อย 
นางอิสริยาภรณ์  ปรังการ  
นางสาวศิรินาถ  สิทธิการ  
นายสุนธร  ใจแปง    
นางสาวอัมพวรรณ  ต๊ิบบุตร

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่สันวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนแม่สันวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนแม่สันวิทยา

2 นายทวีศักดื  ไชยวรรณ    
นายมธุรพจน์  วัฒนะนุกูล 
นางสมภพ  ค าบุญชู      
นายจิรโรจน์  จันต๊ะ       
นายเสนีย์  จินตกสิกรรม  
นายสมนึก  ดิษฐ์กระจัน  
นางประพิมพ์  จินตกสิกรรม
 นางสุภาพ  วงค์ษา   
นางนวลจันทร์  ฮวบน้อย  
นางจันทกานต์  ดวงมาลา  
นางศุภิสรา  ไวสิทธิ ์      
นางภาวดี  ไชยวรรณ     
นางบุปผา  ฮาวกองแก้ว  
นางสาวณัฏฐณิชา  ถาน้อย 
นางอิสริยาภรณ์  ปรังการ  
นางสาวศิรินาถ  สิทธิการ  
นายสุนธร  ใจแปง    
นางสาวอัมพวรรณ  ต๊ิบบุตร

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการสอนสถามศึกษา โรงเรียนแม่สันวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนแม่สันวิทยา

3 นางบุปผา  ฮาวกองแก้ว ครู อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ PLC สหวิทยา เขตบุญวาทย์

4 นางนวลจันทร์  ฮวบน้อย ครู การเรียนรู้เทคนิคกระบวนการสร้าง Growth mindset เพือ่หนุนเสริมกระบวนการ PLC ศูนย์จิตวิยาการศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณ
ร่วมกับ โครงการวิจัยปฏิบัติการ
โรงเรียนพัฒนาคุณ ภาพต่อเนื่อง: sQip

5 นางสาวศิรินาถ  สิทธิการ พนักงานราชการ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้บริหาร ครูแกนน าและนักเรียน ศูนย์ประสานงานกลางฯ (sQip)

6 นางสาวศิรินาถ  สิทธิการ พนักงานราชการ อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (BTC) ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์จิตอารีย์

7 นางสาวศิรินาถ  สิทธิการ พนักงานราชการ โครงการปฏิบัติธรรมครูต้นแบบศีลธรรม ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
8 นางสาวศิรินาถ  สิทธิการ พนักงานราชการ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางจันทกานต์   ดวงมาลา ครู คศ.3 1. ประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ RLC สพม.35

2. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

3. การอบรมพัฒนาและเสริมสติ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับกลความคิด สพม.35

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
4. การอบรมกิจกรรมการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ (Sesa.com) สพม.35

โดยการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร นักเรียนสู่มาตรฐานสากล
2 นายมธุรพจน์   วัฒนะนุกูล ครู คศ.3 1. การอบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิด สพม.35

การแยกระหว่างผลปประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
3 นายจิรโรจน์   จันต๊ะ ครู คศ.3 1. การอบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิด สพม.35

การแยกระหว่างผลปประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
4 นายเสนีย์   จินตกสิกรรม 1. การเสวนาการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. ล าปาง/สพม.35

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณิตฯ 

3. การพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สพม.35

4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน ป.ป.ช. ล าปาง/สพม.35

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่สันวิทยา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่สันวิทยา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5 นายสมภพ ค าบุญชู ครู คศ.3 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการระบบควบคุมภายใน สพม.35

2. การประชุมแลกเปล่ียนความรู้ด้านการเรียนการสอนศิลปะ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ศูนย์ศิลปะ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
6 นางสมนึก   ดิษฐ์กระจัน ครู คศ.3 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าหลักศูตรด้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้ สพม.35 (7 พ.ค. 62)

โครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปี 2562

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการน าหลักสูตรด้านทุจริตสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35 (12 ก.ค. 62)

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองวิจัยในชั้นเรียน ศูนย์พัฒนาวัดผล ประเมินผลและวิจัย
 ร.ร.ล าปางกัลยาณี (22 ส.ค. 62)

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC สพม.35 (6 ก.ย. 62)

7 นางประพิมพ์  จินตกสิกรรม ครู คศ.3 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสูการปฏิบัติภายใต้ สพม.35 (7 พ.ค. 62)

โครงการ โรงเรียนสุจริต ประจ าปีการศึกษา 2562

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการส่งเสริมพ่อแม่ผู้ปกครอง สุขภาวะวัยรุ่น โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด (26-28 ม.ิย.62)

(สาธารณสุขจังหวัด ล าปาง)
3. วัยรุ่นไทยไร้ความรุนแรง โรงแรมล าปางเวียงทอง (27 ส.ค. 62)

(ศูนย์พัฒนาสตีครอบครัวภาคเหนือ)

4. ประชุมคระกรรมการตัดสินการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมคร้ังที ่69 ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาฯ (จัดโดยศูนยพ์ฒันา วชิาการ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่สันวิทยา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8 นางบุปผา   ฮาวกองแก้ว ครู คศ.3 1. จัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับครูภาษาไทย เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ความเข้าใจเกีย่วกบัการออกแบบและพฒันาหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Pubhtml5

2. การปรับปรุงพัฒนาแบบประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี
9 นายสุนธร   ใจแปง ครูอัตราจ้าง 1. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับครูภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

ความเข้าใจเกีย่วกบัการออกแบบ และพฒันาหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Pubhtml5

10 นางภาวดี   ไชยวรรณ ครู คศ.3 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-corruptionEducation) สพม.35 (12 ก.ค. 62)

 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
2. ประชุมการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) สพม.35 (10-11 ก.ย. 62)

ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที ่คร้ังที ่69

11 นางนวลจันทร์   ฮวบน้อย ครู คศ.3 1. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบสะเต็ม สพม.35 

2. การประชุมส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี สพม.35

งานประกันคุณภาพ
12 นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ ครู 1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับ สมศ.

การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่สันวิทยา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ ครู 2. การอบรมการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาห้องสมุด สพม.35

และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. PLC Workshop about teaching English  สพม.35

4. การอบรมการส่ือสารและสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี สพม.35

เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
13 นายภาคภูมิ   มั่นประสงค์ ครูผู้ช่วย 1. โครงการอบรมการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สพม.35

2. การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Office สพม.35

3. กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.35

ระดับ เขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่๖๙
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสาว นันทนาพร วงศ์ยศ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
2 นางสาว ศศลักษณ์ เครือนันตา ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
3 นางสาว รัตติพร เสาจินดารัตน์ ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
4 นางสาว พิสุทธิพ์รรณ สุนันต๊ะ ครูชํานาญการ 1.บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาความ เข้มแข็งในสถานศึกษาขับเคล่ือนเส้นทางเพือ่การมีงานทํา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
โรงเรียนฝายกวางวิทยา

5 นาง ศิริวรรณ วรงค์วรรธนะ ครูชํานาญการพิเศษ 1.บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 2.ประชุมสัมมนา ของสมาคมจิตวทิยา ปรึกษาและแนะแนวภาคเหนือ (NCGA Grand Opening) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาความ เข้มแข็งในสถานศึกษาขับเคล่ือนเส้นทางเพือ่การมีงานทํา โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
โรงเรียนฝายกวางวิทยา

6 นางสาว พรศรี เหล่ียมพงศาพุทธิ ครูชํานาญการพิเศษ 1.ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเตรียม การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมโอฬารรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

2.เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีคร้ังที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนดงเจน จ.พะเยา
3.ร่วมสัมนาและทัศนศึกษาสําหรับ ครูแนะแนวโรงเรียนเครือขา่ย (ภาคเหนือ) 12-13 มกราคม 2562 ณ สถาบันปัญญาภวิฒัน์ (PIM) อมิแพค็ เมืองทองธาณี กรุงเทพฯ

7 นางสาว กนกพร นิลแพทย์ ครูชํานาญการพิเศษ 1.สัมมนาและการรับเข้าศึกษาต่อของ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม ความพร้อมในการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ร่วมสัมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษาคร้ังที่ 23 และ CMU OpenHouse คร้ังที่ 5 และร่วมฟังบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ร่วมประชมุสัมมนาอาจารยแ์นะแนว"นักศึกษากบัการปรับตัวเพื่อกา้วสู่ทิษทางในอนาคตภายใต้ยทุธศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาสวนดุสิต
5. ประชุมสัมนาเตรียมการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ต่อ นางสาว กนกพร นิลแพทย์ ครูชํานาญการพิเศษ 6.บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
7.เข้าร่วมเปิดบ้านวิชาการ BCNLP Open House วิทยาลัยพยาบาลลําปาง
8.ร่วมโครงการ PIM : Education Relationship Programe คร้ังที ่47 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ กทม
9. ร่วมสัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้"การจัดการศึกษารองรับกับการ เปล่ียนแปลงของอนาคต" มหาวิทยาลัยพะเยา
10. เข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 1 "วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพฒันายคุ 4.0" มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย

8 นาง ธนภรณ์ โกศล ครูชํานาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี
9 นางสาว มัลลิกา อิ่มลาภ ครูชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี
10 นาง วิไล มังจักร์ ครูชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี
11 นาง สายพร นาละออง ครูชํานาญการพิเศษ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2. อบรมโครงการเยาวชนรักษ์ช้าง    7 ชม. สถาบันคชบาลแห่งชาติ 
12 นางสาว รัตนา ธิชูโต ครูชํานาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี
13 นาง จุฬารัตน์ ยะรินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี
14 นางสาว ศิริพร ทวีชาติ ครูชํานาญการ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2. อบรมโครงการเยาวชนรักษ์ช้าง 7 ชม. สถาบันคชบาลแห่งชาติ 
15 นางสาว สุปราณี กาศเกษม ครูชํานาญการพิเศษ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2. โครงการ Thai MOOC   หลักการใช้ภาษาสําหรับครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
16 นาง ญาณสิรีค์ วงค์เขียว ครูชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี
17 นาง กาญจนา ต๊ะวงศ์ษา ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี
18 นางสาว กมลรัตน์ ชัยชนะ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

19 นาย กิติศักด์ิ พรมคํา ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" (Logbook  Teacher) 3  ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี
2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์และความเรียง ในหัวข้อ"กวีน้อย กระทรวงวัฒนธรรม
ตามรอยในหลวง รัชกาลที ่9" 18  ชั่วโมง

20 นาย วิสิฐ ตีรณวัฒนากูล ครูชํานาญการพิเศษ ท่องเทีย่วเชิงศาสนา แห่งล้านนากับเส้นทางการสัมมนาทางวิชาการและทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพุทธสมาคม จังหวัดลําปาง

เร่ือง ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตนบุญ แห่งล้านนากับเส้นทางในเมืองลําปาง
21 นาง พิกุลทอง เปล่งศิริ ครูชํานาญการ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน(Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2. การอบรมสาธิตการสวดมนต์ หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรม กรมการศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม
3. ท่องเทีย่วเชิงศาสนา แห่งล้านนากับเส้นทางการสัมมนาทางวิชาการและทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพุทธสมาคม จังหวัดลําปาง

เร่ือง ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตนบุญ แห่งล้านนากับเส้นทางในเมืองลําปาง
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

22 นาง พรทิพา ผันผาย ครูชํานาญการพิเศษ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน(Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
2.การอบรมสัมมนาวชิาการเชิงปฏบิัติการบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สํานกัพิมพ์อักษรเจริญทศันร่์วมกับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

23 นาง รักชนก ศรีชมภู ครูชํานาญการพิเศษ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน(Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
24 นาง ลลิตา ประชุมฉลาด 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน(Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2. การอบรมสาธิตการสวดมนต์ หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรม กรมการศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม
25 ว่าที่

ร้อยตรี
ขวัญเรือน เพ็งมา ครูชํานาญการพิเศษ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน(Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี

26 นาง อัญชลี ไชยดี ครูชํานาญการพิเศษ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน(Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
27 นาง กัญญารัตน์ นาคอ่อน ครูชํานาญการ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
28 นาง โสภิณ ศิริคําน้อย ครูชํานาญการพิเศษ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ต่อ นาง โสภิณ ศิริคําน้อย ครูชํานาญการพิเศษ 2. การอบรมสาธิตการสวดมนต์ หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรม กรมการศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม
3. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
4. อบรมและเรียนรู้การสร้างแนวความคิดด้านจิตอาสา โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

29 นางสาว ณฐาวิภา ดอนอุบล ครูผู้ช่วย
30 นาง สุพรทิพย์ เปีย้ปลูก ครูชํานาญการ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
31 นาย ศราวุฒิ สุภายอง ครูชํานาญการ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2. เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(World-Class Standard School Symposium)

32 นางสาว เมธาพร ตันชุ่ม ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
33 นางสาว ทัศนีย์ ทนุกิจ ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
34 นาย อาทิตย์ ต๋ันมาเชื้อ ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี

วันที ่14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ไอ ซี ที
2.อบรมเพือ่เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ัง ดํารงตําแหน่งครู TEPE Online สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35

ระหว่างวันที ่7 มกราคม – 8 มีนาคม 2562  

35 นาย เสรี จันมะยม ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
36 นาย สินชัย ชวลิตพิเชฐ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
37 นาง ปิน่ทิพย์ อินกร ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
38 นาง วาสนา ชัยเนตร ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
39 นาง จันทรัตน์ ดวงฟู ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

40 นาง จันทนา สัญญเดช ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
41 นาย ชัยวุฒิ คมประดิษฐ์ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
42 นางสาว อําไพ มนัสสันติ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
43 นาง วัชรียา กฤตสิริทิพย์ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
44 นาง ณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
45 นาง ทิพวรรณ์ บุญเป็ง ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
46 นาง พรนภัส เอื้อแท้ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
47 นาง นงนภัส พงศ์สุพัฒน์ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
48 นาย ณัฏฐพล ขวัญเจริญ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
49 นาง วรัฐทยา ฝ้ันสืบ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
50 นาง ศิริกานดา กันธิดา ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
51 นางสาว รุ่งนภา ถนอมรอด ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
52 นาง จุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
53 นาง วาริศา ไชยญา ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
54 นาย ธีรวัฒน์ กันทะ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
55 นาย บรรเจิด สระปัญญา ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
56 นางสาว วรัญยา ศรีตาบุตร ครูผู้ช่วย บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
57 นาง สุชาดา สุวรรณศิริ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
58 นาย สุขพัฒน์ โสรัจจกิจ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

59 นาง อําไพ จันมะยม ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
60 นาย กฤชณ์ิพจน์ สะอาด ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
61 นาง จิตรา เครือตัน ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
62 นาย ชลอ ประชุมฉลาด ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
63 นาย ชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
64 นาง สิริวิมล นิรันดร์กุลสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
65 นาย ภูวณัฐ โพธิง์าม ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
66 นาง ปารมี สุปินะ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
67 นาง นาริฐา อินถานะ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
68 นาง นงนุช แสนเงิน ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
69 นาง เนื้อน้อง ศรีตะบุตร ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
70 นาย จิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
71 นาย นพพร ปุกคํา ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
72 นาง กัญญารัตน์ มูลวิชา ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
73 นางสาว นารีรัตน์ รุ่งเรือง ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
74 นาง บุญฑริกา วงศ์คําลือ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
75 นางสาว ตรีนุช เพชรแสนงาม ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
76 นาย ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
77 นาย ดุษฎี ศรีทรงราช ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
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โรงเรียนล าปางกัลยาณี

78 นาง นภารัตน์ สูตรเลข ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
79 นางสาว ศิริญา สุวรรณศร ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
80 นางสาว รุจิรัตน์ เป็งสา ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
81 นางสาว จริยา กําลังมาก ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
82 นาง จิรารัตน์ วงศ์วิไล ครูผู้ช่วย บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
83 นางสาว วริศรา กุณาบุตร ครูผู้ช่วย บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
84 นาย ฐิติกร หล้าวงศ์ษา ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
85 นาย นิรันดร์ นามนคร ครูชํานาญการพิเศษ อบรมโครงการเยาวชนรักษ์ช้าง คร้ังที ่9 วันที ่16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอปุถมัภ์ฯ

86 นาย ประทีป จันทร์มล ครูชํานาญการพิเศษ  อําเภอห้างฉัตร ตําบลเวยีงตาล จังหวดัลําปาง

87 นาง วราภรณ์ ช้างวิเศษ ครูชํานาญการพิเศษ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําบันทึกประวัติการทํางาน  Logbook Teacher                โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
88 นาง รุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว วันที ่14 ธันวาคม 2561 จํานวน  3 ชั่วโมง
89 นาง พรทิพย์ จักรแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ 1. การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ( Logbook Teacher) รร.ลําปางกัลยาณี

2. การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที2่1 รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
90 นาง จงกลณี ภักดีเจริญ
91 นางสาว ศิรินทร์ สุดเจริญ ครูชํานาญการพิเศษ 1. Teaching English with Innovation And 21 st Century Learning Thought สพม.35และสํานักพมิพ ์Mac Education

สอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่21 จํานวน  8  ชั่วโมง
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

92 นาย หรินทร์ คะระวาด
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

93 นาง มยุรี ท้าวศรีชัย ครูชํานาญการพิเศษ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการ Open House การเรียนการสอน Active Learning       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
วันที ่28 พฤศจิกายน 2561   จํานวน 6 ชั่วโมง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การทําบันทึกประวัติการทํางาน  Logbook Teacher    โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
วันที ่14 ธันวาคม 2561 จํานวน  3 ชั่วโมง
3. การอบรมหลักสูตร การสอน ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม และแนวคิดแบบศตวรรษที ่21 สพม.เขต 35

วันที ่20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจํานวน 6 ชั่วโมง
94 นางสาว ปิญชาน์ รินง้าว ครูชํานาญการพิเศษ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา การเรียนการสอน Active Learning สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ 

28 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 6 ชั่วโมง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําบันทึกประวัติการทํางาน Logbook Teacher โรงเรียนลําปางกัลยาณี
3.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล21-23 ธ.ค.  2561 จํานวน 18 ชั่วโมง ณ ลานสุขภาพ ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

4.การอบรมหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม และแนวคิดแบบ ศตวรรษที ่21 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันที ่20 ม.ค. 2562จํานวน 6 ชั่วโมง

95 นางสาว แพรพลอย คําปิงบุตร ครูชํานาญการพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําบันทึกประวัติการทํางาน Logbook Teacher โรงเรียนลําปางกัลยาณี
96 นาง ปราณี สวนเจริญ
97 นาง อริศรา บุญยืน ครูชํานาญการ 1. กิจกรรมเปดิกล่องชอล์ก คร้ังที่ 16 ปกีารศึกษา 2561 Learning is our LIFE 16 พ.ย. 2561 (6 ชม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.การอบรมเชงิปฏบิติัการ การทําบนัทกึประวัติการทํางาน Logbook Teacher วันที่ 14 ธันวาคม 2561 จํานวน  3 ชั่วโมง  โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
98 นาง นิชานันท์ เมฆศิริ ครูชํานาญการ 1. กิจกรรมเปดิกล่องชอล์ก คร้ังที่ 16 ปกีารศึกษา 2561 Learning is our LIFE 16 พ.ย. 2561 (6 ชม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.การอบรมเชงิปฏบิติัการ การทําบนัทกึประวัติการทํางาน Logbook Teacher วันที่ 14 ธันวาคม 2561 จํานวน  3 ชั่วโมง  โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
99 นางสาว อริสรา ปินใจ ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏบิัติการ การทําบันทึกประวติัการทํางาน Logbook Teacher วนัที ่14 ธนัวาคม 2561 จํานวน  3 ชั่วโมง  โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

100 นางสาว อัจฉรา ชื่นใจ ครู 1. อบรมเชิงปฎิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)" โรงเรียนลําปางกัลยาณี
2. เข้าร่วมอบรม Winter 2019 Five-Week Massive Open Online Course หัวข้อ "Content-based Instruction" The American English (AE) E-Teacher Program 

3. เข้าร่วมอบรม 1-hour webinar หัวข้อ Teens together: collaborative learning and project work Cambridge University Press

4. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพาะพันธุป์ัญญา : จาก RBL สู่ SEEEM "  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
5. เข้าร่วมอบรม the Seminar for Teachers of English หัวข้อ "Classroom Management Seminar" The American University 

Alumni Language Center 

6. ได้สําเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยยดึถอืภารกจิและพื้นที่ปฏบิัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

7. Addressing human trafickking and mordern slavery in the language classroom British Council 

101 นางสาว สุวรีย์ ศิริวรรณ ครูผู้ช่วย 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
2. อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพืน้ที่ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขัน้พื้นฐาน

ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

102 นาง นพพร ปรียานนท์ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
103 นางสาว ศิรินทิพย์ รุมารถ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
104 นาย พงศ์เกษม เตชะสาย ครูผู้ช่วย บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
105 นางสาว ประภาพร โล่ตระกูล ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
106 นางสาว สุภานัน ปัญญาใหญ่ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
107 นาง พัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
108 นาย กรกฏ อุ่นเรือน พนักงานราชการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

109 นางสาว ภัสรลักษณ์ ใจขัด ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
110 นาง ปัทมาพร อินดาวงศ์ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
111 นางสาว ณัฐภรณ์ ใจวงศ์ ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
112 นาง พิชญาภา ไชยวรรณ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
113 นางสาว อรวรรณ กันธิมา ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
114 นางสาว มานิตา ดวงสุดา ครูผู้ช่วย บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
115 นาง พรพรรณ์ ไชยเมือง ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
116 นาย ปฐวี มณีวงศ์ ครู ชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ : วิจิตรสัญจร  คร้ังที ่1 ประจําปี 2562 คณะวิจติรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
117 นางสาว สิริญา ศรีชัย ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
118 นาง วัฒนะ ทองปัญญา ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
119 นาง วีณา ศิรประภาศิริ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
120 นาง ระวิวรรณ ภักดี ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
121 นางสาว สกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ ครู บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
122 นาย ธีรพันธ์ ปิงแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
123 นาง อัญชญา ต๊ะนา ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
124 นาง ศรีนวย สําอางค์ศรี ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
125 นาง หทัยภัทร ล้ินทอง ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
126 นาง สุภาณี ธิสาระ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
127 นาย สุพล เครือสาร ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

128 นาง เพ็ชรศรี ทิพกนก ครูชํานาญการพิเศษ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกการปฏิบัติงาน (LoGbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
129 นาย อนุชิต แสงศิริรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
130 นาย จีรศักด์ิ ถาน้อย ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
131 นาย สมบูรณ์ เหมือนจันทร์ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
132 นาง เบญญาภา วรรณมณี ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
133 นางสาว ศิริลักษณ์ ใจขาว ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
134 นาง จันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง ครูชํานาญการพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
135 นาง มาลินี สายสิงห์ทอง ครูชํานาญการพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
136 นาง อนงค์วรรณ ไชยเตกุล ครูชํานาญการพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
137 นาง ผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
138 นาย กู้เกียรติ ต้ังพระกิตติคุณ ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
139 นาย ชเลงศักด์ิ ฤกษ์วัลย์ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
140 นางสาว พิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช ครูชํานาญการพิเศษ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
141 นางสาว สายทอง อินถาสาร ครูชํานาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)" โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับกิจกรรมการคิดเชิง บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
คํานวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย coding"

142 นางสาว ศิรินุช ใจศีลธรรม ครูชํานาญการพิเศษ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
2. อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับกจิกรรมการคิดเชิง บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
คํานวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย coding"
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

143 นาง อัญญ์ชลีย์ สิทธิ ครูชํานาญการพิเศษ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
2. อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับกจิกรรมการคิดเชิง บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
คํานวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย coding"

144 นาง อรชร ฤกษ์วัลย์ ครูชํานาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)" โรงเรียนลําปางกัลยาณี
145 นาง มณีรัตน์ ภิญโญ ครูชํานาญการ บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook Teacher) โรงเรียนลําปางกัลยาณี
146 นาย ชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครูชํานาญการพิเศษ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)" โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2. อบรมหลักสูตร "Infographics : What&How?" มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
151 นาง ขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ ครูชํานาญการ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2. อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับกจิกรรมการคิดเชิง บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
คํานวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย coding"

152 นาย ชลธิช ณ ลําปาง ครูผู้ช่วย 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
153 นาย บุญเทียม เทพปินตา ครูชํานาญการพิเศษ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
154 นาย พรชัย มั่นเหมาะ ครูชํานาญการพิเศษ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
155 นาย ยุทธนา เถียรประภากุล ครูชํานาญการ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
156 นาย พรหมรังษี ทรงศรีสกุล ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
157 นางสาว สมพร กอนเชื้อ ครูชํานาญการพิเศษ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
158 นาง ทิพวรรณ หงษ์แก้ว ครูชํานาญการ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
159 นาง สุดรัก ราชประสิทธิ์ ครูชํานาญการ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
160 นาย ฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ ครูชํานาญการ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การบันทึก logbook Teacher” โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.35

3.อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร Visual Thingking การคิดและการ
ส่ือสารการคิดด้วยภาพ สพม.35

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.35

3 นางสาว รัตติพร เสาจินดารัตน์ ครู 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4 นางสาว พิสุทธิพ์รรณ สุนันต๊ะ ครูชํานาญการ - -

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษา
ต่อและการมีงานทํา ศูนย์แนะแนวจังหวัดลําปาง

2.การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที ่21-23 ก.ค 62

เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

5 ครูชํานาญการพิเศษ

1 นางสาว นันทนาพร วงศ์ยศ ครูชํานาญการพิเศษ

2 นางสาว ศศลักษณ์ เครือนันตา ครู

นาง ศิริวรรณ วรงค์วรรธนะ
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.ร่วมกิจกรรม คิดเป็น ต้ังเป้าหมายเป็น เรียนเป็น ทํางานเป็น ณ โรงเรียนชุมพล โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

2.การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที ่21-23 ก.ค 62

เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว เพือ่การศึกษา
ต่อและการมีงานทํา ศูนย์แนะแนวจังหวัดลําปาง

4.ร่วมกิจกรรม อาวีวบริการ ตลาดนัดอาชีพ สารพัดช่างลําปาง (Fix it Center) วิทยาลัยสารพัดช่างลําปาง

5.บทบาทของนักการศึกษาในยุค Disruptive Education มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลําปาง

6.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

7.ร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลําปาง

นางสาว ภาวรินทร์ วงค์ป่าขาม ครูอัตราจ้าง 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว เพือ่การศึกษา
ต่อและการมีงานทํา ศูนย์แนะแนวจังหวัดลําปาง

3.การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที ่21-23 ก.ค 62

เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

6 พรศรี เหล่ียมพงศาพุทธิ ครูชํานาญการพิเศษนางสาว
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน ป2ี562 โรงพยาบาลลําปาง

3.การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที ่21-23 ก.ค 62

เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

4.ดําเนินการอบรม โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุจากจราจรในกลุ่ม
เด็กนักเรียนในปี 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว เพือ่การศึกษา
ต่อและการมีงานทํา ศูนย์แนะแนวจังหวัดลําปาง

6.เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

7.สัมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา

8.สัมนาเพือ่เตรียมความพร้อมในการรับสมัครคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิททยาลัยนเรศวร ผ่านระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9.ศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนเพือ่ทีป่รึกษา โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

10.เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสานฝัน สวนดุสิต คร้ังที ่2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลําปาง
8 นาง ธนภรณ์ โกศล ครูชํานาญการพิเศษ - -

7 ครูชํานาญการพิเศษกนกพร นิลแพทย์นางสาว



 325
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมหลักภาษาไทย สอนอย่างไรให้น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

1.อบรมผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการตามสระภาษาไทย รหัส CS00401สําหรับเด็กทีม่ี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
ลําปาง

2.อบรมผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการตามสระภาษาไทย รหัส CS0101 สําหรับเด็กทีม่ี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
ลําปาง

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมหลักภาษาไทย สอนอย่างไรให้น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

3.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน สพม.35

9 ครูชํานาญการนางสาว

ครูชํานาญการ

มัลลิกา อิ่มลาภ

นาง สายพร นาละออง ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษ

11

10 นาง วิไล มังจักร์

12 นางสาว รัตนา ธิชูโต
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมหลักภาษาไทย สอนอย่างไรให้น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
15 นางสาว สุปราณี กาศเกษม ครูชํานาญการพิเศษ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี

การศึกษา 2562
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมหลักภาษาไทย สอนอย่างไรให้น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

16 นาง ญาณสิรีค์ วงค์เขียว

ศิริพร ทวีชาติ

13 นาง จุฬารัตน์ ยะรินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการ

ครู

นางสาว

17 กาญจนา ต๊ะวงศ์ษานาง

14
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตเพือ่พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนร่มสนใน
ศตวรรษ ที ่21

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.ประชุมปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือมาตรฐาน (ข้อสอบ) ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

3.อบรมออนไลน์เร่ือง สุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรม หลักสูตรสําหรับ
ข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย

1.อบรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตเพือ่พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนร่มสนใน
ศตวรรษ ที ่21

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

21 นาย วิสิฐ ตีรณวัฒนากูล ครูชํานาญการพิเศษ - -

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

22 ครูชํานาญการ

19 นาย

20

18

นาง พิกุลทอง เปล่งศิริ

ครู

กิติศักด์ิ พรมคํา ครู

นางสาว กมลรัตน์ ชัยชนะ

ครูอัตราจ้างนางสาว เปรมจิตร เกลียวฝ้ัน
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

3.ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.อบรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตเพือ่พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนร่วมสนใน
ศตวรรษที ่21

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

3.ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

25 นาง ลลิตา ประชุมฉลาด 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.โครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจําปี 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.การฝึกอบรมการอ่านภาษาและเขียนภาษาล้านนาเบือ้งต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

รักชนก ศรีชมภู ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษ

24 นาง

23 นาง พรทิพา ผันผาย
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง ลลิตา ประชุมฉลาด 4.การอบรมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม จํานวน 6 ชั่วโมง สพม.35 

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

4.อบรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตเพือ่พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนร่วมสนใน
ศตวรรษที ่21

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

3.การพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
กลุ่มสาะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

28 นาง กัญญารัตน์ นาคอ่อน ครูชํานาญการ 1.อบรมครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัญชลี ไชยดี ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษขวัญเรือน เพ็งมา

นาง27

26 ว่าที่
ร้อยตรี



 330
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง กัญญารัตน์ นาคอ่อน 2.ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การอบรมการพัฒนาวิทยฐานะแนวทางใหม่ใน ว.21 เครือข่ายครูล้านนา

3.ประชุมวิชานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียนจํานวน 6 ชั่วโมง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

5.กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม จํานวน 6 ชั่วโมง สพม.35

6.การสัมนาประกวดบรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โครงการสัมนาเร่ือง
การประกวดบรรยายธรรม

สํานักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

30 นางสาว ณฐาวิภา ดอนอุบล ครูผู้ช่วย 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการพิเศษโสภิณ ศิริคําน้อย29 นาง



 331
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว ณฐาวิภา ดอนอุบล 2.เป็นคณะกรรมการดําเนินการประชุมวิชานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
 คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทัว่ประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรงศึกษาธิการ

4.อบรมพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานควาคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สพม.35

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

3.ประชุมวิชานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

3.อบรมหลักสูตรโอลิมปิก วิชาภูมิศาสตร์ โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอ
วน. ค่าย 1

33 นางสาว เมธาพร สงกานต์ทิพ ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการ

ศราวุฒิ สุภายอง

31

ครูชํานาญการ

นาง สุพรทิพย์ เปีย้ปลูก

32 นาย



 332
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

3.อบรมพัฒนาครู เร่ือง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.เข้าร่วมการคัดเลือกผลงานดีเด่นครูผู้สอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

สพม.35

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน สพม.35 

6.คณะกรรมการดําเนินประชุมวิชานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนภาพครู เร่ืองศาสตร์ กษัตรย์ สู่การพัฒนา
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

3.อบรมหลักสูตรลดความเส่ียงกับภัยพิบัติธรรมชาติ สพฐ.

4.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

ครูชํานาญการ

ครูนาย อาทิตย์ ต๋ันมาเชื้อ

ทัศนีย์ ทนุกิจนางสาว

35

34



 333
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ครูอัตราจ้าง 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.อบรมกิจกรรม PLC โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35 

4.อบรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตเพือ่พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนร่วมสนใน
ศตวรรษที ่21

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5.การบรรยายวิชาการ ประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

37 นาย เสรี จันมะยม ครูชํานาญการ 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

38 นาย สินชัย ชวลิตพิเชฐ ครูชํานาญการ 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.จิตอาสาในวันบริจาคโลหิต แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนลําปางกัลยาณี

36

นาง ปิน่ทิพย์ อินกร

ดวงฤทัย ธนามีนางสาว

ครูชํานาญการพิเศษ39



 334
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

40 นาง วาสนา ชัยเนตร ครูชํานาญการ 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.เป็นวิทยากรในการอบรมทบทวนหลักสูตรสู่แผนการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยาครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.รุ่น 
2 (ภาคเหนือ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

3.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ วันที ่18 มิถุนายน ประจําปี
งบประมาณ 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

43 นาย ชัยวุฒิ คมประดิษฐ์ ครูชํานาญการพิเศษ 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการพิเศษจันทรัตน์ ดวงฟู

42

นาง

นาง จันทนา สัญญเดช

41

ครูชํานาญการพิเศษ
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาย ชัยวุฒิ คมประดิษฐ์ 2.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยาครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.รุ่น 
2 (ภาคเหนือ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

3.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ วันที ่18 มิถุนายน ประจําปี
งบประมาณ 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต 
ประชุมเสวนาการต่อต้านทุจริต สพม.35 กับการต่อต้านทุจริต สพม.35 

2.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

4.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ วันที ่18 มิถุนายน ประจําปี
งบประมาณ 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5.จิตอาสาในวันบริจาคโลหิต แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษนางสาว อําไพ มนัสสันติ

นาง วัชรียา กฤตสิริทิพย์45

44
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.จิตอาสาในวันบริจาคโลหิต แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

3.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.เป็นคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
คร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ 
ภาคเหนือร่วมกับโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

5.ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วในงาน Thailand Stem Festival โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
48 นาง พรนภัส เอื้อแท้ ครูชํานาญการพิเศษ 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี

 2562
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการพิเศษ

ทิพวรรณ์ บุญเป็ง

นาง ณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร46

นาง47 ครูชํานาญการพิเศษ
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง พรนภัส เอื้อแท้ 2.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

3.ประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ัง
ที ่2 "นวัตกรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ"

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5.กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมทางวิชาการ ระดับเทศบาล 
2562

เทศบาลลําปาง

6.เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจําปี 2562 หน่วยตําราจสันติบาลลําปาง
1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

50 นาย ณัฏฐพล ขวัญเจริญ ครูชํานาญการ 1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

3.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการพิเศษนงนภัส พงศ์สุพัฒน์นาง49



 338
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาย ณัฏฐพล ขวัญเจริญ
4.เป็นคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
คร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ 
ภาคเหนือร่วมกับโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

5.นํานักเรียนร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมในสาขาปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกล มหาวิทยาลัยรามคําแหง

51 นาง วรัฐทยา ฝ้ันสืบ ครูชํานาญการ 1.นํานักเรียนร่วมโครงงานนวัตกรรม ในงาน 30 INTERNATIONAL INVENTION, 
INNOVATION & TECHNOLOGY EXHIBITION 2019 และได้รับรางวัล ITEX 2019 
SILVER MEDAL

MaLaysia

2.กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมทางวิชาการ ระดับเทศบาล 
2562

เทศบาลนครลําปาง

3.วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

6.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยาครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.รุ่น 
2 (ภาคเหนือ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์



 339
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง วรัฐทยา ฝ้ันสืบ 7.ประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ัง
ที ่2 "นวัตกรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ"

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

3.นํานักเรียนร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมในสาขาปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกล มหาวิทยาลัยรามคําแหง

53 นางสาว รุ่งนภา ถนอมรอด ครูชํานาญการ
1.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

4.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5.เป็นคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
คร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ 
ภาคเหนือร่วมกับโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

ครูชํานาญการนาง ศิริกานดา กันธิดา52



 340
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว รุ่งนภา ถนอมรอด
6.เป็นกรรมการวิพากษ์โครงงาน สาขาคณิตศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษฯ คร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ 
ภาคเหนือร่วมกับโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

7.นํานักเรียนร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมในสาขาปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกล มหาวิทยาลัยรามคําแหง

8.ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วในงาน Thailand Stem Festival โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

1.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

3.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต 
ประชุมเสวนาการต่อต้านทุจริต สพม.35 กับการต่อต้านทุจริต สพม.35 

55 นาง วาริศา ไชยญา ครูชํานาญการ 1.วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" 
ปี 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นาง จุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล ครูชํานาญการ54
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง วาริศา ไชยญา 3.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

4.ร่วมโครงการบรรยายสร้างจิตสํานึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.จิตอาสาในวันบริจาคโลหิต แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.เป็นคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
คร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ 
ภาคเหนือร่วมกับโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

57 นาย บรรเจิด สระปัญญา ครูชํานาญการ 1.กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมทางวิชาการ ระดับเทศบาล 
2562

เทศบาลลําปาง

2.วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" 
ปี 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยาครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.รุ่น 
2 (ภาคเหนือ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

ครูชํานาญการ56 ธีรวัฒน์ กันทะนาย
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาย บรรเจิด สระปัญญา 4.ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนครูภาคเหนือ ในการถอดประการณ์เพือ่จัดทําแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ รายวิชาคณิตศาสตร์ สพฐ.

5.เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา "นวัตกรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ"

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.เสนองานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ โรงเรียนลําปางกัลยาณี ในทีป่ระชุม
วิชาการระดับชาติทางการศึกษา "นวัตกรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ"

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.วิทยากรบรรยาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และกระบวนการสร้างโครงงานวิจัยไทยยุคใหม่สากล
 และการสร้างโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการทีส่อดคล้องกับทิศทางโครงงานวิจัยระดับ
นานาชาติ

โรงเรียนกําแพงเพรช

7.วิทยากรบรรยายพิเศษ ทิศทางโครงงานวิจัยระดับนานาชาติ กับกระบวนการสร้าง
โครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการในโลกยุคใหม่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

8.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ลําปาง

9.วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตสาสตร์ เร่ืองการใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จังหวัดลําพูน

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ลําพูน
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.นํานักเรียนร่วมโครงงานนวัตกรรม ในงาน 30 INTERNATIONAL INVENTION, 
INNOVATION & TECHNOLOGY EXHIBITION 2019 และได้รับรางวัล ITEX 2019 
SILVER MEDAL

KUALALUMPUR, MALAYSIA

2.กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมทางวิชาการ ระดับเทศบาล 
2562

เทศบาลลําปาง

3.วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวน โรงเรียนลําปางกัลยาณี
4.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปี
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5.อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สสวท.

6.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยาครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.รุ่น 
2 (ภาคเหนือ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

7.ประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ัง
ที ่2 "นวัตกรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ"

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

59 นาง สุชาดา สุวรรณศิริ ครูชํานาญการพิเศษ
1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

60 นาย สุขพัฒน์ โสรัจจกิจ ครูชํานาญการ - -

ครูผู้ช่วยนางสาว วรัญยา ศรีตาบุตร58
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

61 นาง อําไพ จันมะยม ครูชํานาญการพิเศษ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

62 นาย กฤชณ์ิพจน์ สะอาด ครูชํานาญการพิเศษ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

63 นาง จิตรา เครือตัน ครูชํานาญการพิเศษ 1.หลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปีการศึกษา2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

64 นาย ชลอ ประชุมฉลาด ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.หลักสูตรเพิม่พูนความรู้ให้แก่วิทยากรค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี (หลักสูตรเคมีวิเคราะห)์ สอวน.

2.หลักสูตร"ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ป2ี562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
66 นาง สิริวิมล นิรันดร์กุลสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ 1.หลักสูตร "ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้" ปีการศึกษา2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนลําปางกัลยาณี
68 นาง ปารมี สุปินะ ครูชํานาญการพิเศษ 1. ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 16 ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภูวณัฐ โพธิง์าม

นาง นาริฐา อินถานะ

67 นาย

ชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธิ์นาย

69

65 ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษ
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.อบรมหลักสูตรค่ายฯ สอวน.วิชาเคมี (จํานวน78ชั่วโมง) 19-29 เมษายน 2562 สพฐ.

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
71 นาง เนื้อน้อง ศรีตะบุตร ครูชํานาญการพิเศษ 1.การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยี

และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที ่21-23 ก.ค 62
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

1.การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที ่21-23 ก.ค 62

เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิจัยในห้องเรียน วันที ่22 สิงหาคม 2562 ศูนย์การวัดและประเมินผล สพม.35 ลําปาง

1. การประชุมวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองวิจัยในชั้นเรียน วันที ่22 สิงหาคม 2562 ศูนย์การวัดและประเมินผล สพม.35 ลําปาง

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยาการครู ศูนย์โรงเรียนขยายผลมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 25-26 พ.ค. 62

สพฐ.

74 นาง กัญญารัตน์ มูลวิชา ครูชํานาญการ 1.หลักสูตรเพิม่พูนความรู้ให้แก่วิทยากรค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี (หลักสูตรเคมีวิเคราะห)์ สอวน.

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

นาง

นาย

นาย

ครูชํานาญการพิเศษ

จิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า

นพพร ปุกคํา

นงนุช แสนเงิน70

72

73

ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการ
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง กัญญารัตน์ มูลวิชา 3.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที ่17-21 กค. 2562 (จํานวน 40 ชั่วโมง) สพฐ และ สสวท.

75 นางสาว นารีรัตน์ รุ่งเรือง ครูชํานาญการ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

76 นาง บุญฑริกา วงศ์คําลือ ครูชํานาญการ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1. ประชุมเชิงปฏบิติัการเพิ่มพนูความรู้วชิาเคมีค่าย 1 สอวน.ใหแ้ก่ครูวทิยากรค่าย 9-12 พ.ค.62 สพฐ. , สสวท. , สอวน.

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

3.ครูสังเกตการณ์แข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ คร้ังที1่5 (10-14 มิถุนายน 62) ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4.ประชุมสัมนาจัดทําแผนการดําเนินจัดงาน3ทศวรรษ น้ําพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิก
วิชาการ 19-22 ส.ค.62

สพฐ.

78 นาย ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ ครูชํานาญการ 1.การอบรมหลักสุตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)แบบ
ออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร1 จํานวน 20 ชั่วโมง สสวท.

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ป2ี562 จํานวน16
ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

4.ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาวิทยากรแกนนําวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สสวท.

นางสาว ตรีนุช เพชรแสนงาม77 ครูชํานาญการ
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การพัฒนาทักษะการทําโครงการฟิสิกส์ สสวท.

3.การเตรียมความพร้อมวิทยากรครูศูนย์ขยายผลฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์

4.การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและเป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ สพม.35 

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (จํานวน 16 
ชั่วโมง) ระหว่างวันที ่9-10 พ.ค.2562

สพฐ และ สสวท.

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน สพม.35 

82 นางสาว รุจิรัตน์ เป็งสา ครู 1.การฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาวิทยยาศาสตร์โลกและอวกาศ สอวน.

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
83 นางสาว จริยา กําลังมาก ครู 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

81 นางสาว

นภารัตน์ สูตรเลข

ดุษฎี ศรีทรงราช

80

79 นาย

ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการ

ศิริญา สุวรรณศร

ครูชํานาญการนาง



 348
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว จริยา กําลังมาก 2.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

1.เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ อพวช

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ สสวท.

4.ประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู โครงการ สควค. 2562 สสวท.

5.เข้าร่วมโครงการงานเวทีเยาวชนไทย อนุรักษ์ ความหลากหลายทางธรรมชาติเพือ่ความ
ยั่งยืน อพวช

6.ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คร้ังที1่1 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

7.ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ป2ี562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

8.นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Globe Student Research Competition
 2019

สสวท.

85 นางสาว วริศรา กุณาบุตร ครูผู้ช่วย
1. อบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี จํานวน 78 ชั่วโมง ระหว่างวันที ่19-29 เมษายน
 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยี สสวท และมูลนิธิ
สอวน.

84 นาง จิรารัตน์ วงศ์วิไล ครูผู้ช่วย



 349
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว วริศรา กุณาบุตร 2. การประชุมวิชาการนักเรียนโครงารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน "วิทยาศาตร์พัฒนาชีวิตพลัง
ความคิดพัฒนาโลก" วันที ่21-23 ก.ค. 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์ โลก และอวกาศโอลิมปิก วันที ่
26 มีนาคม - 3 เมษายน สอวน.

2. วันที ่22-27 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาตร์โลกและ
อวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยาการครู ศูนย์โรงเรียนขยายผล 2 
(ภาคเหนือ)

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

4. อบรมการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อการดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

88 นาย ประทีป จันทร์มล ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

86 นาย

87

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

นาย นิรันดร์ นามนคร ครูชํานาญการพิเศษ

ครู
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาย ประทีป จันทร์มล
2.PLC Workshop about Teaching English

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3. การประชุมวิชาการนักเรียนโครงารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน "วิทยาศาตร์พัฒนาชีวิตพลัง
ความคิดพัฒนาโลก" วันที ่21-23 ก.ค. 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3.อบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐาน ความคิด การแยก
ระหว่างผลประโยชน์ สพม.35 

4. การประชุมวิชาการนักเรียนโครงารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน "วิทยาศาตร์พัฒนาชีวิตพลัง
ความคิดพัฒนาโลก" วันที ่21-23 ก.ค. 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

90

วราภรณ์ ช้างวิเศษนาง

นาง รุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว ครูชํานาญการ

89 ครูชํานาญการพิเศษ
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3.โครงการส่งเสริมและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมคร้ังที ่3 อาหารเคร่ืองด่ืม และ
สมาชิกบําบัด SKT เพือ่สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสําหรับ
นักเรียนในโครงการ English Program Mini English เขตภาคเหนือ

ศูนย์ประสานงานโรงเรียนใน
โครงการ EP/MEP ภาคเหนือ

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3.The AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019
AFS Intercultural Programs 
Thailand

94 นาย หรินทร์ คะระวาด ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

93 นางสาว ศิรินทร์ สุดเจริญ

91

ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษนาง

จงกลณี ภักดีเจริญ92

พรทิพย์ จักรแก้ว

นาง
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาย หรินทร์ คะระวาด
2.PLC Workshop about Teaching English

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3.The AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019
AFS Intercultural Programs 
Thailand

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English  สพม.35

98 นาง ปราณี สวนเจริญ ครูชํานาญการ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

นาง มยุรี ท้าวศรีชัย ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษ

95

96

97 นางสาว แพรพลอย คําปิงบุตร

ปิญชาน์ รินง้าวนางสาว
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง ปราณี สวนเจริญ 3.อบรมหลักสูตร Boot Camp สพม.35 

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3.อบรมหลักสูตร Boot Camp สพม.35 

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

102 นางสาว อัจฉรา ชื่นใจ ครู 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

3.What about the fifth skill of viewing Macmillan Education

อริสรา ปินใจ101

นาง นิชานันท์ เมฆศิริ

นางสาว ครูชํานาญการ

นาง99

ครูชํานาญการ100

อริศรา บุญยืน ครูชํานาญการ



 354
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว อัจฉรา ชื่นใจ
4.เทคนิคการนําเสนองานวิชาการ Technical Acadamic Presentation

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

5.หลักสูตรสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพืน้ฐานการวิจัยผ่าน PLC มูลนิธิศักด์ิพรทรัพย์

6.รู้รอบด้านการนําเสนอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

7.อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online
กรมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์

8.ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งพูดภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1- ม.3 สพม.35 

9.กรรมการฝ่ายเลขานุการและประมวลผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ สพม.35 

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.PLC Workshop about Teaching English
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.35

1.หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนจัดการเรียนรู้ ป2ี562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมภาษาฝร่ังเศส เพือ่อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาฝร่ังเศสภาคเหนือ

105 นางสาว ศิรินทิพย์ รุมารถ ครูชํานาญการ 1.หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนจัดการเรียนรู้ ป2ี562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

103 นางสาว

นพพร ปรียานนท์104 นาง ครูชํานาญการพิเศษ

ครูผู้ช่วยสุวรีย์ ศิริวรรณ



 355
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว ศิรินทิพย์ รุมารถ
2.อบรมภาษาฝร่ังเศส เพือ่อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาฝร่ังเศสภาคเหนือ
1.หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนจัดการเรียนรู้ ป2ี562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมภาษาฝร่ังเศส เพือ่อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาฝร่ังเศสภาคเหนือ

3.ประชุมเตรียมการสอนการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้ช่วยสอนภาษาฝร่ังเศส และรับตัวผู้ช่วย
สอนภาษาฝร่ังเศส ปี2562

สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และสถานฑูตฝร่ังเศส

1.หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนจัดการเรียนรู้ ป2ี562 วิทยากร โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.วิทยากรดําเนินงานกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ผ่านการงานในหัวข้อ แอ่วต้ีใด สพม.35

3.คณะกรรมการดําเนินประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 กลุ่มภาคเหนือตอนบน วิทยาศาตร์พัฒนาชีวิต พลัง
ความคิดพัฒนาโลก

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

108 นางสาว สุภานัน ปัญญาใหญ่ ครูชํานาญการ 1.หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนจัดการเรียนรู้ ป2ี562 วิทยากร โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.วิทยากรดําเนินงานกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ผ่านการงานในหัวข้อ แอ่วต้ีใด สพม.35

107 ประภาพร โล่ตระกูล

106

นางสาว

นาย พงศ์เกษม เตชะสาย

ครูชํานาญการ

ครูผู้ช่วย



 356
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว สุภานัน ปัญญาใหญ่ 3.คณะกรรมการดําเนินประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 กลุ่มภาคเหนือตอนบน วิทยาศาตร์พัฒนาชีวิต พลัง
ความคิดพัฒนาโลก

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนจัดการเรียนรู้ ป2ี562 วิทยากร โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.วิทยากรดําเนินงานกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ผ่านการงานในหัวข้อ แอ่วต้ีใด สพม.35

3.คณะกรรมการดําเนินประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 กลุ่มภาคเหนือตอนบน วิทยาศาตร์พัฒนาชีวิต พลัง
ความคิดพัฒนาโลก

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนจัดการเรียนรู้ ป2ี562 วิทยากร โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.วิทยากรดําเนินงานกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ผ่านการงานในหัวข้อ แอ่วต้ีใด สพม.35

3.คณะกรรมการดําเนินประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 กลุ่มภาคเหนือตอนบน วิทยาศาตร์พัฒนาชีวิต พลัง
ความคิดพัฒนาโลก

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.โครงการอบรมครูภาษาญีปุ่น่ การอบรมเพือ่พัฒนาความสามรถภาษาญีปุ่น่ คร้ังที ่8 
ระหว่างวันที ่1-26 เม.ย. 62

กระทรวงศึกษาธิการ

109

110

พัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์นาง

กรกฏ อุ่นเรือนนาย พนักงานราชการ

ครู
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูเหอเป่ย ประเทศจีน มหาวิทยาลัยครูเหอเป่ย ประเทศจีน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ป2ี562 จํานวน16
ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.สอบผ่านหลักสูตรสําหรับข้าราชการ 2 กันยายน 2562 เครือข่ายสุจริตไทย
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ป2ี562 จํานวน16
ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.สอบผ่านหลักสูตรสําหรับข้าราชการ 2 กันยายน 2562 เครือข่ายสุจริตไทย

3.อบรมการใช้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ หลักสูตรการให้
คําปรึกษาวัยรุ่น

กรมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์

1.ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูเหอเป่ย ประเทศจีน มหาวิทยาลัยครูเหอเป่ย ประเทศจีน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ป2ี562 จํานวน16
ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

114 นาง พิชญาภา ไชยวรรณ ครูชํานาญการ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ป2ี562 จํานวน16
ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

115 ครู 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมเกาหลีและเทคนิคการสอนภาษาเกาหลี สพฐ.
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ป2ี562 จํานวน16
ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาเกาหลีภาคเหนือ

112

113

ครูชํานาญการ

นางสาว

ครูชํานาญการนาง ปัทมาพร อินดาวงศ์

ครู

ภัสรลักษณ์ ใจขัดนางสาว111

ณัฐภรณ์ ใจวงศ์
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว อรวรรณ กันธิมา 4.วิทยากรกิจกรรมค่ายเกาหลี one day camp โรงเรียนจักรคําลําพูน

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมเกาหลีและเทคนิคการสอนภาษาเกาหลี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ป2ี562 จํานวน16
ชั่วโมง โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.กิจกรรมค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้ม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

4.วิทยากรกิจกรรมค่ายเกาหลี one day camp โรงเรียนจักรคําลําพูน

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.อบรมโครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.อบรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตเพือ่พัฒนาทักษะชีวิต เทศบาลลําปาง

4.ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เทศบาลลําปาง

5.อบรมพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สพม.35

118 นาย ปฐวี มณีวงศ์ ครู ชํานาญการ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นาง

116

117

มานิตา ดวงสุดา

พรพรรณ์ ไชยเมือง

ครูผู้ช่วย

ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาว
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาย ปฐวี มณีวงศ์ 2.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการสอนศิลปะด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ 
สาระศิลปะ จังหวัดลําปาง

3.อบรมหลักสูตรลดความเส่ียงกับภัยพิบัติธรรมชาติ สพฐ.

1.อบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

2.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.การประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะด้วยรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้การสอนศิลปะ สพม.35

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.เข้าร่วมงาน International Folklone Festival of Azores Cinfaes Village (CIOFF)

3.35th International Folklone Festival of Azores COFIT (CIOFF)

4.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6

สพม.35

119

120 วัฒนะ ทองปัญญานาง

สิริญา ศรีชัยนางสาว

ครูชํานาญการพิเศษ

ครู



 360
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.เข้าร่วมงาน International Folklore Festival of Azores Cinfaes Village (CIOFF)

3.35th International Folklone Festival of Azores COFIT (CIOFF)

4.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3

สพม.35

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.เข้าร่วมงาน International Folklore Festival of Azores Cinfaes Village (CIOFF)

3.35th International Folklone Festival of Azores COFIT (CIOFF)

4.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3

สพม.35

5.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6

สพม.35

123 นางสาว สกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ ครู 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.เข้าร่วมงาน International Folklone Festival of Azores Cinfaes Village (CIOFF)

121

122 นาง ครูระวิวรรณ ภักดี

วีณา ศิรประภาศิรินาง ครูชํานาญการ



 361
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว สกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ 3.หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย สพฐ.

4.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3

สพม.35

5.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6

สพม.35

1.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3

สพม.35

2.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6

สพม.35

3.อบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐาน ความคิด การแยก
ระหว่างผลประโยชน์ สพม.35

125 นาย ธีรพันธ์ ปิงแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.โครงสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
127 นาง ศรีนวย สําอางค์ศรี ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อัญชญา ต๊ะนานาง

นางสาว วรรณกมล ศุภวิมุติ

ครูชํานาญการพิเศษ126

124 ครูผู้ช่วย



 362
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง ศรีนวย สําอางค์ศรี 2.โครงสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.คณะกรรมการดําเนินกจิกรรมอบรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัทางจติเพือ่พฒันาทักษะชีวิต โรงเรียนลําปางกัลยาณี

128 นาง หทัยภัทร ล้ินทอง ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาเร่ืองการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและสุขภาวะในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ 
Active Learning

สพฐ.

2.อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา กรพัฒนาการเรียนรู้ E-Learning เพือ่พัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จํานวน 22
 ชั่วโมง

สพฐ.

130 นาย สุพล เครือสาร ครูชํานาญการพิเศษ

131 นาง เพ็ชรศรี ทิพกนก ครูชํานาญการพิเศษ 1.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาเร่ืองการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและสุขภาวะในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ 
Active Learning

สพฐ.

2.อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ E-Learning เพือ่พัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จํานวน 22
 ชั่วโมง

สสส.

129 ครูชํานาญการพิเศษสุภาณี ธิสาระนาง



 363
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง เพ็ชรศรี ทิพกนก
3.การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เทศบาลนครลําปาง

1.หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนจัดการเรียนรู้ ป2ี562 วิทยากร โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.เป็นวิทยากร หลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนจัดการเรียนรู้ ป2ี562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาเร่ืองการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและสุขภาวะในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ 
Active Learning

สพฐ.

133 นาย จีรศักด์ิ ถาน้อย ครูชํานาญการ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
134 นาย สมบูรณ์ เหมือนจันทร์ ครูชํานาญการ 1.คณะกรรมการกลางฝ่ายราจรและรักษาความปลอดภัย (โรงเรียนลําปางกัลยาณี) สพม.35

2.คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมอบรม โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุจากจราจร ในกลุ่มเด็กนักเรียน เทศบาลลําปาง

3.อบรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา สพม.35

4.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5.อบรมการใช้งานระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด สพม.35

132 ครูชํานาญการพิเศษนาย อนุชิต แสงศิริรัตน์



 364
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาย สมบูรณ์ เหมือนจันทร์ 6.วิทยากรอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยูห่วัครบ 67 พรรษา สพม.35

7.นํานักเรียนร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลระดับชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

3.อบรมสอนเพศศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning สพฐ.

4.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน สพม.35 

1.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (งานอาชีพ) สพม.35

2.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม อบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเพือ่
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในศตวรรษที ่21

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

137 นาย เดชพล ตรีเพ็ชร ครูอัตราจ้าง 1.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดสวนแก้ว ม.ปลาย (งานอาชีพ) สพม.35

138 นาง จันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
139 นาง มาลินี สายสิงห์ทอง ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

136

135

นางสาว ศิริลักษณ์ ใจขาว

ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการพิเศษ

เบญญาภา วรรณมณีนาง



 365
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง มาลินี สายสิงห์ทอง
2.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แปรรูปอาหาร ม.ต้น (งานอาชีพ) สพม.35 

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทําอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ ม.ปลาย (งานอาชีพ) สพม.35 

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย (งานอาชีพ) สพม.35 

142 นาย กู้เกียรติ ต้ังพระกิตติคุณ ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นําการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํา
นาณ) 28 ชั่วโมง สสวท.

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ป2ี562 (จํานวน18ชั่วโมง) สพฐ.

145 นางสาว สายทอง อินถาสาร ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ป2ี562 (จํานวน18ชั่วโมง) สพฐ.

ครูชํานาญการพิเศษ

143

144 นางสาว พิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช

ครูชํานาญการ

นาย

140 ครูชํานาญการพิเศษอนงค์วรรณ ไชยเตกุลนาง

ผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์นาง141

ชเลงศักด์ิ ฤกษ์วัลย์ ครูชํานาญการ



 366
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นางสาว สายทอง อินถาสาร 3.ผู้ช่วยวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นําภาพถ่ายมาทํา Video Presentation โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน สพฐ.

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ป2ี562 (จํานวน18ชั่วโมง) สพฐ.

3.หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี แบบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น หลักสูตร 1 รุ่นที2่ (จํานวน20ชั่วโมง) สสวท.

4.คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน สพฐ.

5.ผู้ช่วยวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตกแต่งรูปภาพเพือ่นําเสนอผ่าน Socail สพฐ.

147 นาง อัญญ์ชลีย์ สิทธิ ครูชํานาญการพิเศษ 1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ป2ี562 ตรวจพันธุท์ันด่วน 
(จํานวน24ชั่วโมง) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.ผู้ช่วยวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นําภาพถ่ายมาทํา Video Presentation สพฐ.

146 นางสาว ศิรินุช ใจศีลธรรม ครูชํานาญการพิเศษ



 367
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง อัญญ์ชลีย์ สิทธิ 4.คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน สพฐ.

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
2.โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ป2ี562 (จํานวน18ชั่วโมง) สพฐ.

1.ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ป2ี562 (จํานวน18ชั่วโมง) สพฐ.
3.ผู้ช่วยวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายภาพและการตกแต่งด้วยสมาร์ท
โฟน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

150 นาย ชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครูชํานาญการพิเศษ 1.หลักสูตร"ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้" ป2ี562 (จํานวน 16 ชั่วโมง) โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.หลักสูตรการออกแบบ Inforgafic/Inforgarphic Design (จํานวน 8 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

3.โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 (Stem 
Online) จํานวน18ชั่วโมง สพฐ.

4.หลักสูตรการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนยของครูผู้สอนของครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ (จํานวน6ชั่วโมง) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นาง มณีรัตน์ ภิญโญ

นาง

ครูชํานาญการ

148

149

อรชร ฤกษ์วัลย์ ครูชํานาญการพิเศษ



 368
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาย ชัยณรงค์ ภักศิลป์
5.การอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ การสอน
ปัญญาประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษา (จํานวน8ชั่วโมง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6.อาจารย์ทีป่รึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ประยุกต์ 
ระดับมัธยมตอนปลาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน Thailand STEM Festival 2019

สพฐ.

8.ครูทีป่รึกษาโครงงานทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรม คร้ังที่9 กลุ่มคอมฯ เร่ืองการคํานวณดัชนีมวลกาย โดยใช้เคร่ืองชั่งน้ําหนัก
อัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

9.ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียทองแดง การแข่งขันหุน่ยนต์อย่างง่าย ระดับมัธยม
ต้น งาน Thailand STEM

สพฐ.

10.ผู้ช่วยวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นําภาพถ่ายมาทํา Video Presentation สพฐ.

11.คณะกรรมการดําเนินการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ 
คณิต เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน วิทยาศาตร์
พัฒนาชีวิต พลังความคิดพัฒนาโลก

สพฐ.
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

1.หลักสูตร"ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้" ป2ี562 (จํานวน 16 ชั่วโมง)

2.โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ป2ี562 (จํานวน18ชั่วโมง) สพฐ.

3.ผู้ช่วยวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ 
ฉบับการ์ตูน สพฐ.

4.คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน สพฐ.

5.อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณแบบออนไลน์ วิชาวิทยาการคํานาณ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร1 (ม.4) รุ่นที ่3 จํานวน 20 ชั่วโมง สสวท.

152 นาย ชลธิช ณ ลําปาง ครูผู้ช่วย 1.โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ป2ี562 (จํานวน18ชั่วโมง) สพฐ.

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอม จํานวน 42.30 ชั่วโมง สพฐ.

3.โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจเคารพ จํานวน 24 ชั่วโมง กระทรวงยุติธรรม

5.อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาครูแกนนําเครือข่ายครู สควค. รายวิชาเทคโนโลยี 
วิทยาการคํานวณ หลักสูตร CS-KUP สําหรับครูผู้สอนวิทยาการคํานวณ ระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 28 ชั่วโมง

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนาง ขวัญจิตร สุวรรณวงศ์151
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แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาย ชลธิช ณ ลําปาง 6.ผู้ช่วยวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นําภาพถ่ายมาทํา Video Presentation สพฐ.

153 นาย บุญเทียม เทพปินตา ครูชํานาญการพิเศษ

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

154 นาย พรชัย มั่นเหมาะ ครูชํานาญการพิเศษ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
155 นาย ยุทธนา เถียรประภากุล ครูชํานาญการ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
156 นาย พรหมรังษี ทรงศรีสกุล ครู 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.ร่วมดําเนินการโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข

3.วิทยากร อบรมยุวอาสาคุ้มครองผู้บริโภค และอย.น้อย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
158 นาง ทิพวรรณ หงษ์แก้ว ครูชํานาญการ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
159 นาง สุดรัก ราชประสิทธิ์ ครูชํานาญการ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.วิทยากร อบรมยุวอาสาคุ้มครองผู้บริโภค และอย.น้อย โรงเรียนลําปางกัลยาณี

157 สมพร กอนเชื้อนางสาว ครูชํานาญการพิเศษ



 371
แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/

พัฒนาที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา

ต่อ นาง สุดรัก ราชประสิทธิ์ 3.ส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตเพือ่พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนร่มสนในศตวรรษที ่21 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน สพม.35 

5.ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน สพฐ.

1.วิทยากร อบรมยุวอาสาคุ้มครองผู้บริโภค และอย.น้อย โรงเรียนลําปางกัลยาณี

2.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Web Application ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. 
ระดับเขต คร้ังที ่69 ป2ี562

สพม.35 

3.วิทยากรอบรมโครงการเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัวครบ 67 พรรษา สพฐ.

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5.วิทยากร โครงการเด็กไทยปลอดภัย ห่วงไกลโรค NCDs ประจําปี 2562 สํานักงานสาธารณสุข ลําปาง

6.ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน สพม.35 

7.ร่วมดําเนินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข ลําปาง

160 นาย ฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ ครูชํานาญการ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "กล้าวรรณกรรม" รุ่นที ่15 (วันที ่1-4 ตุลาคม 2561) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด
2 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู โครงการ "อ่าน เขียน เรียน รู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที ่4 (วันที ่6-8 ตุลาคม 2561) บริษัท ส านักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จ ากัด
3 นายพิชิต พลหาญ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการสอนขับร้องประสานเสียง (19 พ.ย. 2561) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
4 นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประชุมสหภาพประชาชนรถรับ-ส่งนักเรียน โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด จ.ล าปาง
5 นางสาวปนัดดา ยะติน ครู ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (23 พ.ย. 2561) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง จ.

ล าปาง
6 นางสาวปนัดดา ยะติน ครู ประชุมครูแนะแนวสัญจร คร้ังที ่4 (28 พ.ย. 2561) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู ศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดเคล่ือนที ่( 25 พ.ย.2561) พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท
8 นายวิศิษฐ์ ชื่อหลาย ครู ศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดเคล่ือนที ่(25 พ.ย.2561) พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท
9 นางสาวนุชรี คิดอ่าน ลูกจ้างชั่วคราว ศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดเคล่ือนที ่(25 พ.ย. 2561) พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท
10 นางสาวปนัดดา ยะติน ครู น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติฯ ระดับปริญญาโท (29-30 พ.ย. 2561) มหาวิทยาลัยรามค าแหง
11 นางสาวแสงเดือน บุญยืน ครู ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ 

(29 พ.ย. 2561)
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

12 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครู การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและอบรมภาษาอังกฤษ (28 พ.ย. 2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
13 นางสาวอชิรญา เทพวัลย์ ครู การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและอบรมภาษาอังกฤษ (28 พ.ย. 2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
14 นางวิรากานต์ ปัน้รูป ครู การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและอบรมภาษาอังกฤษ (28 พ.ย. 2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
15 นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา ครู การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและอบรมภาษาอังกฤษ (28 พ.ย. 2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
16 นางสิริประทุม โตนะโพ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
17 นายสังเวียน เสียงดี ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
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โรงเรียนวังเหนือวิทยา

18 นางจรรยา คนธสิงห์ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
19 นางอ าพร พานทอง ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
20 นายรัฐนันท์ โรจน์ฐิติกุล ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
21 นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
22 นางปณิดา อะโนละ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
23 นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
24 นางสาวมะลิวัลย์ นันทะสี ครูอัตราจ้าง ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
25 นายวิศิษฐ์ ชื่อหลาย ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
26 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
27 นางวิรากานต์ ปัน้รูป ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
28 นางสาวจิตราภรณ์ วันละ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
29 นางสาวอชิรญา เทพวัลย์ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
30 ว่าที ่ร.ต.พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง (27 พ.ย. 2561) โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
31 นายประวิทย์ ค าพันธ์ ครุ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

32 นายสากล คิดอ่าน ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

33 นายศุภกร เลือลา ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

34 นายธีรวัฒน์ พานแก้ว ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

35 นายครรชิต บัวจีน ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

36 นางสาวสุพรรณี กาทอง ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่
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โรงเรียนวังเหนือวิทยา

37 นางสาวลดาวัลย์ คนอยู่ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

38 นางสุพรรษา ต๊ิบปาละวงศ์ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

39 นางสาวณภัทร ตนภู ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

40 นายเรวัติ เสียงโต ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

41 นายอภิชาต ดีงาม ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

42 นายจักรินทร์ จอมแก้ว ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

43 นางกานต์รวี ค าพันธ์ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

44 นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

45 นายอมรเทพ วงศ์ธิมา ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

46 นางปณิดา อะโนละ ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

47 นางสาวมะลิวัลย์ นันทะสี ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

48 นางสาวประภาพร มีเมล์ ลูกจ้างชั่วคราว ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

49 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี ลูกจ้างชั่วคราว ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (28 พ.ย. 2562) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม่

50 นางสาวปนัดดา ยะติน ครู เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษาเชิงรุกและเข้าร่วมฟังบรรยาย
งานเกษตรแม่โจ้ (11 ธันวาคม 2561)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

52 นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์ ครู เข้าร่วมอบรมครู อย.น้อย  (29 พฤศจิกายน 2561) โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
53 นายศุภกร เลือลา ครู ประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O_NET) 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561 (20 พ.ย. 2561)
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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โรงเรียนวังเหนือวิทยา

54 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน ครู ประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O_NET) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561 (20 พ.ย. 2561)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

56 นายศุภกร เลือลา ครู อบรมพัฒนาบุคลากรเพือ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (4-6 
มกราคม 2562)

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
แห่งประเทศไทย

57 นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการ อบรมพัฒนาบุคลากรเพือ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (4-6 
มกราคม 2562)

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
แห่งประเทศไทย

58 นางสิริประทุม โตนะโพ ครู อบรมพัฒนาบุคลากรเพือ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (4-6 
มกราคม 2562)

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
แห่งประเทศไทย

59 นายกฤติน พันธุระ ครู อบรมพัฒนาบุคลากรเพือ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (4-6 
มกราคม 2562)

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
แห่งประเทศไทย

60 ว่าที ่ร.ต.พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร ครู อบรมพัฒนาบุคลากรเพือ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (4-6 
มกราคม 2562)

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
แห่งประเทศไทย

62 นางปุณยนุช พรหมไชยวงศ์ ครู ประชุมโครงการให้ความรู้ พรบ. เงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 รุ่นที ่3 (6 
ธ.ค. 2561)

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง

63 นางสาวธัญรัตน์ พรหมมินทร์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติการงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

64 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (25-27 ธันวาคม 2561)

สพฐ.

65 นายิศิษฐ์ ชื่อหลาย ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (25-27 ธันวาคม 2561)

สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

66 นางกานต์รวี ค าพันธ์ ครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครู นักเรียนและพีเ่ล้ียง ธนาคารโรงเรียน (19 ธันวาคม 
2561)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

67 นางสาวรวิวรรณ ใจบุญ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครู นักเรียนและพีเ่ล้ียง ธนาคารโรงเรียน (19 ธันวาคม 
2561)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

68 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

69 นางสาวแสงเดือน บุญยืน ครู เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน (11-12 ธันวาคม 2561) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน ครู ประชุมตามโครงการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูล เคร่ืองมือส่งเสริมและประเมิน

ทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนด้วย 
Application I-Profile (26 ธ.ค. 2561)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

71 นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ ครู ประชุมตามโครงการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูล เคร่ืองมือส่งเสริมและประเมิน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนด้วย 
Application I-Profile (26 ธ.ค. 2561)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

72 นางสาวปนัดดา ยะติน ครู เข้าร่วมโครงการ PIM สัมมนาและทัศนศึกษาส าหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยม
เครือข่ายศึกษาดูงานสถาบันและสถานประกอบการธุรกิจการบิน (11-14 
มกราคม 2562)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

73 นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา ครู อบรมสัมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (8-14 มกราคม 2562) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
74 นางสาวณัฐณืชา จานเก่า นักเรียน อบรมสัมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (8-14 มกราคม 2562) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

75 นางสาวประภาพร มีเมล์ ลูกจ้างชั่วคราว ประชุมแก้ไขปัญหาสุขภาพและทุพโภชนาการเด็กนักเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย (29 มกราคม 2562)

โรงพยาบาลวังเหนือ

76 นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการ เข้าร่วมอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพ ทักษะการปฏิบัติงานเพือ่ให้เป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุมืออาชีพ (15-18 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

77 นายสังเวียน เสียงดี ครู เข้าร่วมอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพ ทักษะการปฏิบัติงานเพือ่ให้เป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุมืออาชีพ (15-18 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

78 นางเกษณี เครือกลางรงค์ ครู เข้าร่วมอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพ ทักษะการปฏิบัติงานเพือ่ให้เป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุมืออาชีพ (15-18 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

79 นางมัลลิกา ดวงสุภา พนักงานราชการ เข้าร่วมอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพ ทักษะการปฏิบัติงานเพือ่ให้เป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุมืออาชีพ (15-18 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

80 นายพิชิต พลหาญ ครู อบรมเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขยะ (18 มกราคม 2562) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ล าปาง
 เขต 2

81 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู ศึกษาดูงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair คร้ังที ่25 (9 กุมภาพันธ์ 
2562)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

82 นายวิศิษฐ์ ชื่อหลาย ครู ศึกษาดูงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair คร้ังที ่25 (9 กุมภาพันธ์ 
2562)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

83 นางสาวนุชรี คิดอ่าน ลูกจ้างชั่วคราว ศึกษาดูงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair คร้ังที ่25 (9 กุมภาพันธ์ 
2562)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

84 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย 
Coding (16 กุมภาพันธ์ 2562)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

85 นางสาวรัชชนก  วงศ์เขียว ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย 
Coding (16 กุมภาพันธ์ 2562)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

86 นายศุภกร เลือลา ครู อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา (20 -27 กุมภาพันธ์ 2562)

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

87 ว่าที ่ร.ต.พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร ครู อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา (20 -27 กุมภาพันธ์ 2562)

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

88 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครู วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (4-7 มีนาคม 2562) บ้านปงถ้ า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ

89 นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว ครู วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (4-7 มีนาคม 2562) บ้านปงถ้ า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ

90 Mr.William Ryan Nies ครูอัตราจ้าง วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (4-7 มีนาคม 2562) บ้านปงถ้ า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ

91 Miss.Millie Cynth Borja Molina ครูอัตราจ้าง วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (4-7 มีนาคม 2562) บ้านปงถ้ า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

92 Miss.Karina Alvarez Calderon ครูอัตราจ้าง วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (4-7 มีนาคม 2562) บ้านปงถ้ า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ

93 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครู วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (8-11 มีนาคม 2562) บ้านสบสืน อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ

94 นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว ครู วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (8-11 มีนาคม 2562) บ้านสบสืน อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ

95 Mr.William Ryan Nies ครูอัตราจ้าง วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (8-11 มีนาคม 2562) บ้านสบสืน อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ

96 Miss.Millie Cynth Borja Molina ครูอัตราจ้าง วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (8-11 มีนาคม 2562) บ้านสบสืน อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ

97 Miss.Karina Alvarez Calderon ครูอัตราจ้าง วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น (8-11 มีนาคม 2562) บ้านสบสืน อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอวังเหนือ

98 นางสาวแสงเดือน บุญยืน ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ และคุมสอบโอเน็ต ม.6 (1-3 มีนาคม 2562) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
99 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบและคุมสอบโอเน็ต ม.6 (1-3 มีนาคม 2562) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
100 นางสาวอชิรญา เทพวัลย์ ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบและคุมสอบโอเน็ต ม.6 (1-3 มีนาคม 2562) โรงเรียนล าปางกัลยาณี
101 นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบและคุมสอบโอเน็ต ม.6 (1-3 มีนาคม 2562) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
102 นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบและคุมสอบโอเน็ต ม.6 (1-3 มีนาคม 2562) โรงเรียนล าปางกัลยาณี
103 นายรณชัย แก้วในชมภูทอง ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบและคุมสอบโอเน็ต ม.6 (1-3 มีนาคม 2562) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

104 นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการ ซักซ้อมการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (6 
มีนาคม 2562)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

105 นางสาวสุพรรณี กาทอง ครู ซักซ้อมการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (6 
มีนาคม 2562)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

106 นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว ครู ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่สมาชิก ประเทศกัมพูชา 
(5-9 เมษายน 2562)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ล าปาง

107 นางสาคร ขัดสี ครู ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่สมาชิก ประเทศกัมพูชา 
(5-9 เมษายน 2562)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ล าปาง

108 นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า ครู ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่สมาชิก ประเทศกัมพูชา 
(5-9 เมษายน 2562)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ล าปาง

109 นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล ครู ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่สมาชิก ประเทศกัมพูชา 
(5-9 เมษายน 2562)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ล าปาง

110 นายวิศิษฐ์ ชื่อหลาย ครู ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่สมาชิก ประเทศกัมพูชา 
(5-9 เมษายน 2562)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ล าปาง

111 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน ครู เข้าร่วมประชุม โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา (17-19 
กุมภาพันธ์ 2562)

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

112 นางสิริประทุม โตนะโพ ครู เข้าร่วมประชุม โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา (17-19 
กุมภาพันธ์ 2562)

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

113 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ และคุมสอบ 9 วิชาสามัญ (15-17  มีนาคม 2562) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

114 นางสาวอชิรญา เทพวัลย์ ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ และคุมสอบ 9 วิชาสามัญ (15-17  มีนาคม 2562) โรงเรียนล าปางกัลยาณี

115 นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ และคุมสอบ 9 วิชาสามัญ (15-17  มีนาคม 2562) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

116 นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ และคุมสอบ 9 วิชาสามัญ (15-17  มีนาคม 2562) โรงเรียนล าปางกัลยาณี

117 นายรณชัย แก้วในชมภูทอง ครู ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ และคุมสอบ 9 วิชาสามัญ (15-17  มีนาคม 2562) โรงเรียนล าปางกัลยาณี

118 นายพิชิต พลหาย ครู เข้าร่วมค่ายดนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพด้านตนตรีจากพีสู่่น้อง (15-17 
มีนาคม 2562)

โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

119 นายอมรเทพ วงศ์ธิมา ครู เข้าร่วมค่ายดนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพด้านตนตรีจากพีสู่่น้อง (15-17 
มีนาคม 2562)

โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

120 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน ครู ร่วมกิจกรรมเวที "พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร 
และกัลยาณมิตรเครือข่ายโครงการเพาะพันธุป์ัญญา (16-17 มีนาคม  2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

121 นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์ ครู ร่วมกิจกรรมเวที "พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร 
และกัลยาณมิตรเครือข่ายโครงการเพาะพันธุป์ัญญา (16-17 มีนาคม  2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

122 นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ ครู ร่วมกิจกรรมเวที "พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร 
และกัลยาณมิตรเครือข่ายโครงการเพาะพันธุป์ัญญา (16-17 มีนาคม  2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

123 นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล ครู ร่วมกิจกรรมเวที "พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร 
และกัลยาณมิตรเครือข่ายโครงการเพาะพันธุป์ัญญา (16-17 มีนาคม  2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

124 นางปุณยนุช พรหมไชยวงศ์ พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเวที "พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร 
และกัลยาณมิตรเครือข่ายโครงการเพาะพันธุป์ัญญา (16-17 มีนาคม  2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

125 นางสาวปนัดดา ยะติน ครู เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (27 มีนาคม 2562)

ส านักงานจัดหางานจังหวัดล าปาง

126 Mr.William Ryan Nies ครูอัตราจ้าง เป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ (14 
มีนาคม 2562)

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

127 Miss.Millie Cynth Borja Molina ครูอัตราจ้าง เป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ (14 
มีนาคม 2562)

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

128 Miss. Karina Alvarez Calderon ครูอัตราจ้าง เป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ (14 
มีนาคม 2562)

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

129 Mr.William Ryan Nies ครูอัตราจ้าง เป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร โรงเรียนบ้านวังโป่ง (21 มีนาคม 
2562)

โรงเรียนบ้านวังโป่ง

130 Miss.Millie Cynth Borja Molina ครูอัตราจ้าง เป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร โรงเรียนบ้านวังโป่ง (21 มีนาคม 
2562)

โรงเรียนบ้านวังโป่ง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

131 Miss.Karina Alvarez Calderon ครูอัตราจ้าง เป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร โรงเรียนบ้านวังโป่ง (21 มีนาคม 
2562)

โรงเรียนบ้านวังโป่ง

132 Mr.William Ryan Nies ครูอัตราจ้าง ประชุมปัจฉิมนิเทศ Year End Meeting มูลนิธิโยนก
133 Miss.Karina Alvarez Calderon ครูอัตราจ้าง ประชุมปัจฉิมนิเทศ Year End Meeting มูลนิธิโยนก
134 นายด ารงค์ ตุลาสืบ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 (19-20 มีนาคม 2562)
โรงเรียนวังเหนือวิทยา

135 นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการ ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

136 นายกฤติน พันธุระ ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

137 นางสิริประทุม โตนะโพ ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

138 นายรัฐนันท์ โรจน์ฐิติกุล ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

139 นายเดช จรลังกา ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

140 นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

141 นายประวิทย์ ค าพันธ์ ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

142 นายสากล คิดอ่าน ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

143 นายธิษณ์ ปวงแก้ว ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

144 นายสิทธิชัย แสนนิทา ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

145 นายจักริน พานทอง ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

146 นายครรชิต บัวจีน ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

147 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

148 นายวิศิษฐ์ ชื่อหลาย ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

149 นายอมรเทพ วงศ์ธิมา ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา



 385

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

150 นายพิชิต พลหาญ ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

151 นายจักรินทร์ จอมแก้ว ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

152 นายอภิชาต ดีงาม ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

153 นายนิรันดร์ ปินทรายมูล ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

154 นายภูวดล หลักฐาน พนักงานราชการ ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

155 นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

156 นางสาวจิญาภัค แซ่ล้ิม ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

157 นางปิยธิดา คนเก่ง ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

158 นางสาวอชิรญา เทพวัลย์ ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

159 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

160 นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

161 นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์ ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

162 นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

163 นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

164 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

165 นางสาวณภัทร ตนภู ครู ประชมุสัมมนาเพ่ือรายงานผลการปฏิบัตกิารตามโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (19-20 มนีาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

166 นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์ ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

167 นางสาวรัชชนก วงศศ์เขียว ครู ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา



 387

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

168 นายสถิตย์ บุญธรรม ลูกจ้างประจ า ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

169 นายขีด เต็มแบบ ลูกจ้างประจ า ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

170 นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัย พนักงานราชการ ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

171 นางกรรณิการ์ สมมี ครูอัตราจ้าง ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

172 นางสาวณัฐชยา กล่ินอบ ครูอัตราจ้าง ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

173 นางสาวลดาวัลย์ คนอยู่ ครูอัตราจ้าง ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

174 นางสาวนุชรี คิดอ่าน ลูกจ้างชั่วคราว ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

175 นางสาวประภาพร มีเมล์ ลูกจ้างชั่วคราว ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

176 นางสายทอง ลือดี ลูกจ้างชั่วคราว ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา



 388

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

177 นางสาวชนัญชิดา ลูกจ้างชั่วคราว ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

178 นางสาวปัทมาพร แม่บ้าน ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

179 นางแสงเวียน ปวงสายใจ แม่บ้าน ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

180 นายวิชาญ  ค าไขแก้ว พนักงานขับรถ ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

181 นายเกรียงศักด์ิ วางที นักการภารโรง ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

182 นายณัฐวัฒน์ ปุญญศิริรัตน์ นักการภารโรง ประชุมสัมมนาเพือ่รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (19-20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางอ าไพ หิริโอ ครูช านาญการพิเศษ 1.การพัฒนางานควบคุมภาพใน สพม.35

2.การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทางการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภายใต้แนวคิด C๐aching Ment๐ring Supervisi๐n

และPr๐fessi๐nal Learning C๐mmunity(PLC)

3.การเล่ือนเงินเดือน สพม.35

2 นางอนงค์ แสงนิล ครูช านาญการพิเศษ 1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สพม.35

และธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา
3 นางสมหมาย    กันธิดา ครูช านาญการพิเศษ 1.ซักซ้อมความเข้าใจงานพัสดุ การเงิน สพม.35

2.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพม.35

4 นางปราณี  ไชยทาน ครูช านาญการ 1.อบรมการสร้างนวัตกรรมการสอนแบบActive Learning สพฐ.

2.โครงการShip and  Share พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3.ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษารูปแบบ จังหวัดเชียงราย
การจัดการเรียนการสอนทีป่ระสบความส าเร็จ
ด้านการบริหารเพือ่เป็นโรงเรียนต้นแบบนักธุรกิจน้อย

5 นางเกศริน  ค าเกตุ ครูช านาญการพิเศษ 1.การป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง สาธารณสุขจังหวัดล าปาง
2.การจัดการขยะและการคัดแยกขยะ ส านักงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 (Zero Waste) และส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าปาง

6 นางวรนาฎ  สิทธิฤทธิ์ ครูช านาญการ 1.ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง
2.อบรมการสร้างนวัตกรรมการสอนแบบActive Learning สพฐ.

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ต่อ นางวรนาฎ  สิทธิฤทธิ์ ครูช านาญการ 3.โครงการShip and  Share พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4.ครูผู้นิเทศก์ สพม.35

5.ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จ จังหวัดเชียงราย
ด้านการบริหารเพือ่เป็นโรงเรียนต้นแบบนักธุรกิจน้อย

7 นางปภาดา  รัตนประทีป ครู 1.อบรม “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับกิจกรรม สพม.เขต35

 การคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย coding”
2.อบรมเชิงปฏิบัติการรครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สพม.เขต35

ภายในสถานศึกษา และครูคอมพิวเตอร์ เพือ่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
และการเขียนรายงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)

8 นางยุพิน  กมลวิจิตร ครูช านาญการพิเศษ 1.ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพืน้ฐาน ชมรมเคดิตยูเนียนล าปาง แพร่
อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก

2.ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.การสอบ O-net ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ สพม.35

4.การจัดเก็บข้อมูลสาระสนเทศและการเขียนรายงานSAR ตามรูปแบบ กลุ่มนิเทศ สพม.35

การประเมินประเมินแนวใหม่
9 นางสาวรุ่งอรุณ  ตันเป็ง ครูช านาญการ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบนิเทศออนไลน์” สพม. 35

2.วิทยากร MATH CAMP ภายใต้โครงการ สาขาคณิตศาสตร์
พัฒนาการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมคุณลักษณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
บัณฑิตศตวรรษที ่21 สาขาคณิตศาสตร์ วันที ่14 - 16 ธันวาคม 61
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ต่อ นางสาวรุ่งอรุณ  ตันเป็ง ครูช านาญการ 3.ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6 ปกีารศึกษา 2561 วันที ่1 มีนาคม 62 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4.ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
ปีการศึกษา 2561 วันที ่27-28 มีนาคม 62

10 นางพิมลพร  เดชะบุญ ครูช านาญการ 1.อบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์ เร่ือง การเรียนรู้ สพม. เขต 35

สู่การปฏิบัติ Active Learning 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา สพม.เขต35

 SESA 1.0

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สพม.เขต35

4.การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ Active Learning 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

5.ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบนักธุรกิจน้อย จังหวัดเชียงราย
6.ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทาง โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ศิลป หัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี คร้ังที ่68 (ภาษาอังกฤษ) 

ระดับเขตพืน้ทีโ่รงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง 
7.อบรมนิเทศและติดตามผลครูผ้สอนภาษาอังกฤษทีผ่่านการพัฒนา สพม.เขต35

โดยกระบวนการ Boot Camp

8.อบรมการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการ Active Learning สพม.เขต35

9.อบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดผลประเมินผลการเรียน สพม.เขต35

11 นางรัชนี   ค าบุญชู ครูช านาญการพิเศษ 1.อบรมพัฒนาครูผู้นิเทศ สพม.เขต35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ต่อ นางรัชนี   ค าบุญชู ครูช านาญการพิเศษ 2.การพัฒนาเครือข่ายบนเว็บและการประชุม PLC สพม.เขต35

3.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห(์Active learning) โรงเรียนล าปางกัลยาณี
เพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่๒๑
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ สพม.เขต35

การประเมินPISAของกลุ่มประเทศOECD

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินPISAบูรณาการวัด สพม.เขต35

และประเมินผลสู่ชั้นเรียน
6.ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ จังหวัดเชียงราย
ประสบความส าเร็จด้านการบริหารเพือ่เป็นโรงเรียนต้นแบบนักธุรกิจน้อย
7.อบรมเชิงปฏิบัติการ”การท า คิว อาร์ โค๊ด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.เขต35

 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
8.อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรม โรงแรมพะเยาเกทเวย์
พัฒนาผู้เรียนส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น รหัสหลักสูตร 613151037 จ.พะเยา
 รหัสรุ่น006(CL-9900)

9.ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผล O-Netของนักเรียนระดับชั้น  ม.๓และม.๖ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
12 ว่าที ่ร.ต.หญิงสุภาภรณ์  ใจวงค์ พนักงานราชการ 1. โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง  "การจัดการศึกษารองรับการเปล่ียนแปลงของอนาคต"

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) สพม.เขต 35

13 นางสาวเมรินทร์  ฉัตรยาลักษณ์ ครูอัตราจ้าง 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) สพม.เขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

2 นายธัชพล  เจริญค า ครูผู้ช่วย หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

3 นางลาวัลย์  สมใจ ครูช านาญการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

5   นางสันธิยา  ชมภ ู  ครูผู้ช่วย  ศึกษาดูงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะ
แนวอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส านักงานจัดหางานจังหวัดล าปาง

 การจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning  บริษัทแม็คเอ็ดดูกา จ ากัด

การจัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียนตาม
หลักสูตรใหม่ ระดับ ม.ต้น

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

 ครู คศ.3นางเยาวลักษณ์  มาโยง 6

เข้าร่วมโครงการ (Open House) สาขาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ การพัฒนาขีด
ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน และบูรณาการการเรียนการสอน เร่ือง
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ Active Learning

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

4 นางสาวธนวรรณ เอมจั่น ครู

ครู

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ 1  นางสาวเบญจมาศ   นวลอนงค์
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ต่อ นางเยาวลักษณ์  มาโยง  ครู คศ.3 โครงการมิติใหม่ทางการศึกษาเพือ่สร้างคนดีทีพ่ึงปรารถนาและเส้นทางชีวิตทีพ่ึงประสงค์ มูลนิธิเพือ่การพัฒนาผู้น าธุรกิจและ
ชุมชนร่วมกับส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาล าปาง  เขต 2

ส าเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพืน้ทีป่ฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

8 นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนา ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

9 นางสาวกาญจนา  กามาด ครู การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3  ปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต35

ประชุมสร้างความเข้าใจเร่ืองการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระสู่
ปฏิบัติการสาระภูมิศาสตร์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต35

อบรมสัมมนาการยกระดับผลสัมฤทธิก์ารเรียรู้สังคมศึกษาฯ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต35

ประชุมนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

7  นางสาวณัฐพร  รอดปิน่ดี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ

พนักงานราชการนางชนัตชญานันทน์  เครือชัยแก้ว10
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครูผู้สอน IS 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

12 นางพิสมัย  ศรีสุขา  ครูช านาญการ  อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชฏล าปาง

อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งครู

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมทีม่ีผลในการด าเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ครูนางสาวสุพัตรา  ชัยธีรธรรม11
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

 ประชุมปฏบิติัการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 35

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 35

การอบรมโครงการพัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการ
ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Lift) ประจ าปี 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  โดยกรมพัฒนา
สังคม และสวัสดิการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ล าปาง

ประชุมวิชาการ การขับเคล่ือนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน EDU Digital 
2019

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 ครูช านาญการนางพิสมัย  ศรีสุขา ต่อ

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด
ครูช านาญการพิเศษนางสาวพิมพา  ทิง้ิวงาม14

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับกิจกรรม
การคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding

สพม.35 ร่วมกับ บริษัท แม็คเอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด

13 นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ ครูช านาญการ การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ
เล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

การจัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียนตาม
หลักสูตรใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ศึกษาดูงานด้านส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จ.นครปฐม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังและเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย (ค าส่ังเลขที ่ลต
(ลป) 0202.04/ว28)

การการเลือกต้ังประจ าเขตเลือกต้ังที่
 4 จังหวัดล าปาง ทีว่่าการอ าเภอเถิน
 จังหวัดล าปาง

ศึกษาดูงานด้านส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
16 นางสาวภัทราพร   มะโนค า ครูผู้ช่วย คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

สัมมนาเชิงวิชาการ ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นผู้น ามืออาชีพ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยนักศึกษาฝึกสอนกัมพูชา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(วันที ่9 พฤศจิกายน 2561)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

(วันที ่22 มกราคม 2562)

 ครู ช านาญการพิเศษ นางสาวประนอม  ดอนแก้ว18

ประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3

สัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่23 และ 
CMU open House คร้ังที ่5

ครูช านาญการพิเศษนางสาวพิมพา  ทิง้ิวงามต่อ

15 นางสาวสุรีรัตน์  ค ายอด ครูอัตราจ้าง

17 นายณัฐพล มาโยง ครูอัตราจ้าง 
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
(12  กุมภาพันธ์ 2562)

21 นายอนุสรณ์  สุขยืน ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สวทช,สพฐ,สสวท

เป็นกรรมการตัดสินทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนลูกเสือ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กรรมการตัดสิน กีฬานักเรียน ต าบลเวียงมอก เทศบาลต าบลเวียงมอก

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพืน้ทีบ่ริการ ต าบลเวียงมอก และ
ต าบลแม่มอก

 ครู ช านาญการพิเศษ

สถาบันอนาคตศึกษาเพือ่          
การพัฒนา (IFD)

19 นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัย ครู สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม
 และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ คร้ังที ่22

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม
 และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์
การค้าเซ็ลทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

 นางสาวประนอม  ดอนแก้วต่อ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
มหาลัยนเรศวร

20 นางสาวกนกพร  เทือกถา ครู ค่ายอบรม พัฒนาศักยภาพภาษาจีน เพิม่คุณธรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สถาบันสอนภาษาอวีห้ลาน และ
มูลนิธิไท่หลินเทิดคุณธรรม

22 นายสุวรรณ  ยี่ยวน ครู อบรมการพัฒนาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาและนันทนาการ 

น านักเรียนเข้าร่วมงาน Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที ่3 คร้ังที ่1/2561
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อ านวยการโรงเรียน 1. ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ าปีการศึกษา 2562 เร่ือง "ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กับการมัธยมศึกษาไทย" ระหว่างวันที ่26 - 31 สิงหาคม 2562 

ณ โรงแรมไดม่อน พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. สัมมนาโครงการบูรณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรธรรมาธิบาล 2. องค์กรธรรมาธิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในระหว่างวันที ่    ๒๑ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.)  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
3. ประชุมส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี 3. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

ศึกษาเขต 35 จังหวัดล าปาง
2 นางสาวกนกพร  เทือกถา ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตสถานศึกษา ปี 2561 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
เปน็คณะกรรมกรตัดสินการประกวดกิจกรรมศัตวรรษก้าวไกล สร้างเด็กไทยสู่อาเซียน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
วิทยากรในกิจกรรมค่ายยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
อบรมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพplc : การพัฒนาห้องสมุดและ สพม.35

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 6 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3 นางสาวกาญจนา   กามาด ครูค.ศ.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริต สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ร.ร.สบปราบวิทยาคม
ในการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่(ว21/2550)

และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการPLC

การสอนเพศวิถีศึกษา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาการเรียนรู้แบบE-leaning

3 นางชนตัชญานนัทน ์ เครือชัยแก้ว พนักงานราชการ ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)การปฏิรูป สพฐ.

การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรู้ทีม่ีสติและสมาธิเป็นฐาน ที ่7-9 พฤษภาคม 2562

อบรมการใช้งานระบบสาระสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด สพม 35

(NispaและCatas) 8 สิงหาคม 2562

4 นางสาวณัฐพร  รอดปิน่ดี ครู ได้เขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่ขนัตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจ าปี 2562 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา
อบรมหลักสูตรส าหรับข้าราชการเครือข่ายสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย
การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาใน สพฐ.

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทีม่ีสติและสมาธิเป็นฐาน
การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learnig ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวณัฐพร  รอดปิน่ดี ครู การประชุมเชิงปฏบิติัการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏบิติัในสถานศึกษา  สพม 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดป่าคอวัง  จังหวัดน่าน

5 นายณัฐพล มาโยง ครูอัตราจ้าง อบรมหลักสูตร เสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย Kahoot มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อบรมการสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Intruction) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ส าหรับครูผู้สอน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

6 นางสาวธนวรรณ เอมจั่น    ครู ค.ศ.1 การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

E-learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
การพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PlC ชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เขลางค์นคร

7 นายธัชพล  เจริญค า ครู การประชุมสัมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ ศุนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ศึกษาด้วยกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัย ครู คศ.1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
2. การอบรมหลักสูตร การสอนเพศวิถีศึกษา สสส.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัย ครู คศ.1 3. การอบรม พฒันาและเสริมสร้าง วนิัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิด สพม.35

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
9 นางสาวบังอร  ยะฟู ครู ช านาญการพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธภาพการจดัการศึกษา 

" Visaul Thinking การคิดและการส่ือสารการคิด มัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง
ด้วยภาพ " โครงการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร นักเรียน สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

10 นางสาวเบญจมาศ  นวลอนงค์ ครู ค.ศ.1 1. การประชุมเชิงปฏบิติัการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 1. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
2. การประชุมศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย สพม. 35  (วันที่ 24 พฤษภาคม 2562) 2. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยการน าผลการทดสอบ  3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ไปใช้ (วันที ่28 มิถุนายน 2562) (องค์การมหาชน)

4. การอบรมหลักสูตร "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning" 4. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

   เพือ่พฒันาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถศึีกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

5. การประชมุปรับปรุงพัฒนาแบบประเมินการอา่นคล่อง เขยีนคล่อง ระดับมัธยมศึกษา (PLC) 5. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที ่23 สิงหาคม 2562)

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน (วันที ่28 สิงหาคม 2562 ) 6. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11 นางสาวพิมพา  ทิง้ิวงาม ครูช านาญการพิเศษ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
2.การอบรมหลักสูตร"การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนา สพฐ.

การเรียนรู้แบบ E-learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน สพม.35

4.การพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thingking เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา

การคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ " มัธยมศึกษา จ.ล าปาง
12 นางพิสมัย  ศรีสุขา ครูช านาญการ การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

โครงการโรงเรียนสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-corruption Education) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้า โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ใจการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2550)

และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางพิสมัย  ศรีสุขา ครูช านาญการ อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ส านักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ
E-learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

13 นางสาวภัทรศรี   เชยชอบ ครู ค.ศ.2 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการการเล่ือนเงินเดิอน ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 1. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า (22 สิงหาคม 2562)

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอนิเดีย (เวทคณิต) (26 สิงหาคม 2562) 2. ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
14 นางสาวภัทราพร มะโนค า ครูผู้ช่วย 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

2. การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning 2. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน 3. โรงเรียนล าปางกัลยาณี
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
5. การอบรม พัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน 5. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
15 นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา ครู คศ.1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 1. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

ภายใต้โครงการ "โรงเรียนสุจริต" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา ครู คศ.1 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
3. ประชุมเสวนาการต่อต้านทุจริต "สพม.35" กับ การต่อต้านทุจริต" 3. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 4. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา(จังหวัดล าปาง)
5. อบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 4. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

ป้องกันการทุจริต "โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"

6. การอบรม พัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน 5. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
16 นางลาวัลย์   สมใจ ครูช านาญการ 1. การสอนเพศวิถี การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning สพฐ

เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะ
ชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

17 นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ ครู คศ.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ ครู คศ.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
18 นางสันธิยา   ชมภู ครูผู้ช่วย การเข้าร่วมอบรม เร่ือง“การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน” โรงพยาบาลล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสันธิยา   ชมภู ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง
 และการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

น านักเรียนเข้าร่วมโครงการ “GSB เติมฝัน ธนาคารออมสินร่วมกับสพฐ.

ปัน้ดาวคุณธรรม น าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย”  ประจ าปี 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคล่ือน สพม.35

งานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า ปีการศึกษา 2562

น านักเรียนเข้าร่วมงานอาชีวะบริการ ตลาดนัดอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง
เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง
"บทบาทของนักการศึกษาในยุค Disruptive Edocation"

ประชุมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
น านักเรียนเข้าร่วมงาน CMU OPEN HOUSE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และการสัมมนาแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2563

ประชุมระบบกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
19 นางสาวสินจัย   อินทะจักร ครู คศ.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

20 นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม ครู ประชมุเชงิปฏบิัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนด้วยกระบวนการ PLC

การอบรมหลักสูตร "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัมนาการเรียนรู้แบบ E-learning ส านักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 เพือ่พฒันาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถศึีกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน "

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากลหลักสูตร ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด เขต 35

visual thinking การคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพ ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด เขต 36

ภายนอกแนวใหม่รอบส่ี
21 นางสาวสุรีรัตน์ ค ายอด ครูอัตราจ้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการน าผล สทศ.

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ไปใช้ ยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ด้วยอริยสัจ ๔”
สัมมนาโครงการบูรณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สผผ.

และองค์กรธรรมาธิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน
การอบรมหลักสูตร"การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ สสส
E-learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน"
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

22 นายสุวรรญ  ยี่ยวน ครู การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการ
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือรายการที่ 2การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์ให้บริการ  ส านักงานเขตพืท้ีก่ารศึกษาเขต 35

23 นายอนุสรณ์ สุขยืน ครู การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ สพม.35

การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนา ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพม.35

24 นางสาวพรทิพย์  หินเพ็ชร เจ้าหน้าทีบ่ัญชี โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย ส านักงานสรรพากรพืน้ทีล่ าปาง
25 นายวรเมธ สันป่าแก้ว ครู คศ.1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 1. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

ภายใต้โครงการ "โรงเรียนสุจริต" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
3. อบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 3. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

ป้องกันการทุจริต "โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"

4. การอบรม พัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน 4. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม



 409

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบทีส่ี่  สพม.35

ประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามการประเมิน Programme for International Student 
Assessment     ( PISA )

สพม.36

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา สพม.35

อบรมโครงการด าเนินการ เกี่ยวกับทีร่าชพัสดุ และทีดิ่นประเภทอื่นของสถานศึกษา สพม.35

อบรมหลักสูตร “Coaching Skill for Teacher by Points of you” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูคณิตศาสตร์ สพม.35

ประชุมนิเทศติดตามภายใน เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตบุญวาทย์ สหวิทยาเขตบุญวาทย์
วิทยากรอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตบุญวาทย์
อบรมหลักสูตรอบรมผู้จัดการ ประจ าหน่วยเลือกต้ังและ การออกเสียงประชามติมืออาชีพ กกต.จ.ล าปาง
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานทาง การศึกษา“ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” ในจังหวัดล าปาง

กศจ.ล าปาง

ประชุมคณะกรรมการประจ า หน่วยเลือกต้ัง อ าเภอแม่เมาะ กกต.จ.ล าปาง

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

1 นายคึกฤทธิ ์ นิวันติ ครู คศ.3
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

ประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปล่ียนประสบการณ์การประเมิน PISA ของกลุ่มประเทศ OECD รร.จุฬาภรราชวิทยาลัย 
เชียงรายอบรมโครงการนักเรียนแกนน าวัยเรียนวัยใส ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

อบรมพัฒนาศักยภาพครู “จิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา” ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

อบรมเชิงปฎิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
ห้องประชุมเสือป่า รร.บุญ
วาทย์วิทยาลัย

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในรูปแบบ 
Active Physics

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว /
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ STEM สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง

อบรมหลักสูตร “Coaching Skill for Teacher by Point of you”
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  เขลางค์นคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโปรแกรมสารสนเทศส าหรับครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ครูคอมพิวเตอร์

สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

3 นางอัญชลิกา  วิสิทธิศั์กด์ิ ครู คศ.2

2 นายกีรติกร จินดาธรรม ครูคศ.1
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

ค่ายเติมฝันปัน้ดาวคุณธรรมสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย
สพม.35

โลกอาชีพ ม.ราชภัฏสวนดุสิตศูนย์ล าปาง
การเตรียมรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ม.ราชภัฏล าปาง
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีในพืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ส านักงานศิลปากรเชียงใหม่
การเล่ือนเงินเดือน ก.ค.ศ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศโรงเรียนในสังกัดสพม.35 สพม.35

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รร.บ้านจันทร์
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม. 35

การประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการสอบ
O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทัว่ไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการสอบ
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสุขภาวะ : ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาทีห่น้างาน
 มูลนิธิวิจัยระบบการศึกษา 
(IRES)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สพม. 35

5 นางดวงฤทัย จันทรวรเชตต์ ครู คศ.2

4 นางสาววีณา  วงค์กุลบริรักษ์ ครู คศ.1
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

โรงเรียนสุขภาวะ IRES

สืบสานงานศิลป์ คร้ังที ่9 มหาวิทยาลัยราขภัฏล าปาง
อบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ สหวิทยาเขตบุญวาทย์

โรงเรียนสุขภาวะ IRES

หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโปรแกรมสารสนเทศส าหรับครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และครูคอมพิวเตอร์

สพม. 35

7 นายศุภกิจ  ยะแก้ว พนักงาน
ราชการ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ไขปัญหา สู่การ
พัฒนานวัตกรรมด้วย Coding

สพม.35

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ ส าหรับโรงเรียนทีข่าดแคลนครู
สพป.ลป.1

สพม. 35

6 นางสาวภทรกรณ์ บุญยงค์ ครูผู้ช่วย

การปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning



413

ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา
1 นางทิพพา  ใจใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจ า สพป.ล าปาง เขต 1

รุ่นที ่2/2561 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

 วันที ่27 เม.ย.62 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดล าปาง
2.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สพฐ.

 DLTV Teletraining วันที ่15 พ.ค.62

3.ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย 27-30 ส.ค.62 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย

ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
4.การส่ือสารและการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพ สพม.35

ภายนอกแนวใหม่รอบส่ี 6 ก.ย.62 

2 นางสาวกิติยา บุญพระคุ้มครอง ครูช านาญการพิเศษ 1.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สพฐ.

 DLTV Teletraining วันที ่15 พ.ค.62

3 นายคึกฤทธิ ์ นิวันติ ครูช านาญการพิเศษ 1. การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จ.ล าปาง
โดย วิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า"
รุ่นที ่2/2562 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์ 

2. ประชุมปฏิบัติการการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ  สพม.35

ภายใต้โครงการ "โรงเรียนสุจริต" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3. ประชุมโครงการ "ต ารวจประสานโรงเรียน"  1 ต ารวจ 1 โรงเรียน สภ.อ.แม่เมาะ
4. อบรมการควบคุมภายในเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.35

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนย์คณิตศาสตร์ล าปาง

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นายคึกฤทธิ ์ นิวันติ ครูช านาญการพิเศษ 6. ประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของ กศจ.ล าปาง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา"
7. อบรมโครงการป้องกันภัยแก่เด็กนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.นาสัก

4 นางสมจิตร  สายปินตา ครูช านาญการ 1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลในสถานศึกษา สพม.35

ป้องกันการทุจริต  "โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน" 

5 นางอัญชลิกา  วิสิทธิศั์กด์ิ ครูช านาญการ 1.อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ สพม.35

ภายใต้โครงการ "โรงเรียนสุจริต" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

3.อบรม เร่ืองการส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก สพม.35

แนวใหม่ รอบส่ี
6 ว่าที ่ร.ต.เทียนชัย  สุวรรณ์ ครูช านาญการ 1.ผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและ คณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้
2.ผู้ให้บริการผลิตส่ือ ประเภทส่ือเอกสารส่ิงพิมพ์สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง
และ คณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้

7 นางดวงฤทัย จันทรวรเชตต์ ครูช านาญการ 1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สพฐ.

DLTV TELETRAINNING

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน กลุ่มงานจิตเวช รพ.ล าปาง
ภาษาอังกฤษเพือ่การท่องเทีย่ว กฟผ. แมเ่มาะ ร่วมกบัมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม. 35

( Anti-Corruption Education ) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นางดวงฤทัย จันทรวรเชตต์ ครูช านาญการ 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง PLC Workshop about Teaching English สพม. 35

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน สพม. 35

8 นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว ครู 1.อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สพม35

2.อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัยรุ่นใหญ่ A.T.C. สมาคมแม่เมาะ
3.กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การพัฒนาห้องสมุด/ส่งเสริมการรักการอ่าน สพม35

4.ครูผู้สอนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน (story telling) สพม35

5.ครูผู้สอนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เข้าร่วม  (impromptu speech) สพม35

9 นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ครู 1.การอบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับ สพม. เขต 35

ฐานความคิด การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
10 นางสาววีณา  เจียรพินิจนันท์ ครู 1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต สพม.35

2.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน สพม.35

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว สพม.35

และการมีงานท า ปีการศึกษา 2562

4.สัมนาอาจารย์แนะแนวบทบาทของนักการศึกษาในยุค Disruptive Education มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง
5.การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรืทางวิชาชีพ(PLC) สพม.35

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
6.การจัดกิจกรรมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นและการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ สพม.35

ทางวิชาชีพ(PLC)สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.ประชุมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
8.ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม สพม.35



416

ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นางสาววีณา  เจียรพินิจนันท์ ครู 9.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ STORNG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สพม.35

ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
" ป้องกันการทุจริต" โครงการโรงเรียนทุจริต
10.การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิด สพม.35

การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตน
11 นายกีรติกร จินดาธรรม ครู 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS) สพม. 35

12 นายสามารถ   สุยะยอง ครู 1.เข้ารับการอบรมพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับ สพม.35

ฐานความคิด การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์รวม
2.อบรมหลักสูตร"การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพือ่ สพฐ.

พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน"

3.ครูผู้ฝึกสอนในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหตัถกรรม คร้ังที ่69 2562 สพม.35

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง มัธยมศึกษาปีที ่1-3

4.ครูผู้ฝึกสอนในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหตัถกรรม คร้ังที ่69 2562 สพม.35

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลระดับทองแดง ระดับเหรียญทอง มัธยมศึกษาปีที ่4-6

13 นางสาวภทรกรณ์  บุญยงค์ ครูผู้ช่วย 1.ครูผู้ฝึกสอนในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย สพม.35 / รร. ล าปางกัลยาณี
2.การพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.35 / รร. ล าปางกัลยาณี
3.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING สพฐ.

4.กิจกรรมอภิปราย ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย กฟผ.

5.ครูผู้ฝึกสอนในกจิกรรมการแขง่ขนัทักษะภาษาไทย เนือ่งในงานศิลปหัตถกรรม คร้ังที ่69 2562 สพม.35 / รร. ล าปางกัลยาณี
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14 นายวรวัฒน์  เครือสบจาง พนักงานราชการ 1.การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา สพม.35

และสุขภาวะในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ Active-Learning

15 นายศุภกิจ  ยะแก้ว พนักงานราชการ 1.โครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดล าปาง
ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที ่1/2562 ระหว่างวันที ่22-28 เมษายน 2562

2.คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนรับรายงานตัวนักเรียนเนื่องในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สมาคมส่งเสริมสวสัดิการครูและบุคลากรทางการ
อ าเภอแม่เมาะ "ลิกไนต์เกมส์" ระหว่างวันที ่20-21 มิถุนายน 2562 ศึกษาอ าเภอแม่เมาะ
3.การประชุมปฏบิติัการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline สพม.35

 ตามกระบวนงาน คู่มือส าหรับประชาชน ระดับมัธยมศึกษา  วันที ่14 สิงหาคม 2562

4.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การดูแลเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์" สพม.35

ระหว่างวันที ่26-27 สิงหาคม 2562

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู เร่ือง กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วม ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในชุมชน แหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รายวิชาเทคโนโลยี วันที ่28 สิงหาคม 2562 การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
6.ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ วันที ่6 กันยายน  2562 ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

7.คณะกรรมการตัดสิน การสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน (Comic Strip) วนัที่ 10 กนัยายน 2562 ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชุม/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนสบจางวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อ นายศุภกิจ  ยะแก้ว พนักงานราชการ 8.ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ สพม.35

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Transparency Assessment online : ITA online) วันที ่12 กันยายน 2562

9.กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในหน่วยงาน สพม.35

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาด้านทุจริต วันที ่21 กันยายน 2562

16 นางสาววิราวรรณ จันทร์กง ครูอัตราจ้าง 1. การประชุมเชิงปฏับัติการสร้างองค์ความรู้ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต สพม.35

ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา 
ป้องกันการทุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต)

2..อบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน สพม.35

ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
3.อบรมหลักสูตรต้านทุจริต สพม.35

4.การประชุมเสนอผลงานส านึกความเป็นพลเมืองส าเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดล าปาง
อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง  และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ
5.ค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน สพม.35

6.โครงการอบรมนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัรัฐสภาประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย สหวิยาเขตบุญวาทย์วิทยาลัย
17 นางสาวนิลวรรณ์ อินจันทร์ ครูอัตราจ้าง 1.อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความร้ันสูง รุ่นที๑่/๒๕๖๒ คณะลูกเสือจังหวัดล าปาง
18 นางสาวเรณู  โนแก้ว ครูอัตราจ้าง 1.อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความร้ันสูง รุ่นที๑่/๒๕๖๒ คณะลูกเสือจังหวัดล าปาง

2.อบรมโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเปน็เครือข่ายการส่ือสาร "เรียนรู้พลังงานเชิงประจกัษ"์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
19 นายปรีชานันทน์ พานคีรีวรกุล พีเ่ล้ียงเด็กพิการ 1.ระบบดูแลเด็กวัยเรียน โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสาวอังค์สุนีย์ สุวรรณชัย ครู อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูพีเ่ล้ียงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เร่ืองการ
พัฒนานวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้โดยบูรณาการส่ือออนไลน์แบบ  Active learning

โครงการศูนย์โอลิมปิก วิชาการ 
ค่าย 1 สอวน.

2 นางสาวกมลทิพย์ สุลิลาวงค์ พนักงานราชการ กิจกรรมแข่งขันเอแมท งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561

สพม.35

3 นางสาวกนกวรรณ  ขันค า ครูผู้ช่วย อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพืน้ทีป่ฏิบัติงานดับระบบ
 Tepe online

สพฐ.

4 นายกฤษฎาลักษณ์  มะโนวงค์ ครูผู้ช่วย ประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

สพม.35

5 นายกฤษฎาลักษณ์  มะโนวงค์ ครูผู้ช่วย ประชุมคณะกรรมการในการทดสอบวิชาความถนัดทัว่ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการแบละ
วิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2561

สพม.35

6 นายกฤษฎาลักษณ์  มะโนวงค์ ครูผู้ช่วย ประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่6 ปีการศึกษา 2561

7 นายกฤษฎาลักษณ์  มะโนวงค์ ครูผู้ช่วย ประชุมคณะกรรมการในการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 สพม.35

8 นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ ครู การพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

9 นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ ครู การปฏิบัติธรรมฝึกจิต ตามแนวสติปัฏฐาน4 หบวงพ่อจรัล ธิตธัมโม วัดอัมพวัน  จ.สิงห์บุรี

10 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครู กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวและประยุกต์ใช้นวัตกรรม Sumsung Career 
Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ "แนะเด็กไทยให้พบแนว"

บริษัทไทยซัมซุง  อิเล้กทรอนิกส์
 จ ากัด

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

11 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครู การประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์ล าปาง หัวข้อ "นักการศึกษากับ
การปรับตัวเพือ่เข้าสู่ทิศทางในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 20 ป"ี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
ล าปาง

12 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครู รางการอบรมสัมมนาเตรียมรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชถัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

13 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครู การประชุมครูแนะแนวสัญจร  คร้ังที ่4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครู โครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษาเชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครู การอบรมโครงการความปลอดภัย สู่สถานศึกษา จังหวัดล าปาง ส านักงานสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน จังหวัดล าปาง
16 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครู การสัมมนาและทัศนศึกษาส าหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมเครือข่าย(ภาคเหนือ)โครงการ  "PIM 

Education Relationship Program"  คร้ังที ่47 ประจ าปีการศึกษา 2562
สถาบันการจัดการ  ปัญญา
ภิวัฒน์

17 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครู โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

18 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจิตรสัญจร ประจ าปีการศึกษา 2562  คร้ังที ่1 คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ ครู การพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

20 นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ ครู การอบรมเพือ่พัฒนาครูและบุคลากรปีการศึกษา 2561  เร่ือง "การท าผลงานวิชาการเพือ่การขอมี
และเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

21 นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการใช้งาน Excel เพือ่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ" ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

22 นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ ครู โครงการบรรยายวิชาการ "ประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย" เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง

23 นายราเชนทร์  ปาละจะเร ครู หลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที ่21" บริษัทแม็คแอดดูเคชั่นจ ากัด

24 นายจรัล ปัญญาดิบวงค์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจิตรสัญจร ประจ าปีการศึกษา 2562  คร้ังที ่1 คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 นายจรัล ปัญญาดิบวงค์ ครู โครงการศิลปะสร้างสรรค์ ส่ือสร้างการแสดง โรงเรียนบ้านสันทราย จ.
เชียงราย26 นางสาวอ าพันธ์  ชุ่มเชื้อ ครู หลักสูตร "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที ่21" บริษัทแม็คแอดดูเคชั่นจ ากัด

27 นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด ครู ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษา (O-Net) ชั้น ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา
28 นางสุวิมล  พวงสุยะ ครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการ

แก้ปัญหา  สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย coding
สพม.35

29 นางสุวิมล  พวงสุยะ ครู การพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

30 นางสุวิมล  พวงสุยะ ครู เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟนเพือ่สร้างรายได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

31 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครู วิทยากรบรรยาย  การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม "สบปราบพิทยาคมโมเดล" โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

32 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครู วิทยากรบรรยาย  การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม "สบปราบพิทยาคมโมเดล" โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษด์ิ 
จังหวัดชัยนาท สพม.5

33 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครู วิทยากรบรรยาย  การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม "สบปราบพิทยาคมโมเดล" โรงเรียนแกน้อยศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

34 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครู วิทยากรบรรยาย  การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม "สบปราบพิทยาคมโมเดล" โรงเรียนชัยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ สพม.34

35 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครู ร่วมกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง ระดับประเทศ สพฐ.

36 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครู การพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

37 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครู ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพ
ม.35

38 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครู อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการใช้งาน Excel เพือ่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ" ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

39 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครู อบรมครูนิเทศ สพม.35

40 นางธัญสุตา ณ ล าปาง ครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการ
แก้ปัญหา  สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย coding

สพม.35

41 นางธัญสุตา ณ ล าปาง ครู การพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

42 นางธัญสุตา ณ ล าปาง ครู เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟนเพือ่สร้างรายได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

43 นางสาวกัณห์ญาวีฬ์  ศิริน่าน ครู ศึกษาดูงานระบบ ICT โรงเรียนเวียงเจดีย์     จ.ล าพูน โรงเรียนเวียงเจดีย์ จ.ล าพูน  
สพม.35

44 นางสาวกัณห์ญาวีฬ์  ศิริน่าน ครู การพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

45 นางสาวกัณห์ญาวีฬ์  ศิริน่าน ครู อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการใช้งาน Excel เพือ่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ" ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

46 นายประยุทธ์ สีเทีย่ง พนักงานราชการ วันมรดกไทย  หัวข้อเร่ืองสุโขทัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง

47 นางนงนุช  ชัยนันตา ครู ศึกษาดูงานระบบ ICT โรงเรียนเวียงเจดีย์     จ.ล าพูน โรงเรียนเวียงเจดีย์ จ.ล าพูน  
สพม.35

48 นางนงนุช  ชัยนันตา ครู การพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

49 นางนงนุช  ชัยนันตา ครู อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการใช้งาน Excel เพือ่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ" ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

50 นางสุภาพร  เจริญผล ครู ครูทีป่รึกษาเด็กและเยาวชนในการอบรมสร้างพลังงานจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการพัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่  Shift and share ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต 
(Miracle of life)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โดยกองหนึ่งในเดียวกันใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี

51 นางสุภาพร  เจริญผล ครู อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการใช้งาน Excel เพือ่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ" ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

52 นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ ครู อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไปและขั้นความรู้เบือ้งต้น ส านักงานลูกเสือจังหวัดล าปาง
53 นางสาวธัญญภัสร์  เชียงพันธ์ ครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการ

แก้ปัญหา  สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย coding
สพม.35

54 นางสาวธัญญภัสร์  เชียงพันธ์ ครู การพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

55 นางสาวธัญญภัสร์  เชียงพันธ์ ครู เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟนเพือ่สร้างรายได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางจุรีรัตน์  ปงกาวงศ์ พนักงานราชการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่23 และ  CMU Open House  วันที7่  พฤศจิกายน  2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักการศึกษากับการปรับตัวเพือ่ก้าวสู่ทิศทางในอนาคตภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  20  
ปี  วันที ่ 23  พฤศจิกายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

โครงการประชุมสัมมนาเตรียมการรับนักศึกษาปีการศึกการศึกษา 2562 ระบบคัดเลือกกลางบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System:TCAS)  ประจ าปี
การศึกษา  2562  วันที ่ 26  พฤศจิกายน  2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

ประชุมครูแนะแนวสัญจรคร้ังที ่4  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับ
ปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2562  วันที ่ 28พฤศจิกายน  2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

อาชีวพันธุใ์หม่ ไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
โครงการเสวนาวิชาการและแนะน าหลักสูตร ม.แม่โจ้  ระหว่างวันที ่ 14-16  ธันวาคม  2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
หลักสูตรการจัดการศึกษา  open house วิทยาลัยอินเตอร์เทค
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ  ประจ าปีการสึกษา  2561  และสร้างความเข้าใจใน
การเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน  ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน  ม.ท.ศ. รหว่างวันที ่ 
27-29 ธันวาคม  2561

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต่อ
นางจุรีรัตน์  ปงกาวงศ์ พนักงานราชการ โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย?แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา  วันที ่ 7-8  

กุมภาพันธ์  2562
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนผุ้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าสู่การคัดกรองขั้นสุดท้าย  เพือ่เป้นนักเรียนทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ.  รุ่นที ่ 11  ปีการศึกษา  
2562  วันที ่ 27-28  มีนาคม  2562

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

2 น.ส.เสาวลักษณ์  ไชยมงคล ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่าร
สถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์ เพือ่การจัดเก็บข้อมูล ศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

สารสนเทศและการเขียนรายงานผล  การปฏิบัติงานและ
ผลการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)

เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
3 นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.2 เยี่ยมชมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแนวทาง สกว./บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

เพาะพันธุป์ัญญา ร.ร.ระโนดวิทยา จ.สงขลา
นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เพาะพันธุป์ัญญา จาก สพม.35

RBLสู่SEEEM 13 ม.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.2 ประชุมเวทีน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

ฐานวิจัย
นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมโครงการ "งานสานศิลป์ ถินมนุษย์ คร้ังที ่9 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภฏัล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต่อ นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.2 เวที "พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
คุณครู ผู้บริหาร โครงการเพาะพันธุป์ัญญา 

นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมเวทีงานปิดโครงการเพาะพันธุป์ัญญา สกว./บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.2 อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

4 น.ส.นิภาวรรณ  ฝ้ันอุด ครูผู้ช่วย ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ 
ท าและผลิตส่ือการสอนส าหรับเด็กทีไ่ม่ใช้ภาษาไทย จังหวัดเชียงราย
เป็นภาษาแม่ในโรงเรียนพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาดอยตุง

น.ส.นิภาวรรณ  ฝ้ันอุด ครูผู้ช่วย ได้ผ่านการอบรม โครงการครูสอนคิด ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา 
น.ส.นิภาวรรณ  ฝ้ันอุด ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู กศจ.ล าปาง

บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังเข้ารับราชการ
ต าแหน่งครูผู้ช่วย

น.ส.นิภาวรรณ  ฝ้ันอุด ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

น.ส.นิภาวรรณ  ฝ้ันอุด ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

5 นายวิทยา  ต๊ะนางอย ครู คศ.2 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร คณะครุศาสตร์ 
ทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

6 นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.2 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากรแกนน า สถาบันส่งเสริมการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี

นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.2 คุณครูแกนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดล าปาง ได้เข้าร่วมเวที หน่วยจัดการกลาง 
พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร โครงการเพาะพันธุป์ัญญ
และกัลยาณมิตรเครือข่ายโครงการเพาะพันธุป์ัญญา

นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการ
ทีส่อดคล้องกับกลยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที ่3 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.2 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา ศูนย์เคร่ือข่ายชมรมครู 
เครือข่ายวิชาชีพครู สควค. ภาคเหนือ สควค. ภาคเหนือ

นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.2 ประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการ
วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.2 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลกร 
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต่อ นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.2 ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลทิศทางการด าเนินงาน ส านกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั
โครงการเพาะพันธุป์ัญญา

นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.2 พัฒนาครูแกนน าและนักเรียนโครงการเพาะพันธุป์ัญญา หัวหน้าศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการ
เพาะพันธุป์ัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.2 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
7 นายอรรถพล ปินค า ครู คศ.1 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
8 น.ส.ชุติกาญจน์ ซองเงิน ครู ค.ศ. 2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
9 นายอาริน    เขื่อนแก้ว ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

10 นางศรีวรรณ  เทพวงศ์ ครู ค.ศ. 2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

11 นางสุกัลยา  ศิริน้อย ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

12 นางอรุณี  อภิรักษ์โยธิน ครู ค.ศ. 3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

13 นายภัทรกฤต  นิลแช่ม ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
14 น.ส.จันทรัสม์  สัตตรัตนขจร ครู ค.ศ. 3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
15 น.ส.ฐานิตา  อรุณศักด์ิ ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)



 431

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

16 นางธัญภา   อุ่นล้ือ ครู ค.ศ. 3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

17 นางพิศสุดา  วรรณโสภา ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

18 น.ส.จันทรานี  แก้วประเสริฐ ครู ค.ศ. 2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

19 นายประเทือง  ภูเขียว ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

20 นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล ครู ค.ศ. 2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
21 นายเกรียงศักด์ิ   จิตจักร ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

22 น.ส.สชญา หล้าอินเชื้อ ครู ค.ศ. 3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
23 น.ส.วรัชยา   ด้วงค า ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลกร 
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลกร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลกร 
ณ  โรงเรียนสองพิทยาคม  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
24 น.ส.พจนารถ  ยศทะนะ ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต่อ น.ส.พจนารถ  ยศทะนะ ครู ค.ศ.3 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลกร 
ณ  โรงเรียนสองพิทยาคม  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
25 นายธีระพันธ์  ปงกาวงศ์ ครู ค.ศ. 2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

26 นายชัยมงคล  หินใหญ่ ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
27 น.ส.เบญจวรรณ  คันธวงศ์ ครู ค.ศ. 2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

28 น.ส.เสาวนิต  ปงก๋าวงศ์ ครู ค.ศ.1 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

29 นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์ ครู ค.ศ. 2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

30 ว่าที ่ร.ต.เฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

31 นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ ครู ค.ศ. 3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
สร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพือ่ลดปัจจัยเส่ียงและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ( NCDs)

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

32 นายพิชิต   สาใจ ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
33 นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ ครู ค.ศ. 2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
34 นายวงศพัทธ์  เทพวาลย์ ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต่อ นายวงศพัทธ์  เทพวาลย์ ครู ค.ศ.3 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ  โรงเรียนสองพิทยาคม  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
35 นายสมโภชน์  ฟูใจ ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ  โรงเรียนสองพิทยาคม  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
36 นางรุ่งทิพย์  รินพล ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลกร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
37 ว่าที ่ร.ต.สง่า จุราเพชร ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
38 นางจารุณี  เทพทอง ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
39 น.ส.พวงผกา  คันธรัตน์ ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต่อ น.ส.พวงผกา  คันธรัตน์ ครู ค.ศ.3 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
40 นายสุเมธ   เทพทอง ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

41 นางพิทยาภรณ์  ทารัตน์ ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

42 น.ส.จุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

ผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขัน A-MATH โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(นางสาวธิภารักษ์  บริรักษ)์

43 น.ส.กมลวรรณ   ปัญญาค า ครูผู้ช่วย อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
44 นายวิแทน  ปวกพรมมา ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต่อ นายวิแทน  ปวกพรมมา ครู ค.ศ.2 อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
45 นายวิแทน  ปวกพรมมา ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
46 นายปิยะดนัย วิเคียน ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต่อ นายปิยะดนัย วิเคียน ครู ค.ศ.2 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
47 นายนิรันดร์  วรกุลธนวรรธน์ ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

48 น.ส.กรรณิกา  บุญประเสริฐ ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

ค่ายเยาวชนรุ่นที ่3 คร้ังที ่1 เยาวชนดีสร้างชาติ
49 นางธิดารัตน์  ศรีชัยตัน ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

49 นางธิดารัตน์  ศรีชัยตัน ครู ค.ศ.3 โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม สนง.พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดล าปาง
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม กิจกรรมค่าย วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง
เยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รู้เท่าทันส่ือ
จังหวัดล าปาง

50 นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์ ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ต่อ นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์ ครู ค.ศ.3 อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

อบรมโครงการ To be number one โรงเรียนล าปางกัลยาณี
อบรมโครงการสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเร่ือง STEM ต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหิดล

50 นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์ ครู ค.ศ.3 อบรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.เขต35

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูผู้สอนสุขศึกษา สพม.เขต35

พลศึกษา
อบรมโครงการปฏิบัติธรรและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม สนง.พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดล าปาง
กิจกรรมให้ความรู้ To be number one สพม.เขต35

51 นายนพพร ชัยนันตา ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

52 นายพนัชกร  ไชยานนท์ ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน งานพัฒนาบุคคลากร 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
53 นายธนาพัทธ์  ศรีเทพ ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SWT การบริหารจัดการภายใน ร.ร. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อบรมเร่ืองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายบุคคล (SAR)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์ ครู การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ส าหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2 นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ ครู คศ.3 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอน ม.ต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ ครู คศ.3 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอน ม.ปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

3 นายธนะพงษ์ ปงผาบ เจ้าหน้าทีบ่รรณานุกรม 1.กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการพัฒนาห้องสมุดและ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35

กิจกรรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2.การสร้าง E-Book และการใช้แอพพลิเคชั่น ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ห้องสมุดโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

4 นายเกรียงศักด์ิ  จิตจักร ครู คศ.3 การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน

5 จันทรานี  แก้วประเสริฐ ครู 1.การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สพม.35

ส าหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพม.35

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ภาษาอังกฤษรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

ร่วมกิจกรรมโค้ชเร่ือง หลักเหตุ-ผล และ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การพัฒนาโจทย์ในรูปแบบ SEEEM แบบเพาะพันธุป์ัญญา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6 นายธนาพัทธ์  ศรีเทพ ครู 1.ศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน(75)ชั่วโมง วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง
วิชางานพืน้ฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2.การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 (องค์การมหาชน)

7 นางพิศสุดา วรรณโสภา ครูคศ.3 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้ายทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35

2.ร่วมโครงการสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ต้นสังกัดเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3.การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35

8 นางธัญภา  อุ่นล้ือ ครู คศ.3 1.การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ บริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด
 ( TCAS )โดยการใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน( หลักสูตรแบบผสม )

2.หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ ว.21

3.โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
4.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

9 นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณ ครู คศ.3 1.การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ บริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด
 ( TCAS )โดยการใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน( หลักสูตรแบบผสม )



 444

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณ ครู คศ.3 2.สร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เพือ่ลดปัจจัยเส่ียงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ( NCDs) กระทรวงสาธารณสุข
3.หลักเกณฑ์วธิกีารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ขอมีและเล่ือนวทิยฐานะ ว .21 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
4.โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
5.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

10 นางอมัวรรณ  กนกกงัวานโรจน์ ครู ค.ศ. 3 1.เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้ กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการปาฏหิาริยแ์หง่ชีวิต Miracle of Life 14-16 ม.ค 2562 ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง

2.ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
3.อบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริยก์ับประเทศไทย" โดยวทิยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่2/61เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์  27 เมษายน 2562

4.อบรมการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์กับ เอขไอว/ีเอดส์ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
5.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น  วันที ่15-17 พ.ค 2562 การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


6.อบรม การส่ือสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง บุตรหลาน เพือ่ส่งเสริม ส านักงานกองทุนสนับสนุน
สุขภาวะทางเพศในบุตรหลาน 26-28 ม.ิย 2562 การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


7.อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุชศึกษาและพลศึกษา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

เพศวิถีศึกษา รูปแบบActive Learning 20 ก.ค 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางอมัวรรณ  กนกกงัวานโรจน์ ครู ค.ศ. 3 8.อบรมโครงการ"วัยรุ่นไทยไร้ความรุนแรง" โดยหน่วยงานศูนย์เรียนรู้ ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง
การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ 27 สิงหาคม 2562

9.อบรมหลักสูตร"การสอนเพศวิถีศึกษา"การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - learning ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

 จ านวน 22 ชั่วโมง ในวันที ่21 สิงหาคม 2562

11 นางสาววรัชยา   ด้วงค า ครู ค.ศ. 3 1.ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
2.อบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริยก์ับประเทศไทย" โดยวทิยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์  27 เมษายน 2562

3.อบรมโปรแกรมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 35

4.โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
5.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

12 นายวงศพัทธ์   เทพวาลย์ ครู ค.ศ. 3 ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กบัประเทศไทย" โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่2/61เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์  27 เมษายน 2562

โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 นางศรีวรรณ   เทพวงศ์ ครู ค.ศ.2 1.ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
2.โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

14 นายอาริน  เขื่อนแก้ว ครู คศ.3 1.ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
2.โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

15 นายนิรันดร์  วรกุลธนวรรธน์ ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 1.การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ตอนต้น เพือ่ลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) โดยเครือข่าย อย.น้อย กระทรวงสาธารณสุข
2.การใช้งานระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

16 นายสมภพ  เบาใจ ครู คศ.1 1.หลักเหตุ-ผล และการพัฒนาโจทย์ในรูปแบบ SEEM แบบเพาะพันธุป์ัญญา ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุป์ัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

2.พัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และปรับฐานความคิด ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
17 นายวิแทน  ปวกพรมมา ครู คศ.2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหนว่ยงานต้นสังกัด ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษาและแนงทาง ประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุรภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

18 นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ 1.ร่วมกิจกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที ่3  คร้ังที ่2 ในหัวข้อ สถาบันการสร้างชาติ
 จิตสร้างชาติเสมอกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ค านวณ (computing science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยา ศาสตร์ มัธยมศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดล าปาง
จังหวัดล าปาง โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมทักษะการคิด
และแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการสอนแบบสะเต็ม

19 นายวิทยา  ต๊ะนางอย ครูช านาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง

20 นายเอกชัย   จันทร์ตา ครู ช านาญการ ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คร้ังที ่15 โครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ  ม.ต้น สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์

โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

เมื่อวันที ่26-31 มีนาคม 2562

ผู้ช่วยวทิยากร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการให้บริการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระหว่างวันที ่22-27 เมษายน 2562

การน าเสนอและการประชุมติดตามผลการจัดการเรียนรู้ วางแผนขยาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

ผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ของครูแกนน า
ระหว่างวันที ่13-14 กันยายน 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายเอกชัย   จันทร์ตา ครู ช านาญการ การประชุมเชิงปฎิบัติการสู่แนวทางจัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้อง สพฐ.

ยุทธศาสตร์ชาติ(2561-2580)คร้ังที3่ระหว่างวันที่5-9มีนาคม2562

การอบรมครูส าหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติคร้ังที ่15 รมราชูปถัมภ์ สมาคมวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์

 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที ่3-6 ตุลาคม 2562 

การอบรมค่ายวัฒนธรรมน้ า รักษ์น้ า (EnviMission) คร้ังที ่1 คณะวิศกรรมศาสตร์ และส านักงานวิทยแุละการส่ือสาร

ระหว่างวันที ่3-5 สิงหาคม 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

21 นางสาวพจนารถ   ยศทะนะ ครู ค.ศ.3 ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

22 นางรุ่งทิพย์   รินพล ครู ค.ศ.3 อบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
จาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่2/61

เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์  27 เมษายน 2562

โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

23 นายภัทรกฤต   นิลแช่ม ครู ค.ศ.3 อบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กบัประเทศไทย" โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์  27 เมษายน 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายภัทรกฤต   นิลแช่ม ครู ค.ศ.3 โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

24 ว่าที ่ร.ต. สง่า   จุราเพชร ครู ค.ศ.2 อบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กบัประเทศไทย" โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์  27 เมษายน 2562

โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

25 นางสาวเสาวนิต    ปงก๋าวงศ์ ครู ค.ศ.1 โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

26 นางสุกัลยา    ศิริน้อย ครู ค.ศ.3 โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

27 นางอรุณี    อภิรักษ์โยธิน ครู ค.ศ.3 โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

28 นางสาวจันทรัสม์   สัตตรัตนขจร ครู ค.ศ.2 โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

29 นายประเทือง    ภูเขียว ครู ค.ศ.2 ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายประเทือง    ภูเขียว ครู ค.ศ.2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

30 นายธีระพันธ์    ปงกาวงศ์ ครู ค.ศ.2 ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

31 นางมนฑิรา   เจดีย์ปัน ครู ค.ศ.1 ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

32 นางสาวเบญจวรรณ   คันธวงศ์ ครู ค.ศ.2 ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ แหลมผักเบีย้ วันที ่2 เมษายน  2562 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โปรแกรมการเช็คชื่อนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายบุญสง  นาละออง  ผอ. คศ.3 การเล่ือนเงินเดือน ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

2 นายเสกสรรค์  แสงศิวาพร รอง ผอ. คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3 นายเสกสรรค์  แสงศิวาพร รอง ผอ. คศ.3 การเล่ือนเงินเดือน ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

4 นายเสกสรรค์  แสงศิวาพร รอง ผอ. คศ.3 การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
5 นางเยาวณีย์   จิตต์จริง ครู คศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

6 นางรัชนี     อุปนันท์ ครู คศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
7 นางกาญจนา  อินวิจิตต์ ครู คศ.3 เข้าร่วมงาน Open House คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง
8 นางอรุณศรี   สงวนศักด์ิ ครู คศ.3 เข้าร่วมงาน Open House คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง
9 นางอรุณศรี   สงวนศักด์ิ ครู คศ.3 การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
10 นางสาวดวงใจ  ผัดวัง ครู คศ.3 เข้าร่วมงาน Open House คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง
11 นางสาวดวงใจ  ผัดวัง ครู คศ.3 ประชุมสัมมนาเตรียมการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
12 นางกนกพร   เรือนจันทร์ ครู คศ.3  Let's have a beter future Together รับมือการเปล่ียนแปลงไปด้วยกัน 

ปรับตัวให้ทันศตวรรษที ่๒๑
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท

13 นางกนกพร   เรือนจันทร์ ครู คศ.3 การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสดจ็วนฃยางค์กูลวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสดจ็วนฃยางค์กูลวิทยา

14 นางดาวเรือง  ศรีจ าปา ครู คศ.3 การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
15 นางอมรพรรณ  สืบสม ครู คศ.3 เข้าร่วมงาน Open House คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง
16 นางอมรพรรณ  สืบสม ครู คศ.3 การประชุมวิชาการ “EDUdigital 2019” การขับเคล่ือนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

17 นางอมรพรรณ  สืบสม ครู คศ.3 อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
กิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding”

ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

18 นางอมรพรรณ  สืบสม ครู คศ.3 การเล่ือนเงินเดือน ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

19 นางพัชรินทร์   ภัคจีรสกุล ครู คศ.2 การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
20 นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
21 นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ ครู ค.ศ.2 อบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้

มีและเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที ่28
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

22 นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ ครู ค.ศ.2 อบรมครู อย. น้อย ห้องประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนล าปางกัลยาณี
23 นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ ครู ค.ศ.2 ร่วมสัมมนา งานสมัชชาผู้บริโภค ประจ าปี 2562 Tk Palace  Hotel Bangkok

24 นางศุภราพร  ชัยวิลยศ ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
25 นางศุภราพร  ชัยวิลยศ ครู ค.ศ.2 การพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสดจ็วนฃยางค์กูลวิทยา

26 นางสาวธัญญารัตน์  เลาเงิน ครู คศ.1 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งครู

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

27 นางสาวธัญญารัตน์  เลาเงิน ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
28 นายนวพล  วงศ์นันตา ครู คศ.1 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งครู
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

29 นายนวพล  วงศ์นันตา ครู คศ.1 การประชุมวิชาการ “EDUdigital 2019” การขับเคล่ือนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

30 นายนวพล  วงศ์นันตา ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
31 นายนวพล  วงศ์นันตา ครู คศ.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

32 นางมินตรา  ปอกเคือ ครู คศ.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

33 นางมินตรา  ปอกเคือ ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
34 นายอนุฤทธิ ์  ปกติจิต ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
35 นายชินวัตร  แสนหลวง ครูผู้ช่วย หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งครู
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

36 นายชินวัตร  แสนหลวง ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
37 นางสาวธิดา  ใจตรง ครูผู้ช่วย หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งครู
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเสดจ็วนฃยางค์กูลวิทยา

38 นางสาวธิดา  ใจตรง ครูผู้ช่วย การประชุมวิชาการ “EDUdigital 2019” การขับเคล่ือนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

39 นางสาวธิดา  ใจตรง ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
40 นางสาวธิดา  ใจตรง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมงาน Open House คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง
41 นางสาวดวงพร  สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย การประชุมวิชาการ “EDUdigital 2019” การขับเคล่ือนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

42 นางสาวดวงพร  สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย ร่วมสัมมนา งานสมัชชาผู้บริโภค ประจ าปี 2562 Tk Palace  Hotel Bangkok

43 นางสาวดวงพร  สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
กิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding”

ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

44 นางสาวดวงพร  สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

45 นางสุธาทิพย์  ต๊ะค าวรรณ พนักงานราชการ เข้าร่วมค่ายเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของเยาวชน (ค่าย2 ) ปี
 ๗

ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

46 นางสุธาทิพย์  ต๊ะค าวรรณ พนักงานราชการ การอบรมรถรับส่งนักเรียนทีป่ลอดภัย โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด ล าปาง
47 นางสาวจันทิมา  ยะชะระ ครูอัตราจ้าง โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา โรงเรียนล าปางพานิชการและเทคโนโลยี
48 นางสาวจันทิมา  ยะชะระ ครูอัตราจ้าง สัมมนานักศึกษาฝึกสอนจีน โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
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หน่วยงาน 
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายบุญสง  นาละออง  ผอ. คศ.3 ทัศนศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการงานด้าน ICT  การ PLC และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

2 นายเสกสรรค์  แสงศิวาพร รอง ผอ. คศ.3 ทัศนศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการงานด้าน ICT  การ PLC และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

3 นางเยาวณีย์   จิตต์จริง ครู คศ.3 ทัศนศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการงานด้าน ICT  การ PLC และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

4 นางเยาวณีย์   จิตต์จริง ครู คศ.3 อบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ศาลากลางจังหวัดล าปาง

5 นางเยาวณีย์   จิตต์จริง ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ส่ือ ICT  เพือ่การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

6 นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ ครู ค.ศ.2 ผ่านการอบรม “ท าดี ท าง่าย ให้เลือด”โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุน โรงแรมเวียงลคร
เยาวชนไทยให้โลหิต  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดล าปาง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และ เครือเจริญโภคภัณฑ์

7 นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ ครู ค.ศ.2 ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี ณ ห้องประชุมส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง

8 นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ ครู ค.ศ.2 ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน หลักสูตรประชาชนทัว่ไป
มูลนิธิหัวใจไทยแห่งประเทศไทย
โรงแรมเวียงละคอร
จังหวัดล าปาง


9 นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10 นางสาวธิดา    ใจตรง ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการเคมีย่อส่วน “ห้องเรียนเคมีดาว” โรงเรียนวังเหนือ

11 นางสาวธิดา    ใจตรง ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ภายใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษา พีเ่ล้ียง 

12 นางสาวธิดา    ใจตรง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการจัดกิจกรรมลงพืน้ทีเ่พือ่ติดตามและพัฒนาต่อยอดโครงการเยาวชนปีที ่8 หอ้งประชุมส่ือสารองค์การและชุมชนสัมพนัธ์ 

ของโครงการ Move World Together เพือ่พลังงานและส่ิงแวดล้อม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา
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หน่วยงาน 
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา

13 นางสาวธิดา    ใจตรง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมอภิปราย เร่ือง ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

14 นางสาวธิดา    ใจตรง ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมุลสารสนเทศ (Sesa.obec) อาคารมานิตธ ารง โรงเรียนบุญวาทวทิยาลัย

15 นางสาวสุกันยา  สุยะสืบ ครูอัตราจ้าง น านักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย ปีที ่5 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

16 นางสาวสุกันยา  สุยะสืบ ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

17 นางสาวสุกันยา  สุยะสืบ ครูอัตราจ้าง กรรมการตัดสิน การแข่งขัน science show โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

18 นางอมรพรรณ  สืบสม ครู คศ.3 ทัศนศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการงานด้าน ICT  การ PLC และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

19 นางอมรพรรณ  สืบสม ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ส่ือ ICT  เพือ่การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

20 นางอมรพรรณ  สืบสม ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ PLC ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

21 นายประเสริฐ   สืบสม ครู คศ.3 ทัศนศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการงานด้าน ICT  การ PLC และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

22 นายประเสริฐ   สืบสม ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ส่ือ ICT  เพือ่การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

23 นางกาญจนา   อินวิจิตต์ ครู คศ.3 ทัศนศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการงานด้าน ICT  การ PLC และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

24 นางกาญจนา   อินวิจิตต์ ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ส่ือ ICT  เพือ่การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

25 นางวันทนา    ศรีสวัสด์ิ ครู คศ.2 ทัศนศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการงานด้าน ICT  การ PLC และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

26 นางวันทนา    ศรีสวัสด์ิ ครู คศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ส่ือ ICT  เพือ่การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

27 นางวันทนา    ศรีสวัสด์ิ ครู คศ.2 อบรม โครงการ "โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย" หอ้งประชุมส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาล าปาง เขต 1

28 นางกนกพร    เรือนจันทร์ ครู คศ. 3 ทัศนศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการงานด้าน ICT  การ PLC และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี
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หน่วยงาน 
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา

29 นางกนกพร    เรือนจันทร์ ครู คศ. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ส่ือ ICT  เพือ่การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

30 นางกนกพร    เรือนจันทร์ ครู คศ. 3 อบรม โครงการ "โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย" หอ้งประชุมส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาล าปาง เขต 1

31 นางมินตรา   ปอกเครือ ครู คศ.1 ประชุมปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพม.35

32 นางมินตรา   ปอกเครือ ครู คศ.1 การประชุมท าความเข้าใจการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ สหวิทยาเขตบุญวาทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

33 นางมินตรา   ปอกเครือ ครู คศ.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล หอ้งประชุมเสือปา่  โรงเรียนบญุวาทยว์ิทยาลัย

34 นางมินตรา   ปอกเครือ ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC Workshop about Teaching English โรงเรียนล าปางกัลยาณี

35 นางสาวดวงพร   สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย ประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการ ข้าราชการครู สควค. สสวท.

36 นางสาวดวงพร   สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย ประชุมเชิงปฏิบัติการต้านทุจริตศึกษา สพม.35

37 นางสาวดวงพร   สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์อิเล็คทรอนิกส์ ระบบ offline สพม.35

ตามกระบวนงานคู่มือส าหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา

38 นางสาวดวงพร   สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน สพม.35

39 นางสาวดวงพร   สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการน าหลักสูตรต้นทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

40 นางสาวดวงพร   สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย กิจกรรม อภิปราย "ขยับความคิดพิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

41 นางสาวดวงพร   สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร Visual thinking สพม.35

42 นางสาวดวงใจ   ผัดวัง ครู คศ.3 ประชุมเชิงปฏบิติัการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานท า โรงเรียนล าปางกัลยาณี

43 นางสาวดวงใจ   ผัดวัง ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มจิตเวช โรงพยาบาลล าปาง ณ โรงแรมเอเชีย ล าปาง
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หน่วยงาน 
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา

44 นายรัชณพงษ์   อุฬารโชค ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าทีว่ิทยากรให้การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองมายวิทยา ล าปาง

45 นางสุธาทิพย์   ต๊ะค าวรรณ พนักงานราชการ อบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนเพือ่โลกทีย่ั่งยืน ปี 8 (ภาคเหนือ ในฐานะทีป่รึกษากลุ่มเยาวชน  กฟผ. เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

46 นางสุธาทิพย์   ต๊ะค าวรรณ พนักงานราชการ เข้ารับการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2562 มณฑลทหารบกที ่32

47 นางสุธาทิพย์   ต๊ะค าวรรณ พนักงานราชการ อบรมการใช้งานระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด (NISPAและ CATAS) สพม.35

48 นางสุธาทิพย์   ต๊ะค าวรรณ พนักงานราชการ วิทยากรโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัทางจติเพอ่พฒันาทักษะชีวิตของนักเรียนร่มสนในศตวรรณที ่21 โรงเรียนล าปางกัลยาณี
49 ว่าที ่ร.ต.ชินวัตร  แสนหลวง ครูผู้ช่วย การประชุมเชิงปปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบติในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้าง โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนการเขลางค์นคร

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ภายใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษา พีเ่ล้ียง 
อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร Visual thinking การคิดและส่ือสารการคิดด้วยภาพ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย

50 ว่าทีร่.ต.ปรัชญา  จินาวงค์ ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ภายใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษา พีเ่ล้ียง 
51 นางสาวธัญญารัตน์  เลาเงิน ครู คศ.1 กิจกรรมพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วชิาชีพ (Induction Period) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ของเครือขา่ยภาคเหนือตอนบน รอบที ่2 หลักสูตร Project Based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

52 นางสาวธัญญารัตน์  เลาเงิน ครู คศ.1 อบรมวิทยากรเพือ่เป็นตัวแทน กอช. ในการส่งเสริมวินัยการออมในระดับอ าเภอ หอ้งประชมุอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวัดล าปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ จังหวัดล าปาง
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หน่วยงาน 
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา

ต่อ นางสาวธัญญารัตน์  เลาเงิน ครู คศ.1 เขา้ร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) อาเซียนศึกษา ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) หอประชุมอาคาร 100 ปี

 ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนล าปางกัลยาณี

53 นายนวพล  วงศ์นันตา ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ภายใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษา พีเ่ล้ียง 
ครู คศ.1 ทัศนศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการงานด้าน ICT  การ PLC และการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ส่ือ ICT  เพือ่การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางธีระพร  ทองรอบ ครู คศ.3 อบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการโครงการพัฒนาเพือ่
การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต
 (Mirqcle of Life)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2 นางนันท์นภัส   ไสยาทา ครู คศ.3 พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร เพาะพันธ์ปัญญา
โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน

(อบจ.ล าพูน)

5 นายสกัด   รินฤทธิ์ ครู คศ.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับกิจกรรม การ
คิดเชิงค านวณในการแก้ปัญญาสู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย coding

สพม.35 ร่วมกัน Mac Edu.

6 นางกาญจนา  ยุรี ครู คศ.2 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารและครูพีเ่ล้ียง การ
ประเมินและผลการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

7 นางวิไลพร  ศิริประยงค์ ครู คศ.3 โครงการเพาะพันธ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
8 นางศรีวารินทร์  สารศรี ครู คศ.3 ครูแกนน าโครงการเพาะพันธ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
9 นางศรีวารินทร์ สารศรี ครู ตศ.3 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย สาธารณสุขล าปาง
10 นางศรีวารินทร์  สารศรี ครู คศ.3 โครงการปลอดภัยสู่สถานศึกษา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
11 นายธนโชติ  วงค์ดวง ครูผู้ช่วย หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ัง

ด ารงต าแหน่งครู 7 มีนาคม 2562
สพฐ.

4 นางผ่องพรรณ  สัญญา ครู คศ.3 เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่พัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนห้างฉตัรวิทยา

3 นางสาววรินดา  ทาสา ครูอัตราจ้าง อบรมการสอนภาษาจีนในโครงการเสน่ห์ภาษาจีน – ไทย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนห้างฉตัรวิทยา

12 นายธนโชติ  วงค์ดวง ครูผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สพม.เขต 35

13 นางพงษ์ลัดดา  ไชยวรรณ ครู คศ.2 หลักสูตรครูสร้างสรรค์เพือ่สร้างทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน สพฐ.

14 นางสาวฉัตรชนก  ต้ือยศ ครู คศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพาะพันธ์ปัญญาจาก RBL สู่ SEEEM” โครงการเพาะพันธ์ปัญญาโดยการสนับสนุนของส าน างาน
กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

15 นางสาวฉัตรชนก ต้ือยศ ครู คศ.3 เวที “พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร และ
กัลยาณมิตรเครือข่ายโครงการเพาะพันธ์ปัญญา”

ศูนย์พีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธ์ปัญญาโดยการสนับสนุน
ของส าน างานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
16 นายโรจน์ณรงค์  มาเสริฐ ครูอัตราจ้าง หลักการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ กระทรวงวัฒนธรรม
17 นางสาววรินดา  ทาสา ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมโครงการ “งานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ คร้ังที ่9” มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายพรศิลป์  สิงห์ทอง ผอ.ช านาญการพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน สพม.35

สัมมนาประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.35

การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู สพม.35

รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อม สพม.35

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
2 นายสุรเดช  นาคพงษ์พันธ์ ครูช านาญการ สร้างพลังจิตอาสา พัมนาสังคมและสวัสดิการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ สพม.35

ธรรมภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษาฯ
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน สพม.35

หลักสูตรการต้านทุจริต สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคูผู้นิเทศ สพม.35

3 นายสัจจา  สัจจะเดช ครูช านาญการ แนวทางการด าเนินการสนองพระราชด าริ สพม.35

งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนฯ
4 นายสุรชัย  จอมแปง ครู โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ล าปาง)

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน สพม.35

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา



 463

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

5 นางรัตนา  จันโท ครูช านาญการพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับข้าราชการครู สพม.35

และบุคลากรพ้นจากราชการฯ
6 นางจ าเนียร พุฒมาเล ครูช านาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคูผู้นิเทศ สพม.35

7 นางสมใจ  สาใจ ครูช านาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคูผู้นิเทศ สพม.35

หลักสูตรการต้านทุจริต สพม.35

8 นางอัญชลี  นันทอาภา ครูช านาญการพิเศษ รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อม สพม.35

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

หลักสูตรการต้านทุจริต สพม.35

ซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม สพม.35

ในการสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-net

การยกผลสัมฤทธิท์างการเรียนฯ สมพ.35

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคูผู้นิเทศ สพม.35

9 นางวัลณีย์ คุ้มภัยเพือ่น ครูช านาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคูผู้นิเทศ สพม.35

ซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม สพม.35

ในการสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-net
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

10 นางดวงดาว  เมฆอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ การประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

11 นางไพบูลย์  พัลวัน ครูช านาญการพิเศษ
12 นางสุดาพร  อ าไพรัตน์ ครูช านาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคูผู้นิเทศ สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสมใจ  สาใจ ครูคศ.3 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้าน สพม.35

ทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ โรงเรียนสุจริต
2.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
3.การใช้ระบบ svs" โรงเรียนยุคใหม่ พร้อมใจหักภาษี ณ ทีจ่่าย" สรรพากรจังหวัดล าปาง
4.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถภาพครู สพม.35

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
5.อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา
และระเบียบวินัยข้าราชการครู
6.การประชุมชี้แจงการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู สพม.35

การเล่ือนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจ า
7.การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย สพม.35

(เวทคณิต)

8.การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

                                                                รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

                                                                รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

2 นายสุรเดช   นาคพงษ์พันธ์ ครูคศ.2 1.หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา สพม.35

ทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ โรงเรียนสุจริต
2. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

3. หลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สพม.35

4. การสร้างองค์ความรู้จิตพอเพียง และต้านทุจริต สพม.35

5.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
6. หลักสูตร CAP PAI MODEL สพม.35

7. หลักสูตร PUCAR MODEL สพม.35

8.อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา
3 นายสุรชัย  จอมแปง ครูคศ.1 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้าน สพม.35

ทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ โรงเรียนสุจริต
2.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

                                                                รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

ต่อ นายสุรชัย  จอมแปง ครูคศ.1 3.การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
4.การจัดอบรมสืบสานต านานตีกลองปูจ่า วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง
5. การพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ
6.อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา

4 นายสัจจา   สัจจะเดช ครูคศ.2 1.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา
3. การช่วยเหลือเด็กทีม่ีสุขภาพจิตในโรงเรียน กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลล าปาง
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว สพม.35

5 นางไพบูลย์   พัลวัน ครูคศ.3 1. อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับพืน้ฐาน สพม.35

ความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม
2.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
3.อบรมเชิงปฏบิติัการ การประกันคุณภาพการศึกษาและระเบยีบวินัยข้าราชการครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

                                                                รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

6 นางจ าเนียร   พุฒมาเล ครูคศ.3 1.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา
และระเบียบวินัยข้าราชการครู
3. เข้าร่วมคัดเลือกผลงานดีเด่นครูผู้สอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สพม.35

ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
4. อบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐาน สพม.35

ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
7 นางสุดาพร   พุฒมาเล ครูคศ.2 1.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
2. อบรมครูภาษาองักฤษ Boot Pratise PLC workshop about teaching Euglish. โรงเรียนล าปางกัลยาณี
3.อบรมเจ้าหน้าทีก่ารเงินร่วมกับ สรรพกรจังหวัดล าปางสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการหักภาษี สรรพากรจังหวัดล าปาง สพป.2
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

                                                                รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

8 นางดวงดาว   เมฆอินทร์ ครูคศ.3 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้าน สพม.35

ทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ โรงเรียนสุจริต
2.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา
4. อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนล าปางกัลยาณี
5.ประชุมเชิงปฏบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพม.35

6.อบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนการค านวน โรงเรียนเตรียมอุดมเขลางค์ฯ
7.ประชุมส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ สพม.35

8.ประชุมสัมมนาวิชาการ ราโชบายด้านการศึกษา สพม.35

9 นางอัญชลี   นันทอาภา ครูคศ.3 1.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา
และระเบียบวินัยข้าราชการครู
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

                                                                รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

ต่อ นางอัญชลี   นันทอาภา ครูคศ.3 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติใน สพม. 35

สถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

"ป้องกันการทุจริต"

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา สพม. 35

"เร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและสุขภาวะในโรงเรียน

โดยรู้แบบ Active Learning

5.การอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาสมรรถนะครู ในการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ สพม. 35

ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
6. การเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลระบบเครือข่าย ให้แข็งแรงและ สพม. 35

เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
7. การอบรมเร่ือง "การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพ สพม. 35

ภายนอกแนวใหม่รอบส่ี
9 นางอัญชลี   นันทอาภา ครูคศ.3 8. การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล ใน สพม. 35

สถานศึกษา ปอ้งกันการทุจริต "โครงการ สพฐ. ในสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น
 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
9. การประชุมเชิงปฏบติัการการใช้หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) สพม. 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

                                                                รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

ต่อ นางอัญชลี   นันทอาภา ครูคศ.3 10. การอบรมยกผลสัมฤทธิท์างการเรียน ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนคุณภาพ สพม.35

การศึกษาทย ให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรทีจ่ ากัด
11. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ประสานงานการปฏิบัติ ม.ราชภัฎล าปาง
การสอนในสถานศึกษา (ค.บ. 5 ป)ี

10 นางวัลณีย์   คุ้มภัยเพือ่น ครูคศ.3 1.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าคู่มือแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยทาง TFE(Teams For Education)

 เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยา
และระเบียบวินัยข้าราชการครู
3.การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพฒันาคุณาพครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร โรงเรียนบุญวาทย์
visuat thaiking การคิดและการส่ืนสารการคิดด้วยภาพ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางใกล้รุ่ง   ยอดเงิน ครู อบรมการขยายผลการน ารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ครู อย.น้อย)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2 นางดวงจันทร์  บานทรงกิจ ครู อบรมการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
3 นางดวงจันทร์  บานทรงกิจ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

4 นายธเนศร์  กามาด ครู ประชุมกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลต าบลเมืองปาน
5 นายธเนศร์  กามาด ครู ประชุมปฏิบัติการการจัดต้ังงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

6 นายธเนศร์  กามาด ครู ประชุมเครือข่ายส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดล าปาง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ า
จังหวัดล าปาง

7 นายธเนศร์  กามาด ครู อบรมเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขยะ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาล าปางเขต ๑

8 นายธเนศร์  กามาด น าเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ ขั้นพืน้ฐาน
(O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

9 นายธเนศร์  กามาด ประชุมชี้แจงการด าเนินการรณรงค์และช่วยเหลือการเลือกต้ัง ส.ส. คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ า
จังหวัดล าปาง

10 นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ ครู ประชุมเครือข่ายส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดล าปาง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ า
จังหวัดล าปาง

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงปานวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงปานวิทยา

11 นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ ครู ประชุมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสุรศักด์ิมนตรี
12 นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ ครู อบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษาจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

13 นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ ครู ประชุมคณะกรรมการอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลเมืองปาน
14 นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ ครู ประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดล าปาง

15 นางสาวนิภาประกาย ครู ประชุมแจ้งแนวทางด าเนินงานสนองพระราชด าริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยกร
ท้องถิ่น

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

16 นางสาวนิภาประกาย ครู ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

17 นางสาวนิภา ฤทธิไตรภพ ครู ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านประกันสังคม โครงการให้ความรู้พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2561  รุ่นที ่3

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

18 นายประพันธ์  แสงบุญเรือง ครู ประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET)นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
ปีการศึกษา 2561

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

19 นายประพันธ์  แสงบุญเรือง ครู ประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ ขั้นพืน้ฐาน(O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

20 นายประพันธ์  แสงบุญเรือง ครู ไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35



 474

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงปานวิทยา

21 นางพัชรินทร์  สุภายอง ครู น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop  เรียนรู้การจัดท าส่ือผสม “เล่าเร่ืองเมืองไทยดังไกลทัว่โลก” ธนาคารไทยพาณิชย์

22 นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนว
ใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

23 นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู ประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET)นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
ปีการศึกษา 2561

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

24 นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการ
เรียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

25 นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

26 นายกรกรต  ภูมมะภูติ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

27 นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล ครู อบรมซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

28 นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล ครู  อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการ
เรียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

29 นางดวงจันทร์  จันทะมาลา ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที ่ 1  ตลุาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  มนีาคม  2562

โรงเรียนเมอืงปานวิทยา

30 นายสุรัตน์   ฟูเต็มวงค์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงรุก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

31 นายสุรัตน์   ฟูเต็มวงค์ ครู อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการ
เรียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

32 นายรตนพงษ์  ปันติสวัสด์ิ ครู ประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ ขั้นพืน้ฐาน(O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

33 นายธนากร  บุญเลิง ครู อบรมการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
34 นางเฟือ่งฟ้า   กล้าจริง เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35
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2. ผลงานรางวัลตา่ง ๆ ประเภทบุคคล/สถานศึกษา (ทีม่ใิชข่อ้ 1) 

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

1 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง /              
นางสาวปิยรัตน ์ จันทร์ใจ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

2 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง /             
นางสาวนิภา  ประกาย นางสาวประภัทพร  ไหวพินิจ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

3 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง /              
นางสาวนิภา  ประกาย นางสาวประภัทพร  ไหวพินิจ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

4 10-11 กันยายน 2562
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ          
ม.1-ม.3 / นายสุรัตน ์ ฟูเต็มวงค์ นางสาวธิดารัตน์  ละมูล ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

5 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง / นางดวงจันทร์  จันทะมาลา               
นางใกล้รุ้ง  ยอดเงิน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

6 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง / นางดวงจันทร์  จันทะมาลา                
นางใกล้รุ้ง  ยอดเงิน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
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2. ผลงานรางวัลตา่ง ๆ ประเภทบุคคล/สถานศึกษา (ทีม่ใิชข่อ้ 1) 

ที่ วัน เดอืน ปี ทีไ่ดร้ับรางวัล รางวัล/ผู้รับรางวัล หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล

แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

7 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง / นายอุโฆษ         
จันทะมาลา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

8 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง /                    
นายรตนพงษ์  ปันติสวัสด์ิ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

9 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง / นาง
พัชรินทร์  สุภายอง  นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

10 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง / นางพัชรินทร์  
สุภายอง  นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

11 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง /                
นายธเนศร์  กามาด นางพัชรินทร์  สุภายอง

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

12 10-11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง / นางสาว
สุวพิชญ ์ จันทร์สุริยะ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายประจักษ์  สีหราช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 ประจ าเขตตรวจราชการ ที ่15 วันที ่18 กรกฎาคม 2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ศึกษาดูงานการศึกษาและวัฒนธรรมเพือ่ส่งเสริมและการพัฒนาระบบ
การบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนศรีสวัสด์ิ
วิทยาคาร ต้ังแต่วันที ่2 สิงหาคม 2562 ถึงวันที ่3 สิงหาคม 2562 

สมาคมผู้บริหารจังหวัดล าปาง

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทัว่ประเทศ ระหว่างวันที ่3-5 

กันยายน 2562

สพฐ.

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางอุดม  ถาวร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

อบรมเร่ืองการส่ือสารและสร้างความเข้าใจ
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี 
เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา วันที ่6 กันยายน 2562

สพม. เขต 35

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและ
ลูกจ้างใน สพม. เขต 35 โครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของชาติ" วันที ่5 สิงหาคม 2562

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่นโยบายและแผน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่นโยบายและแผน

2 นางสาวอังศ์ริสา  รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การพิเศษ

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

3 นางณัฐกิตต์ิ  วงค์น  าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การพิเศษ

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่นโยบายและแผน

ต่อ นางณัฐกิตต์ิ  วงค์น  าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การพิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

3 นางณัฐกิตต์ิ  วงค์น  าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การพิเศษ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

4 นางสาวสุวลี  สาค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่นโยบายและแผน

ต่อ นางสาวสุวลี  สาค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

5 นางดาววรรณ  สินธุบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

5 นางดาววรรณ  สินธุบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

6 นางนิธิวดี  วีเกต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่นโยบายและแผน

ต่อ นางนิธิวดี  วีเกต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
วันที ่28 สิงหาคม 2562

สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายบัณฑูรย์   ธิแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและ
ลูกจ้างใน สพม. เขต 35 โครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของชาติ" วันที ่5 สิงหาคม 2562

สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วันที ่24 - 26 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานบุคคล



485

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานบุคคล

ต่อ นายบัณฑูรย์   ธิแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่บูรณาการขับเคล่ือนการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ. วันที ่16 - 19 กันยายน 
2562

ณ โรงแรมสองพันบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรรณบุรี

2 นางชญาดา   โนตาปิง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วันที ่24 - 26 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานบุคคล

3 นางบุปผา   อริยะสม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

3 นางบุปผา   อริยะสม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสภาพอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯ วันที ่9 - 12 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส 
กรุงเทพมหานคร

4 นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานบุคคล

ต่อ นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม

5 นายกิตติศักด์ิ   นวลจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานบุคคล

5 นายกิตติศักด์ิ   นวลจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

6 นายณัฐธวัชร  อุ่ยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

7 นางสาวระพีพันธ์   กันธิมา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานบุคคล

ต่อ นางสาวระพีพันธ์   กันธิมา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม

อบรมพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน
ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ในวันที ่13 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

8 นายสุทัศชัย   จันโท พนักงานราชการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานบุคคล

ต่อ นายสุทัศชัย   จันโท พนักงานราชการ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

8 นายสุทัศชัย   จันโท พนักงานราชการ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม

9 นายรณชัย   พิชิตสันต์ พนักงานราชการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

9 นายรณชัย   พิชิตสันต์ พนักงานราชการ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานบุคคล

ต่อ นายรณชัย   พิชิตสันต์ พนักงานราชการ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางวัชรี   สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคลคลช านาญ
การพิเศษ

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและ
ลูกจ้างใน สพม. เขต 35 โครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของชาติ" วันที ่5 สิงหาคม 2562

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน
ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ใน
วันที ่13 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 นางสาวบุษยา   ฟองสม พนักงานพิมพ์ดีด อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  วันที ่28 สิงหาคม 2562 สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน
ความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ใน
วันที ่13 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายมนตรี   นันไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

2 นางสาวอริญญา   วงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

3 นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางมัณฑณา  ล้ิมตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
พิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

2 นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

ประชุมเชิงปฏิบัติก ารและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่
ป้องกันการทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการ
ภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 

วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

หน่วยตรวจสอบภายใน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 น.ส.รสสุคนธิ ์ ปล้ืมจิตต์                   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและ
ลูกจ้างใน สพม. เขต 35 โครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของชาติ" วันที ่5 สิงหาคม 2562

สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  วันที ่28 สิงหาคม 2562 สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์



 498

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต่อ น.ส.รสสุคนธิ ์ ปล้ืมจิตต์                   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงบประมาณ          
  วันที ่20 - 23 สิงหาคม 2562 จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี

ประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง     
การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562  

วันที ่5 กรกฎาคม 2562

คลังจังหวัดล าปาง

2 นายวรวิทย์  ค าดี เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

3 นางชมพูนุท  ต๊ะแสง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและ
ลูกจ้างใน สพม. เขต 35 โครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของชาติ" วันที ่5 สิงหาคม 2562

สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

3 นางชมพูนุท  ต๊ะแสง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
ระดับผู้ปฏิบัติงาน  10-12 พฤษภาคม 2562

โรงแรมริเวอร์ไซต์  กทม.

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน รับรายได้ผ่านเคร่ือง EDC คลังจังหวัดล าปาง

ประชุมการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ  22 สิงหาคม 2562 คลังจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต่อ นางชมพูนุท  ต๊ะแสง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

4 นางศศิธร  บุญชุม นักวิชาการพัสดุช านาญการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

4 นางศศิธร  บุญชุม นักวิชาการพัสดุช านาญการ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
ระดับผู้ปฏิบัติงาน  10-12 พฤษภาคม 2562

โรงแรมริเวอร์ไซต์  กทม.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5 น.ส.กาญจนา  อุ่นจันตา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.34
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
ระดับผู้ปฏิบัติงาน  10-12 พฤษภาคม 2562

โรงแรมริเวอร์ไซต์  กทม.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  28 สิงหาคม 2562 สพม. เขต 35

6 นางณัฐรดา  กิติศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต่อ นางณัฐรดา  กิติศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

7 น.ส.อ าพิกา  เชื้อค าลือ ลูกจ้างชั่วคราว อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.34
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  วันที ่28 สิงหาคม 2562 สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

8 น.ส.มุระวี ฆบูชา ลูกจ้างชั่วคราว อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.34
สพม. เขต 35

8 น.ส.มุระวี ฆบูชา ลูกจ้างชั่วคราว

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  วันที ่28 สิงหาคม 2562 สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์              ผอ.กลุ่มอ านวยการ

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและ
ลูกจ้างใน สพม. เขต 35 โครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของชาติ" วันที ่5 สิงหาคม 2562

สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  วันที ่28 สิงหาคม 2562 สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

2 นางสาวนลินา เลาสูง               นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

2 นางสาวนลินา เลาสูง               นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

3 นางกรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

4 นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5 นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

5 นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

6 นายอาดูล นาระกิจ พนักงานบริการ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต่อ นายอาดูล นาระกิจ พนักงานบริการ

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

7 นางสาวจุฑามาศ   วงศ์บุตรแม่บ้าน อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

7 นางสาวจุฑามาศ   วงศ์บุตรแม่บ้าน

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

8 นายณรงค์ ศรีตาบุตร พนักงานขับรถยนต์ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต่อ นายณรงค์ ศรีตาบุตร พนักงานขับรถยนต์

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

9 นายพงษ์อมร ปันปวง พนักงานขับรถยนต์ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต่อ นายพงษ์อมร ปันปวง พนักงานขับรถยนต์

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

10 นายประสิทธิ ์ธรรมใจ พนักงานขับรถยนต์ อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

11  นายสะเอี่ยม ศรีสุทธะ คนสวน

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกัน
การทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 

มิถุนายน 2562




ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด 
สพม. เขต 35 และศึกษาดูงาน หลักสูตร "บูรณาการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดี
ของชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 

วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

12 นายเมธี ค าปลิว ยาม อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 1.ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ฯ หลักสูตร (วันทีด่ าเนินงาน 30 สิงหาคม 2562)

"บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ" ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ล าปาง 
2.คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ฯ หลักสูตร (วันทีด่ าเนินงาน 30 สิงหาคม 2562)

"บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ" ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ล าปาง 
3.วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ละศึกษาดูงาน หลักสูตร (วันทีด่ าเนินงาน 30 สิงหาคม 2562)

บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ล าปาง 
4.การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รอบส่ีเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

(วันทีอ่บรม 6 กันยายน 2562)

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ล าปาง 

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน 2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน 2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา

2 นายพีรวุทธิ ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ 1.การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การปฏิรูปการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทีม่ีสติและสมาธิเป็นฐาน" (วันทีอ่บรม 7-9 พฤษภาคม 2562)

ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก
2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินโครงการ ส านักงานทดสอบทางการศึกษา
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวลัพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

(วันทีสั่มมนา 18-21  มิถุนายน 2562)

ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
3.คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ฯ (วันทีด่ าเนินงาน 30 สิงหาคม 2562)

 หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ" ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ล าปาง 
4.วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ละศึกษาดูงาน (วันทีด่ าเนินงาน 30 สิงหาคม 2562)

หลักสูตรบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ล าปาง 
5.การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมิน สพม.35/สพฐ. (วันที่อบรม 6 กนัยายน 2562)

คุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ีเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ล าปาง 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน 2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา

ต่อ นายพีรวุทธิ ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที6่9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ประจ าปีการศึกษา 2562 (วนัที่ประชุมและตัดสิน 11 กนัยายน 2562)

ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 
3 นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้  เชิงรุก Active 

Learning โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนน าในการสร้างเคร่ืองมือ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานรุ่นที ่1/2562

ส านักทดสอบทางการศึกษา

ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศ
วิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน

ส านักงานกองทุนสนับสนุน สร้างเสริม
สุขภาพ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที ่16/2562 
ตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจ าปี 
2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34



 514

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน 2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา

ต่อ นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ส าเร็จการอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ แบบ E - 
Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในระบบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ส านักงานกองทุนสนับสนุน สร้างเสริม
สุขภาพ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA รุ่นที ่4 การรู้
เร่ืองด้านวิทยาศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

4 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่ความเป็นพลเมืองดีของชาติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่ความเป็นพลเมืองดีของชาติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6 นางสาวพิชญา  ค าปัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ ผ่านการเข้าร่วมอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติ "การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรง และให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผ่านการอบรม "การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนว
ใหม่ รอบส่ี"

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

7 นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ เข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้นิทรรศการ ผลการด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน 2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา

ต่อ นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ผ่านการอบรม "การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนว
ใหม่ รอบส่ี"

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผ่านการเข้าร่วมอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติ "การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรง และให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

8 นางสาววาสนา  บุญมาก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ การวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียน (O-NET) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมศึกษานิเทศก ์ สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

ประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมี
งานท า

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ส่ือสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีปีงบประมาณ 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

9 นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
เพือ่ส่งเสริมการท าความดีเพือ่สาธารณะลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มัธยมศึกษาเขค35

มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะเพือ่ต่อต้านการทุจริต
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน 2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา

ต่อ นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความ โรงแรมคุ้มภูค าจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ วันที ่4 มิถุนายน 2562

เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก คร้ังที ่11

วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา (วันทีด่ าเนินงาน 30 สิงหาคม 2562)

มัธยมศึกษา เขต 35 ละศึกษาดูงาน หลักสูตร ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ล าปาง 
บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
คุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ีเพือ่การ (วันทีอ่บรม 6 กันยายน 2562)

ประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ล าปาง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 การแข่งขันสภานักเรียน  ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (วนัที่ประชุมและตัดสิน 11 กนัยายน 2562)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 
การศึกษา คร้ังที6่9 ประจ าปีการศึกษา 2562



 517

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน 2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา

10 นายศรพิชัย ศรีสมยศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผ่านการอบรม "การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนว
ใหม่ รอบส่ี"

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายโกศล สินธุบุญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกันการ
ทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่ส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ  สพม.35 วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562
 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

สพม.35

โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 วันที ่19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม.35

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด 
(NISPA และ CATAS) วันที ่8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม.35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7, 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ปันเจิง สพม.35

สพม.35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพม. เขต 35 และศึกษาดู
งาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของ
ชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 
วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม.35

การประชุม "โครงการเพิม่ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่ม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" วันที ่13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

2 นางวราภรณ์  เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพือ่รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
วันที ่18-21 มิถุนายน 2562

สพฐ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและสาง
เสริมการท าความดี เพือ่สาธารณะ ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย
 สุจริต จิตสาธารณะ วันที ่5 กรกฎาคม 2562

สพม. เขต 35

โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร สพม.35 วันที ่19 กรกฎาคม 2562 สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562
ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพม. เขต 35 และศึกษาดู
งาน หลักสูตร "บูรณาการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของ
ชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562)

สพม. เขต 35

3 นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมความ
ปลอดภัย  ต้ังแต่วันที ่26 - 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา 
สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

สพฐ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

ต่อ นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกันการ
ทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่ส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ของ  สพม.35 วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

สพม. เขต 35

สัมมนาแลกเปล่ียนองค์ความรู้ประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย วันที ่23 กรกฎาคม 
2562 ณ หอประชุม อบจ.ล าพูน

อบจ.ล าพูน

ประชุมเพือ่พิจารณาผลงานสถานศึกษาและส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เพือ่รับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2562 วันที ่2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมล้าน
เงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

เขตตรวจราชการที ่15

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ประจ าปี 2563  ต้ังแต่วันที ่12 - 17 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมบียอนด์สวีท  
กรุงเทพมหานคร

สพฐ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

ต่อ นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการการเพิม่โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบทีเ่หมาะสม วันที ่28
 สิงหาคม 2562  ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

สนง.ศธจ.ล าพูน

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพม. เขต 35 และศึกษาดู
งาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของ
ชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 วันที ่31 สิงหาคม
 - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน(Work-Integrated Learning : Wil)
 ณ บริษัท สิงห์เบเวอเรช จังหวัดนครปฐม ต้ังแต่วันที ่16 กันยายน 2562 ถึงวันที่
 18 กันยายน 2562

สนง.ศธจ.ล าปาง

4 นายลัญจกร  ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
งานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" 
ภาคเหนือ ระหว่างวันที ่1 - 5 มิถุนายน 2562

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.
เชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกันการ
ทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่ส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สพม.35 วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562



ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัด
เชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

ต่อ นายลัญจกร  ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที ่16/2562 ตาม
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจ าปี 2562 
 วันที ่19 -22 มิถุนายน 2562

สพม. เขต 34

โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 วันที ่19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่7,15-16 ส.ค. 2562
ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม. เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด 
(NISPA และ CATAS)  วันที ่8 สิงหาคม 2562

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน วันที ่28 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพม. เขต 35 และศึกษาดู
งาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของ
ชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 )

สพม. เขต 35

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน ประจ าปี 2562 วันที ่19 กันยายน 2562

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา จ.ล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

5 นางสาวฐารดี  วงศ์ษา นักวิชาการศึกษาช านาญการ ประชุมการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
ต้ังแต่วันที ่10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที ่12 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกันการ
ทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่ส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ  สพม.35 วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562
 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

สพม. เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษาส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และมีความต้องการพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
 “พืน้ที ่EEC” 3 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง) 
และชายขอบภาคเหนือ)ระหว่างวันที ่21 -24 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมซีบรีส 
จอมเทียน รีสอร์ท อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สพฐ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กระดับภาคเหนือ ประจ าปี 
2562 วันที ่2-3 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นเชียงใหม่ อ.เมือง 
จังหวัดเชียงใหม่

คณะท างานเครือข่ายโรงเรียน
คุ้มครองเด็กภาคเหนือ

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง
 สพม.35

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

ต่อ นางสาวฐารดี  วงศ์ษา นักวิชาการศึกษาช านาญการ ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการการเพิม่โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบทีเ่หมาะสม วันที ่28
 สิงหาคม 2562  ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

สนง.ศธจ.ล าพูน

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพม. เขต 35 และศึกษาดู
งาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของ
ชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 วันที ่31 สิงหาคม
 - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี วันที ่6  กันยายน  2562             
โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา        
เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต จังหวัดล าปาง
 วัดเชตวัน จังหวัดล าปาง  วันที ่13  กันยายน  2562

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง

6 นางสาววศินี  วนรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา 5-8 เมษายน 2562 สหกรณ์กรมสามัญจังหวัดล าปาง

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร 
(ศตข.สพฐ.) 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ฮิป กรุงเทพมหานคร

ศตข.สพฐ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

ต่อ นางสาววศินี  วนรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกันการ
ทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่ส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ  สพม.35 วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562
 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

สพม. เขต 35

การอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที ่16/2562 ตาม
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจ าปี 2562
 19-22 มิถุนายน 2562 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่

สพม. เขต 34

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง แบบรายงานผู้ส าเร็จ
ทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปพ.3) เพือ่วิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องจองข้อมูลในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา 2558 ต้ังแต่จังหวัดยโสธร ถึงจังหวัด
อุบลราชธานี ทีส่ถานศึกษารายงานมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ระหว่างวันที ่28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา
 กรุงเทพมหานคร

สพฐ.

โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 วันที ่19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

ต่อ นางสาววศินี  วนรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ประชุมสรุปคืนข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และยาสูบกลุ่มอายุ 15-19 ปี พืน้ที ่8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่
 26 กรกฎาคม 2562

ควบคุมโรคที ่1 เชียงใหม่ 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดล าปาง
วันที ่30 กรกฎาคม 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดล าปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด 
(NISPA และ CATAS) วันที ่8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง

สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง
 สพม.35

สพม. เขต 35

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพม. เขต 35 และศึกษาดู
งาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของ
ชาติ" วันที ่30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรี

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
หรือผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที ่10 - 13 กันยายน 2562 ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สพฐ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

ต่อ นางสาววศินี  วนรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประชุมถอดบทเรียนขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาทีป่ระสบความส าเร็จ เพือ่เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและเป็นทิศทางเดียวกันให้กับครูและผู้บฏิบัติงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 26 สิงหาคม 2562

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

7 นางวิรัทญา  ศิริวัง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกันการ
ทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่ส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ  สพม.35 วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562
 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนงานบูรณาการงานวัยรุ่น เพือ่ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น กับ เอชไอว/ีเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยา
เสพติด ปีงบประมาณ 2563 วันที ่31 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด 
จังหวัดล าปาง

ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส่วนภูมิภาค
 34)

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพม. เขต 35 และศึกษาดู
งาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของ
ชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมที ่2 วันที ่31 สิงหาคม
 - 2 กันยายน 2562)

สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง
 สพม.35

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

7 นางสาวศศิกมล  ก๋าหล้า นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

การอบรม เร่ืองการช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน วันที ่7 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

โรงพยาบาลล าปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษางานตามโครงการพัฒนาระบบเพือ่ป้องกันการ
ทุจริต กิจกรรมที ่4 การพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรการภายในเพือ่ส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ  สพม.35 วันที ่14 – 15 มิถุนายน 2562
 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

สพม. เขต 35

โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 วันที ่19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม. เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษา วันที ่20 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม. เขต 35

การประชุมปฏิบัติการยกร่างแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบ
บูรณาการ ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที ่4 - 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
บางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด 
(NISPA และ CATAS) วันที ่8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม. เขต 35

อบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT  วันที ่15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง
 สพม.35

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร (ส านักงาน) ในสังกัด 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

ต่อ นางสาวศศิกมล  ก๋าหล้า นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพม. เขต 35 และศึกษาดู
งาน หลักสูตร "บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพม.35 สู่พลเมืองดีของ
ชาติ" (กิจกรรมที ่1 วันที ่30 สิงหาคม 2562) ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม. เขต 35
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายไกรยุทธ อินทรเดช - - -

2 นางลัดดา นิมไพบูลย์วัฒน์ คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
3 นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์ คศ.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที ่21

4 นางสุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์ คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
5 น.ส.ศิริพรรณ ค ายอง คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
6 นางพิณพร จันตารี คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
7 นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์ คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
8 นายแสวง ใจรังสี คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
9 นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่ คศ.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที ่21

10 นางสราทิพย์ สีมาขจร คศ.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที ่21

11 นางนฤชล พิมพ์สว่าง คศ.2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที ่21

12 นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวร คศ.2 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
13 นายจิรานนท์ วิชัยค า คศ.2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที ่21

14 นายปรีชา มีแจ้ คศ.2 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
15 นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์ คศ.2 1. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที ่21

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

ต่อ นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์ คศ.2
2. การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับพืน้ฐาน

16 นางสาวสมัฃญา ด้วงรัตน์ ครูผู้ช่วย หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที ่21

17 นางจันทร์ฉาย สุวลัย - - -

18 นางพรสวรรค์ ศรีบุญเพ็ง - - -

19 นางนฤมล ศิรินันท์ - - -

20 นายพรชัย สินธุปัน - - -

21 นายปิยศักด์ิ นาคช่วย - - -

22 น.ส.เดือนเพ็ญ ใจบุญ - - -

23 นางรุ่งเรือง อุดแจ่ม - - -

24 นางภคนันท์ อักษรทับ คศ.2
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

25 นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี คศ.2
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

26 นางพิรานันท์ พรหมขัติแก้ว - - -

27 น.ส.จันทร์ประภา เตจาค า คศ.2
1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

ต่อ น.ส.จันทร์ประภา เตจาค า คศ.2 2. การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คศ.2
1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

2. การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คศ.1
1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

2. การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

30 นางสาววิวาห์พร นามธง คศ.2
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

31 นายสิริพันธุ์ จันทราศรี - - -

คศ.2
1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

2. การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

33 น.ส.เชิญขวัญ ปิงใจ คศ.2
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

34 น.ส.ปฐวัลย์ กิตติ คศ.2
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

35 นายชูศักด์ิ อุดอิ่นแก้ว - - -

32 นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญ

29 น.ส.สาวิตรี ไชยเทพ

28 นางสาวศิริวรรณ ประภัสสรกุล
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

36 นางสาวรัชนีกร ค าบุญมา คศ.1
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

37 นายศุภกร พึง่โต - - -

38 นายสุพัฒพงษ์ พรหมสวรรค์ ครูผู้ช่วย การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

39 นางธาริณี แสงหงษ์ คศ.3 การเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
40 นางอ าภา เชียงค า คศ.3 การเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
41 นายบุญชัย กล่ินอวล - - -

42 นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ คศ.2
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ท
โฟนด้วยระบบดิจิตอลสมาร์ทแอพลิเคชั่น

43 นายธิติศักด์ิ ข่าทิพย์พาที คศ.2 การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา

44 นางรุ้งเบญจา สุปินราษฏร์ คศ.2
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ท
โฟนด้วยระบบดิจิตอลสมาร์ทแอพลิเคชั่น

45 นางณภัค ฐิติมนัส - - -

46 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี คศ.2
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ท
โฟนด้วยระบบดิจิตอลสมาร์ทแอพลิเคชั่น

47 นางธัญญา ไม่มีทุกข์ คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

48 นายระนอง ส่องศรี คศ.2 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
49 นางจิราวรรณ ธรรมยศ คศ.3 การเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

50 นางปัณณิกา แก้วกาศ คศ.3
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ท
โฟนด้วยระบบดิจิตอลสมาร์ทแอพลิเคชั่น

51 นายพิชิต ค าบุรี - - -

52 นางสาวจารุนีย์ ใจแจ่ม คศ.3
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย เพือ่บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา

53 นางจารุวรรณ ชมเดช คศ.3
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ท
โฟนด้วยระบบดิจิตอลสมาร์ทแอพลิเคชั่น

54 นางกัลยา จันทรา คศ.3 การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา

55 นางอมรรัตน์ ตันไชย คศ.3
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ท
โฟนด้วยระบบดิจิตอลสมาร์ทแอพลิเคชั่น

คศ.2 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา
2. การจัดการเรียนรู้โดย application และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

57 นางผกาพรรณ อินปัน๋แก้ว คศ.2 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที ่21

56 นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

58 นางสาวธิดาพร อัมรากูล คศ.2
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ท
โฟนด้วยระบบดิจิตอลสมาร์ทแอพลิเคชั่น

59 นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกูล คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
60 นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนี คศ.2 การเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

คศ.2 1. 10 เร่ือง STEM ต้นแบบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา

2. การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย เพือ่บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา

62 นางสาวนิตยา มะโนค า คศ.2
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย เพือ่บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา

63 นางสาวปาริฉัตร สุใจยา คศ.2 การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา

64 นายวิฑูรย์ สุธรรม คศ.2
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

65 น.ส.ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม คศ.1
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ท
โฟนด้วยระบบดิจิตอลสมาร์ทแอพลิเคชั่น

66 นางสาวนิภาพร ภูมิภู คศ.1 10 เร่ือง STEM ต้นแบบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา
67 นางสาวณัฐธิดา นันต๊ะแก้ว คศ.1 10 เร่ือง STEM ต้นแบบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา
68 นายปพนสรรค์ ปวนเปีย้ - - -

61 นางธิดา ฮาวปินใจ
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

คศ.1 10 เร่ือง STEM ต้นแบบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา

70 น.ส.ณัฐกานต์ กาบศรี คศ.1 10 เร่ือง STEM ต้นแบบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา
71 นางสาวพิมพร ด่านไพบูลย์ - - -

72 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวงศ์ คศ.3
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

73 นางสาวสุรางค์ รมหิรัญ คศ.3
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

74 นางมันทนา ทาหน่อทอง - - -

75 นางผ่องศรี มณีขัติย์ คศ.2
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

76 นางรัตนา จารุจุณาวงศ์ คศ.3
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

77 นายกฤษดา วงศ์หล้า คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน

78 น.ส.โปรยทอง แซ่แต้ คศ.2
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

69 นางสาวกฤติยาภรณ์ สิทธิตัน



 537

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

79 น.ส.จิราวรรณ ม่วงจันทร์ คศ.2
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพือ่
ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

80 นางประภัสสร พรมค าตัน - - -

81 นายณัชนนท์ แสนศรี - - -

82 นายสหัสนัยน์ จิตรกุล - - -

83 น.ส.ธัญวรัตน์ เจริญจิตร์ - - -

84 ว่าทีร่.ต.กิตติชัย ต้ังตรง - - -

85 นางสาวธัญกมล บุญยะสิงห์ - - -

86 นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ - - -

87 นายศักดา รัตนพงศ์ - - -

88 นางดาริกา สุขโชติ - - -

89 นายพีรพล พรหมมินทร์ - - -

90 น.ส.มณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็ก คศ.3 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอลตามแนว active learning

91 ว่าทีร่.ต.กมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์ - - -

92 นายนิวัฒน์ ไววุฒิ คศ.1 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
93 นายธนกฤต บุญทาจันทร์ ครูผู้ช่วย การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์สู่นวัตกรรมการศึกษา
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

94 นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์ - - -

95 นายเชาว์ อุปปินใจ คศ.2 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
96 นายวสันต์ วีระโพธิ์ - - -

97 นางอัญชลี หม่องพะส่ัน - - -

98 นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ คศ.3 เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที ่21

คศ.3
1. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน Creativity-based learning(CBL) ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพืน้ฐาน

2. ฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพือ่การพัฒนาผู้เรียน
100 นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์ - - -

ครูผู้ช่วย
ฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพือ่การพัฒนาผู้เรียน

คศ.1
1. การพัฒนาครูศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ของผู้เรียน (ทัศนศิลป)์ ทีเ่น้น
ทักษะปฏิบัติ

2. การพัฒนาครูศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ของผู้เรียน (ทัศนศิลป)์ ทีเ่น้น
ทักษะปฏิบัติ

102 นายสุธีร์ จิตหาญ

101 นายธีรดล สามัคคี

99 นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

103 นางภัคยา รัตนวราหะ คศ.2
อบรมเชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาครูภาษาอังกฤษยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

104 นายอภิชาติ หงษ์สร้อย คศ.2
อบรมเชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาครูภาษาอังกฤษยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

105 นางประกายค า พรมณะ - - -

106 นางรสสุคนธ์ รุดชาติ - - -

107 นางพิศสมัย สารพันธ์ คศ.2
อบรมเชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาครูภาษาอังกฤษยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

108 นางสาวสุกัญญา เติงจันต๊ะ - - -

109 นายนิคม โท๊ะลงธง - - -

110 นางชญานิศ เขื่อนควบ คศ.3
อบรมเชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาครูภาษาอังกฤษยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

คศ.3 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์สู่นวัตกรรมการศึกษา
2. การจัดชั้นเรียนยุคดิจิทัล

112 นายจักริน อินทนนท์ - - -

113 นางสาวเยาวภา ค าสม คศ.2
อบรมเชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาครูภาษาอังกฤษยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

111 นางวรณัน พรหมช่วย
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

114 นายศยานันท์ ยารังฝ้ัน - - -

115 นายกฤชาณัฏฐ์ เป้าแก้ว - - -

116 นางสาวภูษณิศา บริหาร - - -

117 นายรุ่งสยาม เสนางาม คศ.1
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

คศ.2
1. เสริมสร้างสมรรถนะการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ : ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

2. เสริมสร้างสมรรถนะการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ : ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

119 น.ส.ธัญชญาภรณ์ ธิมายอม คศ.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0: ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120 นางสาวภิรดา บุญศิริชัย - - -

121 น.ส.อักษร วรรณกันธา คศ.1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญีปุ่น่ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ 
โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที ่21 รุ่นที ่3 (จังหวัดเชียงใหม)่”

คศ.1
1. การประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที ่21

123 นางสาวกนกนุช พัชรประพันธุ์ - - -

122 น.ส.วราภรณ์ หน่อค า

118 น.ส.อลินดา อินทร์อยู่
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

124 นายพีรดนย์ พีระพัฒนสกุล - - -

125 ว่าทีร่.ต.กรีฑาวุฒิ เขื่อนปัญญา ครูผู้ช่วย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0: ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
126 น.ส.รัชนก สิทธิบาล - - -

127 น.ส.ณัฐพร เครือแก้ว คศ.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0: ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เสริมสร้างสมรรถนะการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ : ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. เสริมสร้างสมรรถนะการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ : ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

129 นางศรีไว ปาลี - - -

130 นายสมาน อุ่นแก้ว คศ.3 สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย(มัธยมศึกษาตอนต้น)
บ. อบัสโบโตเอดดูเคชั่นจ ากัด 
จังหวัดเชียงราย

คศ.3
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

132 น.ส.วิรภาศา สินธุปัน คศ.3 สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย(มัธยมศึกษาตอนต้น)
บ. อบัสโบโตเอดดูเคชั่นจ ากัด 
จังหวัดเชียงราย

131 นางฉัตราพร ศุกลพันธ์

128 น.ส.รัตนาภรณ์ ก๋าวิโยค คศ.1
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

133 ว่าที ่ร.ต.ปรีชา ญาณโรจน์ คศ.3
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

134 นางกัลยา ไชยรังษี คศ.3 สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย(มัธยมศึกษาตอนต้น)

135 นายสันติ จีราพันธุ์ คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน

136 นายเสมือน สายศร คศ.2 สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย(มัธยมศึกษาตอนต้น)
บ. อบัสโบโตเอดดูเคชั่นจ ากัด 
จังหวัดเชียงราย

137 นายสุริยา นิ่มตระกูล คศ.3
การสร้างโมเดล 3 มิติ เพือ่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้วยโปรแกรม 
AutoDesk Maya

138 นางศุภลักษณ์ บุษมงคล - - -

139 นางรัตนา ซุกซอน คศ.4 สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย(มัธยมศึกษาตอนต้น)
บ. อบัสโบโตเอดดูเคชั่นจ ากัด 
จังหวัดเชียงราย

140 นางบุณยนุช ใจบันทัด คศ.3
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

141 นายทันฤทธิ์ อินทรีย์ คศ.2 สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย(มัธยมศึกษาตอนต้น)
บ. อบัสโบโตเอดดูเคชั่นจ ากัด 
จังหวัดเชียงราย

142 น.ส.ดุษฎี วัฒนคามินทร์ คศ.3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน
143 นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร - - -
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ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา

144 นางชลภิรัตน์ แก้วมูล คศ.3
การสร้างโมเดล 3 มิติ เพือ่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้วยโปรแกรม 
AutoDesk Maya

145 นางณัชชา เตจะโสด คศ.3
การสร้างโมเดล 3 มิติ เพือ่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้วยโปรแกรม 
AutoDesk Maya

146 นางมาลัย สายหลาน คศ.1
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

147 น.ส.สายฝน ส่องศรี - - -

148 นายวิทยา วรรณมะกอก คศ.2
การสร้างโมเดล 3 มิติ เพือ่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้วยโปรแกรม 
AutoDesk Maya

149 นายปรีดา ยะธิมา คศ.2 - -

150 นางสาวพรรษา ชายน้อย คศ.1
การสร้างโมเดล 3 มิติ เพือ่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้วยโปรแกรม 
AutoDesk Maya

151 นายสาคร โมลาดุก - - -

152 นายบรรยง ทิพยอด คศ.2 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

153 นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ คศ.2 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

154 นายมติ ศิริพันธุ์ - - -

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับครู (Project-Based learning : PBL)

2. การใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21
155 นางธนาพร วงค์วาน คศ.1
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสาวณปภัช  ไชยวงค์ษา ครู การดูแลและปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิส้ัน ณ โรงพยาบาลล าพูน
2 นายคงเดช  ขัดผาบ พีเ่ล้ียงเด็ก การดูแลและปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิส้ัน ณ โรงพยาบาลล าพูน
3 นางสาวจันทนา  ชัยชนะ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่หาแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มเส่ียง ปีงบประมาณ

2562 ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมโรงแรมอโมรา

4 นางณัฐกานต์  นันตากาศ ครู ฝึกอบรมครูเพือ่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

ณ  โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ 
5 นางแจ่มจรัส ค าวงษา ครู ฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ  โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ 
6 นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ ครู ค่ายส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  ของสวทช.ภาคเหนือ เพือ่การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกล  ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 นายทินกร  สุตินกาศ ครู อบรมครูหลักสูตรเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา  ณ บริษทั โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด

8 นางสาวพัชรนันท์ รักสถาน พนักงานราชการ กิจกรรม  Enjoy Chinese 2019 เพือ่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้มีความรู้ทักษะ
ด้านภาษาจีน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

9 นางสาวพัชรนันท์ รักสถาน พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนและภาษาไทย ณ ห้องประชุมธัญญากร         
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

10 นายภิญโญ  สุวรรณ์ ครู น านักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที ่16 ประจ าปีการศึกษา 
2561 “…Chapter 16th The Continue เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่กับชีวิต”

ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 นางอ้อยใจ  ประเสริฐสังข์ ครู น านักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที ่16 ประจ าปีการศึกษา 
2561 “…Chapter 16th The Continue เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่กับชีวิต”

ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 นางสาวณปภัช  ไชยวงค์ษา ครู น านักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที ่16 ประจ าปีการศึกษา 
2561 “…Chapter 16th The Continue เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่กับชีวิต”

ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์ ครู กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่23 และ
 CMU Open House คร้ังที ่5

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 นางสาวพัชรนันท์ รักสถาน ครู กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่23 และ
 CMU Open House คร้ังที ่5

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 นางสาวพลับพลึง ปละอุด ครู กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่23 และ
 CMU Open House คร้ังที ่5

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ ครู ประชุมสัมมนาวิชาการ “วิทยาการค านวณและสารสนเทศศาสตร์” ณ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

18 นางณัฐกานต์  นันตากาศ ครู ค่ายการเงินธนาคารทิสโก ้“TISCO Financial Camp ออมกอ่นใช้ สร้างวนิัยทางการเงิน รุ่นที่ 16 ณ ธนาคารทิสโก้ ส านักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายกิตติ   ปานมี ผู้อ านวยการโรงเรียน 1. อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตหริภุญชัย จังหวัดล าพูน

วันที ่9-10 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า จังหวัดเชียงใหม่
2. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมผู้บริหาร สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไดมอนด์
วันที ่27-30 สิงหาคม 2562 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
3. การเรียนรู้วิทยาการค านวณและ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริม
วิทยาการค านวณและโค้ดด้ิง ระหว่างวันที ่19-21 การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

กันยายน 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ 
คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2 นายสุทัศน์   ยาทอง ครู 1. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รูปแบบใหม่ NEW DITV เลขที ่5962/2562

3 นายบุญเทือง จี้ฟู ครู กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมและการศึกษาดูงาน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เพือ่เพิม่ศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ในระหว่างวันที ่21 - 22 สิงหาคม 2562

หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 นางเบญจวรรณ   บุญสุวรรณ ครู 1. ประชุมปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการค านวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 สสวท.

วันที ่29-30 เมษายน 2562

2.อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ต้น ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ปลาย ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่17-20 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การประชุมน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ในสถานศึกษา วันที ่12 กรกฏาคม 2562

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
5. ประชุมเชิงปฏิบัตรการ เร่ืองส่งเสริมการเรียนรู้ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
เพือ่พัฒนาทักษะด้านโคเดด้ิง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
วันที ่27-28 กรกฎาคม 2562

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเทคโนโลยี ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนบน 
ในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
7. ประชุมเผยแพร่การใช้โปรแกรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

วันที ่14 สิงหาคม 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางเบญจวรรณ   บุญสุวรรณ ครู 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริม
วิทยาการค านวณและโค้ดด้ิง ระหว่างวันที ่19-21 การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

กันยายน 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ 
คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

6 นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์ ครู 1. อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ต้น ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ปลาย ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่17-20 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ประชุมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาฯ (ม.ท.ศ.)

รุ่นที ่10 วันที ่25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

โรงแรมรอยัลริเวอร์ จ.กรุงเทพฯ
4. ประชุมเผยแพร่การใช้โปรแกรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

วันที ่14 สิงหาคม 2562

5. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์จังหวัดล าพูน
เร่ือง การคิดเลขแบบเวทคณิต
ณ โรงเรียนป่าซาง วันที ่29 สิงหาคม 2562

7 นางณ ฐกานต์   นันตากาศ ครู 1.อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ต้น ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 550

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางณัฐกานต์   นันตากาศ ครู 2. อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ปลาย ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่17-20 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ประชุมเชิงปฏิบัตรการ เร่ืองส่งเสริมการเรียนรู้ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
เพือ่พัฒนาทักษะด้านโคเดด้ิง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที ่10-11 สิงหาคม 2562 

8 นายสุนทร สุภา ครู การวิเคาระห์ข้อสอบ O-NET เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ภาษาอังกฤษ วันที ่28 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน

9 นายดนุพล วงศ์พนัสสัก ครู 1. การป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษาและการอพยพ ศูนย์ป้องกันภัย เขต 10 ล าปาง
โรงแรมกัซซัน ขุนตาล รีสอร์ท
วันที ่1-2 มิถุนายน 2562

2. การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

วันที ่7 มิถุนายน 2562

3. การรายงานสารสนเทศยาเสพติด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

วันที ่8 สิงหาคม 2562

10 นางสาวณปภัช ไชยวงค์ษา ครู 1. อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ต้น ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ปลาย ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่17-20 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวณปภัช ไชยวงค์ษา ครู 3. อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน
วันที ่29 มิถุนายน 2562

4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

วันที ่28 สิงหาคม 2562

5. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์จังหวัดล าพูน
เร่ือง การคิดเลขแบบเวทคณิต
ณ โรงเรียนป่าซาง วันที ่29 สิงหาคม 2562

11 นางจันทนา ปุรณะพรรค ครู ประชุมครูอนามัย วันที ่9 เมษายน 2562 สาธารณสุขจังหวัดล าพูน
ณ สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

12 นางแจ่มจรัส ค าวงษา ครู 1. การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

วันที ่9-11 พฤษภาคม 2562

2. ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

วันที ่25 มิถุนายน 2562

3. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่าอินเตอร์เน็ต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ของสถานศึกษา วันที ่13 สิงหาคม 2562

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 นายไววิทย์ พรหมเสน ครู การอบรมทบทวนผู้ก ากับ นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที ่๓๓
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที ่๓๓

14 นายภิญโญ สุวรรณ์ ครู 1. อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ต้น ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อบรมครูผู้สอน บูรณาการสะเต็ม ม.ปลาย ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
วันที ่17-20 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 นายสมพงษ์ ทวีโล ครู การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

และสุขภาวในโรงเรียน วันที ่20 กรกฏาคม 2562

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

16 นางสาวจันทนา ชัยชนะ ครู โครงการน าเสนอผลงานทีเ่ป็นเลิศของครูกลุ่มสาระ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพ
การเรียนรู้การงานอาชีพ วันที ่23 สิงหาคม 2562

ณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
17 นายสนิท วงศ์ค ามูล ครู อบรมยุวประมง วันที ่20-21 มิถุนายน 2562 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ภาคเหนือ

ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
18 นางบุหลัน วงศ์ค ามูล ครู 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

การประเมินตนเองของสถานศึกษา
วันที ่11 มิถุนายน 2562

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

2. ประชุมส่ือสารและสร้างความเข้าใจ การประเมิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

คุณภาพภายนอกรอบ 4 วันที ่6 กันยายน 2562

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางบุหลัน วงศ์ค ามูล ครู 3. สัมนาบุคลากรร่วมวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ด้านการผลิตครู วันที ่2 สิงหาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 นางสาวอรพรรณ ค ากาศ ครู 1. การประชุมน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ในสถานศึกษา วันที ่12 กรกฏาคม 2562

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
2. อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาสมาชิกแกนน าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
To Be Number One Idol วันที ่18-19 มิถุนายน
2562 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการิดตามการด าเนินการใช้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
20 นายอุทัย ค าเวียง ครู กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สาธิตการสอน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสะท้อนผล และวัฒนธรรม
วันที ่21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร

21 นายทินกร สุตินกาศ ครู 1. การสอนออกแบบและเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที ่22 พฤษภาคม 2562 ณ โมเดร์ินเชียงใหม่
2. การอนุรักษ์ป่าไม้รักษ์โลก วันที ่27 มิถุนายน 2562 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้จังหวัดล าพูน (กอ.รมน.)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายทินกร สุตินกาศ ครู 3. นักถ่ายทอดความคิดทางวัฒนธรรม วันที ่11-14 หน่วยงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ล าปาง ศูนย์ล าปาง 
4. ประชุมเชิงปฏิบัตรการ เร่ืองส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาทักษะด้านโคเดด้ิง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
วันที ่22-23 สิงหาคม 2562

โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการิดตามการด าเนินการใช้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต35

ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริม
วิทยาการค านวณและโค้ดด้ิง ระหว่างวันที ่19-21 การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

กันยายน 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ 
คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายคงวิทย์  เขื่อนควบ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองงานงอก(งาม) โรงเรียนทุ่งหวัช้างพทิยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองงานงอก(งาม) โรงเรียนทุ่งหวัช้างพทิยาคม

3 นางวิมลมาศ  บัณฑิตกุล ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองงานงอก(งาม) โรงเรียนทุ่งหวัช้างพทิยาคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2561 สพม.เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการทดสอบระดับชาติ (ONET) สพม.เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2561 สพม.เขต 35

6 นายสุรชัย  บุญเรือง ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
1. การสัมมนา “Let’s have a better future together” รับมือการเปล่ียนแปลงไปด้วยกัน ปรับตัวให้ทัน
ศตวรรษที ่21

บริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
8 นางสาวอัมพร  ฝ้ันอุด ครู 1.การประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา สพม.เขต35

2. การอบรมชี้แจงการจ้างธุรการในโรงเรียน สพม.เขต35

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.เขต 35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

2 นางพิชญา  หล้าเป็ง ครู

4 นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว ครู

5 นางสาววิไลลักษณ์ คุณานวณ ครู

7 นางอังคณา  วงค์ฝ้ัน ครู
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ต่อ นางสาวอัมพร  ฝ้ันอุด ครู 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
1. การสัมมนา “Let’s have a better future together” รับมือการเปล่ียนแปลงไปด้วยกัน ปรับตัวให้ทัน
ศตวรรษที ่21

บริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
1.ประชุมชี้แจงใหค้วามรู้พระราชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561ใหก้ับนายจา้งและเจา้หน้าที่ส่วนราชการ เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.เขต 35

3. การจัดการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

สพม.เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองงานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม

11 นางสาวจันจิรา  กิติเวียง ครู 1. การประชุมแกนน าของโรงเรียนโครงการเพาะพันธ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
1. การประชุมแกนน าของโรงเรียนโครงการเพาะพันธ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. การจัดการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

สพม.เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม

10 นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง ครู

9 นางสาวลีลาวดี  ปละอุด ครู

13 นายประสิทธิ ์ ค าหล้า ครู
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการทดสอบระดับชาติ       (O-NET) สพม.เขต 35

2.การประชุมเพือ่น าเสนอผลการประเมินในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับ
มัธยมศึกษา สพม.เขต 35

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
15 นางสาวนิฤมล  ญาวิลาศ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม

1. การอบรมโครงการ “รด.จิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด”ประจ าปีการศึกษา 2561 มณฑลทหารบกที ่33

2. การอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถึประชาธิปไตย คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจ าจังหวัดล าพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม

1.เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม (Cultural Vaccine)
ส านักงานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู    ผู้นิเทศ สพม.35

4. การจัดการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

สพม.เขต 35

14 นางกชกร  กันตีฟอง ครู

16 นายชัชวาล  ค าวังพฤกษ์ ครู

ครูนางสาวนพมาศ  ศิลาพงษ์17
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ต่อ นางสาวนพมาศ  ศิลาพงษ์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชีแ้จงรายละเอยีดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2561 สพม.เขต 35

3. การประชุมแกนน าของโรงเรียนโครงการเพาะพันธ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม

1.ประชุมเพือ่หารือแนวทางการด าเนินงานโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม

20 นางสาวณัฏฐิกานต์ ปุด๊ปง ครู 1.การประชุมเพือ่น าเสนอผลการประเมินในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับ
มัธยมศึกษา สพม.เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
1.การสัมมนาเตรียมรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
2. การสร้างค่ายกิจกรรมเยาวชนต้นแบบด้านเกษตร-พลังงาน อัจฉริยะ Yong Energy Smart มหาวิทยาลัยแม่โจ้

18 นางสาวสุชาดา  พุธเดชากุล ครู

19 นางสาววรัญญา  ผุสดี ครู

ครูนางกนกพร  อุสาหะพงษ์สิน21
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ต่อ นางกนกพร  อุสาหะพงษ์สิน ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม

1. การอบรมเชิงปฏิบัตการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารส าหรับกิจกรรมการคิดเชิง
ค านวณในการแก้ไขปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding

สพม.เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
2.ประชุมเพือ่หารือแนวทางการด าเนินงานโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล าพูน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชีแ้จงรายละเอยีดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2561 สพม.เขต 35

4. โครงการอบรมครูภาษาจีนเพือ่เพิม่พูนประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนและการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย สพฐ.เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
24 นายวิศุทธิเ์กษม  แสงหงษ์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม

1.ประชุมชี้แจงให้ความรู้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561ให้กับนายจ้างและเจ้าหน้าทีส่่วน
ราชการ เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม

23 นางสุพัตรา  ผูกพัน ครู

22 นางอังคณา  หอมพลอย ครู

25 นางสาวเปมิกา วงค์ตันกาศ ครู
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่21 สพม.เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคืองานงอก(งาม) โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
โครงการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา โรงแรมธนโชติ รีสอร์ท

27 ว่าทีร้่อยตรีพงศกร  สุริยะ ครู

ครูนายอนุชิต  ศาสนา26
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง แล่นให้ไกลไปให้ถึง

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน2  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โรงเรียนธีรกานท์ บ้านโฮ่ง

3  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  อบรมเครือข่ายนักเรียนแกนน าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต “TO BE NUMBER ONE”  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
4  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  อบรมเชิงวิชาการ พันธุศาสตร์กับการตามรอยบรรพชน กลุ่มชาติพันธุใ์นล้านนา : การบูรณาการทาง

ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน

5  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การอบรม “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  โรงเรียนแม่ตืนร่วมกับศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดล าพูน

6  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การอบรมบริหารวิชาการด้านจีโนมพืชเศรษฐกิจ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  ค่ายวิชาการ "พีเ่พือ่น้อง หนุนฝันสู่วันส าเร็จ คร้ังที ่10"  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ล าพูน

8  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การอบรมคูปองครู หลักสูตรการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพือ่ส่งเสริม
กระบวนการคิดขั้นสูง

 บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จ ากัด

9  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานความคิดให้สามารถแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน
ส่วนรวมทีม่ีผลในการด าเนินการทางวินัย

 ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
ล าปาง

10  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การประชุมกรรมการตัดสิน งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 68 ระดับ สพม. เขต 35 จังหวัดล าพูนกลุ่มที่ 1  โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน
12  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การประชุมคณะครูทีเ่ข้าสู่ระบบการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ ว.21/2560  โรงเรียนธีรกานท์ บ้านโฮ่ง
13  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  โรงเรียนธีรกานท์ บ้านโฮ่ง
14  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
15  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  ค่ายวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมประจ าปีการศึกษา 2561  ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ว อุทยาน

แห่งชาติแม่ปิง

16  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
17  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  กิจกรรมมหกรราวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแลกเปล่ียนเรียนรู้ สู่

มาตรฐานสากล เพือ่เป็นเวทีแสดงผลงานของนักเรียนสู่ชุมชน”
 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธีร
กานท์บ้านโฮ่ง

18  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  สมาคมวชิาชีพครูอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวดัลพนู

19  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มงานบริหารวชิาการ โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง

20  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  การประชุมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2561  กลุ่มบริหารงบประมาน โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง

21  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู  ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  กลุ่มบริหารงบประมาน โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง

22  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม”่ (ลูกไก)่ รุ่นที ่8  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
23  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  การจัดการประชุมปฏิบัติการกับโรงเรียนต้นแบบโครงการ Teacher Engagement  ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
24  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังที่ 1 "50 ปี ศึกษาศาสตร์   สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม"่  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

25  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach)

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง

26  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  อบรมเชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  การประชุมเชิงปฏบิติัการเพิ่มพูนประสบการณ์ครู ศูนยโ์รงเรียนโอลิมปกิวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์  สอวน.

28  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School 
Symposium)

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

29  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open class)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  อบรมหลักสูตร “มโนทัศน์ทีค่ลาดเคล่ือนในการวิจัยการศึกษา”  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศน์  สพม.35

32  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ครู  กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ( ์National Open Class) คร้ังที ่13  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

33  นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร ครู  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิม่ศักยภาพครู ด้านภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34  นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร ครู  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ

ครูช านาญการพิเศษ(Tepe online)
 ส านักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

35  นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร ครู  English focusing on Communicative Language Teaching (CLT)  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน
36  นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร ครู  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ

ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ส านักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

37  นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร ครู  อบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ และจัดท าผลงานทางวิชาการฯ  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน
38  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ ครู   การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA บู บูรณาการวดัและประเมินผลสู่ชั้นเรียนทั้ง 3 ด้าน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

39  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ ครู   โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม ของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561
 เพื ่เพือ่สร้างจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในสังคมผ่านทางองค์ความรู้ทีจ่ าเป็น

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

40  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ ครู  การอบรมตามโครงการพัฒนาครูแนะแนวและครูทีป่รึกษาให้ใช้การวางระบบเพือ่รองรับเส้นทาง
การศึกษาสู่อาชีพของนักเรียนรายบุคคลตามนโยบายการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าพูนโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์

41  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ ครู  การประชุมครูแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือเร่ืองการศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2562

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหลักสูตร “อบรมเชิง อบรมเชิงบูรณา
การเพือ่พัฒนาครูคณิตสาดสู่ยุค education 4.0”

 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

43  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ ครู   การประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนตรังที ่60 แปดระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาล าพูนกลุ่มที ่1 และล าพูนกลุ่มที ่2

  กลุ่มโรงเรียนจังหวัดล าพูน

44  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ ครู  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและมุทิตาจติแด่ผู้เกษียณอายรุาชการ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
45  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ ครู  โครงการประชุมสัมมนา โครงการประชุมสัมมนาเตรียมการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562  มหาวิ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

46  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ ครู  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

47  นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง ครู  ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

48  นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง ครู  ฝีมือสวยด้วยศิลป์สร้างสรรค์ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
49  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนน าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน

50  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนน าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน

51  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  การอบรมการคัดกรองนักเรียนและ การอบรมท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IEP)   โรงเรียนแมตื่นวิทยา อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

52  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  โครงการพัฒนาครูและนักเรียนเพือ่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
53  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพในปีพ.ศ.2559

และ2561 เพือ่เป็นการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสร้างสรรค์ชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้
 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครูใน
เขตภาคเหนือ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

54  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กระบวนการ PLC กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดล าพูน

 ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน

55  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมทีม่ีผลในการด าเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

56  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  ค่ายวิชาการ อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ าคุณค่า พัฒนาสู่สังคม  โรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง จงัหวัดล าพูน
57  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที ่343  ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

58  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  การอบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู 
ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน

59  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  การพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ยึดถือภารกิจและพืน้ทีป่ฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

60  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู  การอบรมสัมมนา วิชาการจัดการองค์ความรู้ในเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่ง คร้ังที๓่  ชมรมทบูนีมัเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย

61  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู   โครงการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและการบริหารจัดการ
กลุ่มบริหาร งบประมาณงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

62  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนการสอนวรรณคดีไทยในบริบทท้องถิ่น”  ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน63  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  การอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ร่วมกับศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน

64  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพในปีพ.ศ.2559
และ2561 เพือ่เป็นการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสร้างสรรค์ชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้

 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครูใน
เขตภาคเหนือ

65  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาด้านสมรรถนะการโค้ชเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย

66  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  การเพิม่ศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยเพือ่พัฒนาทักษะส าคัญทีจ่ าเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21 : ความท้าทายส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 บริษัท เขียวยั่งยืน จ ากัด

67  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมทีม่ีผลในการด าเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

68  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  วิทยากรการเข้าค่ายวิชาการ “อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ าคุณค่า พัฒนาสู่สังคม”  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
69  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที ่343  โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา อ าเภอล้ี จงัหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

70  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  การพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ยึดถือภารกิจและพืน้ทีป่ฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

71  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครู  การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าส่ือดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ โครงการพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดล าพูน

 จังหวัดล าพูน ร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน

72  นางสาวเสาวภาคย์ ไชยเดช ครู  การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าส่ือดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ โครงการพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดล าพูน

 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน

73  นางสาวอัมพร นามณี ครู  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ 
ระดับมัธยมศึกษา

 มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

74  นางสาวอัมพร นามณี ครู  ครูสอนจีน ส าหรับครูไทย  มหาวิทยาลัย คุนหมิง
75  นางสาวอัมพร นามณี ครู  การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
76  นางสาวอัมพร นามณี ครู  การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการ  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
77  นางสาวอรนุช เรือนค า ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือ ICT สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัด
ล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

78  นางสาวอรนุช เรือนค า ครู  การพัฒนาตามหลักสูตรครูช านาญการพิเศษ รุ่นที ่29 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบึคคลากรทาง
การศึกษาก่อนแตางต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 

79  นางสาวอรนุช เรือนค า ครู  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

80  นางสาวอรนุช เรือนค า ครู  หลักสูตรการเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

81  นางสาวสุณิสา บุญผล ครู  การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวดัล าพูน
82  นางสาวสุณิสา บุญผล ครู  การเข้าร่วมอบรม English focusing on Communicative Language Teaching (CLT)  Foreign languages learning 

development center (Lamphun)

83  นางสาวสุณิสา บุญผล ครู  การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน

 โรงเรียนจักรค าคณาทร, โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน, โรงเรียน
บ้านแป้นพิทยาคม

84  นางสาวสุณิสา บุญผล ครู  การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Progressions: 21st Century Teaching and Learning  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

85  นางสาวสุณิสา บุญผล ครู  การเข้าร่วมอบรมประกันสังคม  ส านักงานประกันสังคม อ าเภอ บา้นโฮ่ง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

86  นายบรรจบ ชูมก ครู  การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาด้าสมรรถนะการโค้ชเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

87  นายเมธา ศรีประทีป ครู  โครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรียน  กลุ่มกัลยาณมิตรเพือ่เครือข่ายวิถีพุทธ
88  นายเมธา ศรีประทีป ครู  หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬากระบีก่ระบอง  สมาคมกีฬาดาบไทยและกระบีก่ระบอง
89  นายเมธา ศรีประทีป ครู  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพือ่

พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Leaning สู่ครูในศตวรรษที ่21
 ศูนย์พัฒนาจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

90  นายเมธา ศรีประทีป ครู  อบรมและประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ Gen Z Gen Strong:เลือกไม่สูบ  มูลนิธิรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ี
91  นางสาวญาดา มาอ้วน ครู  เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในรูปแบบ Active Physics ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงราย

92  นางล าดวน ติดทะ ครู  เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที ่๒๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

93  นางล าดวน ติดทะ ครู  การใช้เทคโนโลยีในงานส่งเสริมการอ่านห้องสมุดระดับโรงเรียนให้ก้าวสู่ยุค 4.0  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

94  นางล าดวน ติดทะ ครู  ประชุมทบทวนหลักสูตร  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
95  นางล าดวน ติดทะ ครู  อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

96  นายพินิจ ทังสุนันท์ ครู  ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

97  นายพินิจ ทังสุนันท์ ครู  ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรฺ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดล าพูน

98  นายพินิจ ทังสุนันท์ ครู  ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
99  นายพินิจ ทังสุนันท์ ครู  โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
100  นายพินิจ ทังสุนันท์ ครู  โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
101  นายพินิจ ทังสุนันท์ ครู  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

102  นายสุรัตน์ จี้ฟู ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรเเกรมบริหารงานบุคคล  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
103  นายสุรัตน์ จี้ฟู ครู  อบรมพัฒนาครูแกนน าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เครือขา่ยโรงเรียนมัธยมศึกษา จงัหวัดล าพูน

104  นายสุรัตน์ จี้ฟู ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
105  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  อบรมโปรแกรมการบริหารงานบุคคล  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
106  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

107  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  อบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการประวัติศาสตร์  ศูนย์สังคมศึกษา จังหวัดล าพูน
108  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมระดมความคิดเห็น คณะกรรมการคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
109  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ โดยใช้โครงงานคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35



 572

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

110  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  อบรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที ่21” โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร ประจ าปี 2561 รหัสหลักสูตร 613181079 รุ่น 014

 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ เพือ่สังคม

111  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 17 โรงเรียน  ศูนยส่์งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จังหวดัล าพนู

112  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  อบรมการพัฒนาครูผู้นิเทศ การเรียนการสอน  สหวิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดล าพูน
113  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่68  กลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
114  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการ PLC (17 โรงเรียน) 

(คัดเลือกโครงงานคุณธรรม)
 ศูนย์สังคมศึกษา จังหวัดล าพูน กลุ่ม
มัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

115  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  เป็นวิทยากรการเข้าค่ายวิชาการ “อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ าคุณค่า พัฒนาสู่สังคม”  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
116  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ร่วมกิจกรรม และศึกษาดูงาน โดยน าผลงานโรงเรียน จัดนิทรรศการ Show & Share  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

117  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม สพฐ.  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
118  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
119  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่๖๘  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

120  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนว
ใหม่ และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

121  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  อบรมระบบดูแลนักเรียน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

122  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมปฏิบัติการ การน าเสนองานวิจัยของครูผู้สอน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
123  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
124  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
125  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู   ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤษศาสตร์ สวนสิริกิตต์ิ นักเรียนชั้น ม.5 จ านวน 106 คน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
126  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  อบรมโครงการคุณธรรม เยาวชนไทย ท าความดี  ศูนย์ปฏิบัติธรรมล าปาง จังหวัดล าปาง
127  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ศึกษาแหล่งเรียนรู้หอศิลปวัฒนธรรม และวัดอุโมงค์ (ชุมนุมกรีนเน็ท จ านวน 35 คน)  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
128  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพือ่พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

129  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมครูมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน  กลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
130  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมปฏิบัติการการจดัท าแผนงานโครงการ และขยายผลการอบรมโปรแกรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู(SAR)  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
131  นางอรพินธ์ กันทะรัน ครู  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนองานวิจัยของครู  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
132  นางสาววรัญญา เป็งปิง ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 สพม. 35

133  นางสาววรัญญา เป็งปิง ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในรูปแบบ Active Physics ส าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ
 สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

134  นางสาววรัญญา เป็งปิง ครู  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท าและวางแผนการเตรียมนักเรียน
ระดับการศึกษา ขั้นพืน้ฐานสู่เส้นทางอาชีพรองรับความต้องการพัฒนาพืน้ทีร่ะดับจังหวัด

 สพม. 35

135  นางสาววรัญญา เป็งปิง ครู  การอบรมครูหลักสูตรเทคโนโลยีเพือ่ความรู้ให้กับครูเพือ่เตรียมความพร้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์

 บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จ ากัด 
ร่วมกับศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

136  นางศรีเริญ มีพิมพ์ ครู  การศึกษาระบบนิเวศทางทะเลและการอนุรักษ์ป่าชายเลน จ.กระบี่  _

137  นางศรีเริญ มีพิมพ์ ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา WedApplication แบบมืออาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ตึกบุรีรัตน์โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรค า
คณาทร ล าพูน (เกียรติบัตร)

138  นางศรีเริญ มีพิมพ์ ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆให้ได้ใจนักเรียนระดับชั้น
มัธยมปลายตามหลักสูตรใหม่

 บริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่นจ ากัด

139  นางศรีเริญ มีพิมพ์ ครู  การอบรมเชิงปฏบิติัการในหลักสูตรการวัดและประเมินผล การเรียนรู้โดยApplicationและโปรแกรมคอมพวิเตอร์  บริษัทแม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
140  นางศรีเริญ มีพิมพ์ ครู  กรรมการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  _

141  นางเสาวนีย์ แสงหงษ์ ครู  classroom activity  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
142  นางเสาวนีย์ แสงหงษ์ ครู  อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

143  นางเสาวนีย์ แสงหงษ์ ครู  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์
ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

 สพฐ.

144  นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ ครู  โครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรียน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
145  นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ ครู  พัฒนาครูคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
146  นางสาวนัยนา หมื่นจ าปา ครู  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ 

ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
 สพฐ.

147  นางสาวนัยนา หมื่นจ าปา ครู  ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที๖่๘ ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาล าพูน กลุ่มที๑่และล าพูน กลุ่มที๒่-ณ-หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน

 -

148  นางสาวนัยนา หมื่นจ าปา ครู  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
149  นางสาวนัยนา หมื่นจ าปา ครู  โครงการ"GAT เติมฝันปัน้ดาว คุณธรรมน าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย"ประจ าป๒ี๕๖๑เป็นโครงงานทีส่ร้างโอกาส

ให้กับเด็กและเยาวชน ทีจ่ะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา๒๕๖๒-ณ-โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จังหวัดล าปาง

 -

150  นางสาวอ าไพ สิทธิกาน ครู  อบรมการด าเนินการเกี่ยวกับ ทีร่าชพัสดุและทีดิ่นประเภทอื่นของสถานศึกษาเพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจ
 กับเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ครูฝ่ายอาคารสถานที ่และผู้บริหารโรงเรียน

 สพม. เขต 35

151  นางสาวอ าไพ สิทธิกาน ครู  อบรมเชิงวิชาการของกลุ่มชาติพันธุใ์นล้านนาเร่ืองพันธุศาสตร์กับการตามรอยบรรพชน กลุ่มชาติพันธุ์
ล้านนากับการบูรณาการทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

152  นางสาวอ าไพ สิทธิกาน ครู  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ระบบนิเวศทางทะเลและการอนุรักษ์ป่าชายเลน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
153  นางสาวอ าไพ สิทธิกาน ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหลักสูตร"การพัฒนาสมรรถนะครูสังคม

ศึกษา:ด้านการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบผังกราฟฟิก"
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

154  นางสาวอ าไพ สิทธิกาน ครู  อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนเพือ่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลกอย่างยั่งยืน  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
155  นางสาวสุภาพร เป็งปิง ครู  ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปี 2561
 ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค 
(ภาคเหนือตอนบน)

156  นางสาวสุภาพร เป็งปิง ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช เพือ่ขยายพันธ์ การปรับปรุงพันธ์ และการอนุรักษ์  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

157  นางสาวสุภาพร เป็งปิง ครู  การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพือ่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง  บริษัท ไอซ์แซส เทรนนิ่ง จ ากัด
158  นางสาวสุภาพร เป็งปิง ครู  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
159  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  การประชุมลงพืน้ทีติ่ดตามการด าเนินงานตามนโยบายลดความเหล่ือมล้ าของกระทรวงศึกษาธิการ  สพม.35

160  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  การอบรมการคัดกรองนักเรียนและการอบรมท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IEP)  โรงเรียนแม่ตืน
161  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์จังหวัดล าพูน เพือ่พัฒนาครูคณิตศาสตร์
 สพม.35

162  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  การอบรมเชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0  ส านักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

163  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  การประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่68 ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา

 โรงเรียนจักรค าคณาทร

164  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  กิจกรรมการศึกษาเเหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่1 ตามรอยครูบา  โรงเรียนธีรกานทืบ้านโฮ่ง
165  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  โครงการพัฒนานักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ชั้น ม.4 เเละ ม.5 ในภาคเรียนที ่2  ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

166  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบุนณาการ

 โรงเรียนธีรกานทืบ้านโฮ่ง

167  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่น ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสุตรของดรงเรียน
 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

 โรงเรียนธีรกานทืบ้านโฮ่ง

168  นางพันนภา วลีด ารงค์ ครู  โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและการบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงบประมาณงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร

 โรงเรียนธีรกานทืบ้านโฮ่ง

169  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนระดับเขตพืน้ที่  สพม.เขต 35

170  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินPISA บูรณาการวัดและประเมินผลสู่ชั้นเรียนทัง้ 3 ด้าน  สพม.เขต 35

171  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  เขา้รับมอบพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจกัรพรรดิมาลาประจ าปี 2560  สพม.เขต 35

172  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  อบรมพัฒนาครูผู้นิเทศการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน  สพม.เขต 35

173  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 หลักสูตรการ
พัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาด้านสมรรถนะการโค้ชเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

174  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 หลักสูตรการ
เพิม่ศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพือ่พัฒนาทักษะส าคัญทีจ่ าเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที ่21

 บริษัทชาเขียวยั่งยืน จ ากัด

175  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  วิทยากรค่ายวิชาการ “อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ าคุณค่า พัฒนาสู่สังคม”  รร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
176  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ร่วมจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงานของโรงเรียนในรูปแบบกิจกรรม Show & Share  สพม.เขต 35

177  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการคร้ังที ่68 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาล าพูนกลุ่มที ่1 
และล าพูนกลุ่มที ่2

 สมป.ล าพูน

178  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  รร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
179  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาล าพูนกลุ่มที ่1 และล าพูนกลุ่มที ่2  สพม.เขต 35

180  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ประชุมปฏิบัติการรายงานผลการนิเทศออนไลน์ของครูผู้นิเทศ  สพม.เขต 35

181  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิเคราะห์ผลO-NET ของนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6 เพือ่พัฒนาคุณภาพ  สพม.เขต 35

182  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ คร้ังที ่9  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
183  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐานO-NET

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561
 สพม.เขต 35

184  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับงานเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
185  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะภาษาไทยงานมหกรรมวิชาการคร้ังที ่68 ระดับชาติภาคเหนือ  สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

186  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  สพฐ.

187  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ประชุมคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-NET นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3

 สพม.เขต 35

188  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการจัดท าส่ือดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีโอ โครงการพัมนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

 จ.ล าพูนร่วมกับสภาวัฒนธรรมจ.ล าพูน

189  นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่น ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน  รร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
190  นางสาวอ าภา เขียวดี ครู  การอบรมพัฒนาครู (คูปองครู)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

191  นางสาวอ าภา เขียวดี ครู  การอบรมพัฒนาครู (คูปองครู)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

192  นางสาวอ าภา เขียวดี ครู  การพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง"  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

193  นางสาวอ าภา เขียวดี ครู  การอบรมโครงงานขั้นเชี่ยวชาญ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

194  นายสุรัติ จิตนารินทร์ ครู  หลักสูตรการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  สพม.เขต 35

195  นายสุรัติ จิตนารินทร์ ครู  สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที ่3/2561"เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ"์  วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904"
หลักสูตรหลักประจ า"

196  นางกาญจนา เหลืองทา ครู  อบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวขอ้สอบ PISA - Like และ O-NET  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
197  นางกาญจนา เหลืองทา ครู  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)"  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
198  นางกาญจนา เหลืองทา ครู  การประชุมเชิงปฏบิติัการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจสู่สถานศึกษา "การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่หอ้งเรียน"  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

199  นางกาญจนา เหลืองทา ครู  การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาด้านสมรรถนะการโค้ชเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของรู้เรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
200  นางกาญจนา เหลืองทา ครู  การเพิม่ศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพือ่พัฒนาทักษะส าคัญทีจ่ าเป็นของ

ผู้เรียนในศตวรรษที ่21 : ความท้าทายส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 บริษัทเขียวยั่งยืน จ ากัด

201  นางกาญจนา เหลืองทา ครู  การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมทีม่ีผลในการด าเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา

 สพม.เขต 35

202  นางกาญจนา เหลืองทา ครู  การประชุมเชิงปฏิบติการเร่ืองการวิเคราะห์ผล O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมฬ3 และม.6 เพือ่พฒันาคุณภาพ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี
203  นางกาญจนา เหลืองทา ครู  การอบรมเร่ือง การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
204  นางอุมาพร แก้วปวน ครู  ประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ ตามการประเมิน(PISA) ของกลุ่มประเทศ OECD  สพฐ.

205  นางอุมาพร แก้วปวน ครู  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพืน้ที่
ปฏิบัติ งานเป็นฐาน ด้วยระบบ Tepe Online เพือ่ให้มีและเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที ่1 
ประจ าปี 2561

 สพฐ.

206  นางอุมาพร แก้วปวน ครู  การอบรมตามโครงการ พัฒนาครูแนะแนวและครูทีป่รึกษาให้ใช้ การวางระบบเพือ่รองรับเส้นทาง
การศึกษาสู่อาชีพของนักเรียน รายบุคคลตามนโยบายการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา ขั้นพืน้ฐาน

 ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าพูน

207  นางอุมาพร แก้วปวน ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 ใน
หลักสูตรการอบรม เชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุคEducation 4.0

 สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

208  นางอุมาพร แก้วปวน ครู  การวัดผลประเมินผลเพือ่ทบทวนและสร้างความเข้าใจในงานด้านการวัดผล และการประเมินผล  ศูนย์พัฒนาการวัดประเมินผลและการ
วิจัยจังหวัดล าพูน

209  นางอุมาพร แก้วปวน ครู  การประชุมปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพืน้ทีป่ฏิบัติงาน เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

 สพฐ.

210  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐานโรงเรียนเพือ่รองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561

 สพม.35

211  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐานพุทธศักราช2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)

 สพม.35

212  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู   การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆให้ได้ใจนักเรียนระดับชั้น
มัธยมปลายตามหลักสูตรใหม่

 บริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่นจ ากัด

213  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู  -การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา Wed Application แบบมืออาชีพ  สพม.35

214  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู   การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการวัดและประเมินผล การเรียนรู้โดยApplicationและโปรแกรมคอมพิวเตอร์  บริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่นจ ากัด
215  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับกิจกรรม

การคิดเชิงค านวณในการแก้ไข ปัญหาสู่การพัฒนานวัตกรรมด้วยCoding
 สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

216  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู   โครงการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและการบริหารจัดการ
กลุ่มบริหาร งบประมาณงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

217  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู  การอบรมผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่

 สพม.35

218  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  เข้าร่วมอบรมประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามการประเมิน PISA  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.
เชียงราย219  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการวิชาการ  มัธยมฯจังหวัดล าพูน

220  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  เข้าร่วมกิจกรรม Show ang Share สพม.เขต 35  มัธยมฯจังหวัดล าพูน
221  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ  มัธยมฯจังหวัดล าพูน
222  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดจันทาวาส จ.เพชรบุรี  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
223  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทย

ฐานะช านาญการพิเศษ
 หน่วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

224  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์และความเรียง  กระทรวงวัฒนธรรม
225  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
226  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  ร่วมการเสวนาเพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการหาทางออกฯ  กระทรวงวัฒนธรรม
227  นางสาวชลิดา โอดบาง ครู  อบรมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

228  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ครู  พัฒนาครูแกนน าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ล าพูน229  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ครู  การด าเนินการเกี่ยวกับทีร่าชพัสดุและทีดิ่นประเภทอื่นของสถานศึกษา  สพม เขต 35

230  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ครู  การฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่33231  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ครู  ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดล าพูน232  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ครู  สร้างห้องเรียน4.0ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย(มัธยมศึกษาตอนต้น)  ABASBOTO

233  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ครู  การอบรม เชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐาน สากล

 สพม เขต 35

234  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ครู  อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ าคุณค่า พัฒนาสู่สังคม  ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
235  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ครู  อบรม เร่ือง การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู  สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ล าพูน236  นางพิชยา ชูมก ครู  การอนุรักษ์พันธกุรรมพืช โดยการพัฒนาฐานความรู้ชุมชนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ า ป่า และภูมิปัญญาท้องถิน่  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 237  นางพิชยา ชูมก ครู  หลักสูตร 613181045 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง

238  นางพิชยา ชูมก ครู  ประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครังที ่68  กลุ่มโรงเรียนจังหวัดล าพูน
239  นางพิชยา ชูมก ครู  ศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
240  นางพิชยา ชูมก ครู  หลักสูตร การพฒันาครูระดับมัธยมศึกษาด้านสมรรถนะการโค้ชเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย241  นางพิชยา ชูมก ครู  กิจกรรม Show and Share SESA 35  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

242  นางพิชยา ชูมก ครู  แลกเปล่ียนเรียนรู้งานด้านวิชาการ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35243  นางพิชยา ชูมก ครู  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

244  นายกฤษฎิช์าญ รุ่นบาง ครู  อบรมฝึกทบทวนผู้ก ากับ นศท. ประจ าปีการศึกษา 2561  ศฝ.นศท.มทบ.33

245  นายกฤษฎิช์าญ รุ่นบาง ครู  อบรมการคัดกรองนักเรียนและการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IEP)  สพม.35

246  นายกฤษฎิช์าญ รุ่นบาง ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร การอบรมเชิงบูรณาการเพือ่พัฒนา
ครูคณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

247  นายกฤษฎิช์าญ รุ่นบาง ครู  ประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการงานศิลปหัตถ- กรรมนักเรียนคร้ังที ่68  กลุ่มโรงเรียนจังหวัดล าพูน
248  นายกฤษฎิช์าญ รุ่นบาง ครู  ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนพฝฝฟกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน
249  นายกฤษฎิช์าญ รุ่นบาง ครู  ประชุมโครงการพัฒนานักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ชั้นม.4-5  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่250  นายกฤษฎิช์าญ รุ่นบาง ครู  อบรมโครงการ”รด.จิตอาสาต้านยาเสพติด”ส าหรับนศท.ป1ี  ศฝ.นศท.มทบ.33

251  นายกฤษฎิช์าญ รุ่นบาง ครู  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน

252  นายกฤษฎิช์าญ รุ่นบาง ครู  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน
253  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือ ICT สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัด254  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม ครู  หลักสูตรการเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

255  นายเอกดน อินต๊ะปัน ครู  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
256  นายเอกดน อินต๊ะปัน ครู  ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดล าพูน
257  นายเอกดน อินต๊ะปัน ครู  ทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
258  นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา ครู  การอบรมเชิงปฎบิติัการโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งในการพฒันาครูแนะแนวสู่การเรียนรู้แหล่งอาชีพเพือ่พฒันาผู้เรียน  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

(ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าพูน)259  นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา ครู  การอบรมเชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาครุคณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ260  นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา ครู  การประชุมสัมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพือ่รับทราบแนวทาง

และระบบการรับนักศึกษาสาขาทีเ่ปิดสอนปีการศึกษา 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

261  นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา ครู  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานเวทีศักยภาพดรงเรียนมาตรฐานสากล  สพฐ.

262  นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา ครู  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเนินปอรัง
นกชนูทิศ จังหวัดพิจิตร

263  นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา ครู  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่น ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน  ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย จังหวัด264  นางฉวรัตน์ ค าธัญ ครู  ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ๔.๐ ปี ๒๕๖๑  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

265  นางฉวรัตน์ ค าธัญ ครู  อบรมโครงการนักเรียนแกนน าวัยเรียนวัยใส ห่วงใยสุขภาพ  ส านักงานเขตพืน้ทีม่ัธยมศึกษา เขต35

266  นางฉวรัตน์ ค าธัญ ครู  การฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.
ที3่3267  นางฉวรัตน์ ค าธัญ ครู  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบบบูรณาการคณะท างานกลุ่มวัยเรียนระดับจังหวัด อ าเภอ  ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

268  นางฉวรัตน์ ค าธัญ ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ใน
หลักสูตร"การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเป็นผู้สอนกีฬากระบีก่ระบองระดับพืน้ฐาน"

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

269  นางฉวรัตน์ ค าธัญ ครู  ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 270  นางฉวรัตน์ ค าธัญ ครู  กจิกรรมการแข่งขันทักษะ วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่กลุ่มล าพูน๑ และล าพูน๒คร้ังที่ ๖  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๕(จังหวัดล าพูน)271  นางฉวรัตน์ ค าธัญ ครู  การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ปีการศึกษา2561  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกที ่33272  นางฉวรัตน์ ค าธัญ ครู  กิจกรรมการฝึก นักศึกษาวิชาทหารภาคสนามประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกที ่33273  นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล ครู  โครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรียน  กลุ่มกัลยาณมิตรเพือ่เครือข่ายวิถีพุทธ

274  นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล ครู  หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬากระบีก่ระบอง  สมาคมกีฬาดาบไทยและกระบีก่ระบอง
275  นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล ครู  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพือ่

พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Leaning สู่ครูในศตวรรษที ่21
 ศูนย์พัฒนาจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

276  นายนิพล ปลุกเสก ครู  กากเรียนได้ใจนัรจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนโปรแกรม Python แบบง่ายๆให้  บริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่นจ ากัด
277  นายนิพล ปลุกเสก ครู  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Application และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  บริษัทแม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
278  นายชัยพิชิต อุดค ามี ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือ ICT สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  กลุ่มเคร่ือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด279  นายชัยพิชิต อุดค ามี ครู  อบเชิงปฎิบัติวิชาการ พันธุศาสตร์กับการตามรอยบรรพชน กลุ่มชาติพันธุใ์นล้านนา : การบูรณาการ
ทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 ศูนย์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนจักรค าณาทร 
จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

280  นายชัยพิชิต อุดค ามี ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยการพัฒนาฐานความรู้ชุมชน ทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ า ป่า และภูมิปัญาท้องถิ่น"

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

281  นายชัยพิชิต อุดค ามี ครู  หลักสูตรการเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา282  นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานร่วมกัยคณะศึกษาศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายจรัส ค าอา้ย ผู้อ านวยการโรงเรียน
1.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกจิกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ    ธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภมูภิาค

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2.การอบรม การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมนิคุณภาพภายนอกแนวใหม่
รอบส่ี เพือ่การประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

3.การอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
(Computing science) และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

4.การประชุมสัมนาวิชาการ "ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กบัการมธัยมศึกษาไทย" สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแหง่ประเทศไทย

2 นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน     
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ

1.หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอ่นแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รุ่นที ่8/2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2.การประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

3.การอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา " โครงการ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

3 นางพิชยา  ชูมก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1.การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
2.การติดตามการด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานป.ป.ช.ประจ าจังหวัดล าพูน

4 นายสุทน  คุ้มเสม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1.การอบรมหลักสูตรครูกบัการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
2.การอบรม "สุจริตไทย" เครือข่ายสุจริตไทย

5 นายชัยพิชิต  อดุค ามี ครู 1.การพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐาน ความคิดการ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

2.การอบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภยัพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหสัหลักสูตร 62037  
โดยการเรียนรู้จ านวน 20 ชั่วโมงจาก  HTTPS://THAISAFESCHOOL.COM

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ร่วมกบั มลูนิธิศุภนิมติแหง่ประเทศไทย

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง

ต่อ นายชัยพิชิต  อดุค ามี ครู
1.การอบรมหลักสูตรครูกบัการจัดการเรียนรู้เพศวิถี “การสอนเพศวิถีศึกษา : การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ  E-Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูใหส้อนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน”

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
และ path2health foundation

6 นางศรีเริญ มพีิมพ์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1.โครงการน าเสนอผลงานทีเ่ป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดล าพูน

7 นางล าดวน ติดทะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1.โครงการน าเสนอผลงานทีเ่ป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดล าพูน

การปฏบิัติหน้าทีง่านชุมนุมลูกเสือส ารองแหง่ชาติ คร้ังที ่๑ ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

8 นางศิริญญา หล้าเต็น ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1.การอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาสมถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
(Computing science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

9 นายนิพล ปลุกเสก ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 1.การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 
ป้องกนัการทุจริต "โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

2.การสัมมนาเชิงปฏบิัติ "การดูแลระบบเครือข่ายใหแ้ข็งแรงและเป็นไปตาม พ .ร.บ. 
คอมพิวเตอร์"

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)

10 นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1.การอบรม "สุจริตไทย" เครือข่ายสุจริตไทย
2.การอบรมเทคนิคการอา่นท านองเสนาะและการขับเสภา เนื่องในวันภาไทยแหง่ชาติ
 ประจ าปีการศึกษา 2562 "มหศัจรรย์วรรณคดี สุนทรพาทีเสนาะท านอง"

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.การประชุมเชิงปฏบิัติการ "PLC การจัดการเรียนการสอนภาไทย" ณ ศูนย์
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมธัยมศึกษา จังหวัดล าพูน

4.การประชุมเชิงปฏบิัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption) สู่
การปฏบิัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง

11 นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกลุ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ
1.การอบรมหลักสูตร"การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
แบบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น หลักสูตร 1 รุ่นที ่2 "

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 นายพงศ์นรินทร์ อนิกองงาม ครู วิทยฐานะครูช านาญการ
1.การอบรมหลักสูตร"การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
แบบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น หลักสูตร 1 รุ่นที ่3 "

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต่อ นายพงศ์นรินทร์ อนิกองงาม ครู วิทยฐานะครูช านาญการ
1.การอบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภยัพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหสัหลังสูตร 62037 
จ านวน 20 ชั่วโมง (สพฐ ร่วมกบัมลูนิธิศุภนิมติแหง่ประเทศไทย)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ร่วมกบัมลูนิธิศุภนิมติแหง่ประเทศไทย

13 นางสาวอรนุช เรือนค า ครู วิทยฐานะครูช านาญการ
1.การอบรมหลักสูตร"การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
แบบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น หลักสูตร 1 รุ่นที ่3 "

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.การอบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภยัพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหสัหลังสูตร 62037 
จ านวน 20 ชั่วโมง (สพฐ ร่วมกบัมลูนิธิศุภนิมติแหง่ประเทศไทย)

ส านักงารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ร่วมกบัมลูนิธิศุภนิมติแหง่ประเทศไทย

14 นางสาวอจัจิมา ศิริสูตร ครู 1.อบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วมฯ TKB Model โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
15 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ ครูผู้ช่วย 1.การปฏบิัติหน้าทีง่านชุมนุมลูกเสือส ารองแหง่ชาติ คร้ังที ่๑ ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

1.การประชุมเชิงปฏบิัติการ "PLC การจัดการเรียนการสอนภาไทย" ณ ศูนย์
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมธัยมศึกษา จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง

16 นางสาวเสาวภาคย์ ไชยเดช ครูอตัราจ้าง 1.การปฏบิัติหน้าทีง่านชุมนุมลูกเสือส ารองแหง่ชาติ คร้ังที ่๑ ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

2.การประชุมเชิงปฏบิัติการ "PLC การจัดการเรียนการสอนภาไทย" ณ ศูนย์
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมธัยมศึกษา จังหวัดล าพูน

3.การอบรม "สุจริตไทย" เครือข่ายสุจริตไทย

17 นางสาวอมัพร นามมณี ครู 1.การพัฒนาทักษะทางด้านภาจีนแกค่รูผู้สอนภาษาจีน "การใช้เทคโนโลยีการสอน
ภาษาจีนและการพัฒนาต าราภาษาจีนในยุค Disruptive"

มหาวิทยาลัยราชภฎัล าปาง

2.การอบรสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

3.การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วมเพือ่สืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB 
Model ด้วยเทคนิค APODAAR

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

18 นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ
อบรมโครงการ การวิเคราะหข์้อสอบ  O-NET  เพือ่ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้กระบวนการ PLC   Professional  Learning 
Community

ศูนย์  Eric  ล าพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

19 นางสาวรุจิตา ปัญญาแกว้ ครูผู้ช่วย การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา (Stem Education) ส าหรับครูผู้สอน
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง ตรวจพันธุ์ทันด่วน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกบั ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค . พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการผลิตครูทีม่คีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช เพือ่การขยายพันธุ์  การ
ปรับปรุงพันธ์ และการอนุรักษ์  ประจ าปี  2561

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารส าหรับครู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ประจ าเดือนธันวาคม 2561 ทีว่่าการอ าเภอป่าซาง
อบรมปฏิบัติการเร่ือง การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่21 สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า
พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

2  นายสมยศ  วงศ์ค ามูล ครู คศ.3 ประชุมหารือกิจกรรมงานวิถีชีวิตคนน้ าดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย คร้ังที ่๔ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าดิบ
อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

1 นางสาวพูนผล   แก้วจันทร์ ครู คศ.3

3 นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล ครู คศ.3

4 นางพัชราภรณ์  มูลละ ครู คศ.3
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

เข้าร่วมงานสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD มหาวิทยาลัยพะเยา
อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ครูผู้สอนและฝึกฝนนักเรียน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น 
ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561

สพฐ.

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คร้ังที ่1/2562 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาค ประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมชี้แจงแผนการฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2561 ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 33 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

7 นางสุทธิชา  ไพรบูรณ์ ครู คศ.3

8  นายสมคิด  ไพรบูรณ์ ครู คศ.3

5 นางสาวบัวลอย อุ่นนันกาศ ครู คศ.3

6  นางดวงพร  แก้วสุข ครู คศ.3

การปรับตัวและการรับมือกับผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยล าปาง-ล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมโครงการใหค้วามรู้ด้านกองทนุเงินทดแทนและพระราชบญัญัติเงินทดแทน(ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ.2561 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3
 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.

อบรมหลักสูตร ครูสู่โค้ชเสริมพลังการเรียนรู้ และสรุปผลการด าเนินโครงการระยะกลาง โครงการ
แบ่งสัน ปันสุข  สสส.

มูลนิธิการศึกษาเพือ่ชีวิตและสังคม
(กชส.)

ประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3
 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา
ประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3
 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.

ประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจ้งรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน    (O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.

ครู คศ.3นส.เบญจวรรณ ไชยองการ11

ครู คศ.3 นางโสภิต  ปินตาดง9

ครู คศ.3 นางรัตนา  อู่อรุณ10

สพม. 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาค ประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
อบรมปฏิบัติการเร่ือง การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่21 สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการจังหวัดล าพูนบูรณาการปลอดบุหร่ีและสุราพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา 2562

ส านักงานสาธารณะสุข จังหวัดล าพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

ครู คศ.2นายณัฐพงษ์  ตันมิ่ง16

ครู คศ.3นส.เบญจวรรณ ไชยองการต่อ

12 นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต ครู คศ.3

15 นายชัยรุจน์  กาวิชัย ครู คศ.2

ครู คศ.2นายสมบูรณ์  ศิธราชู13

14 นางเฉิดฉิน  หมื่นอภัย ครู คศ.2
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

อบรมหลักสูตรผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนภูมิภาค ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกที ่33

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

ครู คศ.2นายณัฐพงษ์  ตันมิ่งต่อ

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คร้ังที ่1/2562 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยี บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ 
จ ากัด  สาขาสันก าแพง

17 นางศิริพร   ปัญญาอุ้ย ครู คศ.2

18 นายภูมิพัฒน์  เล็กกันทา ครู คศ.2

ครู คศ.2 นางสาวอัมพิกา   ต๊ิบกวาง19
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

ร่วมประชุมปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียน คู่มือครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สสวท.

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาคร้ังที ่๒ สพม.35

ร่วมงานสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD มหาวิทยาลัยพะเยา
อบรบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ให้ข้าราชการครูควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ปี 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนภูมิภาค ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบก  ที ่33

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

23 นางสาวศิริพร  สุขยิ่ง ครู คศ.1 ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ 
จ ากัด  สาขาสันก าแพง

นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสด์ิ20

ครู คศ.2 นางสาวอัมพิกา   ต๊ิบกวางต่อ

ครู คศ.1

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยี บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ 
จ ากัด  สาขาสันก าแพง

22 ว่าที ่ร.ต.รชฏ  หมอศาสตร์ ครู คศ.1

21 นายสรศักด์ิ  ไชยเฉพาะ ครู คศ.1
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คร้ังที ่1/2562 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนการแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งครู ผ่านระบบ Tepe Online

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกโปรแกรมประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

ครูผู้ช่วยนายโฆษิต  เรือนชื่น24

ครู คศ.1นางสาวศิริพร  สุขยิ่งต่อ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสาวนิตยา  นันทะใจ พนักงานราชการ น านักเรียนกิจกรรมโครงการ “GSB เติมฝัน ปัน้ดาวคุณธรรม น าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย” ประจ าปี 2561 สพฐ.ร่วมกับ ธออมสิน ณ รร.บุญวาทย์
2 นายกนก  บุญอุดม ครู อบรมพัฒนาศักยภาพครูดนตรี วิทยาลัยดุรินศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
3 นายกนก  บุญอุดม ครู น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4 นายกนก  บุญอุดม ครู น าดุริยางค์ร่วมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กศน. อ.ป่าซาง 
5 นายกนก  บุญอุดม ครู น านักเรียนร่วมกิจกรรมงาน “วิทย์สร้างคน ขยาย โอกาส เสริมทักษะด้วยการเรียน Northern 

STEM Day @ Northern Science Park (NSP)”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 นายกนก  บุญอุดม ครู อบรมโครงการรับมือสาธารณภัย จังหวัดล าพูน 
7 นายพีรศักด์ิ  พรหมนิล ครู เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง 

(S.A.T.C.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศูนยส์ะลวง แม่ริม

8 นายพีรศักด์ิ  พรหมนิล ครู เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง 
C.B.T.C

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ หน่วยจัด

9 นายพีรศักด์ิ  พรหมนิล ครู เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
10 นางเรวดี  ไชยวุฒิ ครู ประชุมสรุปผลอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลล าพูน ณ สาขาเวียงยอง
11 นางเรวดี  ไชยวุฒิ ครู น านักเรียนตอบปัญหาวิชาการแพทย์แผนไทย ส านักงานสาธารณสุข จ.ล าพูน 
12 นางเรวดี  ไชยวุฒิ ครู น านักเรียนอบรมความรู้กฎหมายเยาวชน ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
13 นายอัษฎาวุธ  กองยา ลูกจ้างชั่วคราว น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

14 นายอัษฎาวุธ  กองยา ลูกจ้างชั่วคราว น านักเรียนแข่งกีฬา สพฐ.เกมส์ ภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

15 นางปราณี  ไกลกล่ิน ครู น านักเรียนกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ภาค 5 

16 นายบรรเจิด  คุรุกิจ ครู น านักเรียนเข้าร่วมงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ส านักงาน ปปช.จ.ล าพูน 
17 นายบรรเจิด  คุรุกิจ ครู น านักเรียนแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

18 นายบรรเจิด  คุรุกิจ ครู น านักเรียนอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในโครงการ “พัฒนาเพือ่การ
แบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ประจ าปี 2562

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

19 นายบรรเจิด  คุรุกิจ ครู อบรมโครงการรับมือสาธารณภัย จังหวัดล าพูน 
20 นางดวงรัตน ์ปญัญาโกษา ครู น านักเรียนแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

21 นางบุญจันทร์  อินทรีย์ ครู น านักเรียนแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

22 นส.ศิราพร  พุฒิเศรษฐ์ ครู น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท ม.ต้น สมาคมครอสเวิร์ด
23 นส.ศิราพร  พุฒิเศรษฐ์ ครู อบรมจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

24 นส.ศิราพร  พุฒิเศรษฐ์ ครู น านักเรียนโครงการค่ายแกนน าดีศรีล าพูน รุ่นที ่12 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดแม่สารป่าขาม
25 นายวันค า  ไทยกรรณ์ ครู น านักเรียนร่วมกิจกรรมงาน “วิทย์สร้างคน ขยาย โอกาส เสริมทักษะด้วยการเรียน Northern 

STEM Day @ Northern Science Park (NSP)”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

26 นายวันค า  ไทยกรรณ์ ครู น านักเรียนอบรมความรู้กฎหมายเยาวชน ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
27 นส.สิรินันท์  แก้วยองผาง ลูกจ้าง น านักเรียนร่วมกิจกรรมงาน “วิทย์สร้างคน ขยาย โอกาส เสริมทักษะด้วยการเรียน Northern 

STEM Day @ Northern Science Park (NSP)”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 นางยาใจ  ทาแป้น ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารส าหรับ
กิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา  สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding”

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

29 นางปรีญา  แสงศรีจันทร์ ครู น านักเรียนอบรมความรู้กฎหมายเยาวชน ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
30 นายศราวุฒิ  มินธง ครู น านักเรียนอบรมความรู้กฎหมายเยาวชน ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
31 นางยุวดี  พรหมนิล ครู ประชุมโครงการปลอดบุหร่ีและสุรา สาธารณสุข จ.ล าพูน 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายธีระศักด์ิ   แก้วสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.อบรมสมรรถนะวิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4.โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6.ร่วมกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติสถาบัน ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน
7.ประชุมการประเมินคุณภาพรอบส่ี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

8.ประชุมรับทราบการประเมินคุณธรรม-โปร่งใส ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

9.อบรมหลักสูตร การสอนเพศวถิีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
2 นายพีรศักด์ิ  พรหมนิล ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน

2.สัมมนาทบทวนผลการด าเนินงานการสร้างพลเมือง (Big Forum) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
3.อบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3 นายกนก  บุญอุดม ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ศิลปะ ศูนย์พัฒนาฯศิลปะ  จังหวัดล าพูน
4.อบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

5 นางบุญจันทร์  อินทรีย์ ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4.อบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6 นางปราณี   ไกลกล่ิน ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สาธิตการสอน ศูนยฯ์สังคมศึกษา โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู

7 นางปรีญา  แสงศรีจันทร์ ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.น านักเรียนเข้าอบรมป้องกันท้องไม่พร้อมฯ เทศบาลต าบลบ้านแป้น
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ คิดเลขแบบเวทคณิต ศูนย์พัฒนาคณิตศาสตร์  โรงเรียนป่าซาง
4.อบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5.อบรมเครือข่ายสุจริต ผ่านระบบ E-Learning เครือข่ายสุจริตไทย
8 นางพรพิมล  ณะลุนลี ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.ประชุมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4.ประชุมหลักสูตรต่อต้านทุจริตสู่สถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6.อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ฯ
7.ประชุมการเมินคุณภาพรอบส่ี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

9 นายพีรศักด์ิ  พรหมนิล ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.อบรมการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.ประชุมปฏิบัติการควบคุมภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10 นางยาใจ ทาแป้น ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.อบรมสมรรถนะวิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4.ประชุมปฏิบัติการควบคุมภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5.ประชุมรับทราบการประเมินคุณธรรม-โปร่งใส ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

11 นางยุวดี พรหมนิล ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.อบรมส่งเสริมรายได้ออนไลน์ ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน

12 นางเรวดี  ไชยวุฒิ ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.อบรมแกนน าวัยรุ่น Smart Teen โรงพยาบาลล าพูน  
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

4.น านักเรียนเข้าอบรมป้องกันท้องไม่พร้อมฯ เทศบาลต าบลบ้านแป้น
5.อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ศูนย์อาเซียนฯศึกษา
6.ประชุมแกนน า Smart Teen 4.0 โรงพยาบาลล าพูน 

13 นายวันค า  ไทยกรรณ์ ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.อบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

14 นายศมพล  ปราบสมรชัย ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ คิดเลขแบบเวทคณิต ศูนย์พัฒนาคณิตศาสตร์  โรงเรียนป่าซาง

15 นายศราวุฒิ  มินธง ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.อบรมวิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ศูนย์พัฒนาฯภาษาต่างประเทศ  จังหวัดล าพูน
3.อบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

16 นางศิราพร พุฒิเศรษฐ์ ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.ประชุมหลักสูตรต่อต้านทุจริตสู่สถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.อบรมสมรรถนะวิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4.อบรมเครือข่ายสุจริต ผ่านระบบ E-Learning เครือข่ายสุจริตไทย
17 นางแสงอรุณ กันไชยสัก ครู 1อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
18 นายศุภกร  ไชยมงคล ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน

2.สัมมนาสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
4.อบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

19 นายบรรเจิด  คุรุกิจ ครู 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

20 นางสาวนิตยา   นันทะใจ พนักงานราชการ 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.ประชุมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.ประชุมหลักสูตรต่อต้านทุจริตสู่สถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4.อบรมสมรรถนะวิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6.ประชุมการเมินคุณภาพรอบส่ี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

7.ประชุมสร้างองค์ความรู้ Strong ต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

21 ว่าทีร้่อยตรีชนินทร์   นาคอินทร์ พนักงานราชการ 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดล าพูน
2.ประชุมพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาพลศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

22 นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า พนักงานราชการ 1.ค่ายนักเรียนแกนน า To Be Number One โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
2.สัมมนาดูแลข่าย ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.อบรมเชิงปฏิบัติการ Stem Education เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

23 นายอัษฎาวุธ  กองยา ลูกจ้างชั่วคราว 1.ประชุมพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาพลศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC พัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาผู้เรียนจังหวัดล าพูน
24 นางสาวสิรินันท์  แก้วยองผาง ลูกจ้างชั่วคราว 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC พัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาผู้เรียนจังหวัดล าพูน

2.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน



607

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางพัชรินทร์  ครองแดง ครู การสอนวรรณคดีไทย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
2 นางนงลักษณ์ อุปการะ ครูช านาญการพิเศษ การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมฯ โรงเรียนอนุบาลลล าพูน

3 นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ ครูช านาญการพิเศษ การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมฯ โรงเรียนอนุบาลลล าพูน

4 นางสาวชนิสรา พันวัน ครูช านาญการพิเศษ เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในรูปแบบ Active Physics ส าหรับครูมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5 นางวัลภา  อินทร์แปลง ครูช านาญการ ครูคณิตศาสตรกับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว ครูช านาญการพิเศษ หลักสูตรกลยุทธ์การสอนของครูวิทยาศาสตร์เพือ่ยกระดับผลการสอบโอเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 นางพัชราภรณ์  ทองมาก ครู นวัตกรรมแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนบ้านโฮง่รัตนวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนป่าซาง
การประชุมเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3

ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา    เขต 35

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน สมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนป่าซาง
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน สมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ ACTIVE  LEARNING พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมมัธยมจังหวัดล าพูน สมาคมมัธยมศึกษาจังหวัด

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูอัตราจ้างนางร าพันธุ ์ ชินายะ3

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

ครู ค.ศ.3นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค1

ครู ค.ศ.2นางสาวตรียามาส  อนุชัย2
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 
และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การอบรมสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการโครงการ “พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่
 Shiftand  Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Lift) ประจ าปี 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 
และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การอบรมสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการโครงการ “พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่
 Shiftand  Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Lift) ประจ าปี 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

กรรมการวิพากษ์โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.5 งานวิชาการ SBY  Open 
House 2019 “เปิดโลกวิชาการ  เปิดบ้านส่วนบุญฯ”

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

ครู ค.ศ.2นส.ปัณณรัศม์  ศรีตระกูลวงค์5

4 นายนิธิกรณ์  เนตรนิลพฤกษ์ ครู ค.ศ.2



 610

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 
และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

7 นายสุชาติ   ฝ่ายเทศ ครู ค.ศ.2 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 
และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 
และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 
และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง   จ.ล าพูนครู ค.ศ.3นางลัดดา  ปัญจบุรี9

ครู ค.ศ.3นายจรัส  ทนันชัย8

โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง   จ.ล าพูนประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พ.ศ.2562

ครูอัตราจ้างนายวิทยา  โพธิพฤกษ์6
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

กิจกรรมการประกวดส่ือสร้างสรรค์โครงการ กบจูเนียร์ ปี 10 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม โรงเรียนป่าซาง
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

การสอนวิทยาการค านวณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง   จ.ล าพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนป่าซาง

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 
และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนป่าซาง

ครูนายชวัลวิทย์  วริโชติภูมินนท์10

ครู ค.ศ.3นางนิตยา   ดวงต๊ิบ11

ครู ค.ศ.3นางวาสนา  ไวคกุล12

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง   จ.ล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม. 35โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนป่าซาง

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนป่าซาง 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ Active Learning  พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) โรงเรียนป่าซาง 

ครู

13 นายวรพงศ์   แสนสิงห์ ครู ค.ศ.2

ครู ค.ศ.3นางวาสนา  ไวคกุลต่อ

นางสุนีย์   ชาราษฎร์14
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

พัฒนาครูแกนน าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศูนยส่์งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เครือขา่ย
โรงเรียนมัธยมศึกษา จงัหวัดล าพนู

โครงการอบรมแกนน า  วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ สพม.35

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร  หลักสูตร 613181010  
การจัดการการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพืน้ฐาน

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจริยคุณ  โดยใช้โครงงานคุณธรรม สพม.35

เป็นครูทีป่รึกษาค่าพัฒนาผู้น าเยาวชนคนคุณธรรมสู่สังคม  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ประจ าปีงบประมาณ 2561

สพม.35

 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ Active Learning  พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ Active Learning  พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

ครู ค.ศ.3นางเอื้อมพร   เตโช15

นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา ครู คศ.316
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม. 35โรงเรียนล าปางกัลยาณี

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ Active Learning  พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนป่าซาง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ห้องประชุมปันเจิงส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน สมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

ครู คศ.3นางศิริพร  วงศ์หล้า18

ครู ค.ศ.2นางบุญเครือ  นามบุปผา17
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกางานส่งเสริมโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง 
ระดับประเทศโครงการแกนน าเยาวชนเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โรงเรียนป่าซาง

ครูดีศรีป่าซาง  ด้าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยุวกาชาด โรงเรียนป่าซาง

 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ Active Learning  พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนป่าซาง

ร่วมกิจกรรมต่อยอดโครงการธนาคารโรงเรียน โครงการกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน
 ประจ าปี 2561

ธนาคารออมสินภาค ๘

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน สมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

ครู คศ.3นางฉฏาภา  ศรีพฤกษ์21

20

ครู คศ.3นางเอื้องอ าไพ   อินทโรจน์19

ครูอัตราจ้างนางสาวอันธิกา  สนิท
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน สมาคมมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม โรงเรียนป่าซาง
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนป่าซาง
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม. 35โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม โรงเรียนป่าซาง

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนป่าซาง

ครู ค.ศ.2นายวรพงศ์   แสนสิงห์24

ครู ค.ศ.2นางฉายกุศล  แสนสิงห์23

ครู คศ.2นางอัจนา  บุญเสริม22
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าซาง

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าแผนการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ ACTIVE LEARNING พ.ศ. 2562

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนป่าซาง

ครูอัตราจ้างว่าที ่ร.ต.ประเสริฐ  วรรณชัย25

ครู ค.ศ.2นายวรพงศ์   แสนสิงห์ต่อ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายประทีป  สุวรรณาภัย ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561
สมาคมกรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานแห่ง
ประเทศไทย

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิง้ใครไว้ข้าง
หลัง”

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ  โรงเรียนป่าซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ (Computing science) และ    การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษา
ไทย”

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย

การอบรม เร่ืองการส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก
แนวใหม่รอบส่ี เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต “โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2 นางบุญเครือ  นามบุปผา ครู ค.ศ.2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

เข้ารับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียน    การสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียนป่าซาง

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางบุญเครือ  นามบุปผา ครู ค.ศ.2 อบรมรับฟังบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนป่าซาง
ประชุม/ติดตาม การจัดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35/ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (การ
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรม   คร้ังที ่69)

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม 
คร้ังที ่69

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

3 นางสุนีย์  ชาราษฏร์ ครู ค.ศ.3
การศึกษาดูงานและทัศนศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรงเรียนป่าซาง

4 นางพัชรมณฑ์  ใจมา ครู ค.ศ.3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

5 นางวาสนา  ไวคกุล ครู ค.ศ.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พ.ศ.2562

โรงเรียนป่าซาง (กลุ่มบริหารวิชาการ)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางวาสนา  ไวคกุล ครู ค.ศ.3
การประชุมผลการปฏิบัติงาน โครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนป่าซาง(กลุ่มแผนนโยบายและแผนงาน)

6 นางอัจนา  บุญเสริม ครู ค.ศ.2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนป่าซาง

PLC การจัดการเรียนรู้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ศูนย์ห้องสมุดจังหวัดล าพูน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

7 นางศิริพร  วงศ์หล้า ครู ค.ศ.3 การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนป่าซาง
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากศึกษานิเทศก์ โรงเรียนป่าซาง

8 นางปัณณรัศม์  ศรีตระกูลวงค์ ครู ค.ศ.2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

น าเสนอ Best Practics และ PLC ศูนย์สาระคอมพิวเตอร์ล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 นางอรัญญา  วังกี ครู ค.ศ.3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

10 นางสาวตรียามาส  อนุชัย ครู ค.ศ.2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยใช้ ไลเคนและ
การเก็บตัวอย่างอากาศแบบแพสซีฟ คณะวิทยาศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา “นวัตกรรม เพือ่ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เร่ืองเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย(เวทคณิต)

ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.ล าพูน

11 นางฉฎาภา  ศรีพฤกษ์ ครู ค.ศ.3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ประจ าปี 2562 ธนาคารออมสิน ภาค 8
กรรมการตัดสินการแต่งบทประพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการผลิตครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนป่าซาง
การใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กซ์ทรอนิกส์ ระบบ offline ตาม
กระบวนงานคู่มือส าหรับประชาชน ระดับสถานศึกษาในสังกัด สพม.35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางฉฎาภา  ศรีพฤกษ์ ครู ค.ศ.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

12 นายวรพงศ์  แสนสิงห์ ครู ค.ศ.2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เร่ืองเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย(เวทคณิต)

ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.ล าพูน

13 นางฉายกุศล  แสนสิงห์ ครู ค.ศ.2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เร่ืองเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย(เวทคณิต)

ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.ล าพูน

14 นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค ครู ค.ศ.3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เร่ืองเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย(เวทคณิต)

ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.ล าพูน

15 นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา ครู ค.ศ.3
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยใช้ ไลเคนและ
การเก็บตัวอย่างอากาศแบบแพสซีฟ คณะวิทยาศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา ครู ค.ศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีพืช 
ภาควิชาชีววิทยา มหาวิยาลัยเชียงใหม่

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PLC คร้ังที ่
1 - 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าซาง

16 นางปิยะกาล  พงษ์สุวรรณ ครู ค.ศ.3 การอบรมฟังการบรรยาย เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนป่าซาง

เข้ารับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียนป่าซาง

การประชุมสัมมนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สพม.35 จังหวัดล าพูน

17 นายนพดล  บุญภา ครู ค.ศ.2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา 
จังหวัดล าพูน

18 นายศักด์ิดา  แก้วก าเนิด ครู ค.ศ.2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนรู้ศิลปะ” ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

19 ว่าที ่ร.ต.สุเทพ  ใจยะปัน ครู ค.ศ.2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

20 นายจรัส  ทนันชัย ครู ค.ศ.3 การอบรมฟังการบรรยาย เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประชุมโครงการกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตจามเทวี จังหวัดล าพูน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

เข้ารับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียน การสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียนป่าซาง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้น าเสนอผลงานและการประกวดการแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาระดับภูมิภาค

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC พัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จังหวัดล าพูน

21 นางเอื้องอ าไพ  อินทโรจน์ ครู ค.ศ.3
ประชุมปฏิบัติการการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและเพือ่การมี
งานท าของศูนย์แนะแนว สพม.35 โรงเรียนล าปางกัลยาณี ศูนย์แนะแนว สพม.35 โรงเรียนล าปางกัลยาณี

สัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
สัมมนาเพือ่เตรียมความพร้อมรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพือ่เข้าศึกษาในมหา
วิทยานเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

22 นางนุชรินทร์  พรมรักษา ครู ค.ศ.2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

เข้าร่วมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ “การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์”

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ (Computing science) และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่พัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิง สู่สังคมดิจิทัลใน
อนาคต ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที ่4 ภาคเหนือ

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

23 นางบังอร  ลังการ์พินธุ์ ค.ศ.3
ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดล าพูน 
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

สมาคมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดล าพูน 
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

ฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร,ผู้ช่วยผู้ก ากับ นักศึกษาวิชาทหารและ
เปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที ่33

ประชุมด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที ่33

ต่อ นางบังอร  ลังการ์พินธุ์ ค.ศ.3 อบรมโครงการการน าเสนอผลงานทีเ่ป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จังหวัดล าพูน

24 นายกิตติบุญ  ลังการ์พินธุ์ ค.ศ.3
ฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร,ผู้ช่วยผู้ก ากับ นักศึกษาวิชาทหารและ
เปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที ่33

ประชุมด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที ่33
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายกิตติบุญ  ลังการ์พินธุ์ ค.ศ.3 อบรมโครงการการน าเสนอผลงานทีเ่ป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จังหวัดล าพูน

25 นายสุชาติ   ฝ่ายเทศ ค.ศ.3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

การวิเคราะห์ข้อสอบ O - net
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดล าพูน

26 นายนพพร  สมบูรณ์ชัย พนักงานราชการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

27 ว่าทีร่.ต. หญิงกชกร  โปร่งใจ ครูอัตราจ้าง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนป่าซาง

28 นางสาวนุชรินทร์  เป็งกิจ ครูอัตราจ้าง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

29
นางสาวศิริลักษณ์  สุอุดมสิน
โรจน์ ครูอัตราจ้าง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณาการแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูยุคใหม่
สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนป่าซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนป่าซาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง ผู้อ านวยการโรงเรียน การประชุมขี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุน สนง.ประกันสังคมจังหวัด
เงินทดแทนและ พรบ.เงินทดแทน (ฉบับ ล าพูน 
ที ่2) พ.ศ. 2561

2 นางภริตพร  อุปนันต์ ครูผู้สอน 1.การประชุมเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจใน สพม.35

การด าเนินการหาผู้รับจ้าง รายงานจ้าง
เหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
2.จัดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯคร้ังที ่9 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม
 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สารการเรียนรู้ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฎ
สู่ท้องถิ่น" ล าปาง

3 นายจตุพล  อภิวงค์งาม ครูผู้สอน 1.เข้าโครงการ "สานฝัน เยาวชนไทย สู่ร้ัว ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบ
มหาวิทยาลัย" หมายจากมูลนิธิปฏิธานไทยร่วมกับ

จังหวัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษา
ธิการจังหวัด สนง.เชตพืน้ทีก่ารศึกษา
หอการการค้าจังหวัด

2.โครงการประชุมสัมมนาเตรียมการรับนัก โอฬารโรจน์หิรัญมหาวิทยาลัย
ศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพือ่รับทราบระบบ ราชภัฎล าปาง
การคัดเลือกบางบุคคลเข้ารับศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 นางสุนีย์ ศิริทองค า ครูผู้สอน 1.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อเตรียมการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) สพม.35

นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ
2.ร่วมประชุมอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่นสากล สพม.35

5 นายทวีศักด์ิ  เกษมจันทร์ ครูผู้สอน 1.อบรมการเลือกต้ัง กกต.จังหวัดล าพูน
2.อบรมยาเสพติด ศูนย์ฝึก มทบ. 33

3.การฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึก มทบ. 33

6 นายบัญญัติ  ปัญญาค า ครูผู้สอน การประชุมเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง สพม.35

รายงานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
7 นส.เกษสุดาภรณ์ ปอกอ้าย ครูผู้สอน ครูทีป่รึกษาเด็กและเยาวชนในการอบรมสร้างพลังจิตอาสา กระทรวงการสังคมและ

พัฒนาสังคมและสวัสดิการโครงการพัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ ความมั่นคงของมนุษย์โดย
Shift and share ภายใต้โครงการปฏหิารแหง่ชีวิต (Miracle of life) ประจ าป ี2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

8 นส.อุทุมพร สายเคร่ือง ครูผู้สอน การประชุมสัมมนาในหัวข้อ "สร้างสรรค์Task อย่างไรให้ผู้เรียนสนุกและได้ทักษะ สพฐ.ร่วมกับ Japan Foundation

9 นายบัญญัติ  ปัญญาค า ครูผู้สอน 1.การประชุมเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง สพม.35

 รายงานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ สพม.35

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  ส าหรับกิจกรรมคิดเชิงค านวณใน
การแก้ปัญหาสู่การพัฒนานวักรรมด้วย Coding
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 นายณัฐพงศ์  อภิวงศ์วาร ครูผู้สอน 1.กิจกรรม ปปช. สพม.35

2.การพัฒนาส่ือ I.C.T โรงเรียนจักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 
11 นายมงคล วิธุระ ครูผู้สอน การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบทศวรรษที ่21 โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย
12 นางถิรวรรณ์  ใจบุญนอก ครูผู้สอน การพัฒนาคุณภาพคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สพม.35

13 นส.ชุติกาญจน์  ใจสุขกาศ ครูผู้สอน 1.ควบคุมดูแลนักเรียนแกนน าเยาวชนอ าเภอบ้านธิ  เข้าร่วมการอบรม สพม.35

2.โครงการ "พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ใหญ่ shift and share" ภายใต้โครงการ ของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ปี 2562 รุ่นที ่1 จังหวัดล าพูน 
3.ประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปลอดบุหร่ีและสุราและพัฒนาศักยภาพฯป6ี2 ล าพูน 

14 นางโมฬี  อภิวงค์งาม ครูผู้สอน แข่งขันศิลปหัตถกรรม สพฐ.

15 นางวรางคสิริ  ทองไชย ครูผู้สอน แข่งขันศิลปหัตถกรรม สพฐ
16 นส.สายอรุณ  โพธิศาสตร์ ครูผู้สอน แข่งขันศิลปหัตถกรรม สพฐ
17 นส.ทิยานัท์  อินทะชัย ครูผู้สอน ควบคุมด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีป่ระจ าปี 61 โรงเรียนป่าตาลป้านธิพิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี สพม.35

2 นายจตุพล  อภิวงค์งาม ครูผู้สอน 1.พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรมและการปรับฐานความคิดการ สพม.35

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing science) สพม.35

3.เทคนิคการคิดเลขเร็วแบอินเดีย ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3 นางโมฬี  อภิวงค์งาม ครูผู้สอน 1.พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรมและการปรับฐานความคิดการ สพม.35

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
4 นางวรางคสิริ  ทองไชย ครูผู้สอน 1.พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรมและการปรับฐานความคิดการ สพม.35

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
5 นางสาววรรณวิมล บุญถึง ครูผู้สอน 1.พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรมและการปรับฐานความคิดการ สพม.35

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
6 นายวิรุฬ ทินะ ครูผู้สอน 1.พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรมและการปรับฐานความคิดการ สพม.35

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
7 นายณัฐพงศ์  อภิวงศ์วาร ครูผู้สอน 1.ชุมนุมยุวกาชาดทัว่ประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช สพม.35

พิธีบรมราชาภิเษก

8 นางถิรวรรณ์  ใจบุญนอก ครูผู้สอน 1.การพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

2.เทคนิคการคิดเลขเร็วแบอินเดีย ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที่ 4 สพม.35

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 นางพวงทอง อินทชัยศรี ครูผู้สอน 1.การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน โรงเรียนป่าตาลป้านธิพิทยา
10 นายณัฐพงศ์  อภิวงศ์วาร ครูผู้สอน 1.การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ สพม.35

(Computing science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
2.การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพนอกแนวใหม่รอบส่ี สพม.35

3.พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ภาคเหนือ สพป.1

11 นายปฐพี  ธิงาเครือ ครูผู้สอน 1.การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี สพม.35

12 นางสุนีย์ ศิริทองค า ครูผู้สอน 1.พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียน
13 นางสาวเกษสุดาภรณ์ ปอกอ้าย ครูผู้สอน 1.ครูทีป่รึกษาเด็กและเยาวชนในการอบรมสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและ กระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สวัสดิการโครงการพัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ Shift and share โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ภายใต้โครงการปฏิหารแห่งชีวิต (Miracle of life) ประจ าปี 2562

14 นางสาวชุติกาญจน์  ใจสุขกาศ ครูผู้สอน 1.ครูทีป่รึกษาเด็กและเยาวชนในการอบรมสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและ กระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สวัสดิการโครงการพัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ Shift and share โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ภายใต้โครงการปฏิหารแห่งชีวิต (Miracle of life) ประจ าปี 2562



 632

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าลูกจ้างประจ าคร้ังที ่1 (1
 เมษายน 2562)

สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับกิจกรรมการ
คิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา สพม.35

สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding”
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
การอบรมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

1 นางสาวเบญจวรรณ  เตจ๊ะวงศ์ ครู

2 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม ครู

3 นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน ครู

ครูนางสาวศศิธร  เมืองขวา4
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

5 นายประทีป  ค าเรืองฤทธิ์ ครู การอบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูในสังกัดพืน้ฐาน สพฐ.

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
การศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ. เชียงราย โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี
และเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน

6 นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน ครู

7 นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร ครู

8 ครูนางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ



 634

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
สัมมนา “let’s have a better future Together รับมือการเปล่ียนแปลงไปด้วยกัน ปรับตัว
ให้ทันศตวรรษที ่21 ” บริษัทเลิธ์นเอดดูเคชั่นจ ากัด

10 นางสาวล าเพา  สุพะ ครู อบรม เกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา ทุง่กุลาโมเดล ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
ณ ทุง่กุลาร้องไห้ ต.หินกอง
 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อบรมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ร่วมโครงการ เอามื้อสามัคคี โคกหนองนา เกษตรทฤษฎีใหม่   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน

ครูนางกรรณิกา  ค าป้อก9

ครูนายอุรุพงษ์  วิทยาพูน11
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน

ครูนายสยาม  พรหมใจ12

13 ว่าทีร้่อยตรียชญ์ดิศพง  วุฒิการณ์ ครู

14 นายอภินันท์  สุขโสม ครู

ครูนายนัฐพล  นิ่มวิบูลย์สม15

ครูนางสาวกิ่งกาน  สุภาเปีย้16

17 นายเอนก  ประเสริฐ ครู
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงาน (Logbook)และการ PLC 
(Perfessionai Learning Community)

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การอบรมการจัดท าแผน IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน

ครูนางสาวอุมาพร  ปาระธรรม18

ครู

ครู

นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย

นายศิริสิทธิ ์ สิทธิโชคตระกูล

19

20

21 นางสาวชมพูนุช  วงศ์จันทรา ครู

ครูนางสาวรัชชดา  มะโนวงศ์22



637

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางชนาภานิษฐ์ สุวรรณสิริค า ครูช านาญการพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่การประเมิน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

สพม.35

2 นายศักด์ินรินทร์  รักอ่อน ครู โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 

3 นายประเสริฐ  ไทยสังคม ครูช านาญการพิเศษ อบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในโครงการ “พัฒนาเพือ่การ
แบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ Shift and Share”  จังหวัดล าพูน

อบจ.ล าพูน

4 นายเสน่ห์  ชัยวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 

5 นายอุทัย ประเสริฐสังข์ ครูช านาญการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 

6 นางวสุคนฐ์  เป็นพนัสสัก ครูช านาญการพิเศษ โครงการศึกษาดูงานและจัดท าแผนพลังงานทีม่ีความเหมาะสมกับโรงเรียน (ประเภท
โรงเรียนพลังงานชุมชน) ภายใต้ “โครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชนปี 2562”

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

7 นางสาวสุภัทรา  หงษาวัน ครู โครงการศึกษาดูงานและจัดท าแผนพลังงานทีม่ีความเหมาะสมกับโรงเรียน (ประเภท
โรงเรียนพลังงานชุมชน) ภายใต้ “โครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชนปี 2562”

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

8 นางชญาดา  ภูพ่ิชญา ครูช านาญการ อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเร่ือง “Inspiring and Engaging our 
Learners: Practical classroom ideas to take away”

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
ร่วมกับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ (ประเทศไทย) 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ต่อ นางชญาดา  ภูพ่ิชญา ครูช านาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาภาษาอังกฤษในหัวข้อ เร่ือง  Learning  Progressions: 21
st
 

Centure Teaching and Learning

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
ร่วมกับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ (ประเทศไทย) 

ประชุมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW 
DLTV

สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สพม.35

อบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในโครงการ “พัฒนาเพือ่การ
แบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ Shift and Share”  จังหวัดล าพูน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าพูน

10 นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สพม.35

อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Follow on) 
รุ่นที ่19

สพม.35

อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเร่ือง “Inspiring and Engaging our 
Learners: Practical classroom ideas to take away”

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
ร่วมกับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ (ประเทศไทย) 

10

ครูช านาญการนางสาวอุณากรรณ กันยะมี9
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

11 นางศิริรัตน์  ณ เชียงใหม่ ครูช านาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) สพม.35

12 นางสาวชนกานต์  รุจิระปรีชากุล ครูช านาญการ พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร นวัตกรรมการสอน
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

โครงการศึกษาดูงานและจัดท าแผนพลังงานทีม่ีความเหมาะสมกับโรงเรียน (ประเภท
โรงเรียนพลังงานชุมชน) ภายใต้ “โครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชนปี 2562”

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   (Active Learning) สพม.35

14 นางสาวกันยาวีร์  โสลา ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก” สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สพม.35

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 

16 นางสาวอนุสรา  ค าเตจา พนักงานราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “กรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ส าหรับ
กิจกรรมการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding”

สพม.35

ครูอัตราจ้างนายปฏิพัทธ์  ธนเรืองสุวรรณ15

ครูนางกรวรรณ  ธิโปธิ13
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัด
ประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่3 อบจ.ล าพูน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัด และการรับฟัง อบจ.ล าพูน
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานในจังหวัดล าพูน
3.ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประสานงานการปฏิบัติการสอน มหาวทิยาลัยราชภฏัล าปาง 

ในสถานศึกษา 

4.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.35

การค านวณ (Computing science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 35 

จังหวัดล าพูน 
6.โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ าปี 2562 

เร่ือง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม



 641

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัด
ประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

2 นางสุจิลา  คติศิริกญุชร รอง ผอ. 1.อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่18 อบจ.ล าพูน
2.ประชุมเพือ่ให้ข้อมูลการด าเนินงาน “การจัดการขยะในโรงเรียน” โรงพยาบาลแม่ทา 
3.อบรมสัมมนาวิชาการเร่ือง “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุค 5 G” สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 และเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ตามข้อบังคับหมวด 6 อ.23-26

4.ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
3 นางชนาภานิษฐ์  สุวรรณศิริค า ครู 1.อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่3 อบจ.ล าพูน

2.ประชุมขับเคล่ือนด าเนินการโครงการต ารวจประสานโรงเรียน สถานีต ารวจภูธรแม่ทา จงัหวัดล าพนู 

3.อบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สพม.35

ปีการศึกษา 2562 และการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงาน
สารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS) 

4.ประชุม “PLC การจัดการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน   

5.ประชุมจดัท าแผนปฏบิติัการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดระดับพืน้ทีอ่ าเภอแม่ทา อ าเภอแม่ทา
โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัด
ประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

4 นายปกรณ์  กันไชยสัก ครู 1.อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่3 อบจ.ล าพูน
โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ

ต่อ นายปกรณ์  กันไชยสัก ครู 2.อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก สพม.35

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กบัขา้ราชการครูในสังกดั จงัหวัดล าพูน 

5 นายศักด์ินรินทร์  รักอ่อน ครู 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) สพม.35

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา 
ในการต่อต้านทุจริต จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

3.อบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการการเรียนรู้วทิยาศาสตร์การค านวณ สพม.35

(Computing science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพม.35

4.อบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ล าพูน
5.ประชุมส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี สพม.35

เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
6.ประชุมเชิงปฏบิัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ส าหรับแกนน านักเรียน สพม.35

7.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัด
ประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

6 นายอุกฤษฏ์  จินดาหลวง ครู อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่3 อบจ.ล าพูน
7 นายประมูล  ภูครองแถว ครู อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่3 อบจ.ล าพูน
8 นายประเสริฐ  ไทยสังคม ครู 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย” สพม.35

 ส าหรับครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดล าพูน 
9 นายเสน่ห์  ชัยวงศ์ ครู อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่3 อบจ.ล าพูน
10 นายอุทัย  ประเสริฐสังข์ ครู 1.อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.35

2.อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาสมรรถนะครูในการจัดการการเรียนรู้วทิยาศาสตร์การค านวณ สพม.35

 (Computing science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพม.35

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เร่ือง การคิดเลขแบบเวทคณิต
11 นางเครือวัลย์  อินทะแจ้ ครู 1.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา สพม.35

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศและ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน
อนามัยการเจริญพนธุ ์จังหวัดล าพูน

12 นางจารุพร  หมื่นศรี ครู อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่3 อบจ.ล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัด
ประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

13 นางสาวเพ็ญศรี  ใจเย็น ครู 1.อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่18 อบจ.ล าพูน
2.อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก สพม.35

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กบัขา้ราชการครูในสังกดั จงัหวัดล าพูน 

14 นางนงค์นุช  นันทพานิช อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่18 อบจ.ล าพูน
15 นางปาริดา  ภูครองแถว ครู อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่18 อบจ.ล าพูน
16 นางนัดดา  ช่ าชอง ครู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษ เพือ่การส่ือสารส าหรับนักเรียน โรงเรียนจักรค าคณาทร 
17 นางวสุคนฐ์  เป็นพนัสสัก ครู ประชุมคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยระดับอ าเภอ อ าเภอแม่ทา
18 นางอรอนงค์  ค าไทย ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้าน สพฐ.

การจบการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เปน็กลุ่มเปา้หมายเฉพาะ 

และมีความต้องการพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) “พืน้ที ่EEC” 3 จังหวัด
 (จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง) และชายขอบภาคเหนือ
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย” ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย สพม.35

 ส าหรับครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดล าพูน 
อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก สพม.35

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กบัขา้ราชการครูในสังกดั จงัหวัดล าพูน 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัด
ประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

19 นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ ครู อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่3 อบจ.ล าพูน
20 นางภูสิตา  จินดาหลวง อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่18 อบจ.ล าพูน
21 นางชญาดา  ภูพ่ิชญา ครู อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานและครูอนามัยโรงเรียน สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
22 นางสาวอุณากรรณ  กันยะมี ครู อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกแกนน า ของแกนน า อบจ.ล าพูน

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปี 2562 

อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก สพม.35

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กบัขา้ราชการครูในสังกดั จงัหวัดล าพูน 

23 นางสาวศิริธร  เรียบสันเทียะ อบรมโครงการวิเคราะห์ข้อสอบ  O-NET เพือ่ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการเรียน สพม.35

ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ PLC Professional Learning Community

24 นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) สพม.35

25 นางสาวชนกานต์  รุจิระปรีชากุล ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

ประชุมเช้งปฏิบัติการ “PLC การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” สพม.35

26 นางสาวสุภัทรา  หงษาวัน ครู อบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร สพม.35

27 นางกรวรรณ  ธิโปธิ ครู กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ PLC งานวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ ปี 2562 สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัด
ประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

28 นางสาวจุฑามาศ  ป้อข่วง พนักงานราชการ 1.อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่18 อบจ.ล าพูน
2.ประชุมเช้งปฏิบัติการ “PLC การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง

29 นางสาวอนุสรา  ค าเตจา พนักงานราชการ 1.อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที ่3 อบจ.ล าพูน
2.ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประสานงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
3.สัมมนาเชิงปฏบิติั “การดูแลระบบเครือข่ายใหแ้ข็งแรงและใหเ้ปน็ไปตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์” สพม.35

อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก สพม.35

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กบัขา้ราชการครูในสังกดั จงัหวัดล าพูน 

30 นายปฏิพัทธ์  ธนเรืองสุวรรณ ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การค านวณ สพม.35

 (Computing science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพม.35

31 นางจิตติมา  หาญจิตร เจ้าหน้าทีธุ่รการ ประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline สพม.35

ตามกระบวนการงานคู่มือส าหรับประชาชน ระดับสถานศึกษาในสังกัด
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายพิเชษฐ์ ใจปวน ครู คศ.2 - ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรม - ส านักพัฒนากิจกรรมสภา
สัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ วันที ่7-8 มกราคม 2562 นักเรียน สพฐ.

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรม - ส านักงานเลขาธิการ
ประชาธิปไตยสร้างสรรค์ไทยคุณภาพ วันที ่16-17 กุมภาพันธ์ 2562 สภาผู้แทนราษฎร

2 นางกนกวรรณ ปัญญาหลวง ครู คศ.2  -อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ด้วยกระบวนการ -สพม.เขต35

Active Learning วันที ่1-2 พฤศจิกายน 2561

 -ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ วันที ่29 มีนาคม 2562 สพม.เขต35

3 นางรุจิรา ชัยวัง ครู คศ.3 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สพม.35

ภายในสถานศึกษา  วันที ่21 – 22 ม.ีค.2562

4 นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ พีเ่ล้ียงเด็กพิการ  - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โรงเรียนวชิรป่าซาง และ สพม.35

ในชั้นเรียนผ่านกระบวนการ Active Learning วันที ่1-2 พฤศจิกายน 2561

 - ประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษาเพือ่ประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คุณภาพการศึกษาแนะแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 และเครือข่ายนักวิจัย สมศ.

วันที ่8 ตุลาคม 2561

- อบรมเด็กและเยาวชนสร้างพลังจิตอาสา กระทรวงการพัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม และสวัสดิการ วันที ่12 มกราคม 2562 และความมั่นคงของมนุษย์
 - การกรอกข้อมูลในระบบ IEP Onlineและขั้นตอนการขอส่ือ ส่ิงอ านวยความ สพฐ.

สะดวกเฉพาะบุคคลของนักเรียนทีม่ีความ

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวชิรป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวชิรป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5 นางอ าพร นันทะชัย ครู คศ.3 - อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สพม.35

Active Learning managemant

วันที ่14 กุมภาพันธ์ 2562

6 นางสุพร จอมขันเงิน ครู ศค.3 - อบรมเด็กและเยาวชนสร้างพลังจิตอาสา กระทรวงการพัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม และสวัสดิการ วันที ่12 มกราคม 2562 และความมั่นคงของมนุษย์
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม โรงเรียนวชิรป่าซาง และ สพม.35

การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนผ่านกระบวนการ Active Learning

วันที ่1-2 พฤศจิกายน 2561

- อบรมการกรอกข้อมูลในระบบ IEP Online สพฐ.

และขั้นตอนการขอส่ือ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกเฉพาะบุคคลของนักเรียนทีม่ีความ
ต้องการเป็นพิเศษ วันที ่5-7 มกราคม 2562

7 นางสาวชุติมา เจริญผล ครู คศ.2 - อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สพม.35

Active Learning managemant

วันที ่14 กุมภาพันธ์ 2562
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวชิรป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 นางกานดา เขื่อนเพ็ชร ครู คศ.2 -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม โรงเรียนวชิรป่าซาง และ สพม.35

การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนผ่านกระบวนการ Active Learning

วันที ่1-2 พฤศจิกายน 2561

-อบรมเชิงปฏิบัติการrพัฒนาศักยภาพ สพม. 35

ครูผู้นิเทศ วันที ่29 มีนาคม 2562

-ศึกษาดูงานและจัดท าแผนพลังงานทีม่ี ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน
ความเหมาะสมกับโรงเรียน
ประเภทพลังงานชุมชน ณ วิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
จังหวัดเชียงใหม่ วันที ่24 มกราคม 2562

9 นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครู คศ.2 -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม โรงเรียนวชิรป่าซาง
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนผ่านกระบวนการ Active Learning

วันที ่1-2 พฤศจิกายน 2561

-การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และ โรงเรียนวชิรป่าซาง
สร้างสือนวัตกรรมการสอน Education 4.0

วันที ่3 พฤศจิกายน 2561
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวชิรป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง ครู คศ.2 อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยม
และการส่ือสารส าหรับกิจกรรมการคิดเชิงค านวณใน ศึกษา เขต 35 (สพม.35)

การแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding”
 วันที ่16 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมปฏิบัติการระดับชาติ “การจัดการศึกษาเพือ่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ป้องกันแก้ไขปัญหา เหล้า บุหร่ี ด้วยค าพ่อสอน” ขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

คร้ัง 3 วันที ่4-8 มกราคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยม
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนผ่านกระบวนการ Active Learning” ศึกษา เขต 35 (สพม.35)

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที ่1-2 พฤศจิกายน 2561

11 นายเกรียงศักด์ิ จันทร์วงค์ ครู คศ.2 -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม โรงเรียนวชิรป่าซาง และ สพม.35

การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนผ่านกระบวนการ Active Learning

วันที ่1-2 พฤศจิกายน 2561

 -ศึกษาดูงานและจัดท าแผนพลังงานทีม่ีความเหมาะสมกับโรงเรียน ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน
ประเภทพลังงานชุมชน ณ วิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
จังหวัดเชียงใหม่ วันที ่24 มกราคม 2562
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางพัชรา จิณะมูล ครู โครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนและ พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที ่2 )  2561
ส านักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน 
จังหวัดล าพูน

หลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการ  รวมทัง้การคงสภาพ
วิทยฐานะของข้าราชการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดล าพูน

2 นางสาวนัฏฐิยา เมืองอินทร์ ครู หลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการ รวมทัง้การคงสภาพ
วิทยฐานะของข้าราชการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดล าพูน

3 นางสาวเจนจิรา  อินกองงาม ครู หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนเเต่งต้ังให้ด ารงต าเเหน่งครู สพม 35

4 นายณรงค์  วรพจน์ ครู อบรมโครงการ หนึ่งสถานพินิจ หกโรงเรียน สถานพินิจจังหวัดล าพูน
5 นางสาวเบญจวรรณ จอมค า ครู อบรบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้Active Learning โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

อบรมแนวธุรกิจ PIM biz plan boot camp 2019 CP ALL และสถาบันปัญญาภิวัฒน์
การประชุมการบริหารการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน o-net ปี 2561 สพม 35

การศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที ่STEM มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning สพม 35

การอบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพือ่พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 61

สพม 35

การประชุมปฏิบัติการการสรุปและการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าป2ี561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6 นางสาวอารีรัตน์ มะโนชัย ครู อบรบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้Active Learning โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
อบรมแนวธุรกิจ PIM biz plan boot camp 2019 CP ALL และสถาบันปัญญาภิวัฒน์
การศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที ่STEM มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning สพม 35

การอบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน
การประชุมปฏิบัติการการสรุปและการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าป2ี561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

7 นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ ครู อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ ณห้องประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

8 นายสมโชค เมืองเมฆ ครู อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
9 นางสาวชัชฎาภรณ์  หงษ์นวล ครู เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุป์ัญญา จาก RBLสู่ SEEM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
เข้าร่วมเวที พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน คุณครูผู้บริหารและกัลยาณมิตร
เครือข่ายโครงการเพาะพันธุป์ัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

10 นางวิมล มานะแซม ครู อบรบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้Active Learning โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
การประชุมปฏิบัติการการสรุปและการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าป2ี561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
การอบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน



 653

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11 นายภัทรวิชญ์ กานันใจ ครู การประชุมปฏิบัติการการสรุปและการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าป2ี561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
อบรบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้Active Learning โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
อบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ส านักงานเขพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
12 นายพิรุณ  หน่อชาย ครู การประชุมปฏิบัติการการสรุปและการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าป2ี561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

อบรบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้Active Learning โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
การประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับข้าราชการทีจ่ะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษา เขต 35

13 นายทวิชาติ กล่ินสุวรรณ ครู การประชุมปฏิบัติการการสรุปและการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าป2ี561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
๑๓ อบรบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้Active Learning โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
14 นายทองสุข หนูดา ครู การประชุมปฏิบัติการการสรุปและการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าป2ี561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
15 นางลดาวัลย์ สุดยินดี พนักงานราชการ อบรบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้Active Learning โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

การประชุมปฏิบัติการการสรุปและการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าป2ี561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
การอบรมรับฟังการบรรยาย เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

16 นางอมลวรรณ   อิ่มใจ เจ้าหน้าทีธุ่รการ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษา เขต 35

อบรบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้Active Learning โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
การประชุมปฏิบัติการการสรุปและการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าป2ี561 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
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หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นายอรรถพงษ์   เฟือ่งฟู ผู้อ านวยการ 1.การอบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ และการจัดท าผลงาน ณ ห้องประชุมบุนนาค 
ทางวิชาการ  รวมทัง้การคงสภาพวิทยฐานะของข้าราชการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
2.อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

3.การอบรมการประกันคุณภาพทางการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

4.การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติภายใต้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

โครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5.การฝึกซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปอูงกันและบรรเทา สาธารณภยั เขต 10 ล าปาง 

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
6.อบรมพัฒนาและส่งเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐาน ณ หอ้งประชุมบนุนาค โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ ์ล าพนู

ความคิดส่วนรวมการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
2 นายณรงค์  วรพจน์ ครู ค.ศ.3 1.การฝึกอบรมซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวลับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
2.อบรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

3. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

4.เขา้ร่วมประชุมพัฒนาสร้างแกนน าเครือขา่ยวัยรุ่น ภายใต้โครงการ SMART TEEN 4.0 ปี 2562 โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน
5.การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกีย่วกบัยาเสพติด (NISPA และ CATAS) ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา
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หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา

ต่อ นายณรงค์  วรพจน์ ครู ค.ศ.3 6. อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในกาปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

7. อบรมหลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

8. อบรมเพศวิถี (22 ชั่วโมง) ส านักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
9.ประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 นางพัชรา จิณะมูล ครู ค.ศ.3 1.การฝึกอบรมซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวลับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ศูนยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จงัหวัดล าพูน 
เร่ือง เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ โรงเรียนปุาซาง จังหวัดล าพูน
3.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์พฒันาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
4.การอบรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4 นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ ครู ค.ศ.3 1.การฝึกอบรมซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวลับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
2.การอบรมพัฒนาวิทยฐานะแนวใหม่ ว.20 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เชียงใหม่ 

3.อบรมคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆล์ าพูน
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หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา

5 นางวิมล มานะแซม ครู ค.ศ.3 1.การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
2.การฝึกอบรมซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวลับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
3.การอบรมประชุมเชิงปฏบิัติการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏบิัติภายใต้โครงการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

โรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 นายทวิชาติ กล่ินสุวรรณ ครู ค.ศ.2 1.การฝึกอบรมซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวลับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
2.อบรมพัฒนาและส่งเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิดการ ณ หอ้งประชุมบนุนาค โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ ์ล าพนู

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
3.อบรมคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆล์ าพูน

7 นายทศปธน พุทธิมา ครู ค.ศ.2 1.การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ปลาย ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา

ต่อ นายทศปธน พุทธิมา ครู ค.ศ.2 3.การฝึกอบรมซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวลับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ส าหรับนักเรียน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน
8 นายภัทรวิชญ์ กานันใจ ครู ค.ศ.2 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าการประเมินตนเอง (SAR) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

2.อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

3. การอบรมการประกันคุณภาพทางการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาครูคณิตศาสตร์ เร่ือง เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จงัหวัดล าพูน 
ณ โรงเรียนปุาซาง จังหวัดล าพูน

9 นางสาวเบญจวรรณ  จอมค า ครู ค.ศ.2 1. การอบรมประชุมเชิงปฏบิัติการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏบิัติภายใต้โครงการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

โรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. การประชุมเชิงปฏบิติัการการน าหลักสูตรต้านทจุริตศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”
3. การอบรมพัฒนาวิทยฐานะแนวใหม่ ว.20 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เชียงใหม่ 

4.การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามธัยมศึกษาจังหวัดล าพูน คร้ังที่ 1/2562 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
5. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาแลบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35



 658

หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา

10 นางสาวอารีรัตน์ มะโนชัย ครู ค.ศ.2 1.อบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการรวมทัง้ หอ้งประชุมบนุนาค โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภล์ าพูน
การคงสภาพวิทยฐานะของข้าราชการ
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการปฏิบัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

Anti-Corruption Education ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดล าปาง
3.การอบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอเล็กทรอนิกส์ ระบบ Office ตามกระบวนงานคู่มือ ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

ส าหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
4.การพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เร่ืองตามแนวทางการประเมิน ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนวิ ศรีนคริน กรุงเทพมหานคร

 PISA ด้านการเรียนรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ ศูนยพ์ัฒนาการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5.ผู้น าเสนอกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) ณ อาคารอาทิตยราช โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
6.การฝึกอบรมซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวลับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน

11 นางสาวชัชฎาภรณ์  หงษ์นวล ครู ค.ศ.1 1.การฝึกอบรมซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวลับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาครูคณิตศาสตร์ เร่ือง เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จงัหวัดล าพูน 

ณ โรงเรียนปุาซาง จังหวัดล าพูน
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หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา

ต่อ นางสาวชัชฎาภรณ์  หงษ์นวล ครู ค.ศ.1 3.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์พฒันาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ณ อาคารอาทิตยราช โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน

4.การอบรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12 นายสมโชค เมืองเมฆ ครู ผู้ช่วย 1.การอบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ และการจัดท าผลงานทางวิชาการ ณ หอ้งประชุมบนุนาค โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ ์ล าพนู

รวมทัง้การคงสภาพวิทยฐานะของข้าราชการ
2.การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
3.การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. พ.ศ.2562 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
4.การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอน – ม.ปลาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
(โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education)

5.การฝึกซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปอูงกันและบรรเทา สาธารณภยั เขต 10 ล าปาง 

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
6.การใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

ส าหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
7.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
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หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา

13 นางสาวเจนจิรา อินกองงาม ครู ผู้ช่วย 5.การฝึกซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปอูงกันและบรรเทา สาธารณภยั เขต 10 ล าปาง 

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
14 นางลดาวัลย์  สุดยินดี พนักงานราชการ 1.ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนการแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปาง

2.หลักสูตรการฝึกซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภยัโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบ ศูนยป์ูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 จังหวดัล าปาง

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
3.การอบรมการขันเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

4.ประชุมครูแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
5.ประชุมสัมมนาครูแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 

15 นางอมลวรรณ  อิ่มใจ ครูธุรการ 1.หลักสูตรการฝึกซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภยัโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบ ศูนยป์ูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 จังหวดัล าปาง

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
2.อบรมคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆล์ าพูน

16 นางสาวพวงมณี  ฤทัยกร่ิม ครูอัตราจ้าง 1. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนน าเด็กและเยาวชน 20-21/6/2562 อาคารมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง

2. โครงการวันวิชาการกลุ่ม โรงเรียนอุโมงค์ 18/8/2562 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
17 วา่ที่ร้อยตรีกตัญญู  แสนธรรม ครูอัตราจ้าง 1. การอบรมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

2. อบรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
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หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา

18 นางสาวอรอนงค์  ใจมา ครูอัตราจ้าง 1.การฝึกอบรมซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภยัโครงการปรับตัวลับมือกับผลกระทบ จาก ศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอโุมงค์ จงัหวัดล าพนู

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ หนูน้อย อาสาฉุกเฉิน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน
3.ค่ายอบรมนักเรียนแกนน าเสริมสร้างภูมิกันทางจิต TO BE NUMBER ONE องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ส านักงานเทศบาลต าบลทาปลาดุก ศูนยพ์ัฒนาคุณธรรม 

วดัแม่สารปุาขาม และเครือข่ายชมรมกล้าดีศรีล าพนู 
17 สถานศึกษา

4.โครงการค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมจังหวัดล าพูน คร้ังที ่15 ประจ าปี 2562) องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู ร่วมกบัจงัหวัดล าพนู

5.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู ร่วมกบัจงัหวัดล าพนู

6.การประชุมเพื่อขับเคล่ือนโครงการ TO BE NUMBER ONE ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพนู โดย ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน
7.อบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
พระวชิรเกล้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวดัล าพูน ประจ าปี 2562

8.ร่วมกจิกรรมรณรงค์ “ฟนัสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเปน็พระราชกศุลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุโมงค์ 
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี วันที ่18 กรกฎาคม 2562 8.และส านักงานสาธาณสุขจังหวัดล าพูน 

ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
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หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา

ต่อ นางสาวอรอนงค์  ใจมา ครูอัตราจ้าง 9.เข้าร่วมโครงการ “เด็กอุโมงค์ไม่ติดเกมส์” โดย เทศบาลต าบลอุโมงค์ จังหวัดล าพูน
10.เข้าร่วมประชุมพัฒนาสร้างแกนน าเครือข่ายวัยรุ่น ภายใต้โครงการ SMART TEEN 4.0 ปี 2562 โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน
11.อบรมสร้างภูมิคุ้มกนั ปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สพม.35

12.เข้าร่วมอบรมตามโครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
จังหวัดล าพูน

13.เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ “พัฒนาเพือ่การแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ โดย กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  (Miracle of life) ประจ าปี 2562 Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริยแ์ห่งชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ณ เซ็นทรัลเวสเกต จังหวัดปทุมธานี
14.เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมปูองกันและลดภัยพิบัติดับเพลิง และ EMS ตัวน้อย โดยเทศบาลต าบลอุโมงค์ 
15.ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เขต 7 โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดล าพูน
ณ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชียงใหม่เขต 7

19 นายวุฒิชัย  นิ่มเนตร ครูอัตราจ้าง 1.การอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ปูองกันการทุจริต “โครงการ สพฐ.ใสสะอาด 
2.การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอน – ม.ปลาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
(โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education)
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หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30  กันยายน 2562

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  

ที่ ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนาชื่อ - สกุล พัฒนา

ต่อ นายวุฒิชัย  นิ่มเนตร ครูอัตราจ้าง 3.การฝึกซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบ ศูนย์ปอูงกันและบรรเทา สาธารณภยั เขต 10 ล าปาง 

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน
4.การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

5.การอบรมเครือข่ายคุ้มครองส่ิงแวดล้อม “เหลียวหลังแลหน้า พทิกัษไ์ม้ใหญ่บนถนนสายประวัติศาสตร์ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และ หอประชุม 
ยางนา - ขี้เหล็ก” และการท าส่ือสร้างสรรค์ตามโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลอุโมงค์
6.การแข่งขันโอลิมปิกหุน่ยนต์ world rowing championship 2019 central piaza chiangmai airport

ชมรมกล้าดีศรีล าพูนประจ าปี 2562

7.การแข่งขัน บาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาประจ าป2ี562 โรงเรียนทาปลาดุกสนามกีฬากลางจังหวัดล าพนู (โรงยิมแฝด)

8.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
9.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ”์ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสาวเอมพิกา จันต๊ะเวียง ครูผู้ช่วย การอบรมการ PLC โดยใช้ระบบ ICT โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
 การอบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครู

 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

 อบรม TEPE Online การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งครู

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 อบรมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
 อบรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน

2 นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์ค า ครู คศ.2 อบรมหลักสูตรการขอและเล่ือนวิทย์ฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
3 นางเอมอร ผลสนอง ครู คศ.3  การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

4 นางสาวชไมพร แก้วนา ครู คศ.2  อบรมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
5 นายสัตยา  สนิทา ครูผู้ช่วย  การอบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของ

ข้าราชการครู
 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

6 นางสาวพัชรารัตน์  ขัดแสน ครู คศ.1  อบรมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
 อบรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน

7 นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอย ครู คศ.2  การอบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครู

 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 นางสาวอดิศา  แซ่ล่ี ครูผู้ช่วย ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ สังกัด สพฐ. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อบรมโครงกาเยาวชนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

9 นส.กฤษณภรณ์  อิ่นแก้ว ครูช านาญการ อบรมการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
9 อบรมการพัฒนากระบวนการคิดแบบ วิทย์นอกห้องเรียน อพวช.

วิทยากร ค่ายสนุกคิดวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่๘ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที ่๘ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)10 นางสมหวัง   หล้าหนัก ครูช านาญการพิเศษ การอบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครู

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช)

11 นางสาววีนา ศรีสมพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ หลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช)

วิทยากร ค่ายสนุกคิดวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่๘ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อบรมการจัดท า PLC โดยใช้ระบบ ICT โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12 นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา ครูช านาญการ อบรมการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อบรมการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน อพวช.

วิทยากร ค่ายสนุกคิดวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่8 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที ่8 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)13 นายปริญญา   ปัญญาฟู ครูช านาญการ การอบรมโครงการ Fabrication Lab และ STEM Education (ห้องปฏิบัติการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา)

โรงเรียนจักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน

การอบรมเตรียมความพร้อม โครงการ Move World

การน าเสนอผลงาน Together

งานวันนักประดิษฐ์ ปี 25๖2

14 นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม ครูช านาญการ การอบรมโครงการ Fabrication Lab และ STEM Education (ห้องปฏิบัติการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา)

โรงเรียนจักรค าคณาทร

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” จังหวัดล าพูน
การอบรมเตรียมความพร้อม การน าเสนอผลงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.)

งานวันนักประดิษฐ์ ปี 25๖2 โครงการ Move World Together

15 นางสาวอรพินทุ ์  อวฤทธิ์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ “เร่ือง การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

16 ว่าที ่ร.ต. วีระเดช ขัดค าแดง ลูกจา้งชั่วคราวครูรายเดือนแกป้ัญหา น าผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เร่ือง สบูเ่จลล้างมือยับยั้งแบคทีเรียจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(NRCT)

สถานศึกษาขาดแคลนครูวกิฤต สารสกัดล าไยตกเกรด (Soap & hand gel for inhibiting bacteria from nonstandard size 
longan extract) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562

17 นายทรงศักด์ิ      สมพัตร์ ครูผู้ช่วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สพม.35

17 โครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู กระทรวงศึกษาธิการ
18 นางสาววิจิตรา     สารมูล ครูผู้ช่วย อบรมการจัดท า PLC โดยใช้ระบบ ICT โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

การอบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวทิยฐานะและการจัดท าผลงานทางวชิาการของข้าราชการครู สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การอบรม TEPE Online การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้ครูผู้ชว่ย กอ่นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู กระทรวงศึกษาธิการ
การอบรมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยี เพือ่เตรียมความพร้อมในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจ าปี 
2562

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน

20 นางสาวบุญเรือน  อุดสม ครู ค.ศ.2 การอบรมการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21 นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ ครู ค.ศ.1 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z มัธยมศึกษาตอนปลาย บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล 
เซอร์วิส เซนเตอร์ จ ากัด รหัสหน่วย
พัฒนา

อบรมการเขียนบทร้อยกรอง “วรรณศิลป์ในหัวใจครู สู่การสร้างยุวกวีในโรงเรียน” สโมสรยุวกวี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามการประเมิน (PISA) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนการสอนวรรณคดีไทยในบริบทท้องถิ่น” ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

22 นายวรเชษฐ์  พรมศรี ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน
23 นายไพรัตน์  บัวงาม ครู ค.ศ.1 การอบรมการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ล าพูน
24 นางสาวสุวนันท์  ติใหม่ ครูผู้ช่วย อบรม PLC โดยใช้ระบบ ICT โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อบรมการประเมินวิทยฐานะ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
และการเล่ือนวิทยฐานะ
อบรม TEPE Online การเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งต้ังด ารงต าแหน่งครู กระทรวงศึกษาธิการ

25 นายสนิท  ภูมาศ ครู PLC โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
26 นางดวงเดือน  ใจภักดี ครู การอบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงาน สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาผลงานทางวิชาการสังคมศึกษา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเพือ่ครู
27 นส.อังคณารักษ์  ภูบาลชื่น ครู อบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็น

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลับราชภัฏล าปาง

27 การอบรม PLC ออนไลน์และการกรอก Logbook โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท า
ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน

28 นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์ ครู อบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ

มหาวิทยาลับราชภัฏล าปาง

การอบรม PLC ออนไลน์และการกรอก Logbook โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท า
ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน

29 นายคุณากร  แก้วเทพ ครู การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา
30 นางนฤมล  คณารีย์ ครู การอบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการ สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ล าพูน
31 นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน ครู การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

32 นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ พนักงานราชการ การอบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการ สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน

33 นางญาณี  โชคไพบูลย์ ครู - -

34 นายอัตสิริ  ครู การอบรมบรรเทาสาธารณภัย -

35 นายวิโรจน์  สุนันตา พนักงานราชการ - -

36  นายอลงกรณ์ จอมขันเงิน  ครู ค.ศ.2  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ ICT  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุถมัภ ์จงัหวดัเชียงใหม่

 วิทยากรให้ความรู้ในการใช้ระบบ ICT โปรแกรมบริหารงานบุคคล  โรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง จงัหวัดล าพูน
 วิทยากรระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน

 อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู  พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
 การสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya  บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จ ากัด
 อบรมโครงการพัฒนาครู-บคุลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะ (ว 21)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

 วิทยากรให้ความรู้ในการใช้ระบบ ICT การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภล์ าพูน จังหวัดล าพูน

 วิทยากรอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิงปฏิบัติการ Logbook และ PLCออนไลน์  โรงเรียนสันป่าตองวทิยาคม จังหวดัเชียงใหม่

 อบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
ในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน

 วิทยากรอบรมเชิงปฏบิติัการการจดัท าบนัทกึประวัติการปฏบิติังาน Logbook และ PLC ออนไลน์  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ  นายอลงกรณ์ จอมขันเงิน  ครู ค.ศ.2  วิทยากรอบรมเชิงปฏบิติัการ การจดัท าบนัทกึประวัติการปฏบิติังาน Logbook และ PLC ออนไลน์  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) จงัหวัดน่าน

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook  สมาคมวิชาชีพครูอ าเภอล้ี ร่วมกับ
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน

37  นายกุศล ยอดด าเนิน  ครู ค.ศ.3  การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา  บริษัท แม็คแอดดูก้า
 การพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษาเอเตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะ (ว 21)  สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จังหวัดล าพูน
 เจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวการชาด รุ่น 343  สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จังหวัดล าพูน
 หลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู  สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ล าพูน
38  นางศรีมา ชมเพือ่น  ครู ค.ศ.3  การประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 อบรมโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ต่อ  นางศรีมา ชมเพือ่น  ครู ค.ศ.3  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศิลปชีพแม่ต  า  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์
ศิลปะชีพแม่ต  า อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง

 หลักสูตรการเรียนรู้เร็วด้วยเทคนิคการสร้างสมดุลสมองซีกซ้ายและซีกขวา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 ศึกษาดูงานด้านบริหารงานบุคคล  โรงเรียนแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่

39  นางทิพวรรณ ดิษฐปาน  ครู ค.ศ.3  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดศาสตร์ของพระราชา  มศว
 การอบรมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 อบรมการจัดท า PLC โดยใช้ระบบ ICT โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

40  นายวิวัฒน์ วรกัลป์  ครู ค.ศ.2  ปฏิบัติหน้าทีว่ิทยากรให้ความรู้ในการใช้ระบบ ICT โปรแกรมบริหารงานบุคคล  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ  นายวิวัฒน์ วรกัลป์  ครู ค.ศ.2  ปฏิบัติหน้าทีว่ิทยากรระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง
 จังหวัดล าพูน

 อบรมโครงการพัฒนาครู-บคุลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะ (ว 21)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
 ปฏิบัติหน้าทีว่ิทยากรให้ความรู้ในการใช้ระบบ ICT การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 

จังหวัดล าพูน
 ปฏบิัติหน้าทีว่ิทยากรอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิงปฏบิัติการ Logbook และ PLCออนไลน์  โรงเรียนสันป่าตองวทิยาคม จังหวดัเชียงใหม่

 อบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
ในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน

 ปฏิบัติหน้าทีว่ิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook และ
 PLC ออนไลน์

 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดล าพูน

 ปฏิบัติหน้าทีว่ิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook 
และ PLC ออนไลน์

 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
จังหวัดน่าน

 ปฏิบัติหน้าทีว่ิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook  สมาคมวิชาชีพครูอ าเภอล้ี ร่วมกับ
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

41 นส.ประภารัตน์ หล้ากาศ     ครู ค.ศ.2  อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู โดย 
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ ICT การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ณ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
จังหวัดเชียงใหม่

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook ให้กับคณะครู
โรงเรียนเมืองปานพัฒนาพัฒนวิทย์

 โรงเรียนเมืองปานพัฒนาพัฒนวิทย์

 วิทยากรให้ความรู้ในการใชร้ะบบ ICT โปรแกรมบริหารงานบุคคล ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จงัหวัดล าพูน  โรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง จงัหวัดล าพูน
 วิทยากรให้ความรู้การใชร้ะบบงาน ICT สารสนเทศโรงเรียน เพือ่การบันทึกขอ้มูลพืน้ฐานของครูและนักเรียน  โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม จังหวัดล าพูน
 ข้อมูลการมาโรงเรียน การเข้าเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม จังหวัดล าพูน
 อบรมกิจกรรมให้ความรู้ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 การอบรมพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือน  บริษทัไทยอนิเฟอร์เมชั่นพบัลิชชิ่งซิสเต็มส์ จ ากดั

จริงแบบออนไลน์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
 การอบรมหลักสูตรการผลิตส่ือเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟกราฟิก ส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด

 อบรมโครงการพัฒนาครู-บคุลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะ (ว 21)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นส.ประภารัตน์ หล้ากาศ     ครู ค.ศ.2  วิทยากรให้ความรู้ในการใช้ระบบ ICT การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ณ โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน จังหวัดล าพูน

 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 
จังหวัดล าพูน

 วิทยากรอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิงปฏิบัติการ Logbook และ PLC 
ออนไลน์ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่

 อบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจดัท าผลงานทางวิชาการของขา้ราชการครูในสังกดัมัธยม  สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
ศึกษาจังหวัดล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook และ PLC 
ออนไลน์ ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดล าพูน

 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดล าพูน

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook และ PLC 
ออนไลน์ ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน

 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
จังหวัดน่าน

 วิทยากรรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook ร่วมกับสมาคม
วิชาชีพครูอ าเภอล้ี ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน

42  นางวาสนา ศรีกิตตินนท์     ครู ค.ศ.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาโดยยึดภาระกิจพืน้ทีก่ารปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

 สพม.35

 การอบรมการจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์สู่นวัตกรรมทางการศึกษา  บริษัทแม็คเอ็ดดูกา
 เข้าร่วมกิจกรรม SHOE SHARE SESA 35  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ล าพุน
 การอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพือ่ยกระดับมาตราฐานวิทยฐานะ  บริษัทเพือ่นครู จ ากัด
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ  นางวาสนา ศรีกิตตินนท์     ครู ค.ศ.3  ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาโดยยึดภาระกิจพืน้ทีก่าร
ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

 สพม.35

43  นางอ าไพ หน่อเรือง    ครู ค.ศ.2  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และผ่านการประเมิน
ผลสัมฤทธิจ์ากการอบรม

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

 ผ่านการอบรมในหลักสูตรการขอและเล่ือนวทิยฐานะและการจัดท าผลงานทางวชิาการของข้าราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร ๖132๙
1๐13 การสร้างโมเดล 3 มิติ เพือ่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้วยโปรแกรม 
Autodesk Maya

 บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จ ากัด

 อบรมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะ (ว21)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
44  นางสาวอัจฉรารัตน์ ชัยมณี  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 การจัดการเรียรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพืน้ฐาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ
เล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ  นางสาวอัจฉรารัตน์ ชัยมณี  เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครูสควค.ภาคเหนือ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อบรมโครงการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยาฐานะ (ว21)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

45  นางสาวจุลีย์ จันทะ  กระบวนการค่ายนักส่ือความหมายธรรมชาติ  คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว
 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.

ดอยสะเก็ดและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ อ.แม่ริม
 จ.เชียงใหม่

 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณศูนย์ศิลปชีพบ้านแม่ต  า อ.เสริมงาม จ.ล าปาง  ศูนยศิ์ลปชีพบ้านแม่ต  า อ.เสริมงาม จ.ล าปาง

45  ร่วมประชุมเสวนา เร่ือง ล้มแล้วลุก...ปลุกใจให้สู้  คณะกรรมการภาค ภาคเหนือ ของ
25๖1คณะกรรมการลูกโลกสีเขียว

 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล  โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
46 นางจิรายุ เสนา ครู  โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาด  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ

กิจกรรมนักเรียน
 ทางวิชาการของข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แก้ไข 1142 นางจิรายุ 
เสนา 25๖1 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมิน
เกณฑ์วิทยฐานะ (ว 21)

 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางจิรายุ เสนา ครู  โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาด ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
แก้ไข 1148 นางจิรายุ เสนา 25๖1 การอบรมในหลักสุตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการ
จัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการค

 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

47 นายธีรวัฒน์ อินต๊ะขัติย์ ครู  การสร้างโมเดล 3 มิติ เพือ่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ดู้วยโปรแกรม Autodesk
 Maya

 สถาบันตุรุพัฒนา

 โครงการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะ(ว 21)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
48 นายนพดล วิชัยค า ครู  อบรมโครงการด าเนินการเกี่ยวกับทีร่าชพัสดุและทีดิ่นประเภทอื่นของสถานศึกษา  สพม.35

 การสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya  สถาบันคุรุพัฒนา สพฐ.

49  นายกฤษณะ  สมุททารินทร์ ครู  อบรมพัฒนาตนเอง  ส านักงานเขตพืน้ทีการศึกษาเขต 35

50 นางสาวศรีภรณ์ เมืองแก้ว ครู โครงการพัฒนาครุ เพือ่นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การเงินอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดล าพูน (โรงเรียน
บ้านแป้นพิทยาคม)

 รหัสหลักสูตร ๖131๘1๐45 รุ่น ๐๐5 ระดับพืน้ฐาน หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
เร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง

 รหัสหลักสูตร ๖121๘1๐๙๐ รุ่นที ่๐11 หลักสูตร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพือ่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ทีย่ั่งยืนในโรงเรียน

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวศรีภรณ์ เมืองแก้ว ครู  อบรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที ่343  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 อบรมในหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชกาครู  สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
51 นายอนุรักข์  สุขใจ ครู คศ.1 หลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน
52 นางแสงทอง  ธนเรืองสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมเร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

เข้ารับการอบรมคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรนวัตกรรมการแก้ปัญหาอ่านออกเขียน
ได้ภาษาอังกฤษ (613041033)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้ารับการอบรมการติดตามผล ครู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ทีเ่ข้ารับการอบรม Boot Camp

เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทย
ฐานะ (ว.21)

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

เข้ารับการอบรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
53 นางบุบผา  อินต๊ะขัติย์ ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจ าป2ี5๖1 โรงเรียนมงคลวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูทีผ่่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 
รหัส ๖13๐41๐33 หลักสูตร นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ รวม 2๐ 
ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางบุบผา  อินต๊ะขัติย์ ครูช านาญการพิเศษ การอบรมโครงการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะ   
(ว 21) และอบรมการท า logbook

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

54 นายสถาพร  ใหม่ทองดี ครูช านาญการ การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร : หลักสูตร
นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม

54 การอบรมพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภาคเหนือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ร.ร เวียงเจดีย์วิทยา

หลักสูตร “การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการ”
55 นางสาวธีรตา  อินตา ครูช านาญการ เข้ารับการอบรมการติดตามผล ครู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

ทีเ่ข้ารับการอบรม Boot Camp

เข้ารับการอบรมคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรนวัตกรรมการแก้ปัญหาอ่านออกเขียน
ได้ภาษาอังกฤษ (613041033)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทย
ฐานะ (ว.21)

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวธีรตา  อินตา ครูช านาญการ เข้ารับการอบรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการขอมแีละเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูใน สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน
สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

56 นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา ครู โครงการพัมนาครู-บุคลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะ(ว21) รร. เวียงเจดีย์วิทยา
ช านาญการ เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย รร.ล าปางกัลยาณี

การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู รร. เวียงเจดีย์วิทยา
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหลักสูตร ๖141๘2๐23 มหาวิทยาลัยพะเยา
อบรมครูผู้สอนภาษาจีนรุ่นที ่3           สพฐ

57 นางสาววัฒนา  สุจาดึก ครูช านาญการ โครงการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ
เล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามและประเมินผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษทีผ่่านการอบรม 
Boot Camp ระดับภูมิภาค

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะ (ว21) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อบรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เมื่อวันที ่19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
การอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านอออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

58 นางสาวณิชกมล  โกลาวัลย์ ครู อบรมครูผู้สอนภาษาจีนรุ่นที ่3 สพฐ
58 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหลักสูตร ๖141๘2๐23 มหาวิทยาลัยพะเยา
59 นางสาวอ้อยฤทัย  ลีมุน ครู ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม

รัฐธรรมนูญ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 35

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  25๖๐
การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Coaching Mentoring Supervision 
Professional learning Community (PLC) เพือ่พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่

สพฐ.

การอบรมพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภาคเหนือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจดัท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สพฐ.

การอบรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน
59 ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  25๖๐
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 35

60 นางสาวศรัญญา  ธรรมจี ครู English focusing on communicative Language Teaching (CLT) Foreign Language Learning 
Development Center

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการEP/MEP Open House EP/MEP ภาคเหนือ
นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงคราม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวศรัญญา  ธรรมจี ครู อบรมเชิงปฏิบัติการครูในโครงการผลิตครู เพือ่พัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคเหนือ
ตอนบน

ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทีผ่่านการอบรม Boot
 Camp ระดับภูมิภาค

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 35

การอบรมโครงการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา เพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยะฐานะ
 ว. 21

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

การประชุมปฏิบัติการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
 และผลประโยชน์ส่วนรวม

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 35

ปะชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
และตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่68

ประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 25๖1 ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน
เข้าร่วมประชุมครอบครัวอุปถัมภ์และผู้ประสานงาน AFS AFS

ส าเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู”

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

61 นางสาวภูชนิษา  แดงชัย ครูผู้ช่วย ส าเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.๐:ภาษาจีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพืน้ฐาน

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวภูชนิษา  แดงชัย ครูผู้ช่วย ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานและตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่68 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 35

ส าเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ก่อนการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู”

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

62 นางสาวพัชริดา   ริยะป่า ครูผู้ช่วย ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 35

นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม

อบรมเชิงปฏิบัติการครูในโครงการผลิตครู เพือ่พัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคเหนือ
ตอนบน

ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทีผ่่านการอบรม Boot
 Camp ระดับภูมิภาค

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 35

การอบรมโครงการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา เพือ่เตรียมรับการประเมินเกณฑ์วิทยะฐานะ
 ว.21

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

การประชุมปฏิบัติการปรับฐานความคิด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
บุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม มัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวพัชริดา   ริยะป่า ครูผู้ช่วย ปะชุมคณะกรรมการการด าเนินงานและตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่๖๘ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 35

เข้าร่วมประชุมครอบครัวอุปถัมภ์และผู้ประสานงาน AFS AFS

ส าเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู”

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

63 นางสุภาพร  ใจปวน ครูผู้ช่วย การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที ่21” (Teaching English with 
Innovation and 21st Century Thoughts)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางนิจนภา  วัฒนาสกุลไทย รองผู้อํานวยการโรงเรียน 1.อบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวดัลําพนู

2.อบรมปฏิบัติธรรมรักษษาศีลเจริญภาวนา เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.อบรมเร่ืองการส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

แนวใหม่รอบ4เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ป้องกันการทุจริต "โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น"

2 นางสําลี กันคํา ครูคศ.3 อบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สพม.35

อบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลเฉลิมพระเกยีรติ สพม.35

3 นางเอมอร  ผลสนอง ครูคศ.3 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
4 นางสาวเรณู  ฉิมสุพร ครูคศ.3 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

การอบรมเชงิปฏบิัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เร่ืองเทคนิคการคิดเลชเร็วแบบอนิเดีย(เวทคณิต) ศูนยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จงัหวัดลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในกหารสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินคุณภาพผู้เรียนฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
5 ว่าทีร่.ต.บัณฑิต  จันทน ครูคศ.2 อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สสวท ร่วมกับศูนย ์STEM โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

6 นางสาวชไมพร แก้วนา ครูคศ.2 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียน เวียงเจดยี์วิทยา  

 รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียน เวียงเจดยี์วิทยา  

 รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7 นางสาวอัจฉรา  ตุ่นสิงห์คํา ครูคศ.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ สพม.35

ภายใต้โครงการ โรงเรียนสุจริต
การประชุมเชิงปฏิบัติการการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ศูนยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จงัหวัดลําพูน

เร่ืองเทคนิคการคิดเลชเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
8 นายสุรศักด์ิ  ใจสงบ พนักงานราฃการ วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2562 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
9 นางสาวพัชรารัตน์  ขัดแสน ครูคศ.1 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
10 นายสัตยา  สนิทา ครูคศ.1 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ สพม.35

วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2562 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11 นางสาวศิริพร  สลีอ่อน ครูผู้ช่วย หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียน เวียงเจดยี์วิทยา  

 รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวศิริพร  สลีอ่อน ครูผู้ช่วย Visual Thinking คิดเห็นเป็นภาพ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
12 นางสาวอดิศา  แซ่ล่ี ครูผู้ช่วย *การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

*Visual Thinking คิดเห็นเป็นภาพ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
*วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2562 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
*อบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
*เขา้ร่วมโครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการเครือขา่ยเยาวชนจําลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา วุฒิสภา
*เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STONG--จิตพอเพียงต้านทุจริต สพม.35

*สอบผ่านหลักสูตรสําหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-Learning www.thaihonesty.org

13 นางสาวเอมพิกา  จันต๊ะเวียง ครูผู้ช่วย *อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
DLTV TELETRAINING

*การอบรมพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม สพม.35

ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อตจ้านการทุจริต
14 นางบุบผา  อินต๊ะขัติย์ ครู คศ.3 คิด เห็น เป็นภาพ (Visual Thinking) วันที ่7 มิถุนายน 2562 บริษทับา้นป ูจํากดั มหาชน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

15 นางแสงทอง  ธนเรืองสุวรรณ ครู คศ.3 คิด เห็น เป็นภาพ (Visual Thinking) วันที ่7 มิถุนายน 2562 บริษทับา้นป ูจํากดั มหาชน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

16 นางสาวธีรตา  อินตา ครู คศ.2 คิด เห็น เป็นภาพ (Visual Thinking) วันที ่7 มิถุนายน 2562 บริษทับา้นป ูจํากดั มหาชน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

17 นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภา ครู คศ.2 คิด เห็น เป็นภาพ (Visual Thinking) วันที ่7 มิถุนายน 2562 บริษทับา้นป ูจํากดั มหาชน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

http://www.thaihonesty.org/
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียน เวียงเจดยี์วิทยา  

 รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

18 นางสาววัฒนา สุจาดึก ครู คศ.2 คิด เห็น เป็นภาพ (Visual Thinking) วันที ่7 มิถุนายน 2562 บริษทับา้นป ูจํากดั มหาชน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

19 นางสาวอ้อยฤทัย ลีมุน ครู คศ.1 คิด เห็น เป็นภาพ (Visual Thinking) วันที ่7 มิถุนายน 2562 บริษทับา้นป ูจํากดั มหาชน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

20 นางสาวศรัญญา  ธรรมจี๋ ครู คศ.1 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-Net เพือ่ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการเรียน ศูนย์พฒันาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC  วันที ่26 สิงหาคม 2562 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ลําพูน  สพม.35 

อบรมโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ  การประเมินผลคุณภาพการบัญชี ภาครัฐ  สํานักงานคลัง ศาลากลางจังหวัดลําพูน
ประจําปีงบประมาณ 2562 วันที ่19  สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตรการประเมินเพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 การพัฒนาครูใน สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา 
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่เครือข่ายภาคเหนอืตอนบน  วันที่ 6-7 กรกฎาคม  2562 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 นางสาวพัชริดา  ริยะป่า ครูผู้ช่วย การวิเคราะห์ข้อสอบ O-Net เพือ่ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการเรียน ศูนย์พฒันาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ลําพูน  สพม.35 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกราพัฒนาครูในโครงการผลิตครู สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
เพือ่พัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ วันที ่6-7 เมษายน 2562  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 นางสุภาพร  ใจปวน ครูผู้ช่วย คิด เห็น เป็นภาพ (Visual Thinking) วันที ่7 มิถุนายน 2562 บริษทับา้นป ูจํากดั มหาชน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลําพูน สพม.35

นเิทศภายในตามรูปแบบ I SEE Umodel ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) 

หัวข้อการอบรม การสร้างสรรค์ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที2่1 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียน เวียงเจดยี์วิทยา  

 รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

23 นางสาวเจนจิรา  นัดมา ครูผู้ช่วย อบรมรับฟงัการบรรยาย สถาบนัพระมหากษตัริย์กับประเทศไทย วันที ่31 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน
นํานกัเรียนเข้าร่วมงานชุมนมุยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนือ่งในโอกาส สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ วันที่17-24 สิงหาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ AFS Spirit for Regional Meeting 2019 วันที่ 6-8 กนัยายน 2562 มูลนิธิ AFS แห่งประเทศไทย
24 นางกีรติรัชต์  บุญธรรม ครูชํานาญการ อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
25 นางสาวบุญเรือน  อุดสม ครูชํานาญการ อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 สํานักงานคลังจังหวัดลําพูน
และผลกระทบด้านการควบคุมภายใน" รุ่นที ่1 

อบรมหลักสูตร ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี การสอนเพศวิถี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
26 นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ ครู อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
27 นายไพรัตน์  บัวงาม ครู อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย" ศูนยพ์ฒันาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
28 นายวรเชษฐ์  พรมศรี ครู อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ สําหรับครูรุ่นที ่1
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียน เวียงเจดยี์วิทยา  

 รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายวรเชษฐ์  พรมศรี ครู อบรมพฒันาและส่งเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ครู รนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

29 นางสาวสุวนันท์ ติใหม่ ครูผู้ช่วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย" ศูนยพ์ฒันาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

30 นางสาวภัสรา  ธรรมปัญญา พนักงานราชการ อบรมรับฟังการบรรยาย เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
31 นางสมหวัง  หล้าหนัก ครู คศ.3 การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมิน สพม.เขต 35

คุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบทีส่ี่เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
32 นางสาววีนา  ศรีสมพันธ์ ครู คศ.3 คิด เห็น เป็นภาพ (Visual Thinking) วันที ่7 มิถุนายน 2562 บริษทับา้นป ูจํากดั มหาชน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สสวท ร่วมกับศูนย ์STEM โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

การปฎิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

33 นายทรงศักด์ิ  สมพัตร์ ครู การอบรมสัมมนา เร่ือง พันธุศาสตร์กับการตาม โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
รอยบรรพชน กลุ่มชาติพันธุใ์นล้านนา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียน เวียงเจดยี์วิทยา  

 รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นายทรงศักด์ิ  สมพัตร์ ครู โปร แกรม Python สําหรับการ คํานวณ โครงการ Thaimooc โดยกระทรวงการอุดมศึกษา

ทางวิทยาศาสตร  (Python Programming for Scientific Computations) วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การอบรมหลักสูตรศาสตร และศิลปของการ เขียน Thailand Massive Open Online Course

โปรแกรม คอมพิวเตอร (The Art and Science of Computer Programming) (Thaimooc)

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบ Thailand Massive Open Online Course

(Thaimooc)

34 นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์ ครูชํานาญการ 1.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
DLTV TELETRAINING วันที ่15 พฤษภาคม 2562

2.อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถึศึกษา :การพัฒนา กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมุขภาพ
การเรียนรู้แบบ E-leaning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
สอนเพศวิถีและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ มูลนิธิแพธทูเฮลท์
ฐาน จํานวนชั่วโมง 22 ชั่วโมง
3. ประชุมเชิงปฏัติการการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

(Anti-Corruption Education)สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลใน
สถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" วันที ่12 กรกฎาคม 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียน เวียงเจดยี์วิทยา  

 รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

35 นางสุดาพร  ยอดดําเนิน ครูชํานาญการพิเศษ การฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวดัลําพนู

การปฎิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

36 นางดวงเดือน  ใจภักดี ครูชํานาญการพิเศษ การปฎิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

37 นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์ ครู
38 นายศราวุธ เขื่อนคํา ครู
39 นายอนุรักข์ สุขใจ ครู
40 นางงสาวอุษณีย์ เอกเร่ือง ครู
41 นายธวัชชัย ใจแวน ครู
42 นางสาวญาณี  เนียมสกุล ครูชํานาญการพิเศษ ประชุมกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพม.35

อบรม PLC ครูศิลปะมัธยม ลําพูน สพม.35

43 นางสาวจันจิรา  ขามะวัน ครูชํานาญการ อบรมครูศิลป์สู่เยาวชนภาคเหนือ หอศิลป์คลังจัตุรัติ และศูนยศิ์ลปาชีพระหวา่งประเทศ

อบรม "Visual Thinking คิดเห็นเป็นภาพ" โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา และบริษัทบ้านปูจํากดั มหาชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะในโรงเรียน 
โดยใช้รูปแบบ Active Learning

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ระหว่างวันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2562

โรงเรียน เวียงเจดยี์วิทยา  

 รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

44 นายอัตสิริ ศรีวิราช ครูชํานาญการ ประชุมกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพม.35

อบรม PLC ครูศิลปะมัธยม ลําพูน สพม.35

พัฒนาค่ายลูกเสือ่อต้านยาเสพติด สพฐ.

45 นายวิโรจน์ สุนันตา พนักงานราชการ ประชุมกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพม.35

พัฒนาค่ายลูกเสือ่อต้านยาเสพติด สพฐ.
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ ครู 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น   ม.1 - 3

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ในงาน EP/MEP OPEN HOUSE 2018 คร้ังที ่11 ระดับภาคเหนือ 
(Is a Trainer of Science Lower Secondary Level (Grade7-9) has attended 
“The Eleventh Northern region EP/MEP Open House 2018”) Discover Your 
Extraordinary August 22nd – 24th, 2018)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

2 นางจิรนันท์   ท ากล้า ครู 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ ระดับชั้น ม.1-3

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2. การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ) ศูนย์หนังสือจุฬา สสวท. และโมเดิร์น
เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

3 นางดาราวรรณ  นนทวาสี ครู 1. ครูทีป่รึกษาการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (ระดับชาติ)

3. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางดาราวรรณ  นนทวาสี ครู 4. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน (Comic Strip) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

5. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

6. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

7. การแข่งขันน าเสนอโครงงานไอเอส ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพือ่
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

5 นางสาวนิตยา  สิงห์ค า ครู 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ 
ระดับชั้น ม.4-6

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การ
แข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับชั้น ม.4-6

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เร่ืองส้ัน (Comic Strip)ระดับชั้น ม.๑-๓

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ นางสาวนิตยา  สิงห์ค า ครู 4. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การ
แข่งขันหุน่ยนต์ระดับพืน้ฐานระดับชั้น ม.4-6

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

5. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะสะเต็ม (STEM 
Skill Competition) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

6. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง การประกวดการส่ือสารเชิงสะเต็ม
(STEM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

7.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง การประกวดส่ิงประดิษฐ์เชิงสะเต็ม 
(STEM Invention Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

8. รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดการรออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ
ครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้สมองกลเพือ่ท าโครงงาน" ภายใต้โครงการ
ประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

6 นางจิราพร   กันทะธง ครู 1. หลักสูตรการพัฒนาครูสะเต้มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบุรณาการสะเต็มศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

7 นางจันทร์จิรา    ล้ิมนิวัตกุล ครู 1. โครงการอบรมครูหลักสูตรเทคโนโลยี ศุนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการค านวณการออกแบบและเทคโนโลยี) ศุนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 นางสาวสิรัชชา   วงค์คม ครู 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้สมองกลเพือ่ท าโครงงาน" ภายใต้โครงการ
ประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

มหาวิยาลัยเชียงใหม่

2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรม Rabid prototyping (การออกแบบ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ ารุงรักษา เคร่ืองตัดเลเซอร์ และเคร่ืองพิมพ์สามมิติ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. อบรมครูพี่เล้ียงมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการบรูณาการสะเต็มศึกษา ปงีบประมาณ 2562 สพฐ. สสวท.

9 นายจารุพงศ์     ไพสิฐสิริรักษา ครู 1. การฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เรียนรู่ประวัติศาสตร์เมืองล าพูน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

10 นางศราวดี   นพรัตน์ ครู 1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

2. การฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เรียนรู่ประวัติศาสตร์เมืองล าพูน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

11 นางอรุณจันทร์    มะโนเพียว ครู 1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

2. การฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เรียนรู่ประวัติศาสตร์เมืองล าพูน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

12 นางสาวนภัสวรรณ    อิก าเหนิด ครู 1. โครงการ งานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ คร้ังที ่9 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
13 นางจารุวรรณ  แสงด้วง ครู 1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน



 699

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

14 นางกานต์ธิดา  องคุณา ครู 1. โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที ่3 สถาบันภาษาจีน ส านักวิช่าการและ
มาตรฐานการศึกษา

15 นางพรรณภัชร์  พีระพัฒนสกุล ครู 1. Certifiy the complete participation as an Instructor Gan Eng Sang School  
Thailand  Cultural Immersion Trip

ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

16 นางสาวณวรา  วงค์โสมะ ครู 1. อบรมความรู้ภาษาจีน และศึกษาดูงาน ส าหรับครูทีส่อนภาษาจีนBeiJing Language 
and Culture Univarsity (BLCU)

BeiJing Language and Culture 
Univarsity (BLCU) ณ กรุงปักกิ่ง

17 นางสาวณวรา  วงค์โสมะ ครู 1. อบรมสัมมนาสถานักเรียนระดับประเทศ ส านักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.

18 นางสาวรัตนา  กันทะวงค์ ครู 1. Certifiy the complete participation as an Instructor Gan Eng Sang School  
Thailand  Cultural Immersion Trip

ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

19 นางสาวกลิกา  นิกร ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 5 ขั้นตอน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
20 นางสาวปรียาภรณ์  จันตาเวียง ครู 1. การอบรม Teaching Learning in the 21 Century Classroom-Practical Waya 

to Help Our Learers Develop the 5 Cs
บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การสอนภาษาองักฤษด้วยนวตักรรม. และแนวคิดศตวรรษที่ 21 บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ .การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

21 นางสาวกฤตยพร  สุรินทร์ค า ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

22 นายทรงยศ  เอี่ยมสุกใส ครู 1. การสร้างพลังจิต อาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่นที ่2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงาน
ทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

23 นางสุพรรษา  เทีย่งศิริกูล ครู 1. การอบรมโครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์สู่ชุมชน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Indenndent  study :IS ) 
เคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาสู่ห้องเรียน  โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

24 นายศราวุธ   หลุยจ าวัน ครู 1. วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ค่ายลูกเสือสันก าแพง
2. การอบรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทยาฐานะและ
เล่ือนวิทยฐานะ

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

25 นายวัชรชัย  ชัยสาร ครู 1. การประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจ าปี 2562 ผู้ตัดสินสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

26 นายพีระพงษ์  ถุงแก้ว ครู 1. อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
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