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1

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางระพี  ไกรภพ ครูช านาญการ อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2 นางนฤมล  สกุลไทย ครูช านาญการ อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
3 นายอิสระ  ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
4 นางสาวทวีทรัพย์  ใจใหม่ ครู อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
5 นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา ครูผู้สอน อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษามัธยมศึกษา

6 นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา ครูผู้สอน อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
7 นางสาวบวรภัค  เขียวค าอ้าย ครูอัตราจ้าง อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษามัธยมศึกษา

8 นายบดินทร์ ใยส าลี ครูอัตราจ้าง อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษามัธยมศึกษา

9 นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา ครูผู้สอน อบรมครูเชิงปฎิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10 นางนฤมล  สกุลไทย ครูช านาญการ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

11 นางระพี  ไกรภพ ครูช านาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสมทบทุนประกันสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง

12 นางสาวสุวพิชญ์  เดชาวัฒน์ ธุรการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสมทบทุนประกันสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง

                                          รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                      
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนก่ิวลมวิทยา



2

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายเสน่ห์ สายต่างใจ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง 

คร้ังที ่5/2562 วันที ่24 ธ.ค.62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
เขลางค์นคร

2.ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง วันที ่26 
กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
เขลางค์นคร

2 นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ครูผู้ช่วย 1.อบรมเร่ืองการส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนว
ใหม่รอบส่ีเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่รอบส่ี เพือ่การ
ประกันคุณภาพการศึกษา วันที ่6 ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

2.อบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิด
การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต วันที ่17 ตุลาคม 62

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

3.อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการสอนเพศวิถีศึกษาการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Leaning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน วันที ่18 ต.ค.62

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
 ขั้นพืน้ฐาน

4.การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่เด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

6.การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 



3

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ครูผู้ช่วย 7.ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

มหาวิยาลัยราชภัฏล าปาง

3 นางสาย  อินต๊ะยศ ครูช านาญการพิเศษ 1.ประชุมโครงการมหกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ ส านักงานเทศมนตรีต าบลเกาะคา       
 จ.ล าปาง

2.เข้าร่วมประชุมสัมมนาระบบกลไกลการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ วันที ่7 ต.ค.62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง 
จ.ล าปาง

4 นายอุทัย วรรณโวหาร ครูช านาญการพิเศษ 1.อบรมการเสริมสร้างคณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา วันที ่12 
ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

2. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติในวันที ่26 มิถุนายน 
2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงานในวันที ่10-11 
กรกฏาคม 2563 ณ รร.สรรพวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

5 นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง ครู 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท าในวันที ่11-12
 กรกฏาคม 256

ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

6 นางธัญลักษณ์ ปันใจ ครูช านาญการพิเศษ 1.การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก แนวใหม่รอบส่ี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.
35



4

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

7 นายวิชัย แซ่ซง ครูผู้ช่วย 1.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

2.อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

3. อบรมครูอรามัยโรงเรียนเพือ่เสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

4.ผ่านการทดสอบความรู้เร่ือง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.
35

8 นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี ครูผู้ช่วย 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิต
อาสา 904 วปร.หลักสูตรประจ ารุ่นที ่3/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

2.อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 23 ธันวาคม 
2562

สภาเด็กและเยาวชนอ.เกาะคา ร่วมกับ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าปาง

3.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ  13
 ธันวาคม 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

4.การอบรมการใช้โปรแกรม PUB HTML.5 สร้าง E-BOOKเพือ่พัฒนานวัตกรรม
แก่คณะครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม วันที ่7 มกราคม 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

5.อบรมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ความรู้
เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ วันที ่11-12 มกราคม 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35



5

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี ครูผู้ช่วย 6.อบรมให้ความรู้ทางด้านวินัยจราจรให้กับนักเรียนเกาะคาวิทยาคมวันที ่15 
มกราคม 2563

โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

7.การใช้แอปพลิเคชั่น Mcitu ตัดต่อวีดีโอคลิป วันที ่23 มกราคม 2563 โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

8.การอบรมการสร้าง Inforgraphic ด้วยโปรแกรม Powerpoint เพือ่พัฒนา
นวัตกรรมแก่คณะครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  วันที ่30 มกราคม 2563

โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสถานศึกษา (Integrity
 Transparency Assessment Online ITA Online) วันที ่16 มิถุนายน 2563 ณ
 ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.35

10. การอบรม เสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน
ความคิดและการแยกผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ที ่20 มิถุนายน 
2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.35

11.การประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการ
น้อมน าพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุ
วงศ์สู่การบูรณาการ เพือ่จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทีเ่กี่ยวกับด้านคุณธรรมฯ, 
ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ด้านประวัติศาสตร์, ในสถานศึกษา วันที ่18 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

ทีมงานศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ
ทีเ่กี่ยวข้อง



6

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี ครูผู้ช่วย 12. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) วันที ่26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.
35

13.อบรมการประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงาน บูรณาการฯ  (โรงเรียน
คุณธรรม สพธ.,โรงเรียนวิถีพุทธ,โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ,โครงการปฎิ
รูปการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติ
สมาธิเป็นฐาน,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,การจัดการเรียนประวัติศาสตร์) 
และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนางานคุณธรรมฯ ส าหรับครูในเขตพืน้ทีฯ่
คร้ังที ่1/2563 วันที ่8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

ทีมงานศึกษานิเทศก์ทีมงานคุณธรรม

14. การอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขต
สุขภาพที ่1 วันที ่10-11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเวียงค า โรงแรมเวียงทอง 
จังหวัดล าปาง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข

9 นางสาวบุศริน เหมทานนท์ ครูผู้ช่วย 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลระดับเขตพืน้ที ่
(Big Data) วันที ่26 ต.ค.62

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

2.อบรมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันที ่26 ตุลาคม 
2563

โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

3.การใช้แอปพลิเคชั่น Mcitu ตัดต่อวีดีโอคลิป โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

4.อบรมการสร้างส่ือเกมเพือ่การเรียนรู้ Bingo Game ด้วยเว็ปไซต์ออนไลน์ วันที ่6
 กุมภาพันธ์ 2563

โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

นางสาวบุศริน เหมทานนท์ ครูผู้ช่วย 5.อบรมการใช้แอปพลิเคชั่นRcive เพือ่พัฒนาเส้นทางแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
วันที ่18 กุมภาพันธ์ 2563

โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

6.อบรมโครงการศาสตร์พระราชากับน้ ายาเอนกประสงค์วันที ่26-27 กุมภาพันธ์ 
2563

โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

7.อบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาการใชM้icrosofi Excel  วันที ่
29 มีนาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน

8.วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom ให้กับคณะครูภายในโรงเรียน โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
  จ.ล าปาง

9.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสถานศึกษา (Integrity 
Transparency Assessment Online ITA Online)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

10.การอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการปรับฐานความคิด
การแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วมและโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

11.วิทยากรการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร " 
การใช้เทคโนโลยี ส่ือนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน ในยุค Thailand
 4.0"

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

12.การอบมรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีด้วยเคร่ืองมือ Cloud-Based ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

นางสาวบุศริน เหมทานนท์ ครูผู้ช่วย 13.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ Coaching ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

14.การประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการ และการใช้กระบวนการ
 PLC เพือ่พัฒนางานคุณธรรมฯ ส าหรับครูในเขตพืน้ที่

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

10 นางสาวปัทมพรรณ ร้ิวเจริญ ครู 1.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ วันที ่5
 พ.ย.62

ส านังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

2.อบรมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ความรู้
เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์วันที ่11-12 มกราคม 2563

โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

3.อบรมการสร้างส่ือเกมเพือ่การเรียนรู้ Bingo Game ด้วยการใช้ส่ือออนไลน์ วันที่
 8 กุมภาพันธ์ 2563

โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล        
สพม.35

5.การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล        
สพม.35

11 นางสาววราภรณ์ กุณาบุตร ครู 1.การใช้แอปพลิเคชั่น Rclive เพือ่พัฒนาเส้นทางแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน วันที ่
18 กุมภาพันธ์ 2563

โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

2.เข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชา วันที ่26-27 กุมภาพัน 63 โรงรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา      
 จ.ล าปาง

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

นางสาววราภรณ์ กุณาบุตร ครู 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล        
สพม.35

12 นายเอกพงศ์ ลาภโต ครูอัตราจ้าง 1.อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูดนตรีวงเครืองลมการฝึกตาม
ระบบโรงเรียนของประเทศญีปุ่น่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง   
 จ.อุตรดิตถ์

2. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ในงานสานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

มหาวิยาลัยราชภัฏล าปาง

3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริง ในงานสานศิลป์ สานศาสตร์ 
สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น

มหาวิยาลัยราชภัฏล าปาง

13 นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ครูอัตราจ้าง 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล        
สพม.35

14 น.ส.วรวรรณ์  ขันปิงปุด้ ครูอัตราจ้าง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล        
สพม.35

15 น.ส.อรวรรณ  แก้วแกมเงิน ครูอัตราจ้าง อบรมการประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงาน บูรณาการฯ  (โรงเรียน
คุณธรรม สพธ.,โรงเรียนวิถีพุทธ,โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ,โครงการปฎิ
รูปการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติ
สมาธิเป็นฐาน,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,การจัดการเรียนประวัติศาสตร์) 
และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนางานคุณธรรมฯ ส าหรับครูในเขตพืน้ทีฯ่
คร้ังที ่1/2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล        
สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายบญุทวี  วิทยาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.สัมมนาโครงการผู้น าทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)

 28-29 พ.ย. 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม 
อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี จ.กรุงเทพมหานคร
2.เข้าร่วมกกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพ ผู้เรียน โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัญมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่8 ธันวาคม 2562

3.ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คร้ังที ่3/2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
วันที ่12-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองโอกาสทางการศึกษาฯ(ส.บ.ม.ท.) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันที ่14-16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แห่งประเทศไทย
1. วิทยากรหลักสูตรผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รุ่นที ่36 มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
วันที ่9-10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องอบรม คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
2. ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คร้ังที ่2 /2563  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เร่ือง การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน วันที ่21-31 กรกฎาคม 2563

3. ประชุมเชิงสามัญประจ าปี 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) วันที ่4-7 สิงหาคม 2563 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี แห่งประเทศไทย

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายบุญทวี  วิทยาคุณ 4. ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดีเด่น แห่งประเทศไทย

2 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อ านวยการ 1.ประชุมสภากาแฟ คร้ังที ่2/2563 วันที ่16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องฝูายค า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง
2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ และระดับต าบล อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง
อ.เมือง วันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ทีว่่าการอ.เมืองล าปาง
3.ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ล าปาง (ส.บ.ม.ลป.) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ล าปาง
วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (ส.บ.ม.ลป.)

4.ศึกษาดูงานหน่วยงานทีม่ีการบริหารการจัดการภายในองค์กรทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
วันที ่3 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน โรงเรียนสรรพวิทยา  อ าเภอแม่สอด 
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนสรรพวิทยา จังหวัดตาก
6. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ณ  จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดเชียงราย
7. เข้าร่วมศึกษาดูงานเพือ่แลกเปล่ียนความรู้ด้านการบริหาร 4 กลุ่มงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ 8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 

3 นางวิไลวรรณ วงศ์สวัสด์ิ ครูช านาญการ 1.เข้าร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่8 ธันวาคม 2562

2.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่28 ก.พ.63

4 นางผ่องศรี ปัทมเทศ ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ศาลากลางจ.ล าปาง
วันที ่5 พฤศจิกายน 2562 สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

5 นายเอกสิทธิ ์เปีย้ปลูก ครูช านาญการพิเศษ 1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904

ประจ ารุ่น รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ศาลากลางจ.ล าปาง
วันที ่ 5  พฤศจิกายน 2562 สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนสรรพวิทยา 
3. เข้าร่วมศึกษาดูงานเพือ่แลกเปล่ียนความรู้ด้านการบริหาร 4 กลุ่มงาน โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ณ  โรงเรียนแสนสุข  จังหวัดชลบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายเอกสิทธิ ์เปีย้ปลูก 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 

6 นายธีรยุทธ กสิรักษ์ ครูช านาญการพิเศษ 1.สถานการณ์พลังงานไฟฟูาและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที ่24 ตุลาคม 2562

2.โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจกรรมการกระจายเสียง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ณ วันที ่7-8 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ
3. เข้าร่วมศึกษาดูงานเพือ่แลกเปล่ียนความรู้ด้านการบริหาร 4 กลุ่มงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ณ  โรงเรียนแสนสุข  จังหวัดชลบุรี
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 

7 นางดวงทิวา เทพปัญญา ครูช านาญการ 1.การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
รอบส่ี เพือ่การประกันคุณภาพ  วันที ่4 ตุลาคม 2562

2.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่22 ตุลาคม 2562

8 นางพรรณี ใจสาร ครูช านาญการพิเศษ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่22 ตุลาคม 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

9 นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่22 ตุลาคม 2562

10 นางสาวบังอร มาละใจ ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่5 พฤศจิกายน 2562

11 นางหนึ่งฤทัย ทองประสม ครูอัตราจ้าง 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่5 พฤศจิกายน 2562

12 นางบุศรา ขัดทองค า ครูช านาญการพิเศษ 1.ประชุมการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ในโรงเรียนเพื่อความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย
2.วิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 (กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์)

13 นางสาวจุฬารัตน์ เปีย้เหมย ครูช านาญการ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

14 นางปาณิสรา คลองตาเนิน ครูช านาญการ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองThe Coding and Robots  Programming for ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
Computing Science Classroom งาน Thailand STEM Festival 2019

2.อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบPLC ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 (Professional Learning  Community) ชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"

"(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมชุมนุม)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางปาณิสรา คลองตาเนิน 3.การประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศ คร้ังที ่6 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
4.อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
และเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
5.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6.วทิยากรโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษามุง่สู่ความเป็นเลิศ(กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
15 นางสาวปานวาด วัชรวาลา ครูผู้ช่วย 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

16 นางรัตนา มั่นคง ครูช านาญการพิเศษ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

2. หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ศาลากลางจ.ล าปาง 
3. เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงสร้างความร่วมมือกับทางโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ในการขยายผลบองค์ความรู้เชิงวิชาการและวิธีการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยม
5. โครงการขยายผลการใช้หลักสูตร STEM เร่ือง พลังงานไฟฟูาในประเทศไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  15 - 16 สิงหาคม 2563

18 นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา ครูช านาญการพิเศษ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจ า วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

 รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่22 ตุลาคม 2562) ศาลากลางจ.ล าปาง 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา 2. โครงการขยายผลการใช้หลักสูตร STEM เร่ือง พลังงานไฟฟูาในประเทศไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  15 - 16 สิงหาคม 2563

18 นางเมตตา ดวงสนม ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ศาลากลางจ.ล าปาง 
เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

19 นางสาวธนัชพร พาสุริยนต์ ครูผู้ช่วย 1.ค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ปีการศึกษา 2562 (1-3  พฤศจิกายน 2562) ส านักงานพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ ามัน
2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.โครงการประชุมชี้แจงการเปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ประจ าปีการศึกษา 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน (20 ธันวาคม 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

องค์การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) 

4.Sex Education: Gender Lens  17 -19 มกราคม 2563 Life Skill Thailand

5..สัญญาเช่าทีเ่ป็นธรรมกับรถโดยสารสาธารณะทีป่ลอดภัย ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจ.ล าปาง
6..การศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
โรงเรียนหางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล าพูน
1. โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

20 นางสาวมณีรัตนพรณ์ วงศ์ศรี ครูผู้ช่วย 1.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่8 ธันวาคม 2562

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

(ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) (13/12/2562)

3.LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน (20 ธันวาคม 2562) Life Skill Thailand

4.Sex Education: Gender Lens 17 -19 มกราคม 2563 Life Skills Thailand

5.การศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
โรงเรียนหางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล าพูน
5. โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิด มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เข้ารับการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  ประจ าปีการศึกษา 2563 มณฑลทหารบกที ่32

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการสร้างแบบทดสอบตามแนวการทดสอบนานาชาติ 
(PISA)

21 นางสาวทรงพร อ้วนล่ า ครูผู้ช่วย 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และ กสศ.ล าปาง
การคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนเพือ่ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพ
ยุค 4.0 ของเยาวชนไทย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวทรงพร อ้วนล่ า 2.การประชุมชี้แจงการเปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูลประจ าปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
การศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล าพูน
3. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และจัดวิธีการเรียนการสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพะฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที ่1
4. เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง และด าเนินงานบูรณาการฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5. อบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับปรุงฐานความคิด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
22 นายวิชาญ ยาวิชัย ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
23 นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.

หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
24 นายเกรียงไกร หลวงเขียว ครูช านาญการ 1.เข้าร่วมการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ.เมืองล าปาง

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี วันที ่4 ตุลาคม 2562 จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายเกรียงไกร หลวงเขียว 2.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.
หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
25 นางศิริเพ็ญ สุปัญญา ครูช านาญการพิเศษ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.

(ช่วยราชการ) หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
26 นางสุชาวดี ขันโท ครูช านาญการพิเศษ 1.วิทยากรอบรมนาฏศิลป์พืน้บ้าน ณ สถานพัฒนาและฟืน้ฟูเด็กจ.ล าปาง สถานพัฒนาและฟืน้ฟูเด็กจ.ล าปาง
27 นายนิติกร เครือวัง ครู คศ.1 1.วิจิตรศิลปสั์ญจร วันที่ 14 ธันวาคม 2562 คณะวิจิตรศิลป ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และ สสวท.

ทักษะการคิดวิเคราะห์ วันที ่17 ธันวาคม 2562

3.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังที ่6 งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
เพือ่พัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที ่20 ธันวาคม 2562

28 นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา ครูผู้ช่วย 1.อบรมหลักสูตร วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทัว่ไป รุ่นที ่2/2562 โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน วันที ่7 ธันวาคม 2562 

2.อบรมหลักสูตร วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทัว่ไป รุ่นที ่2/2562 โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน วันที ่7 ธันวาคม 2562 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา 3.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้  ครู อย.น้อย 4.0 ส านักงานสาธารณสุข จ.ล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที ่4 มกราคม 2563

29 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครูช านาญการ 1.อบรมหลักสูตรสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.
หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ต่อ นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครูช านาญการ 2.Oxford Global Skills: Creating Empowered OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 

21st Century Citizen วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

3.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่7-8 ธันวาคม 2562

4.Participated in the CU On The Road Compettition (Season 3) in 2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.The English Program Teachers Workshop, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว)

Activities to apply for the 21st Century Skills. วันที ่15 ธันวาคม 2562

6."การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด มหาชน และ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

30 นายประเสริฐ ณ จันตา ครูช านาญการพิเศษ 1.The English Program Teachers Workshop. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว)

Activities to Apply 21st Century Skills  วันที ่15 ธันวาคม 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายประเสริฐ ณ จันตา 2.การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด มหาชน และ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน "วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ประจ าปี 2563"

4.โครงการเปิดโลกอาเซียน ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ าเภอบาเจาะ
5.โครงการประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง ศูนย์สังคม
อบรม Boot Camp ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

31 นางจนัญญา เสมอใจ ครูช านาญการพิเศษ 1.Oxford Global Skills: Creating Empowered 21st Century Citizen OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 
วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

2."การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด มหาชน และ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

32 นางสาวสุกัญญา เติงจันต๊ะ ครูช านาญการพิเศษ 1.Oxford Global Skills: Creating Empowered 21st Century Citizen OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 
วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

33 นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ ครูช านาญการ 1.The English Program Teachers Workshop. Activities to สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 Apply 21st Century Skills  in Secondary ESL Classes.

วันที ่15 ธันวาคม 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวดวงจนัทร์ บานทรงกจิ 2.Participated in the CU On The Road  Compettition (Season 3) in 2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.อบรมหลักสูตรสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.
หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4."การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด มหาชน และ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5.อบรม Boot Camp ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6.อบรมวิทยฐานะช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
34 นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ ครูช านาญการพิเศษ 1.Oxford Global Skills: Creating Empowered OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 

21st Century Citizen วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

1.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่7-8 ธันวาคม 2562

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ พัสดุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

35 นางสาวสิรินัน ดวงเงิน ครูผู้ช่วย 1.Oxford Global Skills: Creating Empowered 21st Century Citizen OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 
วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

2.The Sex Education Basic Training Course Life Skills Thailand
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

36 นางสาวสุภาพร หลักค า ครูช านาญการ 1.ประชุมสัมมนา โครงการ "NCGA Gran Openning  2020" สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคเหนือ

2.ประชุมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง "การจัดการศึกษารองรับ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเปล่ียนแปลงของอนาคต"

3.หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเพือ่ปูองกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 กระทรวงสาธารณสุข
4.กิจกรรมแนะแนวทีต่อบสนองต่อความต้องการของเด็กยุคใหม่ และโลกอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ในยุคดิจิทัล

37 นางสาวปานฤทัย บ้านคุ้ม ครูผู้ช่วย 1. Sex Education : Gender lens life Skill Thailand

2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทัว่ไปและ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
ขั้นความรู้เบือ้งต้น (S.S.B.T.C)

3. มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาก าลังคนเพือ่ตอบสนอง New-S-Curve มหาวิทยาลัยพะเยา
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิม่ขีดความสามารถ บริษัทซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด และ
ด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
5. บทบาทของนักศึกษาในยุค Disruptive Education มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว โรงเรียนล าปางกัลยาณี
เพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า ปี 2562

7. เตรียมพัฒน์รักองค์กร คร้ังที ่7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวปานฤทัย บ้านคุ้ม 8. การปูองกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ส านักงานสาธารณสุข อ.เมืองล าปาง
9.การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10.อบรมผู้ด าเนินการคัดกรอง หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองพิการทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

11.เข้าร่วมอบรม เสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวม
12.กิจกรรมแนะแนวทีต่อบสนองต่อความต้องการของเด็กยุคใหม่  และโลกอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ในยุคดิจิทัล
13.หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเพือ่ปูองกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 กระทรวงสาธารณสุข
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายบญุทวี  วิทยาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.สัมมนาโครงการผู้น าทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)

 28-29 พ.ย. 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม 
อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี จ.กรุงเทพมหานคร
2.เข้าร่วมกกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพ ผู้เรียน โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัญมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่8 ธันวาคม 2562

3.ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คร้ังที ่3/2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
วันที ่12-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองโอกาสทางการศึกษาฯ(ส.บ.ม.ท.) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันที ่14-16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แห่งประเทศไทย
1. วิทยากรหลักสูตรผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รุ่นที ่36 มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
วันที ่9-10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องอบรม คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
2. ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คร้ังที ่2 /2563  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เร่ือง การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน วันที ่21-31 กรกฎาคม 2563

3. ประชุมเชิงสามัญประจ าปี 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) วันที ่4-7 สิงหาคม 2563 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี แห่งประเทศไทย

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายบุญทวี  วิทยาคุณ 4. ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดีเด่น แห่งประเทศไทย

2 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อ านวยการ 1.ประชุมสภากาแฟ คร้ังที ่2/2563 วันที ่16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องฝูายค า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง
2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ และระดับต าบล อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง
อ.เมือง วันที ่24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ทีว่่าการอ.เมืองล าปาง
3.ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ล าปาง (ส.บ.ม.ลป.) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ล าปาง
วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (ส.บ.ม.ลป.)

4.ศึกษาดูงานหน่วยงานทีม่ีการบริหารการจัดการภายในองค์กรทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
วันที ่3 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน โรงเรียนสรรพวิทยา  อ าเภอแม่สอด 
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนสรรพวิทยา จังหวัดตาก
6. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ณ  จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดเชียงราย
7. เข้าร่วมศึกษาดูงานเพือ่แลกเปล่ียนความรู้ด้านการบริหาร 4 กลุ่มงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ 8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 

3 นางวิไลวรรณ วงศ์สวัสด์ิ ครูช านาญการ 1.เข้าร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่8 ธันวาคม 2562

2.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่28 ก.พ.63

4 นางผ่องศรี ปัทมเทศ ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ศาลากลางจ.ล าปาง
วันที ่5 พฤศจิกายน 2562 สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

5 นายเอกสิทธิ ์เปีย้ปลูก ครูช านาญการพิเศษ 1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904

ประจ ารุ่น รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ศาลากลางจ.ล าปาง
วันที ่ 5  พฤศจิกายน 2562 สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนสรรพวิทยา 
3. เข้าร่วมศึกษาดูงานเพือ่แลกเปล่ียนความรู้ด้านการบริหาร 4 กลุ่มงาน โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ณ  โรงเรียนแสนสุข  จังหวัดชลบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายเอกสิทธิ ์เปีย้ปลูก 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 

6 นายธีรยุทธ กสิรักษ์ ครูช านาญการพิเศษ 1.สถานการณ์พลังงานไฟฟูาและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที ่24 ตุลาคม 2562

2.โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจกรรมการกระจายเสียง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ณ วันที ่7-8 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ
3. เข้าร่วมศึกษาดูงานเพือ่แลกเปล่ียนความรู้ด้านการบริหาร 4 กลุ่มงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ณ  โรงเรียนแสนสุข  จังหวัดชลบุรี
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมปันเจิง  สพม.35 

7 นางดวงทิวา เทพปัญญา ครูช านาญการ 1.การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
รอบส่ี เพือ่การประกันคุณภาพ  วันที ่4 ตุลาคม 2562

2.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่22 ตุลาคม 2562

8 นางพรรณี ใจสาร ครูช านาญการพิเศษ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่22 ตุลาคม 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

9 นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่22 ตุลาคม 2562

10 นางสาวบังอร มาละใจ ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่5 พฤศจิกายน 2562

11 นางหนึ่งฤทัย ทองประสม ครูอัตราจ้าง 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

วันที ่5 พฤศจิกายน 2562

12 นางบุศรา ขัดทองค า ครูช านาญการพิเศษ 1.ประชุมการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ในโรงเรียนเพื่อความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย
2.วิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 (กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์)

13 นางสาวจุฬารัตน์ เปีย้เหมย ครูช านาญการ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

14 นางปาณิสรา คลองตาเนิน ครูช านาญการ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองThe Coding and Robots  Programming for ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
Computing Science Classroom งาน Thailand STEM Festival 2019

2.อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบPLC ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 (Professional Learning  Community) ชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"

"(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมชุมนุม)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางปาณิสรา คลองตาเนิน 3.การประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สู่ความเป็นเลิศ คร้ังที ่6 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
4.อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
และเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
5.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6.วทิยากรโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษามุง่สู่ความเป็นเลิศ(กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
15 นางสาวปานวาด วัชรวาลา ครูผู้ช่วย 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลักสูตรจิตอาสา วปร. สพม.35

16 นางรัตนา มั่นคง ครูช านาญการพิเศษ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

2. หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ศาลากลางจ.ล าปาง 
3. เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงสร้างความร่วมมือกับทางโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ในการขยายผลบองค์ความรู้เชิงวิชาการและวิธีการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยม
5. โครงการขยายผลการใช้หลักสูตร STEM เร่ือง พลังงานไฟฟูาในประเทศไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  15 - 16 สิงหาคม 2563

18 นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา ครูช านาญการพิเศษ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจ า วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

 รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่22 ตุลาคม 2562) ศาลากลางจ.ล าปาง 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา 2. โครงการขยายผลการใช้หลักสูตร STEM เร่ือง พลังงานไฟฟูาในประเทศไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  15 - 16 สิงหาคม 2563

18 นางเมตตา ดวงสนม ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ศาลากลางจ.ล าปาง 
เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

19 นางสาวธนัชพร พาสุริยนต์ ครูผู้ช่วย 1.ค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ปีการศึกษา 2562 (1-3  พฤศจิกายน 2562) ส านักงานพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ ามัน
2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.โครงการประชุมชี้แจงการเปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ประจ าปีการศึกษา 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน (20 ธันวาคม 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

องค์การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) 

4.Sex Education: Gender Lens  17 -19 มกราคม 2563 Life Skill Thailand

5..สัญญาเช่าทีเ่ป็นธรรมกับรถโดยสารสาธารณะทีป่ลอดภัย ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจ.ล าปาง
6..การศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
โรงเรียนหางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล าพูน
1. โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

20 นางสาวมณีรัตนพรณ์ วงศ์ศรี ครูผู้ช่วย 1.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่8 ธันวาคม 2562

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

(ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) (13/12/2562)

3.LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน (20 ธันวาคม 2562) Life Skill Thailand

4.Sex Education: Gender Lens 17 -19 มกราคม 2563 Life Skills Thailand

5.การศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
โรงเรียนหางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล าพูน
5. โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิด มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เข้ารับการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  ประจ าปีการศึกษา 2563 มณฑลทหารบกที ่32

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการสร้างแบบทดสอบตามแนวการทดสอบนานาชาติ 
(PISA)

21 นางสาวทรงพร อ้วนล่ า ครูผู้ช่วย 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และ กสศ.ล าปาง
การคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนเพือ่ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพ
ยุค 4.0 ของเยาวชนไทย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวทรงพร อ้วนล่ า 2.การประชุมชี้แจงการเปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูลประจ าปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
การศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล าพูน
3. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และจัดวิธีการเรียนการสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพะฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที ่1
4. เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง และด าเนินงานบูรณาการฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5. อบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับปรุงฐานความคิด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
22 นายวิชาญ ยาวิชัย ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
23 นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล ครูช านาญการ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.

หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
24 นายเกรียงไกร หลวงเขียว ครูช านาญการ 1.เข้าร่วมการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ.เมืองล าปาง

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี วันที ่4 ตุลาคม 2562 จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายเกรียงไกร หลวงเขียว 2.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.
หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
25 นางศิริเพ็ญ สุปัญญา ครูช านาญการพิเศษ 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.

(ช่วยราชการ) หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
26 นางสุชาวดี ขันโท ครูช านาญการพิเศษ 1.วิทยากรอบรมนาฏศิลป์พืน้บ้าน ณ สถานพัฒนาและฟืน้ฟูเด็กจ.ล าปาง สถานพัฒนาและฟืน้ฟูเด็กจ.ล าปาง
27 นายนิติกร เครือวัง ครู คศ.1 1.วิจิตรศิลปสั์ญจร วันที่ 14 ธันวาคม 2562 คณะวิจิตรศิลป ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และ สสวท.

ทักษะการคิดวิเคราะห์ วันที ่17 ธันวาคม 2562

3.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังที ่6 งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
เพือ่พัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที ่20 ธันวาคม 2562

28 นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา ครูผู้ช่วย 1.อบรมหลักสูตร วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทัว่ไป รุ่นที ่2/2562 โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน วันที ่7 ธันวาคม 2562 

2.อบรมหลักสูตร วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทัว่ไป รุ่นที ่2/2562 โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน วันที ่7 ธันวาคม 2562 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา 3.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้  ครู อย.น้อย 4.0 ส านักงานสาธารณสุข จ.ล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที ่4 มกราคม 2563

29 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครูช านาญการ 1.อบรมหลักสูตรสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.
หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ต่อ นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครูช านาญการ 2.Oxford Global Skills: Creating Empowered OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 

21st Century Citizen วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

3.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่7-8 ธันวาคม 2562

4.Participated in the CU On The Road Compettition (Season 3) in 2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.The English Program Teachers Workshop, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว)

Activities to apply for the 21st Century Skills. วันที ่15 ธันวาคม 2562

6."การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด มหาชน และ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

30 นายประเสริฐ ณ จันตา ครูช านาญการพิเศษ 1.The English Program Teachers Workshop. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว)

Activities to Apply 21st Century Skills  วันที ่15 ธันวาคม 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นายประเสริฐ ณ จันตา 2.การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด มหาชน และ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน "วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ประจ าปี 2563"

4.โครงการเปิดโลกอาเซียน ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ าเภอบาเจาะ
5.โครงการประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง ศูนย์สังคม
อบรม Boot Camp ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

31 นางจนัญญา เสมอใจ ครูช านาญการพิเศษ 1.Oxford Global Skills: Creating Empowered 21st Century Citizen OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 
วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

2."การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด มหาชน และ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

32 นางสาวสุกัญญา เติงจันต๊ะ ครูช านาญการพิเศษ 1.Oxford Global Skills: Creating Empowered 21st Century Citizen OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 
วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

33 นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ ครูช านาญการ 1.The English Program Teachers Workshop. Activities to สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 Apply 21st Century Skills  in Secondary ESL Classes.

วันที ่15 ธันวาคม 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวดวงจนัทร์ บานทรงกจิ 2.Participated in the CU On The Road  Compettition (Season 3) in 2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.อบรมหลักสูตรสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  วปร.
หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ (วันที ่5 พฤศจิกายน 2562) สถานทีอ่บรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4."การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด มหาชน และ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5.อบรม Boot Camp ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6.อบรมวิทยฐานะช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
34 นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ ครูช านาญการพิเศษ 1.Oxford Global Skills: Creating Empowered OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 

21st Century Citizen วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

1.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่7-8 ธันวาคม 2562

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ พัสดุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

35 นางสาวสิรินัน ดวงเงิน ครูผู้ช่วย 1.Oxford Global Skills: Creating Empowered 21st Century Citizen OXFORD UNIVERSITY PRESS และ 
วันที ่29 พฤศจิกายน 2562 SE-EDUCATION Public Company Limited

2.The Sex Education Basic Training Course Life Skills Thailand
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

36 นางสาวสุภาพร หลักค า ครูช านาญการ 1.ประชุมสัมมนา โครงการ "NCGA Gran Openning  2020" สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคเหนือ

2.ประชุมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง "การจัดการศึกษารองรับ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเปล่ียนแปลงของอนาคต"

3.หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเพือ่ปูองกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 กระทรวงสาธารณสุข
4.กิจกรรมแนะแนวทีต่อบสนองต่อความต้องการของเด็กยุคใหม่ และโลกอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ในยุคดิจิทัล

37 นางสาวปานฤทัย บ้านคุ้ม ครูผู้ช่วย 1. Sex Education : Gender lens life Skill Thailand

2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทัว่ไปและ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
ขั้นความรู้เบือ้งต้น (S.S.B.T.C)

3. มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาก าลังคนเพือ่ตอบสนอง New-S-Curve มหาวิทยาลัยพะเยา
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิม่ขีดความสามารถ บริษัทซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด และ
ด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
5. บทบาทของนักศึกษาในยุค Disruptive Education มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว โรงเรียนล าปางกัลยาณี
เพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า ปี 2562

7. เตรียมพัฒน์รักองค์กร คร้ังที ่7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ



24

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

นางสาวปานฤทัย บ้านคุ้ม 8. การปูองกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ส านักงานสาธารณสุข อ.เมืองล าปาง
9.การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10.อบรมผู้ด าเนินการคัดกรอง หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองพิการทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

11.เข้าร่วมอบรม เสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวม
12.กิจกรรมแนะแนวทีต่อบสนองต่อความต้องการของเด็กยุคใหม่  และโลกอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ในยุคดิจิทัล
13.หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเพือ่ปูองกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 กระทรวงสาธารณสุข
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายสุทิน  คงสนุ่น ผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA 

Online)
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารชมรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดล าปาง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

2 นางถวิล   มิ่งสมร ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3 นายพิษณุ ปิจดี ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

3.วิทยากร โครงการช้างเผือก รายวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

5.เข้าร่วมโครงการสัมมนาการศึกษา เร่ือง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับ PIM 
มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นน าของอาเซียน ทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย

ปัญญาภิวัฒน์

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นายพิษณุ ปิจดี ครู คศ.2 6.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

4 นางสาวชุติกานต์  ทามา ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน         
ล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

4.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี

5.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

5 นางสาวพิชชาภา  ตรียกูล ครูผู้ช่วย 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

3.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ        
 เขลางค์นคร

4.เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนประจ าภาคเรียนที ่2          
 ประจ าปี 2563

กศน. อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางสาวพิชชาภา  ตรียกูล ครูผู้ช่วย 5.เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

6.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

6 นางอ าไพ พิชิตสันต์ ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 ล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน           
 บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
Environmental Youth Ranger

สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ    
 จ.ล าปาง

4.เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนประจ าภาคเรียนที ่2          
 ประจ าปี 2563

กศน. อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง

7 นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 ล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน           
 บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
Environmental Youth Ranger

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง            
จ.อุดรธานี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ ครู คศ.2 4.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
Environmental Youth Ranger

สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ    
 จ.ล าปาง

5.เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ น าเสนอผลงาน สรรสร้างเด็กไทย” โรงเรียนเสด็จ
ชยางค์กูลวิทยา

โรงเรียนเสด็จชยางค์กูลวิทยา อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง

6.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

7.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ                      
    (ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญช)ี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งแก่ครูผู้ดูแลเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวัง       
  คุณภาพส่ิงแวดล้อม

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่2 ล าปาง

9.เข้าร่วมการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และ
การบันทึก MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

8 นางจิราพร  ใจแปง ครู คศ.2 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

2.เข้าร่วมการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และ
การบันทึก MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

9 นางสาวรัชนี   กามาด ครู คศ.2 2.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางสาวรัชนี  กามาด ครู ค.ศ.2 3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

4.เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนประจ าภาคเรียนที ่2 
ประจ าปี 2563

กศน. อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง

5.เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ -ดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์                
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

6.เข้าร่วมการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และ
การบันทึก MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

7.เข้าร่วมประชุมแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการห้องงเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

8.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

10 นายเอกณัฎฐ์  ใจลา ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
ทางเลือกของประเทศ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

2.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายเอกณัฎฐ์  ใจลา ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และ
การบันทึก MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

11 นายสมชาย  พันธุสั์นติกุล ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค Digital โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

4.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการตัดสินส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ส าหรับครู
 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร

12 นางสาวชนากานต์ ก้อนแหวน ครูผู้ช่วย 1.เข้าร่วมโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
ทางเลือกของประเทศ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

2.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิต
อาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค Digital โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
4.วิทยากรในโครงการ เปิดฟ้าตามหาดาว โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
5.เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 35

6.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

13 นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว ครู คศ.3 1.งานขุมนุมลูกแห่งชาติ คร้ังที ่21 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นายสรภูมิ  เจียงสงวน ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32

3.น านักเรียนเข้าสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดล าปาง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

4.เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

14 นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.การเข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนว คร้ังที ่13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3.การเข้าร่วมสัมมนาและอบรมโครงการ “PIM Education Relationship Program”       
 คร้ังที ่77 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร “ศิลป์ - การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม”่

ปัญญาภิวัฒน์

4.การเข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา 2563

 มหาวิทยาลัยพะเยา

5.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

6.เข้าร่วมโครงการสัมมนาการศึกษา เร่ือง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับ PIM 
มหาวิทยาลัย     แห่งองค์กรธุรกิจชั้นน าของอาเซียน ทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข ครู คศ.2 7.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

8.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนะเด็กไทยให้พบแนว เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ ด้าน
การแนะแนวการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Sumsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบ
อาชีพส าหรับครูมัธยม”

Samsung Career Discovery

9.เข้าร่วมโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour” ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้ครูผู้สอนในเร่ืองทัศนคติทีดี่ต่อคนพิการ การคัดกรอง การ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) และการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IIP)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เข้าร่วมโครงการและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวที่
ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพยุคดิจิตอล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เข้าร่วมโครงการอบรมการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพจิตที ่1
15 นายอุเทน  ระวังวงศ์ ครู คศ.3 1.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีข่อมีวิทย

ฐานะช านาญการ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ล าปาง

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

16 นายตระกูลพันธุ ์ กันไว ครู คศ.3 1.เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นายตระกูลพันธุ ์ กันไว ครู คศ.3 2.เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน        
ล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

4.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน           
 บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

5.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน           
 บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

6.เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค 
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

8.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

9.การอบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอาการ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหัสหลักสูตร 62037

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย/
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นายตระกูลพันธุ ์ กันไว ครู ค.ศ.3 เข้าร่วมประชุมแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการห้องงเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารชมรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดล าปาง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

17 นายกิติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

เข้าร่วมการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และ
การบันทึก MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

18 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน         
ล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค 
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

4.เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนประจ าภาคเรียนที ่2          
 ประจ าปี 2563

กศน. อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง

19 นางเสาวนีย์ รักมิตร ครู คศ.2 1.เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)         
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางเสาวนีย์ รักมิตร ครู คศ.2 2.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 ล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

นางเสาวณีย์  รักมิตร ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และ
การบันทึก MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

20 นางสาวสุมาลี มูลค า ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

3.เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนประจ าภาคเรียนที ่2         
 ประจ าปี 2563

กศน. อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง

22 นางสาวปารณีย์  บุญสม ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางสาวปารณีย์  บุญสม ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

23 นายคงเดช เทพค าปิว๋ ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อเร่ือง “มาฟังคนบ่าเก่า เล่าเร่ืองความหลัง เมื่อคร้ังอดีตยังเป็น
วิเชตนคร”

ลานเจ้าพ่อพญาค าลือ อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง

24 นางสายพิณ กันไว ครู คศ.3 1.เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงแรมคุ้มภูค า อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดุง
วิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี

4.เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Maximizing Student Engagement 2019” Total Education Solutions (TES) 
Thailand

5.เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ น าเสนอผลงานสรรสร้างเด็กไทย”โรงเรียนเสด็จชยางค์
กูลวิทยา

โรงเรียนเสด็จชยางค์กูลวิทยา อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง

6.เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการทางการศึกษา วิชาการวิชาชีพ แสดงเกียรติประวัติและผลงาน โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
7.เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อเร่ือง “มาฟังคนบ่าเก่า เล่าเร่ืองความหลัง เมื่อคร้ังอดีตยังเป็น
วิเชตนคร”

ลานเจ้าพ่อพญาค าลือ อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางสายพิณ กันไว ครู คศ.3 8.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค 
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

9.เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Maximizing Student Engagement 2019” Total Education Solutions (TES) 
Thailand

เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

25 นางมูรติ  จัดของ ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน        
ล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมกิจกรรมผู้ประสานงานโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประชุมสัมมนาวิชาการ 
เร่ืองความปลอดภัยในสถานศึกษา

โรงแรมบุษย์น้ าทอง  อ.เมืองล าปาง        
 จ.ล าปาง

1.เข้าร่วมสัมมนาพิพิธภัณฑ์เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจ าปี 2562 พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนท์ศึกษา 
(เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.
แม่เมาะ จ.ล าปาง

2.ท าดีท าง่ายให้เลือด สภากาชาดไทยและกาชาดจ.ล าปาง
3.หลักสูตรต้านทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4.ครูแกนน้ า อย.น้อย สาธารณสุขจ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางมูรติ  จัดของ ครู ค.ศ.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการน้อมน าพระ
บรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการ
เพือ่จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทีเ่กี่ยวกับด้านคุณธรรมฯ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านประวัติศาสตร์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

26 นายปิติพงษ์ ปิน่แก้ว ครู คศ.1 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

เข้าร่วมประชุมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA 
Online)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เข้าร่วมโครงการและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวที่
ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพยุคดิจิตอล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

27 นายวิศิษฐ์  ชื่อหลาย ครู คศ.2 1.เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้แก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง
ผู้น านักปรัชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

โรงแรมล าปางเวียงทอง อ.เมืองล าปาง     
จ.ล าปาง

2.กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตย วุฒิสภา
28 นางสาวมัลลิกา    เจริญเนตร ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          

 บุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

29 นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 ล าปางกัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน           
   บุญวาทย์วิทยาลัย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ ครู คศ.2 3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน           
  บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

4.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานแลคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา     สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ       
เขลางค์นคร

5.เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Maximizing Student Engagement 2019” Total Education Solutions (TES) 
Thailand

6.เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนประจ าภาคเรียนที ่2          
    ประจ าปี 2563

กศน. อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง

7.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ        
เขลางค์นคร

30 นางสายชล วันมหาใจ ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

31 นางณัฐรดา  ระวังวงศ์ ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน           
  บุญวาทย์วิทยาลัย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางณัฐรดา  ระวังวงศ์ ครู คศ.2 2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน           
 บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

32 นางณัฐวดี  ธรรมเดชะ ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
3.การอบรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลหลักสูตร Visual Thinking การคิดและการส่ือสาร
การคิดด้วยภาพ

 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ       
จัดการศึกษามัธยมศึกษาจ.ล าปาง

4.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

5.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

33 นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

4.เข้าร่วมโครงการประชุมเสวนาการส่งแบบ 4117 และการช าระภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

ส านักงานสรรพากรพืน้ทีล่ าปาง อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง



41

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

34 นางวิลาวัณย์ สายหยุด ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
บุญวาทย์วิทยาลัย

ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน           
  บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

4.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลลางค์นคร อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

นางวิลาวัณย์ สายหยุด ครู คศ.2 5.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

6.เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Maximizing Student Engagement 2019” Total Education Solutions (TES) 
Thailand

7.เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ น าเสนอผลงาน สรรสร้างเด็กไทย”โรงเรียน           
เสด็จชยางค์กูลวิทยา

โรงเรียนเสด็จชยางค์กูลวิทยา จ.ล าปาง

8.เข้าร่วม “การฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า” กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที ่6 แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

9.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู “การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
ในยุค Digital” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางวิลาวัณย์ สายหยุด ครู คศ.2 10.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

11.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ (ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญช)ี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

35 นายธนา คงธนไพบูลย์กุล ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู “การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
ในยุค Digital” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

36 นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดุง
วิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

3.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีข่อมีวิทย
ฐานะช านาญการ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจ.ล าปาง

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

37 นายชยากร  ชัยลังกา ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปางกัลยาณี โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

38 นางกรกนก  จ ารัส ครู คศ.2 1.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู “การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
           ในยุค Digital” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

2.เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญและการยื่นขอรับบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

39 นางสมร ดีพัฒนกุล ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”           
หลักสูตรจิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
บุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน          
 บ้านดุงวิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

4.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู “การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
    ในยุค Digital” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

40 นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

3.เข้าร่วมเวที “สัญญาเช่า ทีเ่ป็นธรรมกับรถโดยสารสาธารณะทีป่ลอดภัย” ศูนย์พิทักษ์สิทธิจ.ล าปาง
41 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร

จิตอาสา 904

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น ครู คศ.2 2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดุง
วิทยา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

3.เข้าร่วมอบรมโครงการ 60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน ร่วมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายฝุ่น 
P.M. 2.5

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

4.ประชุมเตรียมวิทยากรอบรมครูหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและโค้ดด้ิง 
ระดับมัธยมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

5.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับวิทยากรแกนน า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
6.เข้าร่วมอบรม Trainning For The Future โครงการ 60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน ร่วมสร้าง
แนวทางป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

42 นายสงัด ปลุกเศก ครู คศ.3 1.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีข่อมีวิทย
ฐานะช านาญการ

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์  จ.ล าปาง

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

3.เข้าร่วมอบรมโครงการ 60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน ร่วมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายฝุ่น 
P.M. 2.5

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

4.เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการทางการศึกษา วิชาการวิชาชีพ แสดงเกียรติประวัติและผลงาน โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
5.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค Digital" โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
6.การอบรม TRANING FOR THE FUTURE โคงการ 60 ปี มจธ.60 โรงเรียน ร่วมสร้างแนว 
         ทางป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นายสงัด  ปลุกเศก ครู ค.ศ.3 7.เข้าร่วมประชุมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA 
Online)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

45 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย ครู คศ.2 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค Digital" โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
46 นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย ครู คศ.2 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร

จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค 
Digital"

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

4.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
47 นางพนิดา  สถาพร ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร

จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปางกัลยาณี โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
3.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

4.เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ”

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง จ.ล าปาง

5.ประชุมเตรียมวิทยากรอบรมครูหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและโค้ดด้ิง    
            ระดับมัธยมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

6.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ครู "การใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในยุค Digital" โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

48 นายสุรกิจ อุปนันท์ ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ต่อ นายสุรกิจ อุปนันท์ ครู คศ.3 3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดุง
วิทยา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

4.เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบ ระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน (O-Net) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 (ล าปาง)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

นายสุรกิจ  อุปนันท์ ครู ค.ศ.3
เข้าร่วมคณะกรรมการการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และก าหนดราคากลางรายการ
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา แบบ มอก.

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

49 นายเสกสรร กาวินชัย ครู คศ.4 1.เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร
จิตอาสา 904

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการศึกษาของครูทีไ่ด้รับรางวัล พร้อมการประชุมเพือ่เตรียม
ความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าโครงการขยายผลต่อยอดความเชี่ยวชาญของ
ครู

 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

3.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ.ล าปาง คร้ังที ่12/2562 ส านักงานศึกษาธิการจ.ล าปาง อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง

4.เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร การประดิษฐ์ลวดลายฉลุจากเศษไม้ให้กับกลุ่มผู้
พิการ และประชาชนในพืน้ที่

ชมรมคนพิการต าบลนิคมพัฒนา อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

นายเสกสรร กาวินชัย ครู คศ.4 5.เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อเร่ือง “มาฟังคนบ่าเก่า เล่าเร่ืองความหลัง เมื่อคร้ังอดีตยังเป็น
วิเชตนคร”

ลานเจ้าพ่อพญาค าลือ อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง

6.การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการศึกษาของครูทีไ่ด้รับรางวัล พร้อมการประชุมเพือ่เตรียม
ความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าโครงการขยายผลต่อยอดความเชี่ยวชาญของ
ครู

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

7.ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ.ล าปาง ศึกษาธิการจ.ล าปาง
8.การถ่ายทอดผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม             
น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จ.อุดรธานี

9.การจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม คร้ังที ่11 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
น านักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมวิหารไม้ภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น วัดไหล่หิน อ าเภอเกาะคา วัดปงยางคก 

อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง และ วัดต้น
แกว๋น อ าเภอหางดง วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

51 นายพีรยุทธ ต่อสกุลศักด์ิ ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

52 นายสังคม พูดสัตย์ ครู คศ.3 1.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดุง
วิทยา

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแจห้่มวิทยา

53 นายธนธรณ์  ธรรมเดชะ ครู คศ.1 2.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนล าปางกัลยาณี โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
3.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดุงวทิยา โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

54 นางศิริญญา  ภวภูตานนท์ ครู ค.ศ.2 1.เข้าร่วมการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และ
การบันทึก MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

55 นางสาวนิชาภา  ก๋องต๊ิบ ครูผู้ช่วย 1.เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2.เข้าร่วมอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพม.35 ทีไ่ม่ผ่านการอบรม

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

3.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

56 นางสาวสุณิสา  บุญผล ครูผู้ช่วย 1.เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2.เข้าร่วมอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพม.35 ทีไ่ม่ผ่านการอบรม

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

3.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

57 นายจ ารัสชาติ ไชยวุฒิ ครู ค.ศ.2 1.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

58 นายสกลศักด์ิ  มีธรรม พนกังานราชการ 2.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

59 นางนงนุช ห้องพ่วง พนกังานราชการ 3.เข้าร่วมโครงการประชุมเสวนาการส่งแบบ 4117 และการช าระภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

ส านักงานสรรพากรพืน้ทีล่ าปาง อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสาวเปรมสินี  การินตา ครู ค.ศ. 1 โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง)ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศและกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

2 นางทัศนีย์    นันติชัย ครู ค.ศ. 3 1.การอบรมโครงการจติอาสาพระราชทาน 904 วปร.หัวขอ้ สถาบันพระมหากษัตริยก์บัประเทศไทย สพม.เขต 35

2.การอบรมจิตอาสาตามโครงการหน่วยพระราชทาน 904 สพม.เขต 35

3.กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.35 สพม.เขต 35

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเร่ือง 21st Century Skills in Secondary ESL Classes สถาบันพัฒนาวิชาการ(พว.)

3 นางสาวสาวิตรี  บุญเชื่อม ครู ค.ศ. 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง
4 นางสุดา  แอ้มอุตม์ ครู ค.ศ. 2 เทคนิคการสอนภาษาจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 นายธนากร  แก้วบุญเรือง ครู ค.ศ. 1 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (6 ชั่วโมง) สพม.เขต 35

2.ผ่านการอบรมการศึกษาหลักสูตรกรรมการคุมสอบ ในการพัฒนาบุคลากร            
ด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทอรนิกส์ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ทักษะทีส่ าคัญใน
ศตวรรษที ่21 ในการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนทีใ่ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่องใน
ชั้นเรียน”

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

6 นางสาวพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง ครูผู้ช่วย การใช้คู่มือครู หนังสือเรียนภาษาเกาหลี สพฐ.

7 นางสาวดุริยา   เลาหาง ครูผู้ช่วย 1.การจัดการศึกษาเพือ่ป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุข คุรุสภา
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญีปุ่น่ เจแปนฟาวน์เดชั่น

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเถินวิทยา

นางสาวดุริยา   เลาหาง ครูผู้ช่วย 3.วิเคราะห์สังคมอีก 15 ปีข้างหน้าของนักเรียนทีเ่รียนภาษาญีปุ่น่ เจแปนฟาวน์เดชั่นและโรงเรียนยพุราชวทิยาลัย

4.อบรมโครงการ English FIT Camp ตอน "เปล่ียนความกลัวเป็นความกล้า ฝึกทักษะ
ภาษาไปกับครูหวาน

ทีมงาน Kru Whan English On Air

8 นางสาวจิตตินันท์  พูลผล ครู ค.ศ. 2 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 
"หลักสูตรประจ า"รุ่นที ่1/61 และ
วิทยากรจิตอาสาจังหวัดล าปาง

2.ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า   อ.เสริมงาม จ.ล าปาง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเถนิวิทยา
9 นางวงเดือน  ปัญญาบุตร ครู ค.ศ. 2 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

"หลักสูตรประจ า"รุ่นที ่1/61 และ
วิทยากรจิตอาสาจังหวัดล าปาง

2.ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า   อ.เสริมงาม จ.ล าปาง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเถนิวิทยา
3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประสานใจ เสริมพลัง ขับเคล่ือนสู่โรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ เขตสุขภาพที ่1 ปี 2563

ศูนย์อนามัยที ่1 เชียงใหม่

10 นางรุ้งทอง  แสนค า ครู ค.ศ. 2 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 
"หลักสูตรประจ า"รุ่นที ่1/61 และ
วิทยากรจิตอาสาจังหวัดล าปาง

2.ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า   อ.เสริมงาม จ.ล าปาง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเถนิวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเถินวิทยา

11 นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส ครู ค.ศ. 2 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 
"หลักสูตรประจ า"รุ่นที ่1/61 และ
วิทยากรจิตอาสาจังหวัดล าปาง

2.ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า   อ.เสริมงาม จ.ล าปาง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเถนิวิทยา
12 นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์ ครู ค.ศ. 1 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

"หลักสูตรประจ า"รุ่นที ่1/61 และ
วิทยากรจิตอาสาจังหวัดล าปาง

13 นาสาวดลยา  มะโนบาง ครูผู้ช่วย 1.โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและ       
กิจการโทรทัศน์

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

2.ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า   อ.เสริมงาม จ.ล าปาง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเถนิวิทยา
14 นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล ครู ค.ศ. 3 1.การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ สพม.เขต 35

2.การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สพม.เขต 35

3.ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเถินวิทยา
15 นางวาสนา   ศิริญานันท์ ครู ค.ศ. 3 1.การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.เขต35

2.กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รร.เถินวิทยา
16 นางสาวพิสดา     เมืองค าบุตร ครู ค.ศ. 3 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 

"หลักสูตรประจ า"รุ่นที ่1/61 และ
วิทยากรจิตอาสาจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเถินวิทยา

นางสาวพิสดา     เมืองค าบุตร ครู ค.ศ. 3 2.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 
วปร. "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่3/62

17 นางปาริชาติ    ดวงดี ครู ค.ศ. 2 1.อบรมสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รร.เถินวิทยา

18 นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ชุ่ม ครู ค.ศ. 2 1.อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลด
เปล่ียนโลก ภายใต้โครงการลดเปล่ียนโลกกับโตโยต้า โตโยต้าเมืองสีเขียว

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันดาราศาสตร์ในโรงเรียน  (Astronomy Day in School) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

3.ค่ายอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชนเพือ่โลกทีย่ั่งยืน ปี 8 (ภาคเหนือ) ในฐานะทีป่รึกษา
กลุ่มเยาวชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ กฟผ.

19 นางสาวเฉลิมศรี  ปวงลังกา ครู ค.ศ. 1 1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตรอาสา 904 วปร.             
หลักสูตรหลักประจ า “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

สพม.เขต 35

2.ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการห้องเรียนเสริมศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์

ร.ร.เถินวิทยา

20 นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา ครู ค.ศ. 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูแกนน า สสวท. หลักสูตรด้านการจัดการ
เรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเถินวิทยา

21 นางสาวชนกขวัญ  ศรีค า ครู ค.ศ. 2 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษา” โครงการอบรมกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน

2.ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

3.เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” โครงการห้องเรียน
เสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในวันที ่18 มกราคม
 2563 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 190 (วัดล้อมแรด) อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง

โรงเรียนเถินวิทยา

22 นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล ครู ค.ศ. 1 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ/2.ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา” โครงการอบรมกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

กระทรวงพลังงาน

2.เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 190

23 นางสาวรัชนีกร  กันธิวงศ์ ครู ค.ศ. 1 1.ได้เข้าร่วมอบรมเร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
 รุ่นที ่๒

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2.ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” โครงการห้องเรียนเสริมศักยภาพ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
24 นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกุล ครู ค.ศ. 1 1.ประชุมปฏิบัติการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) สพม.เขต35

2.ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

สพม.เขต35

3.ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา  (V-NET) มทร.ล้านนา ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเถินวิทยา

นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกุล ครู ค.ศ. 1 4.อบรมเชิงปฎบิติัการเพือ่พัฒนาครูแกนน า สสวท. หลักสูตรด้านการจดัการเรียนรู้วิชา เคมี สสวท.

25 น.ส.บรรณฑรวรรณ  อินต๊ะวงศ์ษา ครู ค.ศ. 1 1.อบรมเร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.เข้าร่วมกิจกรรม ต้นกล้า  ท้าหมอกควัน ศูนย์วิจัยส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยวิจัย

บูรณาการด้านหมอกควัน
26 นางสาววชิรา สุภาสอน ครูผู้ช่วย 1.อบรม เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย รุ่นที ่2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

3.อบรม TRAINING FOR THE FUTURE โครงการ 60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน ร่วมสร้าง
แนวทางป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
พระจอมเกล้าธนบุรี

4.อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจ าปี 2563
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

27 นางสาวชนากานต์  กุลาวงศ์ ครู ค.ศ. 2 ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการหอ้งเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา
28 นางพรทิพย์  ข้ามเจ็ด ครู ค.ศ. 1 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเถินวิทยา
29 นางสาวนวพร  อะกะเรือน ครู ค.ศ. 1 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเถินวิทยา
30 นางสาวกาญจนา    ศิริวงค์ ครู ค.ศ. 3 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 

วปร. "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่3/62

31 นางอัญชลี  วงศ์ใหม่ ครู ค.ศ. 2 1.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

2.อบรมเชิงปฏิบัติหารเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี และพัสดุ สพม.35

32 นางผกาพรณ์  เชื้อเมืองพาน ครู ค.ศ. 3 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การจัดการศึกษาเพือ่ป้องกันแก้ไข ปัญหา เหล้า 
บุหร่ี ด้วยค าพ่อสอน” คร้ังที ่4

กระทรวงศึกษาธิการ



55

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเถินวิทยา

นางผกาพรณ์  เชื้อเมืองพาน ครู ค.ศ. 3 2.เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” โครงการห้องเรียนเสริม ศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเถินวิทยา

33 นางศิริพร  วอนมณี ครู ค.ศ. 2 อบรมเชิงปฏิบัติหารเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี และพัสดุ สพม.35

34 นางสาวสุพัตรา  ประสิทธิกานนท์ ครู ค.ศ. 1 1.การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์ คร้ังที ่28 คณะศึกษาศาสตร์
2.“บทบาทของการวิจัย วัดผล และประเมินผลทางการศึกษา ในบริบทการเปล่ียนแปลง
สังคมโลก”

มหาวิทยาลัยนเรศวร

35 นายวสันต์  สายเหมย ครู ค.ศ. 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด สพม.35

36 นางพนมพร  อุบลศรี ครู ค.ศ. 2 อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

37 นายทิวา  ดวงไชย ครู ค.ศ. 3 อบรมการขับขี่ปลอดภัย ขนส่งล าปางสาขาเถิน
39 นางสาวภรภัทร  พลับพลา ครู ค.ศ. 2 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 

วปร. "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่3/62

40 นางศิริกุล  ค าพิมูล ครู ค.ศ. 2 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจิตอาสาหลักสูตรประจ ารุ่นที ่
1/61 วิทยากรจิตอาสาจังหวัดล าปาง

41 นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์ ครู ค.ศ. 1 1.การอบรมตามกิจกรรม "ชี้ทางศิลป"์ แด่ครูสู่เยาวชน คร้ังที ่1                           
ประจ าปีงบประมาณ 2562

ศูนย์ส่งเสริมศิลปชีพระหว่างประเทศ
(องค์กรมหาชน) จังหวัดอุตรดิตถ์

2.การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนสาระศิลปะ สพม.35 เร่ืองการประชุม
เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC)

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สพม.35 โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเถินวิทยา

นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์ ครู ค.ศ. 1 3.การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โรงเรียนเถินวิทยา
42 นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน ครู ค.ศ. 1 1.ประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะด้วยรูปแบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สพม.35 โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี

2.กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนเถินวิทยา เนื่องในวันดาราศาสตร์(Astronomy Day 
in Schools)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโรงเรียนเถินวิทยา

3.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
(ผู้ปฏิบัติรงานด้านพัสดุ)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

43 นายกรณ์  อินเรือง ครูผู้ช่วย การประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะด้วยรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สพม.35 โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี

44 นางสาวณัฏฐิกานต์  ชมศิริ คร คศ.1 1.การอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรจิตอาสา 904

2.โครงการพัฒนาการจัดท าแผนแม่บท สาธารณสุขจังหวัดล าปาง
3.ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563 ทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
4.รับฟังน าเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังที ่9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5.น านักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที ่3 ฝึกภาคสนาม มณฑลทหารบกที ่32

45 นายอภิชาติ  อินมะกอก คร คศ.1 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ค าปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล าปาง

46 นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์ ครูอัตรจ้าง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 
วปร. "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่3/62
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเถินวิทยา

47 นายภรัณยู  อินจันทร์ ครูอัตรจ้าง เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48 นางสาวไพลิน หมอยา ครูอัตรจ้าง การสอนภาษาอังกฤษนักเรียนในศตวรรษที ่21 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
49 นางสาวจิตตกามาศ    มีเดช ครูอัตรจ้าง 1.The English Program Teachers Workshop, Activities to Apply 21st Century 

Skills in Secondary ESL

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

2.อบรมโครงการ English FIT Camp ตอน "เปล่ียนความกลัวเป็นความกล้า ฝึกทักษะ
ภาษาไปกับครูหวาน

ทีมงาน Kru Whan English On Air

50 นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล ครู คศ.1 ได้เข้ารับการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 มณฑลทหารบกที ่32

51 นายอภิชาติ  อินมะกอก ครู คศ.1 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับ สพม.35

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รุ่นที ่1
52 นางสาวชนกขวัญ  ศรีค า ครู คศ.2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ

ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา- โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที1่

53 นางสาวบรรณฑรวรรณ อนิต๊ะวงศ์ษา ครู คศ.1 1.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา- โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที1่

54 นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ชุ่ม ครู คศ.2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา- โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที1่



58

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเถินวิทยา

55 นางสาวพิสดา     เมืองค าบุตร ครู คศ.3 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา- โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที1่

56 นางศรัญญา มาละเงิน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา- โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที1่

57 นางสาวสุพัตรา  ประสิทธิกานนท์ ครู คศ.1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา- โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที1่

58 นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา ครู คศ.2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา- โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที1่

59 นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกุล ครู คศ.1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา- โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที1่



59

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว ผู้อ านวยการ 1.การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังที ่1 และการบันทึก

ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา
ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง
(TSQP2) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

3.โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ
สมาชิกวุฒิสภา

4.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังที ่3/2563  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

5.ประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ และขออนุญาตให้ข้าราชการร่วมประชุม การจัดประชุมทาง
วิชาการ

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

2  นายสนั่น กาญจนเชษฐ์ ครู 1.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง การ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active 
Learning

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
3.การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามแนว
พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มเข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต35

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

3  นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครู 1.การอบรมเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดล าปาง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง
2.เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ” เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร
และครูในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality 
Improvement Program : SQIP)

 สกว.

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562

 สพม.35

4.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Cloning หลักสูตร กรุงเทพฯ  บริษัทนายฉบับ
5.ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต "สพม.35 กับ การต่อต้านการทุจริต"  สพม.35

6.การฝึกอบรม “ต้นกล้าเยาวชนจิตอาสารักษ์ส่ิงแวดล้อม สืบสานแนวพระราชด าริ”             
(มิติส่ิงแวดล้อม) ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชนตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ทีป่ระยุกต์ตามแนวพระราชด าริ

 ส านักพัฒนาส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าปาง

7.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รักส่ิงแวดล้อม              
  ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ศูนย์เครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อย  
มีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
แจ้ห่มวิทยา

8.การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา ณ หอประชุม     
 พัฒนวิทย์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางค์นคร

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครู 9.การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามแนว
พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

10.การจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมการมีงานท าของนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ           
จังหวัดเชียงใหม่

 โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

11.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
12.อบรมเชิงปฏิบัติการการท าภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติตามโครงการ“เรารักษ์โลก  
โลกรักษ์เรา” วันเสาร์ที ่16 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์
การเกษตร ห้างฉัตร จ ากัด

 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตจานกาบ
หมากและวัสดุธรรมชาติวิสาหกิจ
ชุมชนท่าดีหมี อ าเภอเชียงคาน    
จังหวัดเลย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ
สมาชิกวุฒิสภา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

4  นางสรัญญา เรือนค า ครู 1.กิจกรรมค่ายรอบตัดสินและพิธีประกาศผลการประกวดโครงการพีน่ าน้องรักษ์น้ าตามแนว
พระราชด าริ พ.ศ. 2561

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.โครงการฝึกอบรมต้นกล้าเยาวชนจิตอาสารักษ์ส่ิงแวดล้อมสืบสานแนวพระราชด าริ(โครงการ
ปิดทองหลังพระ)

 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่2 
จังหวัดล าปาง

3.กิจกรรมค่ายโครงการวัฒนธรรมรักษ์น้ ารุ่นที ่1 กลุ่มที ่2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ. 2562 เติมร้อยเพิม่ล้าน อาหารคุณค่า  สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้       ทาง
วิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานอาชีพ)

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

6.การประชุมเชิงปฏิบัติการ โค้ช กระบวนการคิดเหตุ-ผลและการโค้ชกระบวนการคิด          
ไปสู่สะเต็มและซีม

 โครงการเพาะพันธุป์๎ญญา          
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

7.งานสัมมนาและพิธีมอบรางวัล รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ         
ประจ าปี 2561

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นางสรัญญา เรือนค า ครู 8.จัดนิทรรศการด้านภูมิป๎ญญาและแสดงดนตรีในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดล าปาง 
ประจ าปี 2562

 วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง

9.โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตรการคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

10.กิจกรรมค่ายรอบประเมิน โครงการพีน่ าน้องรักษ์น้ าตามแนวพระราชด าริ พ.ศ. 2562  มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
11.การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามแนว
พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

12.เวทีล้อมวงฟ๎งต้ังเร่ืองเล่า ตอนเคล็ดวิชาพัฒนาศิษย์ ครูแกนน าภาคเหนือและครูแกนน าภาค
กลาง โครงการเพาะพันธุป์๎ญญา

 โครงการเพาะพันธุป์๎ญญา           
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

13.การจัดการศึกษาด้านการส่งเสริมการมีงานท าของนักเรียน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่
14.งานน าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการวัฒนธรรมรักษ์น้ า คร้ังที ่1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพือ่รับ
รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 2

16.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นางสรัญญา เรือนค า ครู 17.การรับฟ๎งประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือก ทีเคส 64 - ทีเทส 66  ทปอ.ทีป่ระชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

18.การจัดนิทรรศการเนื่องในงานประชุม สวทช. วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจ าปี 2563  สวทช.ภาคเหนือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มเข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต35

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ
สมาชิกวุฒิสภา

โครงการอบรมการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

5  ว่าทีร้่อยตรีวรัญํู เรือนค า ครู  กิจกรรมค่ายรอบตัดสินและพิธีประกาศผลการประกวดโครงการพีน่ าน้องรักษ์น้ าตามแนว
พระราชด าริ พ.ศ. 2561

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว) กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทาง
การศึกษา(กสศ) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
(สพฐ)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 ว่าทีร้่อยตรีวรัญํู เรือนค า ครู  การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอน ม.ต้น  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 การอบรมพัฒนาวิทยฐานะครูแนวทางใหม่ ใน ว 21  หจก.เพือ่ครู ในการก ากับของคุรุ
พัฒนา การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 ครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษาพีเ่ล้ียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง

 กิจกรรมค่ายโครงการวัฒนธรรมรักษ์น้ ารุ่นที ่1 กลุ่มที ่2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ยุคดดิจิทัลส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ       
จังหวัดเชียงใหม่                  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โค้ช กระบวนการคิดเหตุ-ผลและการโค้ชกระบวนการคิดไปสู่สะเต็ม
และซีม

 โครงการเพาะพันธุป์๎ญญา ศูนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 ว่าทีร้่อยตรีวรัญํู เรือนค า ครู  การเสวนาสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา จังหวัดล าปางโดยการจัดการเรียนรู้เพือ่
ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ป๎ญหาโดยวิธีการสอนแบบสะเต็มศึกษา

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 งานสัมมนาและพิธีมอบรางวัล รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ        
ประจ าปี 2561

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตรการคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

 กิจกรรมค่ายรอบประเมิน โครงการพีน่ าน้องรักษ์น้ าตามแนวพระราชด าริ พ.ศ. 2562  มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามแนว
พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ       ป่า
ชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

 เวทีล้อมวงฟ๎งต้ังเร่ืองเล่า ตอนเคล็ดวิชาพัฒนาศิษย์ ครูแกนน าภาคเหนือและครูแกนน าภาค
กลาง โครงการเพาะพันธุป์๎ญญา

 โครงการเพาะพันธุป์๎ญญา ศูนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์เร่ืองสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศ
ไทย

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 ว่าทีร้่อยตรีวรัญํู เรือนค า ครู  การประชุมยกระดับคุณภาพโรงเรียนเพือ่ลดความเหล่ือมล้ า  กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทาง
การศึกษา(กสศ)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด
วิเคราะห์

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

 โครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ  โครงการจิตอาสาพระราชทาน         
 จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ

 การจัดการศึกษาด้านการส่งเสริมการมีงานท าของนักเรียน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยเพือ่แก้ป๎ญหาการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะ

 หจก.เพือ่ครู ในการก ากับของคุรุ
พัฒนา

 กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  กระทรวงพลังงาน
 งานน าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการวัฒนธรรมรักษ์น้ า คร้ังที ่1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพือ่รับ
รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 2
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 ว่าทีร้่อยตรีวรัญํู เรือนค า ครู  กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก(องค์การมหาชน) อบก. 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่2 จังหวัด
ล าปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
 การสร้างแนวทางป้องกันอันตรายจากฝุ่น พีเอ็ม 2.5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

 พระจอมเกล้าธนบุรี
 การรับฟ๎งประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือก ทีเคส 64 - ทีเทส 66 ทปอ.ทีป่ระชุมอธิการบดี            

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 การจัดนิทรรศการเนื่องในงานประชุม สวทช. วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจ าปี 2563  สวทช.ภาคเหนือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า  สพม.35

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา
ตนเอง(TSQP2) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP
 2)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม
แนวทางการปะเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

 สพม.35

6  นายสถิตย์ ขาวปอน ครู  หลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานโครงการ โรงเรียนยุคใหม่พร้อมใจหักภาษี ณทีจ่่าย  สพม.35

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นายสถิตย์ ขาวปอน ครู  การอบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปรับพืน้ฐานความคิดการแยกระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

 สพม.35

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษา  สพม.35

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โรงเรียน
 อบรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในสถานศคกษา  สพม.35

 ประชุมโครงการต่ายลูกเสือต้านยาเสพติด  สพม.35

 อบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  สพม.35

 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
 เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที ่21  สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพือ่สังคม

7  นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ครู  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติตามโครงการ“เรารักษ์
โลก โลกรักษ์เรา”

 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตจานกาบ
หมากและวัสดุธรรมชาติวิสาหกิจ
ชุมชนท่าดีหมี อ าเภอเชียงคาน        
จังหวัดเลย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ครู  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติตามโครงการ“เรารักษ์
โลก โลกรักษ์เรา”

 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตจานกาบ
หมากและวัสดุธรรมชาติวิสาหกิจ
ชุมชนท่าดีหมี อ าเภอเชียงคาน        
 จังหวัดเลย

โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ
สมาชิกวุฒิสภา

ประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

8  นายสุรเดช ต้ือยศ ครู  การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.35 เร่ืองการประชุม
เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะ รูปแบบชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการการพัฒนาทักษความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ใน
โรงเรียนเพือ่ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย

 สพป. เขต 2

 จัดนิทรรศการด้านภูมิป๎ญญาและแสดงดนตรี ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดล าปาง ประจ าปี
 2562

 จังหวัดล าปาง

 การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นายสุรเดช ต้ือยศ ครู  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
 การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามแนว
พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา
ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP
 ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

9  นางสาวนฤมล จ าอินทร์ ครู  การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขต
พืน้ที ่ปี 2562

 โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง

 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ป๎ญหาสุขภาวะเด็กวัยเรียน  โรงพยาบาลเมืองปาน อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง

 การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางค์นคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต่อ  นางสาวนฤมล จ าอินทร์ ครู  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562 เส้นทางโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม – 
สวนสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง
เชียงใหม-่เวียงกุมกาม อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่

10  นายทวี เขื่อนแก้ว ครู  การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี.

 การอบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  ศาลากลางจังหวัดล าปาง อ าเภอเมือง
 จังหวัดล าปาง

 ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต "สพม.35 กับ การต่อต้านการทุจริต"  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง

 ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา เร่ือง "ครูแห่งอนาคตเพือ่ผู้เรียนแห่งอนาคต"และน าเสนอผลงาน
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจ าปี 2562 "ระดับประเทศ"

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

 งานเสวนา Fabrication Lab ในสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลองต้นแบบ
ทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต่อ  นายทวี เขื่อนแก้ว ครู  “โครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   จังหวัด
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 โครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดล าปาง

 การศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก         ของ
ประเทศไทย

 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง

 โครงการ60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน รวมสรางแนวทางการป้องกนอนตรายจากฝุ่น F เพจร 60 
โรงเรียน ร่วมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย          
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังที ่1 และการบันทึก
ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

11  นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ ครู  ประชุมครูฝึกนีกศึกษาวิชาทหาร   ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32

 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่าอินเตอร์เน็ต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัยตุณธรรม จริยธรรมและปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ ครู  โครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ส านักงานชลประทาน ล าปาง

 ศึกษาดูงาน  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
 การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ  สพม.35

 การจัดการศึกษาด้านการส่งเสริมการมีงานท าของนักเรียน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเวิน บัญชีและพ้ัสดุของสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

12  นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจติสิริ ครู  การด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาที ่35

 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ด้านคุณธรรม/จริยธรรม)  โรงเรียนล าปางกัลยาณี
 การแข่งขันตอบป๎ญหากฏหมาย  มหาวิทยาลัย พะเยา
 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของสถานศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษาที ่35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญ
จิตสิริ

ครู ประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาที ่35

13  นางมงคลยา พานดง ครู  เข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการ หัวข้อ "ประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย" เนื่องในวัน
อนุรักษ์มรดกไทย

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง

 การขับเคล่ือนการใช้วลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้วลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 การศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม อ.เมือง
ปาน จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นางมงคลยา พานดง ครู ประชุมการประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการน้อมน าพระ
บรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชการที1่0และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพือ่
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทีเ่กี่ยวกับด้านคุณธรรมฯ,ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ด้าน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ
สมาชิกวุฒิสภา

ประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

14  นางสิริภางค์ ขาวปอน ครู  โครงการรักษ์ภาษาไทย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม อ.เมือง
ปาน จ.ล าปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม
แนวทางการปะเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

15  นางศิริญญา เขื่อนแก้ว ครู  ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ป๎จจัยทีส่่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 (O-NET) ปีการศึกษา 2561

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นางศิริญญา เขื่อนแก้ว ครู  ประชุมเตรียมมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพืน้ที ่ปี 2562

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขต
พืน้ที ่ปี 2562

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 การประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปีการศึกษา2562 
ระดับประเทศ

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

 การศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
 การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
 เข้ารับรางวัล เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2562  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพือ่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

16  นายหัสรินทร์ ดอนดี ครู  เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นายหัสรินทร์ ดอนดี ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (computing 
science)

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางค์นคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง อ าเภอเมือง        
จังหวัดล าปาง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง the Coding and Robots Programming for Computing 
Science classroom

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 1 ต.ค.62 1 เม.ย.2562

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนน าเครือข่ายวิชาการ สควค."รายวิชาเทคโนโลยี
(วิทยาการค านวณ)"

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 ประชุมกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ประจ าปี 2562 คอมพิวเตอร์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย         
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

 ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายครู สควค.ภาคเหนือ  โรงเรียนเถินวิทยา อ าเภอเถิน         
จังหวัดล าปาง

 การประชุมชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณ ปีพ.ศ.2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นายหัสรินทร์ ดอนดี ครู  น านักเรียนเข้าร่วมอบรมการสร้างนวัตกรรม STEM  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง อ าเภอเมือง        
จังหวัดล าปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

17  นายปรัชญา จันทร์แก้ว ครู  โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 โครงการ 60 ปี มจธ 60 โรงเรียนร่วมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5  มจธ
 การสนับสนุนระบบสารสนเทศของโรงเรียนด้วยระบบปฏิบัติการ Q-info  ทีมงานโหนดศรีปทุม
 “คณะผู้อ านวยการจากโรงเรียนมัธยมใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เยือนคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์ล าปาง: ร่วมพัฒนาเยาวชนภาคเหนือให้พร้อมน าเปล่ียนแปลงสู่โลกดิจิทัล ด้วย
หลักสูตรวิทย์คอม มธ. ศูนย์ล าปาง”

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพือ่หารือการเตรียมความพร้อมการอบรมขยายผลองค์ความรู้  โรงเรียนล าปางกัลยาณี
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา
ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

 โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP
 ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังที ่1 และการบันทึก
ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ครู การอบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่
การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

18  นางสาวสุพรรณิภา จริยา ครู  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562 ร.รห้วยทรายประชาสวรรค์ 
เพชรบุรี โครงการชั่งหัวมัน อุทยานราชภักด์ิ ระบบนิเวศป่าชายยเลน อ่าวมะนาว           จ.
ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนทุง่กว๋าววอทยาคม

 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔วปร.หลักสูตรหลักประจ า  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562  สวนสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง

เชียงใหม-่เวียงกุมกาม อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่

19  นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย ครู  น านักเข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง         
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

 งานเสวนา Fabrication Lab ในสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลองต้นแบบ
ทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562

 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ       
จังหวัดเชียงใหม่

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

 โครงการอ่างเก็บน้ าดอยงู         
ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า 
 จังหวัดเชียงราย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย ครู  โครงการสร้างความเข้าใจและส่างเสริมทัศนคติเพือ่การเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับ
เยาวชนในพืน้ทียุ่ทธศาสตร์ EN-Campปีที ่1

 โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง

 การศึกษาดูงาน  จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง        

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562  เส้นทางโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม – 

สวนสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง
เชียงใหม-่เวียงกุมกาม อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่

 โครงการ60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน รวมสรางแนวทางการป้องกนอนตรายจากฝุ่น F เพจร 60 
โรงเรียน ร่วมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย           
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา
ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

20  นายพงษ์สิทธิ ์สุป๎ด ครู  โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา (BIG DATA)  สพม. เขต 35

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่ศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน การแก้
โจทย์ป๎ญหาโดยใช้บาร์โมเดล

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 นายพงษ์สิทธิ ์สุป๎ด ครู  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง  โรงเรียนบุญญาวาทย์วิทยาลัย
 การอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ 
CATAS)

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนเพือ่ความเสมอภาคใน
การเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไท

 สพป. เขต 2

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สกว.

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังที ่1 และการบันทึก
ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา
ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP
 ๒)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม
แนวทางการปะเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

21 นางจรรยาพุทธา ครู โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ
สมาชิกวุฒิสภา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

22 นางสาวกิ่งลดา หม่ืนสันธิ ครู การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังที ่1 และการบันทึก
ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

23 นางสาวสุนิสา สุพันธ์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่
การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

24 นายพงศกร ทามา ครู การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางธีรดา  แก้วบุญปัน ผู้อ านวยการ 1. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  

                (ITA ON LINE)
สพม.35

2.ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง
2 นางกาญจนา  ขอน้อย ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สพม.35

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.35

3.โครงการอบรมการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 สพม.35

4.ประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) และการ
ใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนางานคุณธรรมฯ ส าหรับครูในเขตพืน้ที่

สพม.35

3 นางธนพรรณ  แถลงการณ์ ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย  (เวทคณิต) สพม.35

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สพม.35

3.กิจกรรมส่งเสริมครูเพือ่สร้างบทเรียนออนไลน์เพือ่ยกระดับการศึกษาไทย สพม.35

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการปะเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

สพม.35

4 นางทิพย์รัตน์     ค าทิพย์ ครู 1.การฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5  องค์ประกอบ รุ่นที ่1 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

2.อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี

สพม.35

3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม สพม.35

4.เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ สพม.35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

5 นายธิปไตย      รุ่งเลิศ ครู 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด สพม.35

2.เข้ารับการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด สหวิทยาเขตพญาวัง
3. อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ  PLC สพม.35

4. อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.35

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ สพม.35

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

6 น.ส.ศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ ครู 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้าง

สพม. 35 ร่วมกับ อจท.

สมรรถนะ ด้านการส่ือสาร ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและพัสดุ สพม. 35 ร่วมกับ อจท.

3.กิจกรรมส่งเสริมครูเพือ่สร้างบทเรียนออนไลน์เพือ่ยกระดับการศึกษาไทย สพม.35

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

สพม.35

7 นางสาวอรทัย   สมจันทร์ตา 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและพัสดุ สพม. 35 ร่วมกับ อจท.

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการปะเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

สพม.35

8 นายชวภณ  เปีย้อุ๊ด ครู 1.ประชุมสัมมนาประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.35

2.ประชุมด าเนินโครงการ “ต ารวจประสานโรงเรียน(1 ตร. 1 โรงเรียน) สถานีต ารวจภูธรเมืองปาน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

นายชวภณ  เปีย้อุ๊ด 3.  ประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ  PLC  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สพม.35

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.35

5.  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง  การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของ สพม.35

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
6. ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก กระทรวงศึกษาธิการ
  ของ สมศ. และกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
7.  ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รุ่นที ่1/2563 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
8.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2563)

สพม.35

9.ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานสู่การ
ปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

สพม.35

10.ประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) และ
การใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนางานคุณธรรมฯ ส าหรับครูในเขตพืน้ที่

สพม.35

9 นางสาวเอื้อมเดือน   ปินตาวะนา ครู 1.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฯ สพม.35

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการปะเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

สพม.35



87

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

10 นายกิตติชัย   รักดี ครูผู้ช่วย 1. อบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตน

สพม.35

2.ความปลอดภัยในสถานศึกษา สพม.35

3. ประชุมรับทราบรายละเอียดการด าเนินการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนคร้ังที7่ สมาคมกีฬาจังหวัดล าปาง
4.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  
Learning)

สพม.35

11 นางสาวธันฐภรณ์  ธนัทจรัสโรจน์ พนักงานราชการ 1. การปรับปรุงพัฒนาแบบประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับมัธยมศึกษา  (PLC) โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ.ล าปาง
2. โครงการพัฒนาความรู้ ครูอย .น้อย 4.0 ปีงบประมาณ 2563 โรงแรมเอเชียล าปางโฮเต็ล จ.ล าปาง
3. โครงการค่ายคุณธรรม “คนดีศรีทุง่อุดม” โรงเรียนทุง่อุดมวิทยา จ.ล าปาง
4. โครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ สพม.35

5.ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)

สพม.35

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

สพม.35

12 นายณรงค์ศักด์ิ  จะชาญ พนักงานราชการ 1. ปฏิบัติการระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

2. การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ สพม.35

3. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
(ITA   ONLINE)

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

13 นางทับทิม  พิทักษ์เขตขัณฑ์ ครู 1. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
(ITA   ONLINE)

สพม.35

2.ประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนาน้อมน า    พระ
บรมโชบาย  ด้านการศึกษาในหลวงรัชการที ่10

สพม.35

3.ประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) และการ
ใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนางานคุณธรรมฯ ส าหรับครูในเขตพืน้ที่

สพม.35

14 นางสาวอัญชลี  นามวงค์ ครูอัตราจ้าง 1.อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สพม.35

15 นายจานุวัฒน์  สุภาษี ครู 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายชาญเจริญ ซ่ือชวกรกุล รองผู้อ านวยการ 1. "โลกเปล่ียนไปครอบครัวไทยต้องเปล่ียนแปลง" ณ โรงแรมเฮอร์เทลเชียงราย จ.

เชียงราย ระหว่างวันที ่9-11 กุมภาพันธ์ 2562
สภาผู้ปกครอง และครูแห่งประเทศไทย

2. ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2020 "Digital 
school Plattonn" ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาผู้ปกครอง และครูแห่งประเทศไทย

3. สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ IQA AWARD ” ปีการศึกษา 2562 ภายใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที ่
 22 - 24  ธันวาคม  2562 ณ โรงเแรมไพลินสุโขทัย จ.สุโขทัย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4. ประชุมสัมมนา เร่ือง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา คร้ังที ่2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที ่19-20 
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2 นางวิไลภรณ์  ค าภิระปาวงศ์ รองผู้อ านวยการ 1. สร้างการเปล่ียนแปลงการศึกษา (Education Transformative Change) เพือ่การ
พัฒนาคนส าหรับอนาคต” ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันที่
 25 ตุลาคม 2562

โครงการเพาะพันธุป์๎ญญา, 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางวิไลภรณ์  ค าภิระปาวงศ์ รองผู้อ านวยการ 2. สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ IQA AWARD ” ปีการศึกษา 2562 ภายใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที ่
 22 - 24  ธันวาคม  2562 ณ โรงเแรมไพลินสุโขทัย จ.สุโขทัย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3 นายมิตร  มูลแก้ว ครู คศ.   3  การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษา โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

4 นางสาวสุวิมล  ศรีเทพ ครูคศ.   2 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC            ณ
 ห้องประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

ประชุมการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที ่1        
(1 เมษายน 2563) สหวิทยาเขตบุญวาทย์  ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

สหวิทยาเขตบุญวาทย์ โรงเรียน       
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อ าเภอเมือง
จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางสาวสุวิมล  ศรีเทพ ครูคศ.   2 ประชุมการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที ่1        
(1 เมษายน 2563)  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลประกอบ  การพิจารณาจัดสรรวงเงินเพือ่น าเสนอ
คณะกรรมการการบริหารวงเงินเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 คร้ังที ่1  (1 เมษายน 2563) ณ ห้องประชุมกู่ค า สพม.เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35

5 นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุม่นาค ครูคศ.   2 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

6 นางณัฐสิรี       ล้ีตระกูล ครูคศ.   2 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย



92

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

7 นางสาวเพ็ญประภา  จนัทร์ศรีงาม ครูอัตราจ้าง อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

8 นางนภาพร สิทธา ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

9 นายวิร่วง  จอดนอก ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

10 นางสาวมนสิกานต์  ยุกติชาติ ครูคศ.   2 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

11 นางสาวอนิญญา  วงศ์ธรรม ครูคศ.   2 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

12 นางสาวพิมพ์พิไล     คนไว ครูอัตราจ้าง อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

13 นางนฤมล   มณีโชติ ครูคศ.   3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางนฤมล   มณีโชติ ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

14 นางปรียาพร  วงษ์ชาลี ครูคศ.   3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

15 นายวิทวัส  ศักดาศิริสถาพร ครูคศ.   2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา  ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

16 นายพรศักด์ิ  เพ็งมา ครูคศ.   3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นายพรศักด์ิ  เพ็งมา ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

17 นางสาวนราพร  ณ จันตา ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

18 นายอ านวย     ไชยนาม ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

19 นางล าดวน   จางสาย ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

20 นายสัญญา    แก้วอรุณ ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา  ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นายสัญญา    แก้วอรุณ ครูคศ.   3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

21 นางเพลินใจ  ชีวรัตนาพันธ์ ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

22 นายวิชิต อินนันไชย ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

23 นางสาวจิตรี   ฤทธิเ์นติกุล ครูคศ.   2 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC ณ ห้อง
ประชุมเกียรติยศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

24 นายรังสรรค์   มาปลูก ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

25 นางสุภาพร   หมั่นการ ครูคศ.   3 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

26 นายสัมฤทธิ ์ ขันโท ครูคศ.   2 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา  ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

27 นางสาวสมหญิง  ฟองมัน ครูคศ.   1 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

28 นางสาวจิราวรรณ  ใจเรือน ครูคศ.   1 อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา    ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางสาวจิราวรรณ  ใจเรือน ครูคศ.   1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

29 นางพิชญา  สิงห์หล้า ครูคศ.   3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าทีด่ าเนินการโครงการติวเพิม่พูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิจ์ากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้แก่นักเรียน ม.6

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องประชุมเสือปุา 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

30 นางพัชริน   ยอดปนันท์ ครูคศ.   3 ปฏิบัติหน้าทีด่ าเนินการโครงการติวเพิม่พูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิจ์ากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้แก่นักเรียน ม.6

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ณ ห้องประชุมเสือปุา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

31 นายปิยพงค์     จักรบุญมา     ครูคศ.   2 การอบรมการใช้ส่ือการเรียนการสอนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย



99

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นายปิยพงค์     จักรบุญมา     ครูคศ.   2 การอบรมการเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครู
ทีป่รึกษา ม.ปลาย ปี 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าทีด่ าเนินการโครงการติวเพิม่พูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิจ์ากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้แก่นักเรียน ม.6

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

32 นายปรัชญ์   มาวิเลิศ ครูคศ.   2 สัมนาเครือข่ายสภานคร สพม. 40

33 นายวุฒิชัย  มีซอง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพือ่พัฒนาวิชาชีพครู คร้ังที ่12 EDUCA 2019 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ร่วมกบั บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน)

เข้าร่วมการอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้
ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษา

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

34 นายสุรเชษฐ  ชมบุญ ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

ติวเพิม่พูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิจ์ากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ( o -net)

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

อบรมเร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษา โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

35 นางอุบล  พิทักษ์ทา ครู ช านาญการพิเศษ ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม"การสร้างชุมชนแห่งการเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที1่2 มิถุนายน 2562-27 พฤศจิกายน 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
(AI) วันที ่15 มกราคม 2563

36 นางจิลาวัล  มหามิตร ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรม"โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรมวิจัยในชั้นเรียนและPLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อบรมเร่ืองการเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ให้ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษา วันที ่18 ธันวาคม 2562

37 นายสิงห์ค า  สอนแปง ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.35
วันที ่7-8 ธันวาคม 2562 (12 ชั่วโมง)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

38 นายมิตร     แก้วมะค า ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

39 นางเดือนฉาย  สกุลคู ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางเดือนฉาย  สกุลคู ครู ช านาญการพิเศษ การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

40 นายนาวิน  พูลสวัสด์ิ ครู ช านาญการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย



103

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

41 นางฐิตารฎาฏ์  อมรสิริหิรัญ ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน และการใช้ DLIT
 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน
วันที ่25 มกราคม 2563 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

42 นางพวงผกา สงวนใจ ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางพวงผกา สงวนใจ ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน และการใช้ DLIT
 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานวันที ่25 มกราคม 2563 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

43 น.ส.กฤติยา  วรศรี ครู ช านาญการ กิจกรรมอบรม เร่ือง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ
วันที ่5-6 ตุลาคม 2562 (12 ชั่วโมง)

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ น.ส.กฤติยา  วรศรี ครู ช านาญการ การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

44 นางสาวกมลวรรณ  นันตี ครูผู้ช่วย กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน และการใช้ DLIT
 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน
วันที ่25 มกราคม 2563 (6 ชั่วโมง)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางสาวกมลวรรณ  นันตี ครูผู้ช่วย กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่13 พฤศจิกายน 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 (50 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

45 นายปิยะวัติ  วังซ้าย ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

46 นางนวพร ลออพันธ์สกุล ครู ช านาญการ กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางนวพร ลออพันธ์สกุล ครู ช านาญการ กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

47 น.ส.ชลัณรัศม์ ต้นกล ครู ช านาญการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรมอบรม เร่ือง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ
วันที ่5-6 ตุลาคม 2562 (12 ชั่วโมง)

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)  
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) วันพุธที ่15 
มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนาตนเองในโครงการสร้างจิตส านึกในความเป็นไทย งานชุมชนสัมพันธ์ 
กิจกรรม "สานรักสองวัย มอบใจผู้สูงอาย"ุ
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (6 ชั่วโมง)

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ จ.ล าปาง
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 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ น.ส.ชลัณรัศม์ ต้นกล ครู ช านาญการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน และการใช้ DLIT
 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน วันที ่25 มกราคม 2563 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

48 นางกัลยา   สุขหอม ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรมล้อมวงฟ๎งต้ังวงเล่า ตอน เคล็ดวิชาพัฒนาศิษย์
วันที ่18 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ปลาย วันที ่22 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางกัลยา   สุขหอม ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน และการใช้ DLIT
 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานวันที ่25 มกราคม 2563 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

49 นายนัทธวัธน์  โยธา ครู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart วันที ่1 ตุลาคม
 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

การอบรมหลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง"ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
วันที ่9-10 ตุลาคม 2562 (12 ชั่วโมง)

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

กิจกรรมเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที ่6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟูา
เพชรรัตนราชสุดาฯ ในโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา  ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
จังหวัดนครนายก วันที ่7-10 ตุลาคม 2562 (24 ชั่วโมง)

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม) วันที่
 23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
วันที ่8-12 มกราคม 2563 (30 ชั่วโมง)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นายนัทธวัธน์  โยธา ครู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) วันพุธที ่15 
มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทตนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ปลาย วันที ่22 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน และการใช้ DLIT
 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานวันที ่25 มกราคม 2563 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

50 นายปวิน   เจียไพบูลย์ ครู ช านาญการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ปลาย วันที ่22 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นายปวิน   เจียไพบูลย์ ครู ช านาญการ กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

51 นางดวงเดือน เนาว์พงษ์ไทย ครู ช านาญการพิเศษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ปลาย วันที ่22 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

52 น.ส.พรรณพัชร รัตนมงคล ครู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)
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 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ น.ส.พรรณพัชร รัตนมงคล ครู กิจกรรมอบรม เร่ือง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ
วันที ่5-6 ตุลาคม 2562 (12 ชั่วโมง)

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ปลาย วันที ่22 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน และการใช้ DLIT
 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานวันที ่25 มกราคม 2563 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

53 น.ส.ช่อทิพย์  ทิปิง ครูอัตราจ้าง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ น.ส.ช่อทิพย์  ทิปิง ครูอัตราจ้าง กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

54 น.ส.นิศาชล  สมเพชร ครูอัตราจ้าง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ต้น วันที ่18 ธันวาคม 2562 (3 ชั่วโมง)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ น.ส.นิศาชล  สมเพชร ครูอัตราจ้าง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์
วันที ่19 กุมภาพันธ์ 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

55 น.ส.สุพรรณิกา  มณีเลิศ ครูอัตราจ้าง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart
วันที ่1 ตุลาคม 2562 (6 ชั่วโมง)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมแสดงผลงาน)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC (ร่วมกิจกรรม)
วันที ่23 พฤศจิกายน 2562 (6 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)
วันพุธที ่15 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษาระดับ ม.ปลาย วันที ่22 มกราคม 2563 (3 ชั่วโมง)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ น.ส.สุพรรณิกา  มณีเลิศ ครูอัตราจ้าง กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"
วันที ่12 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2562 (60 ชั่วโมง)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

56 นางรัชนก  ต้ังใจ ครู ห้องเรัยนออนไลน์Class start ห้องคอม6โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จัดโดยมูลนิธิสดศรี 

57 นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์ ครู อบรม เร่ือง สถานการณ์พลังงานและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

อบรมเร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครู
 ม.ปลาย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

อบรมและปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

58 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ครู การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT โดยการใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติในชั้นเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

59 นางธัญลักษณ์ ศรีชัยชนะ ครู อบรมเร่ือง  การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

60 นายอรรถสิทธิ ์ศรีแก้ว ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

61 นายทวีวัฒน์ มณีจักร์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

62 นางสาววิรัณญา จุ่นน้อย ครู อบรมเร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ดาราศาสตร์)
 ตามแนวทางหลักสูตรโอลิมปิกวาการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ 
เจ้าฟูากัลยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

63 นางสาวสุนิสา อินทร์จักร์ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

อบรม เร่ือง การเฝ้าระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ม.ต้น ปี 2563

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ต่อ นางสาวสุนิสา อินทร์จักร์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแฟ้มรายงานการพัฒนาตนเอง เพือ่ขอมีวิทยฐานะและ
เล่ือนวิทยฐานะ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด
ล าปาง

64 นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การอบรม เร่ือง เฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ม.ปลาย ปี 2563

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

65 นางสาววรรษวรรณ พรรณรัตน์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
66 นางสาววรวรรณ พันธุป์รีดา ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเคร่ืองมือข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับทักษะการคิด

แก้ป๎ญหาของนักเรียน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเคร่ืองมือข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับทักษะการคิด
แก้ป๎ญหาของนักเรียน คร้ังที ่2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร ๕ องค์ประกอบ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

67 นางเยาวนุช ใจจิต อบรมเร่ือง  การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

68 นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งแก่ครูผู้ดูแลเครือข่ายเยาวชนเฝูาระวัง
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่2 ล าปาง

69 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

อบรม เร่ือง การเฝ้าระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ม.ต้น ปี 2563

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

อบรม TRAINING FOR THE FUTURE โครงการ 60 ปี มจธ.60 โรงเรียนร่วมสร้าง
แนวทางปูองกันอันตรายจากฝุุน PM2.5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT โดย
กระบวนการวิจัย ปฏิบัติในชั้นเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

70 นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ ครู ประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมทักษะการคิด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมทักษะการคิด 
คร้ังที ่2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

71 นางสาวปิยรัตน์ ท้าวต้ือ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงพลังงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ AI โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ส าหรับครูทีป่รึกษา
 ม. ปลาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางสาวปิยรัตน์ ท้าวต้ือ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT  โดย
ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

72 นางสาวศิธาศินี นินใจ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูแกนน า สสวท. หลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) สสวท.

อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูแกนน า สสวท. หลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้        
 วิชาเคมี สสวท.

73 นายอภิรัตน์ กาชัย ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยปีระกอบการสอนและการใช้ DLIT โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

74 นายอภิรมย์ เฟือ่งฟูกิจการ ครู การอบรมหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นแต่งต้ังให้มีและ
เล่ือนเป็นวิทยฐานะครช านาญการพเิศษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง

75 นายวิญํู       ครองตาเนิน ครู การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
76 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกุล ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์(AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การประชุมปฏิบัติการการพฒันาเค้าโครง โครงงานส าหรับนักเรียนทุน พสวท. ม.5 สสวท.

การอบรม เร่ือง การสร้างส่ือเทคโนโลยปีระกอบการสอนและการใช้  DLIT โดยการใช้
กระบวนการวิจยัปฏิบัติในชั้นเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

77 นางนันทิยา กาชัย ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์(AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
78 นางสาวทิพย์สุดา   มะโนวัง ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าขอ้สอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่

การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามค าส่ังราชการที ่949/2562
สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางสาวทิพย์สุดา   มะโนวัง ครู การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรมและปฏิบัติการ การบันทึกขอ้มูลนิเทศออนไลน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้ด้าน AL โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

79 นางสาวทัศน์กานต์ โพธิ์ประเสริฐ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน สพม.35

ประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ระดับชั้น ม.5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
 กลุ่มภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ
โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

อบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูทีป่รึกษา ม.ปลาย ปี 2563

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
80 นางสาวกัญญ์พิดา จริยา ครู เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 

รุ่นที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2563
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

81 นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ ครู กรรมการด าเนินงานการสร้างส่ือเทคโนโลยปีระกอบการสอนและการใช้ DLIT โดยใช้
กระบวนการวิจยัเป็นฐาน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

82 นายอดุลย์ พลงาม ครู การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้ด้าน AL โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจยัปฏบิติัในชัน้เรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

83 นางสาวอ้อมฤทัย ใจอินทร์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลด
เปล่ียนโลก ภายใต้โครงการลดเปล่ียนโลกกบัโตโยต้า

ศูนยน์าโนเทค,คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.เชียงใหม่

85 นางสาววิจิตรา ทรงศรีกุล ครู การอบรม เร่ือง การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย

86 นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์(AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยปีระกอบการสอนและการใช้ DLIT โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

87 นางสาวคณฑรี สุทธนี ครู อบรมโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ศูนยว์ิจยัวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม Training for the future โครงการ 60 ปี มจธ. โรงเรียนร่วมแนวทางปูองกนั
อนัตรายจากฝุุน PM 2.5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย



122

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางสาวคณฑรี สุทธนี ครู การอบรมเร่ืองการเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ส าหรับครู
ทีป่รึกษา ม.ปลาย ปี 2563

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

88 นางสาวแววดาว รู้เพียร ครู เขา้ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การสร้างความเขม้แขง็แกค่รูผู้ดูแลเครือขา่ยเยาวชนเฝูา
ระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม”

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่2 ล าปาง

เขา้ร่วมการอบรม TRAINING FOR THE FUTURE โครงการ 60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน ร่วม
สร้างแนวทางปูองกนัอนัตรายจากฝุุน PM 2.5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี

89  นายพิภพภัทร์ มัดฉิมา ช านาญการ  ประชุมจัดท าแผนการด าเนินการจัดงาน 3 ทศวรรษน้ าพระทัยสมเด็จเจ้าฟูาสู่โอลิมปิก
วิชาการ

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

 ประชุมจัดท าแผนการด าเนินการจัดงานแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

 ประชุมจัดท าแผนการด าเนินการจัดงาน 3 ทศวรรษน้ าพระทัยสมเด็จเจ้าฟูาสู่โอลิมปิก
วิชาการ

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนและครูในการปฏิบัติหน้าทีก่ารจัดงาน 3 
ทศวรรษน้ าพระทัยสมเด็จเจ้าฟูาสู่โอลิมปิกวิชาการ

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

 กิจกรรม 3 ทศวรรษน้ าพระทัยสมเด็จเจ้าฟูาสู่โอลิมปิกวิชาการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

 "โชว์แอนด์แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยชั้นเรียน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 วิทยากรรายวิชาสังคมศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นายพิภพภัทร์ มัดฉิมา ช านาญการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ป๎ญญาประดิษฐ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การเผ้าระวังภาวะโรคซึมเศร้า  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 วิทยากรรายวิชาสังคมศึกษา  โรงเรียนแม่ทะวิทยา
 วิทยากรรายวิชาสังคมศึกษา   โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
 วิทยากรรายวิชาสังคมศึกษา  โรงเรียนแม่สันวิทยา
 วิทยากรรายวิชาสังคมศึกษา  โรงเรียนสบปราบวิทยาคม
 วิทยากรรายวิชาสังคมศึกษา  โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม

90  นายวุฒิกรณ์ ป๎น๋แก้ว ช านาญการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแฟูมรายงานการพัฒนาตนเองเพือ่ขอมีวิทยะฐานะ
และเล่ือนวิทฐานะ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 อบรมความรู้ทางการเงินกับประกันภัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ทางกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
91  นางสาววิภาดา มะโนสาร ครูอัตราจ้าง  การประชุมเชิงปฎิบัติการเพือ่ขับเคล่ือนศาสตร์กษัตริย์สู่เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ศตวรรษที2่1

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นางสาววิภาดา มะโนสาร ครูอัตราจ้าง  ปฎิบัติหน้าทีผู้่บังคับบัญชากองลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิธีสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าป2ี562

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 เป็นวิทยากรด าเนินกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระยวนการคิดสู่หัวข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

 เข้าร่วมอบรมความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย ประจ าปี 2562  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด

 ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎคร้ังที1่1  โรงเรียนสตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร

อบรมโครงการเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที ่36  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 เข้าร่วมกิจกรรม โชว์ แอนด์ แชร์ ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษา

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นางสาววิภาดา มะโนสาร ครูอัตราจ้าง  ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
92  นางสาวรัตติกาล ราชจริต ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแฟูมรายงานการพัฒนาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะและ

เล่ือนวิทยฐานะ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การประชุมสัมมนาสภานักเรียน “เครือข่ายสภานคร” คร้ังที ่6 ประจ าปี 2562  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT 
“โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียนเป็นฐาน”  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมและปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
93  นางสาวพัชรา ทากูล ครูอัตราจ้าง  การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครูทีป่รึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง

 การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง
94  นางสาวกุลธิดา นันตี ครูอัตราจ้าง  การอบรมและการปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นางสาวกุลธิดา นันตี ครูอัตราจ้าง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ศตวรรษที ่21 กิจกรรมพัฒนาครูเพือ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

 อบรมความรู้ทางการเงินกับประกันภัย ประจ าปี 2562  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย โครงการพัฒนา
คุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผล

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมและการปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 กิจกรรมโชว์ แอนด์ แชร์ ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมเร่ืองการเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นางสาวกุลธิดา นันตี ครูอัตราจ้าง  ประชุมเชิงปฏิบัติการการ coach กระบวนการคิดดหตุ-ผล และการ coach 
กระบวนการคิดไปสู่ STEM และ SEEM

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

95  นางสาวไอลดา ศรีแสง ครูอัตราจ้าง  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 กิจกรรม โชว์ แอนด์ แชร์ ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมการเฝูาระวังนักเรียนภาวะซึมเศร้า  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ coach กระบวนการคิดดหตุ-ผล และการ coach 
กระบวนการคิดไปสู่ STEM และ SEEM

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
96 นางวาสนา เถาป๎ญญา ช านาญการพิเศษ โครงการบรรยายวิชาการ หัวข้อ“ประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง

อบรมความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ นางวาสนา เถาป๎ญญา ช านาญการพิเศษ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โครงการบรรยายวิชาการ หัวข้อ“เมืองโบราณเวียงตาลจากการส ารวจเบือ้งต้นทาง
โบราณคดี”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง

ร่วมกิจกรรม” โชว์ แอนด์ แชร์”ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนและPLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ร่วมกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

อบรมการเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครูที่
ปรึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์(AI) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้DLIT “โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียนเป็นฐาน” โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

97  นางพจนีย์ บรรจงพาณิชย์ ช านาญการ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 เชิงปฏิบัติการน าหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การอบรมการเฝูาระวังนักเรียนภาวะซึมเศร้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

98 นางตรียาพร   พิบูลย์ ช านาญการพิเศษ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติงานจัดท าแฟูมรายงานการพัฒนาตนเอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เข้าร่วมการอบรมความรู้การเงินกับการประกันภัย ประจ าปี 2562 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ผ่านการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนฒาสู่ประชาคม
อาเซียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ได้ผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโชว์แอนด์แชร์ ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ผ่านการอบรม เร่ือง การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึงเศร้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ได้เข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการ “เมืองโบราณเวียงตาลจากการส ารวจเบือ้งต้นทาง
โบราณคดี” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง

99  นางพิมพ์ใจ แสนใจยา ช านาญการ  ความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย ประจ าปี 2562  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน จ านวน 6 ชั่วโมง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นางพิมพ์ใจ แสนใจยา ช านาญการ

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (มารยาทไทย)  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จังหวัด
ล าปาง

 การบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 เข้าร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การอบรมเร่ืองการเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูทีป่รึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การอบรมและปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

100  นางกัลย์ฐิตา ศรัทธาจารุพงศ์ ช านาญการพิเศษ  "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาขีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติ
ในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฏหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการหาคุณภาพแบบทดสอบปรนัย โครงการพัฒนาคุณภาพ
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นางกัลย์ฐิตา ศรัทธาจารุพงศ์ ช านาญการพิเศษ  พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์"ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

101  นางสุมาลี ง้ิวงาม ช านาญการพิเศษ  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การขับเคล่ือนศูนย์ครอบครัวพอเพียง  มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน  มูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 อบรมความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Plc  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 ความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นางสุมาลี ง้ิวงาม ช านาญการพิเศษ  ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 โชว์ แอนด์ แชร์ ส่ืออนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนและ plc  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง

102  นางสุภาวรรณ ตันจันทร์ ช านาญการ  การจัดท าแฟูมรายงานการพัฒนาตนเอง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจ าป2ี562  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาศู่การปฏิบัติ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 ความรู้การเงินกับการประกันภัย ประจ าปี 2562  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

103  นางเรณู ต้ังตระกูล ช านาญการพิเศษ  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแฟูมรายงานการพัฒนาตนเองเพือ่ขอมีวิทยฐานะ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 อบรมการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  โรงเรียนล าปางกัลยาณี

104  นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก ช านาญการพิเศษ  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแฟูมรายงานการพัฒนาตนเองเพือ่ขอมีวิทยธานะและ
เล่ือนวิทยฐานะ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก ช านาญการพิเศษ  เป็นวิทยากร กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ “CPLC Classroom Action Reserch

 โรงเรียนบ้านวังแขม อ าเภอแม่เมาะ
จังหวัดล าปาง

 เป็นวิทยากรโครงการยกผลสัมฤทธิ ์o-net ระดับชั้น ม.6  โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดล าปาง
 เป็นวิทยากรโครงการยกผลสัมฤทธิ ์o-net ระดับชั้น ม.6  โรงเรียนแม่สันวิทยา
 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

105  นางฆสัรากร วงค์ไชย ช านาญการพิเศษ  ประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง
 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานรับรายได้ผ่านเคร่ือง EDC (บัตรเดบิต) ส าหรับส่วนราชการ
จังหวัดล าปาง

 ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง

 ประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การับ การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่วงคลัง พ.ศ. 2562

 ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง

 ลูกเสือช่อสะอาด  มูลนิธิต้านการทุจริต
 ความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย ประจ าปี 2562  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลับ
 การจัดการกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัมนาการเรียนการ
สอนสู่ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลับ

 ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลับ
 เพิม่ประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ส าหรับส่วนราชการจังหวัด
ล าปาง

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นางฆสัรากร วงค์ไชย ช านาญการพิเศษ  ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 เมืองโบราณเวียงตาลจาการส ารวจเบือ้งต้นทางโบราณคดี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง
 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

 การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การจัดการเรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 แกนน าเครือข่ายวุฒิสภา  รัฐสภา

106  นายบุญดาว ผัดสุรินทร์ ช านาญการพิเศษ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 เชิงปฏิบัติการน าหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 โชว์ แอนด์ แชร์ ส่ือนวัตกรรมวิจัยในชั้นเรียนและ PLC   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  นายบุญดาว ผัดสุรินทร์ ช านาญการพิเศษ  การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
107  นางนิภา ขันตรี ช านาญการพิเศษ  อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 อบรมความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย ประจ าปี 2562  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ (PLC)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 อบรมความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

108  นางผ่องพรรณ เดชมี ช านาญการพิเศษ  เชิงปฏิบัติการการจัดท าแฟูมรายงานการพัฒนาตนเอง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การอบรมส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู หลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์ครอบครัว
พอเพียง

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

 อบรมความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย ประจ าปี 2562  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ฝึกอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักส่ิงแวดล้อม  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(plc)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้า  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

109  ว่าที่ ร.ต.หญิงกญัณภัทร ชัยกานต์กลุ ช านาญการพิเศษ  การพัฒนาการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
ล าปาง

 การจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 อบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถภาพครู เร่ือง ศาสตร์กษัตริย์สู่เปูาหมายการ
พัฒนาทีย่ั่งยืน

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ต่อ  ว่าที่ ร.ต.หญิงกญัณภัทร ชัยกานต์กลุ ช านาญการพิเศษ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพือ่ทบทวนการจัดการเรียนรู้วิชา IS  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนผู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง
 อบรมความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาธิปไตยและความรู้ด้านกฎหมาย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 วิทยากรด้านมารยาทไทย  โรงเรียนล าปางกัลยาณี ล าปาง
 การหาคุณภาพแบบทดสอบแบบปรนัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 Work shop การจัดการเรียนการสอนสอนวิชา IS  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน
 อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thinking การคิดและการ
ส่ือสารการคิดด้วยภาพ"

 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง

 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม นครสวรรค์
 อบรมความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

110  นางสุกัญญา ศรีมหาจริยะพงษ์ ช านาญการพิเศษ  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติ
ในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด
ล าปาง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพครู สู่มาตรฐานสากล หลักสูตร 
"Visual Thinking การคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ"

 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

ต่อ  นางสุกัญญา ศรีมหาจริยะพงษ์ ช านาญการพิเศษ  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรุ้ในศตวรรษที ่21 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ด้านป๎ญญาประดิษฐ์ (AI)

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด
ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

111 นางจ าเนียร   พุฒมาเล ช านาญการพิเศษ อบรมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ได้เข้าร่วมการคัดเลือกผลงานดีเด่นครูผู้สอนและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพือ่ต่อต้านการทุจริต

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

เข้าร่วมโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”ปี
การศึกษา 2562

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กิจกรรม”โชว์แอนด์ แชร์” ส่ือนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนและ PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อบรมเร่ืองการเฝูาระวังนักเรียนทีม่ีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับครู
ทีป่รึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การสร้างส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
กิจกรรม”การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน” โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

112 นางฐิตารฎาฏ์  อมรสิริหิรัญ ครู ช านาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา "โครงการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุจริต" วันที ่10 - 11 สิงหาคม 2563

ห้องประชุมชมกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

113 น.ส.กฤติยา  วรศรี ครู ช านาญการ วิทยากรให้ความรู้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบจังหวัดล าปาง วันที ่1 สิงหาคม 2563

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

114 นายปิยะวัติ  วังซ้าย ครู ช านาญการ วิทยากรให้ความรู้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบจังหวัดล าปาง วันที ่1 สิงหาคม 2563

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

115 นายนัทธวัธน์  โยธา ครู วิทยากรให้ความรู้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบจังหวัดล าปาง วันที ่1 สิงหาคม 2563

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางธนิตา  สูงติวงค์ ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนา เร่ือง พัฒนา  บ.พ. ไทยก้าวไกลสู่สากล เพือ่สร้างโอกาสและ

สนับสนุนให้สมาชิก ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ทุกภูมิภาค
ณ  ศูนย์การฝึกภาคเหนือ  สมคมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ ในวันที ่2 ตุลาคม  2562

2 นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที ่9 คร้ังที ่4

ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  เชิงสะพานกรุง
ธนบุรี กรุงเทพฯ จ.กรุงเทพมหานคร
ในระหว่างวันที ่  4 - 6    ตุลาคม 2562 
และวันที ่ 12 – 14   ตุลาคม  2562

3 นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจง  ภาระหน้าทีแ่ละอ านวยการความสะดวก
ให้แก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562

ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.
ล าปาง ในวันที ่8  ตุลาคม  2562   

4 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  แนวโน้มการมัธยมศึกษาไทย  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
 บางนา  วันที ่ 9 - 12  ตุลาคม   2562    

5 1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
2.  นางพรรณี  ช้างเพ็ง 
3.  นายเสน่ห์  ชุมแสน 
4.  นายฐิติ  นครสุวรรณ์ 
5.  นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง 
6.  นายอดุลย์  ราชค า

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
พนักงานขับรถ

ศึกษาดูงาน  จ.ล าพูน ณ  จ.ล าพูน  ในวันที ่9 ตุลาคม 2562  

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

6 1. นายมนตรี  รุ่งฉัตร  
2. นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์ 
3. น.ส.พัชราภรณ์ บุญเรือง 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ

เข้าร่วมประชุมโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง      
  จ.ล าปาง ในวันที ่11 ตุลาคม 2562    

7 1. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
2. นายวิชัย  วงศ์ไชย  
3. นายอดุลย์  ราชค า

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
พนักงานขับรถ

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ  ค่าย 1  
ประจ าปีการศึกษา  2562

ณ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
ในวันที ่13  ตุลาคม พ.ศ. 2562  

8 1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
2.  นางพรรณี  ช้างเพ็ง  
3.  นายเสน่ห์  ชุมแสน 
4.  นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ศึกษาดูงาน  จ.เชียงใหม่ ณ จ.เชียงใหม่ วันที ่19 ตุลาคม2562

9 1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
2.  นายเสน่ห์  ชุมแสน 
3.  นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง
4.  นายฐิติ  นครสุวรรณ์ 
5.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร  
6.  นายทรงฤทธิ ์ ใหม่คามิ 
  

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

เข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสา 904 
ตามแนวพระราชด าริ

ณ  อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย อ.เมือง  จ.ล าปาง
ในวันที ่5 พฤศจิกายน  2562
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

7.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน 
8.  นางกรรณิศา  ธิปทา  
9.  นางธนิตา  สูงติวงศ์  
10.  นางผ่องพรรณ จิตสง่า     
11.  นางสุภาพรรณ คงสนุ่น 
12.  น.ส.อนุธิตา ปวงแก้ว
13.  น.ส.นงนุช จิตตา  
14.  นายภัทรพล ควรสุวรรณ์ 
15. นายมาณพ ปิยะชาติวัฒ
นกุล 
16.  นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน  
17.  นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์ 
18.  นายสกล  ศิริผ่อง 
19.  นายภูวนาถ สร้อยทอง    
20.  นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์  
21.  นายสนธยา บุญค า  
22.  น.ส.กิติวรา เมืองมูล  
23.  นางสกาวรัตน์ เชียงทอง 
24.  นางพนารุ้ง  ดุลยธรรม 
25.  น.ส.ชฎาพร ยินดี  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ       
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

เข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสา 904 
ตามแนวพระราชด าริ

ณ  อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย อ.เมือง  จ.ล าปาง
ในวันที ่5 พฤศจิกายน  2562
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

11 1.  นางธนิตา  สูงติวงศ์  
2.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 และวางแผนพัฒนาการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 อ.เมือง  จ.ล าปาง ในวันที ่  25 
ตุลาคม 2562

12 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  คร้ังที ่3/2562 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 อ.เมือง  จ.ล าปาง ในวันที ่  11 
พฤศจิกายน  2562

13  ว่าทีร้่อยตรีเชาวน์วัศ  ร่วมชาติ  ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร  63  สถานศึกษา ณ สโมสรค่ายสุรศักด์ิมนตรี อ.เมือง          
 จ.ล าปาง ในวันที ่20 พฤศจิกายน 2562 

14 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์ ณ  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา         
 ในวันที ่22 พฤศจิกายน 2562  

15   นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ  โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย           
 จ.แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที ่14 - 17   
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

16 1.  นางอมรภัค  ธรรมสุภา
2.  น.ส.ประภาภรณ์ พวงเพชร

ครูช านาญการ
เจ้าหน้าทีธุ่รการ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพีอ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง อ.เมือง     
 จ.ล าปาง ในวันที ่13 ธันวาคม  2562 

17 1.  น.ส.นาฎหทัย สิทธิบุญ  
2.  นางวาทิณี  ท้าวใจยา

ครูช านาญการ
ครู

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพีอ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 อ.เมือง จ.ล าปาง
ในวันที ่14 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

18 นายภาณุเดช มั่นเหมาะ ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมเพือ่รับทราบรายละเอียดการด าเนินการแข่งขันกีฬาเยาวชน  
และประชาชน  คร้ังที ่7

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 อ.เมือง จ.ล าปาง
ในวันที ่27 พฤศจิกายน 2562 

19 1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์
2.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ

เข้าร่วมประชุมการจัดสรร/เกล่ียอัตรา ณ  ห้องประชุมกู่ค า  ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 อ.เมือง     
 จ.ล าปาง ในวันที ่3 ธันวาคม  2562 

20 1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
2.  น.ส.นาฎหทัย สิทธิบุญ

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการ

เข้าร่วมงานครบรอบ  10  ปี  การจัดต้ังห้องเรียนขงจื่อ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี ณ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ.เมือง          
 จ.ล าปาง ในวันที ่6  ธันวาคม  2562

21 1.  นางธนิตา  สูงติวงศ์
2.  นายสนธยา  บุญค า

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐาน
และคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข
ลางค์นคร  อ.เมือง จ.ล าปาง
ในระหว่างวันที ่  7 - 8   ธันวาคม   2562

22 1.  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
2.  นางวาทิณี  ท้าวใจยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครู

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างของโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล

ณ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35  อ.เมือง จ.ล าปาง
ในวันที ่  9   ธันวาคม    พ.ศ. 2562

23 น.ส.นาฎหทัย สิทธิบุญ  ครูช านาญการ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย ณ  โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนเชียงใหม่    
24 1. น.ส.กิตติวรา เมืองมูล  

2. MR. Joseph  Poczkalski 
ครูผู้ช่วย  
ครูอัตราจ้าง

เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย ณ  โรงแรมฮอลิเดย์  การ์เดน  เชียงใหม่   
ในระหว่างวันที ่12 - 13 ธันวาคม   2562
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

25 1. น.ส.กิตติวรา เมืองมูล 
2. Mr. Joseph  Poczkalski 
3. Ms. Paige  Walter  
4. น.ส.แพรวพรรณ คันทาโย  
5. นายจารุวัฒน์  ศรีเทพ  

ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
นศ.ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง     
จ.ล าปาง ในวันที ่15 ธันวาคม  2562    

26 น.ส.นิฤมล โนวิชัย  ครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ  ยุวกาชาด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 

27 นายทวีศักด์ิ  กันทา พนักงานขับรถ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
28 1.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน

2.  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร  
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

เข้าร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
คร้ังที ่ 69  ปีการศึกษา  2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  35 วันที ่16   ธันวาคม   2562

29 1.  นางอรพิน  ควรสุวรรณ
2.  นางรจนา  จันทร์ทิพย์
3.  นายสนธยา  บุญค า 
    

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
    

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ 
และแบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

ณ  ห้องดอกค าใต้  โรงแรมวีซี  ดอกค าใต้  
 จ.พะเยา  ในวันที ่  21   ธันวาคม  2562

30 1.  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน 
2.  นายเสน่ห์  ชุมแสน  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562  ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าปาง  หน่วยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ.งาว  
จ.ล าปาง  ในวันที ่26 ธันวาคม  2562

31 1. นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร  
2. นายมาณพ  ปิยะชาติวัฒนกลุ 
3. น.ส.กิติวรา เมืองมูล 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
ครูผู้ช่วย

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 จ.ล าปาง วันที ่15 มกราคม 2563  
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

32 1. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์
2. นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง
3. นายสนธยา  บุญค า

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน
การทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
ปีการศึกษา  2562

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
  เขต 35 ในวันที ่24  มกราคม พ.ศ. 2563 
  

33 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมงาน “ กัลยาณีนิทัศน์  ประจ าปี  2562 ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ.ล าปาง
34 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ “ Hangchatwittaya Open House ” ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาคม อ.ห้างฉัตร    

จ.ล าปาง ในวันที ่7 กุมภาพันธ์  2563  

35 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมใหญ่วิสามัญ ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
เขลางค์นคร  อ.เมือง จ.ล าปาง
ในวันที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

36 1. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์
2. นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน
3. นางพรรณี  ช้างเพ็ง  
4. นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง 
5. นายฐิติ  นครสุวรรณ์ 
6. นางผ่องพรรณ  จิตสง่า  
7. นางนงนุช  จิตตา 
8. นายวิชัย  วงค์ไชย  
9. นายสกล  ศิริผ่อง
10.นางสมบูรณ์  ใจเอื้อน
11.นางอมรภัค  ธรรมสุภา 
12.นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์  
13.น.ส.พัชราภรณ์ บุญเรือง
14.น.ส.นภัสรา นัดดากุล  
15.นางวรีรัตน์  กันทา 
16.นายอดุลย์  ราชค า

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครูช านาญการ
ครู
พนักงานพิมพ์ดีด 3
พนักงานขับรถสกล 

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือน 
เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายใน
ส่วนราชการและสหกรณ์

ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   
เขลางค์นคร  อ.เมือง  จ.ล าปาง
ในวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

37 1. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
2. นายฐิติ  นครสุวรรณ์ 
3. นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน
4. นางผ่องพรรณ จิตสง่า 
5. นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข 
6. น.ส.นงนุช  จิตตา  
7. ว่าที ่ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ 
8. น.ส.พัชราภรณ์ บุญเรือง  
9. น.ส.ภัทิรา  กาวินันท์ 
10. นายภานุเดช มั่นเหมาะ
11. นายผดุงศักด์ิ จิตมนตรี 
12. นางชฎาพร  ยินดี
13. น.ส.ปพิชญา ราชค า 
14. นายทวีศักด์ิ  บุญทา 
15. นายอดุลย์  ราชค า  

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
ครู
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าทีง่านการเงิน
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ

สรุปงานและศึกษาดูงานคณะกรรมการสมัชชานักเรียน  
ปีการศึกษา  2562

ณ  อ.เมือง จ.พะเยา
ในวันที ่  6     มีนาคม    พ.ศ.2563

38 นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35

ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
  เขต  35  ในวันที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563    
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

39 1.นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ 
2.น.ส.อธิฐาน  ปันงาม

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการ

ประชุมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2563 )

ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
เขลางค์นคร วันที ่28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
256340 น.ส.นาฎหทัย สิทธิบุญ ครู อบรมการจัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)  ประจ าปี 2563
ณ  วิทยาลัยสารพัดช่าง   อ.เมือง จ.ล าปาง
ในวันที ่6  มีนาคม พ.ศ. 2563   

41 นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน ครูช านาญการพิเศษ นิเทศติดตามนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการในท้องถิ่นตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาช่างซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ณ  สถานประกอบการในท้องถิ่น  อ.งาว    
  อ.งาว จ.ล าปาง ในระหว่างวันที ่  7     
ธันวาคม ถึง วันที ่22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563  42 นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมการเล่ือนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2563)
ณ  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา        
 อ.เมือง จ.ล าปาง ในวันที ่4 มีนาคม 2563 
   

43 1. นางพรรณี  ช้างเพ็ง  
2. นางมาลา  จิตรักชาติ 
3. นายสกล  ศิริผ่อง  
4. นายอดุลย์  ราชค า

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
พนักงานขับรถ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าพ้นจากราชการ
เนื่องจากเกษียณอายุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ล าปาง
ในวันที ่  13    มีนาคม    พ.ศ. 2563

44 นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังที ่2/2563 ณ  ประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   อ.เมือง    
จ.ล าปาง ในวันที ่11 มีนาคม พ.ศ. 2563

45 นายบรรจง  สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมกสรเล่ือนขั้นเงินเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง      
จ.ล าปาง ในวันที ่17 มีนาคม พ.ศ. 2563
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

46 1. น.ส.อนุธิตา ปวงแก้ว
2. นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์
3. นายทวีศักด์ิ  บุญทา  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
พนักงานขับรถ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพือ่หารือการเตรียมความพร้อม
การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1  

ณ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ.เมือง จ.
ล าปาง ในวันที ่17 มีนาคม พ.ศ. 2563

47 1. นายบรรจง     สอนสมบูรณ 
2.น.ส.พัชราภรณ์    บุญเรือง

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ครูช านาญการ

เข้าร่วมประชุมการยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับ
โรงเรียน

ณ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

48 1. นางสาวนาฏหทัย สิทธิบุญ ครูช านาญการ ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาที่
สาม(ภาษาจีน)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 อ าเภอเมือง   จังหวัดล าปาง

49 1. นายสนธยา  บุญค า          
2. นางสาวอาทิติพร แสนจักร

ครูช านาญการ      
ครูช านาญการ

เข้าร่วมฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ณ  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32 ค่ายสุรศักด์ิมนตรี อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง

50 1. นางสาวกิตติวรา เมืองมูล  
2. นางสาวภัชษนัญท์ พรมเกศา
 3. นายทวีศักด์ิ  บุญทา 

ครูผู้ช่วย             
ครูผู้ช่วย             
ช่างไฟฟ้า ช4

ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อ าเภอเมือง 
  จังหวัดล าปาง

51 1. นางสาวอรอนงค์  นามวงค์  
2. นางสาวอธิฐาน  ปันงาม  
3. น.ส.เบญจมาภรณ์  จิตมนตรี 

ครูช านาญการ     
ครูช านาญการ       
งานธุรการ

ร่วมการอบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data)  ณ ห้องประชุมกู่ค า  ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   อ าเภอ
เมือง   จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

52 1. นายเสน่ห์  ชุมแสน ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   อ าเภอ
เมือง   จังหวัดล าปาง

53 1. นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว ครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพือ่การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   อ าเภอ
เมือง   จังหวัดล าปาง

54 1. นางอรพิน  ควรสุวรรณ 
2. นายพินิจ  ตาจีน   
3. นายทวีศักด์ิ  บุญทา  

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ      
ช่างไฟฟ้า ช4

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมิน
ภายนอกรอบส่ี

ณ ห้องประชุม 100 ปี  โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

55 1.นางสาวอรุณีย์  กองนาค ครูช านาญการพิเศษ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

56 1. นางสาวอรุณีย์  กองนาค  
2. นายเสน่ห์   ชุมแสน  
3. นางเพ็ญศรี   รุ่งฉัตร 
4. นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว 
5. นางอรพิน   ควรสุวรรณ 
6. นางเบญญทิพย์  ธิกานนท์
7. นายสนธยา   บุญค า 
8. นางวาทิณี   ท้าวใจยา 

ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ      
ครูช านาญการ        
 ครู

อบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 การ
บันทึกข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย  โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

57 1. นายสมพงษ์   อินต๊ะเสน
2. นายภัทรพล   ควรสุวรรณ

 ครูช านาญการพิเศษ
  ครูช านาญการพิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ณ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 อ าเภอเมือง   จังหวัด
ล าปาง58 1.นางวาทิณี  ท้าวใจยา ครู อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ณ โรงแรมบุษย์น้ าทอง อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง

59 1.นายวิชัย   วงค์ไชย ครูช านาญการพิเศษ อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง

60 1.นางสาวอาทิติพร แสนจักร 
2.นางวาทิณี  ท้าวใจยา 
3.นางสาวดานุมาศ ทิยาว  

ครูช านาญการ       
 ครู                    
  ครู

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา   ตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดการประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563
รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

61 1.นายฐิติ  นครสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

ณ ห้องประชุมกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์
 รีสอร์ท  จังหวัดล าพูน

62 1. นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์ 
2. นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง 
3. นายทวีศักด์ิ  บุญทา  

ครูช านาญการ      
ครูช านาญการ      
ช่างไฟฟ้า ช4

อบรมการปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที1่ ณ โรงแรมเวียงทอง  อ าเภอเมือง        
จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน ครู กิจกรรมโครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพือ่การเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก

ส าหรับเยาวชนในพืน้ทีจ่ังหวัดยุทธศาสตร์ En-Camp ปีที ่2 (4 ตุลาคม 2562)

2 นางวันเพ็ญ กาจู               
 นางรัตติกาล เงินมูล          
 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน        
 นางสาวเนตรชนก วิชัยโน

ครู โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของ
ประเทศไทย (24 ตุลาคม 2562)

กฟผ.แม่เมาะ

3 นางกชพรรณ ยอดใจ          
 นางรัตติกาล เงินมูล

ครู ประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที ่3 และวางแผนการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (25 ตุลาคม 2562)

สพม.35

4 นางสาวปปุณยนุช นนทสัย 
นายศรีรัตน์ ค าตาบุตร 
นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภ     
นายวีระยุทธ มณีวรรณ์      
นายวัชรพงษ์ วงศ์วีระพันธุ ์
นางสาวเนตรชนก วิชัยโน 
นางสาวพัชรินทร์ เรือนเงิน 
นางสาววรางคณา สุริลาวงค์ 
นางนลัยภรณ์ ซ่ือตระกูล 
นางสาวพรทิพย์ มะเทวิน    
นายอังคาร เงินมูล

ครู ประชุมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ               
   (25 ตุลาคม 2562)

จังหวัดล าปาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนประชาราชวิทยา

5 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังที ่3/2562 (11 พฤศจิกายน 2562) สพม.35

6 นายอภิวิชช์ เวียงค า พนักงานราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ (รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที ่5) (15 พฤศจิกายน 2562)

สถาบันพลศึกษา ล าปาง

7 นางวันเพ็ญ กาจู               
นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน

ครู น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง  (21 พฤศจิกายน 2562) กฟผ.แม่เมาะ

8 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ ครู ประชุมการด าเนินงาน การขับเคล่ือนภารกิจของชมรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและ
ประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2562 (20 พฤศจิกายน 2562)

ชมรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร
และสโมสรนายทหารค่ายสุรศักด์ิ
มนตรี

9 นายอภิวิชช์ เวียงค า          
นางสาวพรทิพย์ มะเทวิน

พนักงานราชการ/
ครูอัตราจ้าง

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที ่5             
 (23 พฤศจิกายน 2562)

จังหวัดแพร่  

10 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ นาย
วัชรพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์

ครู วิทยากรค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทัว่ไปและขั้นความรู้เบือ้งต้น                    
(22-24 พฤศจิกายน 2562)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตล าปาง

11 นายวัชรพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์ ครู น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา “แฟนพันธุแ์ท้การเมืองไทย” และการแข่งขัน      
 การกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (23-24 พฤศจิกายน 2562) มหาวิทยาลัยพะเยา

12 นางวันเพ็ญ กาจู ครู ประชุมชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  
(6 ธันวาคม 2562)

สพม.35

13 นายวัชรพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์
นางสาวเนตรชนก วิชัยโน

ครู/พนักงานราชการ อบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญขี และ
พัสดุ (13 ธันวาคม 2562) สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนประชาราชวิทยา

14 นางสาวปุณยนุช นนทสัย     
 นางนุชธิชา ทินวงษ์

ครู อบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญขี และ
พัสดุ (14 ธันวาคม 2562) สพม.35

15 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด(14 ธันวาคม 2562) สพม.35

16 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุม การจัดต้ังงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง        
   (18 ธันวาคม 2562)

สพม.35

17 นางสาวปุณยนุช นนทสัย  
นายวัชรพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์

ครู นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมคร้ังที ่69 (20-22 ธันวาคม2562) สพฐ.

18 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง  (13 มกราคม2562) สพม.35

19 นายวัชรพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์ ครู น านักเรียนเข้าร่วมโครงการรัฐศาสตร์วิชาการคร้ังที ่20/62  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            
  (5 กุมภาพันธ2์562)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

20 นายอภิวิชช์ เวียงค า พนักงานราชการ น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดล าปาง 
ประจ าป2ี563 (8-10 กุมภาพันธ2์563)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนประชาราชวิทยา

21 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน        
นางรัตติกาล เงินมูล         
นายศรีรัตน์ ค าตาบุตร 
นางสาวปุณยนุช นนทสัย 
นาณัฐสุดา ท้าวเขื่อน         
นางนุชธิชา ทินวงษ์            
นายวีระยุทธ มณีวรรณ์        
 นายวัชรพงษ์ วงศ์วีระพันธุ ์  
นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้ว   
นายอังคาร เงินมูล

ครู/ลูกจ้างประจ า ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพือ่
ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ (20 กุมภาพันธ2์563)

สพม.35

22 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 สมาคม ชค.ลป. (21 กุมภาพันธ2์563)

23 นางวันเพ็ญ กาจู              
นางรัตติกาล เงินมูล          
นางกิ่งเพชร อินทร์แฝง

ครู อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา (BIG DATA) (22 กุมภาพันธ2์563) สพม.35

24 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมใหญ่วิสามัญ (26 กุมภาพันธ2์563)

25 นางกิ่งเพชร อินทร์แฝง ครู ประชุมการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า (28 กุมภาพันธ2์563) สพม.35

26 นางกชพรรณ ยอดใจ ครู ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (28 กุมภาพันธ2์563) สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนประชาราชวิทยา

27 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที ่1 
(1 เมษายน 2563) (4 มีนาคม 2563)

สพม.35

28 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังที ่2/2563 (11 มีนาคม 2563)

29 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน       
นางนุชธิชา ทินวงษ์

ครู ประชุมปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที ่1              
  (21 พฤษภาคม 2563)

สพม.35

30 นางวันเพ็ญ กาจู               
นางปุณยนุช นนทสัย         
นายวีระยุทธ มณีวรรณ์

ครู เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา                 
(Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) (16-18 มิถุนายน 2563)

สพม.35

31 นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้ว ครู ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพือ่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพือ่การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพม.35

32 นางกชพรรณ ยอดใจ          
นายวีระยุทธ มณีวรรณ์

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดหน่วยการเรียนรู้และโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
 Star Software (24-25 มิถุนายน 2563)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

33 นางกชพรรณ  ยอดใจ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี (29 มิถุนายน 2563)

สพม.35

34 นางวันเพ็ญ กาจู ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา ๔ ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงาน วันที ่29 มิถุนายน 2563 และวันที ่10-11 
กรกฎาคม 2563

สพม.35

35 นางสาวพรทิพย์ มะเทวิน ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม (30 มิถุนายน 2563) สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนประชาราชวิทยา

36 นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภ     
 นางรัตติกาล เงินมูล         
นางนุชธิชา ทินวงษ์

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้น
เรียน

สพม.35

37 นางกิ่งเพชร อินทร์แฝง      
นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน

ครู ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า 11-12 กรกฎาคม 2563 สพม.35

38 นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภ     
 นางรัตติกาล เงินมูล           
 นางนุชธิชา ทินวงษ์

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้น
เรียน                     (25-26 กรกฎาคม 2563)

สพม.35

39 นางกชพรรณ ยอดใจ ครู ประชุมเพือ่ด าเนินการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และก าหนดราคากลาง                  
 วันที ่16 กรกฎาคม 2563

40 นางกชพรรณ ยอดใจ         
นางรัตติกาล เงินมูล

ครู ประชุมเพือ่ด าเนินการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และก าหนดราคากลาง รายการ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์การเกษตร

สพม.35

41 นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้ว ครู โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที ่1 (22 กรกฎาคม 2563)

อ าเภองาว

42 นางสาวเนตรชนก วิชัยโน พนักงานราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
  สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน (1-2 สิงหาคม 2563)

สพม.35

43 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน        
นางนุชธิชา ทินวงษ์

ครู อบรมการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนประชาราชวิทยา

44 นางกชพรรณ  ยอดใจ         
 นางสาวปุณยนุช  นนทสัย    
 นายวัชรพงศ์  วงศ์วีระพันธุ์

ครู เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปฏิรูปการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยการเรียนรู้ทีม่ีสติสมธิเป็นฐาน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนประวัติศาสตร์ และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนา
งานคุณธรรมฯ) 8 สิงหาคม 2563

สพม.35

45 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ ครู ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประกวดราคา
ซ้ือครุภัณฑ์ทีม่ีราคาหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (14 สิงหาคม 
2563)

46 นางกิ่งเพชร อินทร์แฝง   
นางสาวเนตรชนก วิชัยโน

ครู/พนักงานราชการ ประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรสะเต็มก าลังสอง (STEM2)   (15-16 สิงหาคม 2563) มศว.ร่วมกับ กฟผ.และศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาคเหนือ
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 สิบเอกพงศ์กิติ  แก๎วกิติ ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี

การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

 กิจกรรมวิทยากรฝึกอบรมผ๎ูบงัคับบญัชาลูกเสือสามัญรํุนใหญํขั้นความร๎ูทั่วไป และ
ขั้นความร๎ูเบือ้งต๎น (B.T.C.) ณ คํายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงํชาติ 
วิทยาเขตล าปาง

คํายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงํชาติ วิทยาเขตล าปาง

การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ประชุมกลํุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คร้ังที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหมํ อ.เมือง

เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ

อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

2 นายโกศล พานดง ครูช านาญการพิเศษ การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนล าปางกัลยาณี

การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

3 นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ ครูช านาญการพิเศษ ประชุมการจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน ครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง
ประชุมกลํุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คร้ังที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหมํ อ.เมือง

เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมงคลาภเิษก
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมงคลาภเิษก

ตํอ นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ ครูช านาญการพิเศษ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนล าปางกัลยาณี

การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

4

นายสมบติั รัตนโชติกุล ครูช านาญการพิเศษ การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

นายโยธิน   ศิริกาญจนางกูร ครูช านาญการ การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

นายวิทยา  ปญัญาผาบ ครูช านาญการ การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

5
นางดอกรัก  ทานลิ ครูช านาญการพิเศษ หลักสูตรการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษากํอนแตํงต้ังใหม๎ีและเล่ือนเปน็

วิทยาฐานะครูช านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภฎัล าปาง

สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้าแมํเมาะ
อบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผ๎ูปฏบิติังานด๎านการเงินบญัชีและพัสดุ ส านักเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมงคลาภเิษก

6 นางอัญชลี  ธีระวุฒิ ครูช านาญการพิเศษ
การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

7 นางเกษิณี กันนอ๎ม ครูช านาญการพิเศษ การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

8 นางมาลัย  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

9 นางสาวสุภทัราภา ปา๋เมืองมูล ครูผ๎ูชํวย อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

อบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผ๎ูปฏบิติังานด๎านการเงินบญัชีและพัสดุ ส านักเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

เทคนกิการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ส านักเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

10 นายพินจิ  ยี่ยวน พนกังานราชการ เทคนกิการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ส านักเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชือ่ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องที่ประชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมงคลาภเิษก

11 นางสาวนโิลบล  วงค์ใจ ครูอัตรจ๎าง อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

วิจิตรสัญจร ประจ าป ีพ.ศ.2562 คร้ังที่ 3 คณบดีคณะวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

การเล่ือนขั้นเงินเดือนข๎าราชการครูเล่ือนขั้นคําจ๎างลูกจ๎างประจ าป ีคร้ังที่ 1          

  ( 1 เมษายน 2563)

ส านักเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 35

12 นางสาวธัญญาทิพย์  ทิพย์ปลูก ครูอัตรจ๎าง การสัมนาทางวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนร๎ู "เปดิบา๎นรัชมังคลาภเิษก ปี
การศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูการ
พัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป"ี

กลํุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสาวขวัญหทัย จาระณะ ครู เทคนิคการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จังหวัดเชียงใหม่

ครู PIM:Work-based Education new choice of higher education สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2  นางดุจดาว ต๊ะเขื่อนแก้ว ครู การบริหารจัดการข้อมูล BIG DATA สพม.เขต35

ครู สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สพม.เขต35

3 นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต35

ครู ประชุมรับฟังค าชี้แจ้งคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) สพฐ.

4 นายวุฒิชัย ปราศรัย ครู เครือข่ายสุจริตไทยส าหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย
5 นายกฤตติภูมิ เขียวค าสุข พนักงานราชการ การบริหารจัดการข้อมูล BIG DATA สพม.เขต35

6 นางสาวพรทิพย์ ขยันท า พี่เล้ียงเด็กพิการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่เด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สพม.เขต35

7 นายดวงเดช อาดย่อแฮ ครู ครูอนามัยโรงเรียนเพือ่เสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพม.เขต35

8 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู การประชุมชี้แจ้งและด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพธ., โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียน
คุณธรรมเฉลิมเกียรติฯ , ฯลฯ) และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนางานคุณธรรมฯ ส าหรับครูใน
พืน้ที่

สพม.เขต35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครู การประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการ เพือ่จัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาทีเ่กี่ยวกับด้านคุณธรรมฯ, ดเนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ด้านประวัติศาสตร์ฯ 
ในสถานศึกษา

สพม.เขต35

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหบักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.เขต35

9 นางขวัยหทัย วุฒิการณ์ ครู English Training Project (Boot Camp) สพม.เขต35

10 นางดุจดาว ต๊ะเขื่อนแก้ว ครู การประชุมชี้แจ้งและด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพธ., โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียน
คุณธรรมเฉลิมเกียรติฯ , ฯลฯ) และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนางานคุณธรรมฯ ส าหรับครูใน
พืน้ที่

สพม.เขต35

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหบักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.เขต35

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี สพม.เขต35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายวัชรินทร์  จันทิมา ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา Big Data ดับเขตพืน้ที่
การศึกษา

สพม.35

เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา Big Data ดับเขตพืน้ที่
การศึกษา ในวันที ่29 พฤษภาคม 2563

สพม.35

เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา Big Data ดับเขตพืน้ที่
การศึกษา ในวันที ่20  มิถุนายน  2563

สพม.35

เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองโปรแกรมระบบบริหารกิจการนักเรียน และ
วิชาการ

ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ต าบล
หนองบัว  อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่

ประชุมผู้บริหาร ณ เขื่อนกิ่วลม
เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปล่ียนแปลง
ของโลก

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุช
พัทยา NICE อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2 นางใกล้รุ่ง  ยอดเงิน ครู เข้าประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ครูอย.น้อย4.0 ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าปาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นางใกล้รุ่ง  ยอดเงิน ครู เข้าร่วมประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพือ่การดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ใน
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19)

สพม.35

เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

สพม.35

เข้าประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนวิถีพุทธ,โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติสมาธิเป็นฐาน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนประวัติศาสตร์ และการใช้กระบวนการ PLC 
เพือ่พัฒนาคุณธรรมส าหรับครู

สพม.35

3 นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล ครู เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

เข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

เข้าร่วมประชุมการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า คร้ังที่
1 (1 เมษายน 2563)

สพม.35

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
(lntegrity Transparency Assessment Online : lTA Online)

สพม.35

4 นายธเนศร์  กามาด ครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณปี พ.ศ. 2564  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้างของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นายธเนศร์  กามาด ครู เข้าประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ      
ขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562

สพม.35

เข้าร่วมอบรมการใช้ Application ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามแผนปฏิบัติการสหกรณ์ ประจ าปี 2563

สหกรณ์ครูกรมสามัญล าปาง

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือนเงินบ านาญข้าราชการ
เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

สพม.35

เข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data)  สพม.35

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
(lntegrity Transparency Assessment Online : lTA Ontine)

สพม.35

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พร้อมประกาศประกวด
ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สพม.35

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงาน

ณ  โรงเรียนสรรพวิทยา  อ าเภอแม่สอด
  จังหวัดตาก

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพม.35

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   ใน
สถานศึกษา “โครงการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุจริต”

ณ ห้องประชุมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท์   จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

5 นางสาวธนวดี  กระจ่างจิต ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)

สพม.35

6 นางสาวธนาพร    ค าวินิตย์ ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

7 นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ ครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานสถานศึกษา พัฒนาครูทีป่รึกษาและนักเรียนแกนน า 
“โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ การขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ เอชไอวี/เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่นโดยองค์กร
สาธารณประโยชน์จังหวัดล าปาง”

ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าปาง

8 นางสาวนิภา  ประกาย ครู เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ”

สพม.35

9 นางสาวนิภา  ฤทธิไตรภพ ครู เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ความปลอดภัยในสถานศึกษา” สพม.35

เข้าร่วมประชุมผู้ปฏิบัติ“การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”

สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพือ่จัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-payment) ประจ าปี 2563

ส านักงานประกันสังคม



170

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นางสาวนิภา  ฤทธิไตรภพ ครู เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์กิจกรรม
ส่งเสริมครูเพือ่สร้างบทเรียนออนไลน์เพือ่ยกระดับการศึกษาไทยตามแผนงานบูรณาการ
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.35

10 นายประพันธ์  แสงบุญเรือง ครู เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดลอสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 และวางแผนพัฒนาการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน

สพม.35

เข้าประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562

สพม.35

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือนเงินบ านาญข้าราชการ
เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี

สพม.35

11 นายรตนพงษ์  ปันติสวัสด์ิ ครู เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

เข้าประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562

สพม.35

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

12 นางสาวสร้อยสุนีย์    ชูรักษา ครู เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ”

สพม.35

13 นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดลอสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 และวางแผนพัฒนาการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน

สพม.35

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือน เงินบ านาญข้าราชการ
เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

สพม.35

เข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี(2558-2563)

สพม.35

เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

สพม.35

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สพม.35

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

สพม.35

14 นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์ ครู เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี(2558-2563)

สพม.35

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
(lntegrity Transparency Assessment Online : lTA Ontine)

สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี

สพม.35

เข้าประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาความรู้ความสามารถด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาตาม
แนวทางประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

สพม.35

15 นางสาวเอมิกา    ลือยศ พนักงานราชการ เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น สพม.35

16 นางสาวกมลทิพย์  ปงลังกา ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม สพม.35

เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา,การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริมวิชาการและการ
ประเมินศักยภาพผู้ให้บริการผลิตส่ือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นางสาวกมลทิพย์  ปงลังกา ครูอัตราจ้าง เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

สพม.35

เข้าอบรมโครงการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 สพม.35

17 นางดวงจันทร์  จันทะมาลา ครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการน้อมน า
พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่
การบูรณาการเพือ่จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทีเ่กี่ยวกับด้านคุณธรรมฯ ด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สพม.35

เข้าประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนวิถีพุทธ,โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติสมาธิเป็นฐาน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนประวัติศาสตร์ และการใช้กระบวนการ PLC 
เพือ่พัฒนาคุณธรรมส าหรับครู

สพม.35

18 นางสาวนิตยา  ป้องกัน ครูอัตราจ้าง เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

สพม.35

19 นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล ครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โครงการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุจริต”

ณ ห้องประชุมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท์   จังหวัดล าพูน

20 นางสาวรัศมิ์นภัส กิติวัฒนากุล ครู เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นางสาวรัศมิ์นภัส กิติวัฒนากุล ครู เข้าร่วมการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ(Boot Camp)        
ส าหรับครูผู้สอนภาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)

สพม.35

21 นางสาววัลภา   ฤทธิไตรภพ ครูอัตราจ้าง เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

สพม.35

เข้าประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนวิถีพุทธ,โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติสมาธิเป็นฐาน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนประวัติศาสตร์ และการใช้กระบวนการ PLC 
เพือ่พัฒนาคุณธรรมส าหรับครู

สพม.35

22 นางสาวสุกัลยา     ต้อนรับ ครูอัตราจ้าง เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน สพม.35

23 นางสาวเอมิกา    ลือยศ พนักงานราชการ เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 ว่าทีร้่อยตรีเฉลิมศักด์ิ  นนทมาลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

2.แนวทางการด าเนินงานโครงการTFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัล าปาง
3.เข้าร่วมประชุมเพือ่ร่วมจัดท าแผนการตรวจราชการ ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา ๔ ด้าน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 355. เข้าร่วมประชุมเพือ่ร่วมจัดท าแผนการตรวจราชการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ล าปาง

2 นายอ านวย มหามิตร ครู 1.เข้าร่วมประชุมเพือ่ร่วมจัดท าแผนการตรวจราชการ ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา ๔ ด้าน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

3. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา(ITA
 Online)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3 นางเครือวัลย์ หมอยา ครู 1.ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่

2.ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา และระดับสถานศึกษา
3.ประชุมปฏิบัติการเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

4.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเมืองมายวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

นางเครือวัลย์ หมอยา ครู 5.อบรมหัวข้อ “การพัฒนาส่ือวีดีทัศน์สนับสนุน การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสังคมศึกษา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

6.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เพือ่เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

7.ประชุมเพือ่ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความ
ตระหนักในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

8.เข้าร่วมประชุมเพือ่ร่วมจัดท าแผนการตรวจราชการ ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการหน่วยการเรียนรู้และโปรแกรมการจัดการเรียน
การสอน Star Software

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

10.เข้าร่วมประชุมเพือ่ร่วมจัดท าแผนการตรวจราชการ ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 

11.ประชุมโครงการ Coaching Teams เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  
2563

ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 

4 นางพจนารถ เป็งโต ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
อบรมครูหรือผู้ทีรั่บผิดชอบงานลูกเสือ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2.อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - learning สสส.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

นางพจนารถ เป็งโต ครู 3. ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพือ่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

5 นางสาวปานฤทัย นุชบ้านป่า ครู 1.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนวิท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

3. ประชุมการด าเนินงานบูรณาการฯ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

6 นายอุดมศักด์ิ  แสนจิตต์ ครู 1.อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาของเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2.โครงการ “ขยายผลนวัตกรรมเสน่ห์ไม้สู่ห้องเรียน” อบรม ระหว่างวันที ่17-18 มกราคม 
2563 และขอเชิญครูทีม่ีผลงานฝึกสอนนักเรียน รายการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุใน
ท้องถิ่น

อาคารเสน่ห์ไม้
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการหน่วยการเรียนรู้และโปรแกรมการจัดการเรียน
การสอน Star Software

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

นายอุดมศักด์ิ  แสนจิตต์ ครู
4.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา(ITA
 Online)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

7 นางสาวปิยะณัฐ  นันทกานต์ ครู 1.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
8 นางขวัญนภัทร พันอินทร์ ครู 1.อบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศ

ไทย ส าหรับครูในพืน้ทีจ่ังหวัดล าปาง และจังหวัดใกล้เคียง เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
พลังงานไฟฟ้าทีถู่กต้องแก้ครูวิทยาศาสตร์

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

2.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา
เพือ่ให้ความรู้และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน      
ตามระเบียบ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

9 นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อน ครู 1.ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา และระดับสถานศึกษา

โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่

2.อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาของเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

10 นางกัญกมล ศรีจันทร์ ครู 1.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา
เพือ่ให้ความรู้และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันตาม
ระเบียบ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3.อบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่เด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

4.อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตและสร้าง
กลไกป้องกันและยับยั้งการทุจริต

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้าง
กลไกป้องกันและยับยั้งการทุจริต

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

11 นายไกรวุฒิ ชัยมงคลกุล ครู 1.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้แจ้งกรอบวงเงินส าหรับการเสนอขอต้ัง
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เพือ่ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้รับผิดชอบในการขอจัดต้ังงบประมาณค่าครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง 
เข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

นายไกรวุฒิ ชัยมงคลกุล ครู 3.อบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา เพือ่ให้
ความรู้และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

4. ประชุมการด าเนินงานบูรณาการฯ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

12 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ครู 1.ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา และระดับสถานศึกษา

โรงแรมคุ้มภูค า
อ าเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

2.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา เพือ่ให้
ความรู้และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

4.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนวิท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ครู 6.อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้าง
กลไกป้องกันและยับยั้งการทุจริต

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

7.เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้
เทคโนโลยี ส่ือนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้และปฏิบัติงาน

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

8. อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การใช้เทคโนโลยี ส่ือ
นวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้และปฏิบัติงาน

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

9.ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการหน่วยการเรียนรู้และโปรแกรมการจัดการเรียน
การสอน Star Software

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

10.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
(ITA Online)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

13 นางสาววิภา มะโนวรรณา ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
น้ ามัน (OBA) ต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ดัประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

14 นายบดินทร์    แต้มด่ืม ครู 1.อบรมการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพที ่1

15 นายอภิวัฒน์  อภิวงค์งาม ครู 1.ประชุมการด าเนินงานบูรณาการฯ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2.ประชุมโครงการ Coaching Teams เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  
๒๕๖๓

ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการหน่วยการเรียนรู้และโปรแกรมการจัดการเรียน
การสอน Star Software

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

16 นางสาวศุภานัน  ทองประไพ พนักงานราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสาวพรรณพัชร   ตุงใย ครูช านาญการพิเศษ ซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียม สพม.35

2 นางพิรญาณ์    ทีโม ครูช านาญการ อบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฯ
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

3 นางอารีย์    ใจค า ครูช านาญการพิเศษ เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุของสถานศึกษา สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอาวกาศ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม สพม.35

แนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน 
4 นางศิรประภา   ตันติวานิช ครูช านาญการ เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุของสถานศึกษา สพม.35

5 นายทักษ์ดนัย   พรมมินทร์ ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือยุวกาชาด สพม.35

6 นายผจญ   ภักดีวิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สพม.35

อบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฯ
7 นางอัญชลี   พรภัทรนันท์ ครูช านาญการพิเศษ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่เสริมสร้าง สพม.35

สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
8 นางวารี  ลาภจรัสแสงโรจน์ ครูช านาญการ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่เสริมสร้าง สพม.35

สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

                                      รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                      
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

                                      รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                      
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

9 นางชุติมน    เป็งแก้ว ครูช านาญการพิเศษ อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจ าปีพ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านระบบ Teleconference สพม.35

10 นางเกสร   ศรีสวย ครูช านาญการ อบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฯ
11 นายสมบัติ   จันทร์สุริยะ ครูช านาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติ สพม.35

งานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ
12 นางวารี    ลาภจรัสแสงโรจน์ ครูช านาญการ อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม สพม.35

13 นางศิรประภา   ตันติวานิช ครูช านาญการ อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

14 นางเกสร     ศรีสวย ครูช านาญการ อบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี  สพม.35

เพือ่พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามรถบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาส่ือนวัตกรรม พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที ่21

15 นางสาวศิริพร   แสงศิริ ครูช านาญการพิเศษ อบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม สพม.35

แนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน 
16 นายอรุชา    ซาวหล้า พนักงานราชการ อบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม สพม.35

แนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน 
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายสมบัติ  อุตรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Teleconference ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

2. ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA Award ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3. อบรมโครงการระบบการบริหารการจัดการศึกษา Big Data ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

4. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
5.การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

สพฐ

6.การประชุมอบรมการปฎิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2 นายจ าลอง  ปาโกวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ 1.กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา สถานศึกษา ๔ ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3.การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

สพฐ

3 นางพรสวรรค์  จันทร์สว่าง ครูช านาญการพิเศษ  1.กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
 2.กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา2563 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563
โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา 
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563
โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา 

นางพรสวรรค์  จันทร์สว่าง ครูช านาญการพิเศษ  3..การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

สพฐ

4 นางทรงลักษณ์  ชาวผ้าขาว ครูช านาญการพิเศษ 1.กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
2.การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

สพฐ

3.การประชุม อบรม เชิงปฎิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

5 นางสาวเนตรแก้ว  เปรโต ครูช านาญการพิเศษ 1. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
2.การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

สพฐ

6 นางนุสริน  อุบลศรี ครูช านาญการพิเศษ 1. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการทดสอบ ระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน (O-NET)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฯ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

5. การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

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

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563
โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา 

7 นางแสงนภา  ใจเย็น ครูช านาญการพิเศษ 1. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
2. ประชุมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู และเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า คร้ังที ่1      
( 1 เมษายน 2563 )

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3. อบรมโครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ Teleconference ด้วยทรัพยากรที่
จ ากัด วันที ่18-19 มิถุนายน 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36

4.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนร่วม วันที ่30 มิถุนายน 2563 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36

8 นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ 1. เป็นวิทยากรแลกเปล่ียนรู้การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ วันที ่4 
ตุลาคม 2562 แก่ ร.ร.แม่สันวิทยา สพม.เขต 35

 โรงเรียนแม่สันวิทยา

2.อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Bigdata ) วันที ่26 ตุลาคม 2562           
 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม. เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3. อบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที ่14-15 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่

ปปช.

4. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
5.โครงการส่งเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี วันที ่18 ก.ค 63

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า  วันที ่11-12 ก.ค63 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่  ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563
โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา 

9 นางนัยน์ภัค  หวังใจ ครูช านาญการ 1. อบรมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน ส านักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

2.เด็กไทยบริโภคปลอดภัยห่างไกลโรค NCDS (อย.น้อย) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง
3.การใช้Applicationในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา

จังหวัดล าปาง
4.เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะ  อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ร่วมกับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัด       กา
รกฟผ.แม่เมาะ

5. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
6.ประชุมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  วันที ่21 ก.ค 63 ทีว่่าการอ าเภอแม่ทะ
7. อบรมครูอนามัยโรงเรียนเพือ่เสริมสร้างทักษะดูแลช่วยเหลือนักเรียน  วันที ่19 ม.ิย 63 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

10 นางพงษ์พิศ เชื้อสาร ครูช านาญการ 1.อบรมโครงการอบรมเพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

2. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
11 นางทิชากร  สุขยืน ครูช านาญการ 1. อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 

เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563
โรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา 

นางทิชากร  สุขยืน ครูช านาญการ 2. อบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดสสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน เพือ่ความ
เสมอภาคในการเจริญเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย

ส านักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

3. อบรมโครงการอบรมเพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

4. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
12 นางสาววีณา  แก้วด้วง ครูช านาญการ 1.กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
13 นายณรงค์ฤทธิ ์  อินทะ ครูอัตราจ้าง 1. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

2. อบรมโครงการอบรมเพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา2563 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
10. การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที ่7 พ.ค 63

สพฐ

14 นายณัฐภัทร  ใจหมั้น พนักงานราชการ 1. การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที ่7 พ.ค 64

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

1 นางวันวิสา แสนปิง ครู อบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ือง สถานการณ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่เมาะ
ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย

2 นายนรินทร์ สายเทพ ครูอัตราจ้าง อบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ือง สถานการณ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่เมาะ
ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย

3 นายกัมพล ธิติกร ผู้อ านวยการโรงเรียน อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 นางสราดา สุขพันธ์ ครู อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

อบรมโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5 นายสุธรรม ปัน้สวย ครู อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6 นายนภาพล บุญมั่น ครู อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

7 นางสาวอรพิม เพิม่สมัคร ครู อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

8 นางสาวกัลยาณี งามดี ครู อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

9 นายวิธวศิน กองค า ครู อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

อบรมการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 ศูนย์สุขภาพจิตที ่1
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการดรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10 นายธีระพงค์ สุขโจม ครูอัตราจ้าง อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

11 นายนรินทร์ สายเทพ ครูอัตราจ้าง อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทะวิทยา 

12 นางสาวมนทิกา อินถา ครูอัตราจ้าง อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

13 นายนรินทร์ สายเทพ ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมอภิปรายกิจกรรมอภิปราย ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย การไฟฟ้าพระนครเหนือ 
14 นางสาวมนทิกา อินถา ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมอภิปรายกิจกรรมอภิปราย ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย การไฟฟ้าพระนครเหนือ 
15 นางประไพศรี เสริมสุข ครู อบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของสถานศึกษา
16 นางสาวติณณ์ณัชชา โจ้นทรา ครู อบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของสถานศึกษา
17 นายวิธวศิน กองค า ครู อบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา
18 นายนรินทร์ สายเทพ ครูอัตราจ้าง อบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา
อบรมโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

19 นายกัมพล ธิติกร ผู้อ านวยการโรงเรียน อบรมระบบบริหารการจัดการ (Big Data) itptmuj 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

20 นางค าสุข ด้วงประสิทธิ์ ครู อบรมระบบบริหารการจัดการ (Big Data) itptmuj 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการดรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏบิัติการระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

21 นางสาวติณณ์ณัชชา โจ้นทรา ครู อบรมโครงการพัฒนาความรู้ ครูอย.น้อย 4.0 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทะวิทยา 

22 นายนรินทร์ สายเทพ ครูอัตราจ้าง อบรมครูหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จ ากดั สาขาสันก าแพง
23 นางกรรณิการ์ บุตรพิชัย ครู อบรมการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 ศูนย์สุขภาพจิตที ่1

อบรมโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
24 นางสาววรรณภา  วงค์แก้ว ครู อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการดรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายณรงค์ศักด์ิ   อบหอม ผู้อ านวยการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์  คณิต  ศิลปะ โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมเชิงปฏิบัติการKM การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECDเครือข่ายTSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2 นายวสันต์    แสนตา ครู ประชุมเครือข่ายโรงเรียนโครงการ TSQP 2 โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก
วิทยากรติวโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนอนุบาลเถิน โรงเรียนอนุบาลเถิน
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์  คณิต  ศิลปะ โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประชุมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล BIG DATA สพม 35

อบรมเพือ่เตรียมความพร้อมครูผู้จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา สพม 35

อบรมเชิงปฏิบัติการพระบรมราโชบาย สพม 35

อบรมเชิงปฏิบัติการKM การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECDเครือข่ายTSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3 นางวิภาพร   สิทธิกัน ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์  คณิต  ศิลปะ โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่พริกวิทยา



194

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

นางวิภาพร   สิทธิกัน ครู ประชุมเครือข่ายโรงเรียนโครงการ TSQP 2 โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการประเมินPISA สู่ชั้นเรียน

สพม 35

4 น.ส.วัลยา   แก้วน้อย ครู อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก
อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการประเมินPISA สู่ชั้นเรียน

สพม 35

อบรมเพือ่เตรียมความพร้อมครูผู้จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา สพม 35

อบรมเชิงปฏิบัติการKM การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECDเครือข่ายTSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5 น.ส.พรทิพย์   โพธาชัย ครู มหกรรมอย.น้อย ปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธรารณสุข
อบรมผู้ปกครองนักเรียน พ่อแม่ ทีม่ีบุตรหลานวัยรุ่น”โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ
ขับเคล่ือนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์กับเอชไอว/ีเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวันรุ่น

สาธารณสุขอ าเภอแม่พริก

อบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนน า อย.น้อย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู  อย.น้อย  4.0 สาธารณสุขล าปาง
ประชุมสถานศึกษาวิชาทหารเตรียมฝึกภาคสนามปี  2563 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

น.ส.พรทิพย์   โพธาชัย ครู อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมครูอนามัยโรงเรียนพือ่เสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019

สพม35

หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวันรุ่ย เขตสุขภาพที ่1 ศูนย์สุขภาพจิตที ่1 เชียงใหม่
6 นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวรณ์ ครู อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนแบบสร้างสรรค์ ของหัวหน้างานวิชาการโครงการวิจัย
ทางการศึกา

สสวท/สพฐ

อบรมหัวข้อเร่ืองการพัฒนาO-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที ่3 สพม 35

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์  คณิต  ศิลปะ โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7 นายปรภูมิ   อินจับ ครู อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8 นายอนันต์   เกตุบ ารุง ครู อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9 น.ส.กุลธิดา  หล้ามะณี ครู อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก

อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการประเมินPISA สู่ชั้นเรียน

สพม 35

10 นายเสน่ห์   เอื้อแท้ ครู งานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
อบรมบุคลการ ลูกเสือมือสะอาด มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

นายเสน่ห์   เอื้อแท้ ครู PLC  กอท. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
การให้ค าปรึกษาวัยรุ่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังที ่21 กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาสร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม สพม 35

อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมการประเมินความโปร่งใส ITA สพม. 35

11 นายปรีชา   หล้ามะโน ครู อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมการประกันคุณภาพ สพม. 35

อบรมการประเมินความโปร่งใส ITA สพม. 35

อบรมเชิงปฏิบัติการพระบรมราโชบาย สพม 35

12 น.ส.อ าไพ   รังน้อย ครู อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สพม. 35

อบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนน า อย.น้อย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูอย.น้อย 4.0 สพม. 35

ประชุมชั้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเล่ือนขั้น
ค่าจ้างประจ า

สพม. 35

อบรมวิทยาค านวณ ตามแนว PISA มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
อบรมการประกันคุณภาพ สพม. 35
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

น.ส.อ าไพ   รังน้อย ครู อบรมการประเมินความโปร่งใส ITA สพม. 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม35

13 น.ส.รุจิธร    ศรีวิชัย ครู อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก
อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย สถาบันขงจื้อเชียงใหม่ โรงเรียนล าปาง

กัลยาณี
อบรมครูผู้จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพศวิถีศึกษา สพม35

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม35

ประชุมด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรม รูปแบบการสอน
พระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สพม35

14 น.ส.สุวิมลวดี   คนฟู ครู อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก
อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน Innovative Activities to promote
 Communicative  Competence in the Classroom)

สพม 35

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองBrush up your Language Teaching through Ative 
Learning

สพม 34

15 น.ส.นันทินี  สายอุปราช ครู อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

น.ส.นันทินี  สายอุปราช ครู อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน Innovative Activities to promote
 Communicative  Competence in the Classroom)

สพม 35

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองBrush up your Language Teaching through Ative 
Learning

สพม 34

16 นางเพชรา   เกตุหิรัญ ครู ประชุมสัมมนาครูแนะแนวสัญจรคร้ังที ่ 5 มกาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย
เข้าอบรมทิศทางอาชีพของเด็กไทยในยุด  Disruptive Technology มหาวิทยาลัยเนชั่น  จ.ล าปาง
พัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
เข้าอบรมเร่ือง  มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาก าลังคนเพือ่การตอบสนอง 
New-S-Curve

มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
17 น.ส.นงลักษณ์  ค าพรหม ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์  คณิต  ศิลปะ โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Q-info โครงการ โรงเรียน TSQP 2 โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก
อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

น.ส.นงลักษณ์  ค าพรหม ครู อบรมเพือ่เตรียมความพร้อมครูผู้จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา สพม35

อบรมเชิงปฏิบัติการKM การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECDเครือข่ายTSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่เด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษาตาม
โรงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม 2563

สพม35

18 น.ส.ปิยวรรณ มหาวงศนันท์ พนักงานราชการ อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การให้ค าปรึกษาวัยรุ่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์
19 น.ส.สราเนตร   ยนทะวงศ์ ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก
อบรมเชิงปฏิบัติการพระบรมราโชบาย สพม 35

20 น.ส.ไอระดา  ชะนะดี ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก
อบรมเพือ่เตรียมความพร้อมครูผู้จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา สพม35

21 นายศกร  โพธิสุวรรณวัฒน์ ครูอัตราจ้าง อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิทย์  คณิต  ศิลปะ โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนโครงการ TSQP 2 โครงการวิจัยร่วมองค์กร OECD  

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

22 น.ส.ภรณ์ทิพย์ สุริยะลังกา ธุรการ อบรมเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง SQIP ของ TSQP2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรมจิตอาสา  904 อ าเภอแม่พริก
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางพัชราภรณ์ ทองสอาด ครู PLC Workshop about Teaching English English Instuctional Development 

Center of Lampang

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
กิจกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ (Sesa.com) โครงการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร 
นักเรียน สู่มาตรฐานสากล

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

2 นางจันทร์ฉาย  สุขยิ่ง ครูช านาญการ การสอนเพศวิธีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพือ่พัฒนาสมรรถภาพครู
ให้สอนเพศวิถี และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สพฐ

3 นายนิรันทร์ ศรีไชยพงศ์ ครูช านาญการ ประชุมปฎิบัติการเตรียมการทดสอบระดับชาติ ขั้นพืน้ฐาน (o-net) สพม.35

4 นางสาวชุติชมกานต์  บุญทา ครู อบรมแนวทางการรับมือ PM 2.5 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
โรงเรียนสุจริต สพม.35

5 นายสันษร วรรณแก้ว ครู หลักสุตร การลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037

สพฐ. ร่วมกบัมุลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

6 นางสาวนารีรัตน์  จัดสวย ครู การอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ ตามแนวพระราชด าริ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

โครงการฝึกอบรมครูแนะแนว เร่ือง การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยี
โทรศัพท์เคล่ือนทีเ่พือ่วางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพนักเรียน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นางสาวนารีรัตน์  จัดสวย ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะเด็กไทยให้พบแนว: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิม่ขีด
ความสามารถด้านการแนะแนว และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career 
Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ส าหรับครูมัธยม

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด

การอบรม คุณครูในดวงใจ (การให้ค าปรึกษา วัยเรียน วัยรุ่น) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล าปาง

โครงการฝึกอบรมครูแนะแนว เร่ือง การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพือ่วางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพนักเรียน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่เด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษาตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2563

สพม.35

อบรมจัดท าขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สพม.35

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ "กิจกรรมแนะแนวที่
ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กยุคใหม่และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล"

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนสุนันทา

การอบรมการพัฒนาครูเพศวิถี เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา(ระยะที ่1)

สพฐ ร่วมกับ สสส

7 นางสาวภัทราวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย อบรม เร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 วปร.        
รุ่นที ่3/62

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต35

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period) ส าหรับครูทีบ่รรจุในปี พ.ศ. 2561

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นางสาวภัทราวดี  ไชยยา ครูผู้ช่วย อบรมการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ สมศ รอบ 4 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพือ่แก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบิการหลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active learning)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูเพศวิถีศึกษาหนุนเสริมการขับเคล่ือน พรบ.
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

องค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดล าปาง

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงาน บูรณาการ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 , โรงเรียนวิถีพุทธ, โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ , โครงการปฏิรูปการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติสมาธิเป็นฐาน , หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง , การจัดการเรียนประวัติศาสตร์) และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่
พัฒนางานคุณธรรมฯ ส าหรับครูในเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต35

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35

8 นางภาวี  อุ่นจิตร ครู 1.การจัดท าส่ือบนสมาร์ทโฟน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
2.โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลแม่เมาะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงพยาบาลแม่เมาะ

3.โครงการพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์กับเอช 
ไอ วี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นางภาวี  อุ่นจิตร ครู 4.ศึกษาดูงานการรับการประเมินภายนอก ณ โรงเรียนเสริมงาม โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
5.การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Classroom,MeetและZoom โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
6.อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ
องค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนล าปางกัลยาณี

9 นางสาวมนทิชา  หลวงแป้น ครู สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 วปร. รุ่นที ่3/62 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพือ่แ้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
 และพัสดุ"

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาน้อม
น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10  และพระบรมวงศานุวงศ์สู่
การบูรณาการ เพือ่จัการเรียนรู้ในสถานศึกษาทีเ่กียวกับด้านคุณธรรม,ด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง,ด้านประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

10 นางมะลิวัลย์  ขวัญกิจศักดา ครูค.ศ.2 การบรรยายเร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่
3/62 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์

จิตรอาสา 904

การประชุมแลกเปล่ียนและสะท้อนผลการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

สพม.35

11 นางสาวทิพผกา สาธรรม ครู การอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนน า อย.น้อย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

12 นางสาวลักษิกา เชวงศักด์ิโสภาคย์ ครูผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ค าปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล าปาง

13 นางสาวศาริณี  ใจกันเงิน ครูอัตราจ้าง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย รุ่นที ่1 วันที ่24 ตุลาคม
 2562

กฟผ.แม่เมาะ






14 นางสาวสุกัญญา  ไชยเหล้ ครู เข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงการคุมสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       ขั้น
พืน้ฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  วันที ่24 มกราคม 2563                        ณ 
ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

สพม.35 (ตัวแทนไปประชุมแล้วกลับมา
ขยายผล ณ ห้องประชุมปัทมาสิงขร 
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา)

เข้าร่วมประชุมฟังค าชี้แจงการคุมสอบวิชาความถนัดทัว่ไป(GAT) และความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2563 จากผู้แทนมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที ่21 
กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สพม.35

เข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงการคุมสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 วันศุกร์ ที ่28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี

สพม.35

เข้าร่วมประชุมฟังค าชี้แจงการคุมสอบการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 
จากผู้แทนมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที ่13 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สพม.35

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการเตรียมความพร้อม  ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา    
รอบ 4 วันที ่22 มกราคม 2563

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นางสาวสุกัญญา  ไชยเหล้ ครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
รอบ 4   วันที ่4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเบญจรุกขา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

โรงเรียนแม่เมาะวิทยาร่วมกับ สพม.35

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยหลักสูตร จิตอาสา 904 
วปร.หลักสูตรประจ ารุ่นที ่3/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ วันที ่5 พฤศจิกายน 2562         
ณ ห้องประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สพม.35

เข้าร่วมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภทีม ระดับประเทศ 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัชัยชนะสงคราม  วันที่
 20 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

15 นางสาวสุริฉาย เป็นเอก ครู หลักสูตรออนไลน์ เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ชมรมนักวิจัยหลักสูตรและการสอนแห่ง
ประเทศไทย

หลักสูตร ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา สพฐ ร่วมกับ สสส
16 น.ส.อมราวดี   กิกล้ิง ครูผู้ช่วย การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนยุค 2020 สถาบันนามมีบุค๊

 เทคนิคการสอนภาษาจีนให้กับครูไทย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.ส.อมราวดี   กิกล้ิง ครูผู้ช่วย " Visual Thingking การคิดและการส่ือสารด้วยภาพ" เครือข่ายการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง
การใช้เทคโนโลยีการสอนภาษาจีน และพัฒนาต าราภาษาจีนในยุค DISRUPTIVE  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

17 นางสาวอันธิกา มีเพียร ครู เข้าอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ"

สพม.35

เป็นบุคคลทีม่ีภูมิรู้ ภูมิธรรม ปฏิบัติหน้าทีทุ่ม่เทเสียสละ บูรณาการการท างานกับทุกภาค
ส่วน สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่นของอ าเภอแม่เมาะเนื่องในงานวันครูประจ าปี
การศึกษา 2563

18 นางศิริลักษณ์ จอมวิชัยยา ครูช านาญการ อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา สพฐ.

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่ายระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา

19 นางสาวนิภาพร  เขียวอ่อน ครูช านาญการ 1. การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที ่1/2562 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลแม่
เมาะ (ชุมชน 1)

2. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์สะเต็มศึกษา 247 โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

3. การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ศูนย์สะเต็มศึกษา 247 โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม. 35

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผล
องค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที ่1 ระหว่างวันที ่27-28 มิถุนายน 2563

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

20 นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์ ครู การพัฒนาด้านการเป็นทีป่รึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ Move World Together / กฟผ.

อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า กฟผ.

21 นางอรฤทัย  มิ่งเชื้อ ครู เข้าอบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 “ 
หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่4/2562 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

จิตอาสา 904

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
(ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญช)ี

สพม. เขต 35

เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา คร้ังที ่1  (1 เมษายน 2563)

สพม. เขต 35

22 นางรัตนา  กันทาดง ครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา คร้ังที ่1  (1 เมษายน 2563)

สพม. เขต 35

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ส่ือการสอนศิลปะและเทคนิคการวาดสีน้ า เพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน 12/12/2562

บริษัท เอชเอชเค อินเตอร์เทรด จ ากัด

23 นางสาวศิริมาศ  ราชคม ครู คศ.3 คณะท างานจัดท าร่างคู่มือ การด าเนินงานระบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  
และเข้าร่วมประชุมจัดท าร่างคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวันที ่14 พฤษภาคม  
2563 (คร้ังที ่1)

สพม. เขต 35

คณะท างานจัดท าร่างคู่มือ การด าเนินงานระบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  
และเข้าร่วมประชุมจัดท าร่างคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวันที ่19 พฤษภาคม  
2563 (คร้ังที ่2)

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นางสาวศิริมาศ  ราชคม ครู คศ.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็ง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (รุ่นที ่1)     
วันที ่21 พฤษภาคม  2563

สพม. เขต 35

 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็ง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (รุ่นที ่2)     
วันที ่22 พฤษภาคม  2563

สพม. เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
ในวันที ่22 มิถุนายน  2563

สพม. เขต 35

24 นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งค่ัง ครู คศ.2 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและ สพม.35 ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์

วิธีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และโรงเรียนล าปางกัลยาณี
การจัดท าข้อมูล Bigdata สพม.35

25 นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ ครูผู้ช่วย การอบรม เสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิด สพม.35

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สพม.35

(Active Learning) ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รหัสหลักสูตร 62118

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

26 นางสาวอันธิกา มีเพียร ครู คศ.2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน สู่ชั้นเรียน  สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

27 นางสาวรังษิยา  อินแถลง ครูผู้ช่วย ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  สพม. เขต 35

ตามแนวทางประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน (25-26 ก.ค.63)

28 นายถนอม  อุปวัฒนานันท์ ผู้อ านวยการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปล่ียนแปลงของโลก”
ระหว่างวันที ่3 – 7 สิงหาคม  2563  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE  
อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดล าปาง

29 นายอภิวัฒน์  ปุกคะ ครู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาน้อม
น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10  และพระบรมวงศานุวงศ์สู่
การบูรณาการ เพือ่จัการเรียนรู้ในสถานศึกษาทีเ่กียวกับด้านคุณธรรม,ด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง,ด้านประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา

สพม. เขต 35

30 นางทัดทรวง  เตชะแก้ว ครู  1.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสังกัด สพม.เขต 35 รุ่นที ่1 วันที ่21 พฤษภาคม 2563

สพม. เขต 35

2. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า 
ระหว่างวันที ่11 - 12 กรกฎาคม 2563

สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางบุปผา ฮาวกองแก้ว ครูช านาญการพเิศษ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ความสามารถด้านการวัดและการประเมินผล PISA สู่ชั้นเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

2 นางสาวศิรินาถ สิทธิการ พนักงานราชการ สัมมนา เร่ือง พัฒนา บ.พ.ไทย ก้าวไกลสู่สากล สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย
ในราชินูปถัมภ์

ประชุม เพือ่ชี้แจงแผนการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับสถานศึกษา ครู และนักเรียน ตาม
โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ การขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่น

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าปาง

อบรม เร่ือง คุณครูในดวงใจ(การให้ค าปรึกษา วัยเรียน วัยรุ่น) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าปาง

ประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน
(O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที3่ ประจ าปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

3 นางประพิมพ์ จินตกสิกรรม ครูช านาญการพเิศษ เข้าอบรมเร่ือง คุณครูในดวงใจในวัยเรียน วัยรุ่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าปาง

อบรมการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

ประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่สันวิทยา

4 นางสุภาพ วงค์ษา ครูช านาญการพเิศษ โครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904ตามแนวพระราชด าริเพือ่ช่วยพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าและปลุกจิตส านึกของจิตอาสา

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

อบรมเชิงปฎิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ
ปฏิรูปวิชาพุทธศาสนา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

โครงการส่งเสริมพัฒนาน้อมน าพระบรมราโชบายรัชกาลที ่10 สู่การบูรณาการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

5 นางนวลจันทร์ ฮวบน้อย ครูช านาญการพเิศษ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเพือ่ลดความเหล่ือมลัำทางการศึกษา กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา
การส่ือสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

การแลกเปล่ียนเรียนรุ้ตามโครงการ TSQP กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ความสามารถด้านการวัดและการประเมินผล PISA       สู่
ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

6 นายจิรโรจน์ จันต๊ะ ครูช านาญการพเิศษ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนเพือ่ลดความเหล่ือมล้ า กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โรงเรียนเครือข่าย TSQP ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาจัดท าแผน IEP ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

หลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท าและให้ครูเพือ่พัฒนาปรับกระบวนการเรียนรู้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่สันวิทยา

7 นางศุภิสรา ไวสิทธิ์ ครูช านาญการพเิศษ โครงการ ปฏิบัติธรรมพืน้ฟูศีลธรรมโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์

การสัมมนา เร่ือง พัฒนา บ.พ.ไทย ก้าวไกลสู่สากล ศูนย์ฝึกภาคเหนือ สมาคมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ            
จังหวัดเชียงใหม่

อบรมโครงการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ครู อย.น้อย ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง
อบรมการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ
ปฏิรูปวิชาพุทธศาสนา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

8 นายภาคภูมิ มั่นประสงค์ ครูผู้ช่วย โครงการอบรมการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

ประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Office ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่สันวิทยา

นายภาคภูมิ มั่นประสงค์ ครูผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ อัลกอริทึมเบือ้งต้น โรงเรียนแม่สันวิทยา จังหวัดล าปาง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โรงเรียนเครือข่าย TSQP ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพือ่
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการครู

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

9 นาวอิสริยาภรณ์ ปรังการ ครู การอบรมการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนเพือ่
ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย

ส านักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา904ตามแนวพระราชด าริเพือ่ช่วยพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าและปลุกจิตส านึกของจิตอาสา

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาจัดท าแผน IEP ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.สวนสุนันทา วิทยา
เขตนครปฐม

10 นางภาวดี ไชยวรรณ ครูช านาญการพเิศษ ประชุมปฏิบัติการเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน
(O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริเพือ่ช่วย
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและปลุกจิตส านึกของจิตอาสา

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่สันวิทยา

11 นางสาวณัฏฐณิชา ถาน้อย ครูช านาญการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา Bigdata ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาจัดท าแผน IEP ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

12 นางสมนึก ดิษฐ์กระจัน ครูช านาญพิเศษ โครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน904ตามแนวพระราชด าริเพือ่ช่วยพัฒนาประเทศ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

อบรมการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

13 นางจันทกานต์ ดวงมาลา ครูช านาญการพเิศษ การอบรมการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน เพือ่
ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย

ส านักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ
ปฏิรูปวิชาพุทธศาสนา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

หลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท าและให้ครูเพือ่พัฒนาปรับกระบวนการเรียนรู้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

14 นางสาวอัมพวรรณ ต๊ิบบุตร ครูอัตราจ้าง อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ เพือ่ช่วย
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและปลุกจิตส านึกของจิตอาสา

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

โครงการโรงเรียนปลอดภัย เพือ่ให้นักเรียนและบุคลากรด ารงชีวิตประจ าวันอย่าง
ปลอดภัย

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

อบรมเทคนิคการสอนภาจีนส าหรับครูไทย สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปญัญา ผู้อ านวยการสถานศึกษา อบรมเชืงปฎิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่สันวิทยา

นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปญัญา ผู้อ านวยการสถานศึกษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดล าปาง ในโครงการ TSQP กลุ่มโรงเรียนเคือข่ายจังดวัดล าปาง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปล่ียนแปลงของโลก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

ประชุมปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพือ่ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนของโงเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

16 นายเสนีย์ จินตกสิกรรม ครูช านาญการ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ เพือ่ช่วย
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและปลุกจิตส านึกของจิตอาสา

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน ส านักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โรงเรียนเครือข่าย TSQP ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ความสามารถด้านการวัดและการประเมินผล PISA สู่ชั้น
เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

ประชุมปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพือ่ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนของโงเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

17 นายสมภพ ค าบุญชู ครูช านาญการพเิศษ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ศูนย์ศิลปะ สพม.35

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควาบคุมภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน ส านักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ม.ศรีประทุม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่สันวิทยา

นายสมภพ ค าบุญชู ครูช านาญการพเิศษ การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

18 นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกูล ครูช านาญการพเิศษ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904
ตามแนวพระราชด าริเพือ่ช่วยพัฒนาประเทศ

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และปรับความคิดการแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

19 นายสุทธิพงษ์ มีสุข ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพือ่
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการครู

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35

อบรมการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางนภารัตน์ สูตรเลข ครู ชํานาญการ กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์ประยุกธ์ ปีการศึกษา 2562 สพฐ.

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
2 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้

ทางวิชาการและวิธีการจัดการเตรียมการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์ประยุกธ์ ปีการศึกษา 2562 สพฐ.

3 นางจิตรา เครือตัน ครู ชํานาญการพิเศษ หลักสูตรทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่นิเทศ สพม.35

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
4 นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง ครู ชํานาญการ ร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกะดับคุณภาพผู้เรียน สพม.35

สถานการณ์พลังงานฟูาและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5 นางปารมี สุปินะ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
คณะกรรมการการดําเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่1-3

สพม.35

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางปารมี สุปินะ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบบัติการการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ สพม.35

6 นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธิ์ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
7 นายสิริวิมล นิรันดร์กุลสิทธิ์ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
8 นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ ครู ชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้

ทางวิชาการและวิธีการจัดการเตรียมการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวนและโต้ดด้ิงผู้บริหาร
สถานศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวนสําหรับวิทยากร     
แกนนํา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

9 นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม ครู วิทยากรอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการและวิธีการจัดการเตรียมการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

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

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม ครู กิจกรรม ครูไทยร่วมใจสู่มาตรฐานสากล งาน 3 ทศวรรษ น้ําพระทัยสมเด็จเจ้าฟูา สู่
โอลิมปิกวิชาการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยากร งาน 3 ทศวรรษ น้ําพระทัยสมเด็จเจ้าฟูา สู่โอลิมปิกวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

10 นายนพพร ปุกคํา ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยากรประชุมวิชาการนําเสนองานวิจัย เพือ่งในงานกัลยาณีนิทัศน์ ปี 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ครูควบคุมนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 สพฐ.

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
11 นายชลอ ประชุมฉลาด ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

สถานการณ์พลังงานฟูาและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
12 นางกัญญารัตน์ มูลวิชา ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรสาขาวิชาเคมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
กิจกรรม ครูไทยร่วมใจสู่มาตรฐานสากล งาน 3 ทศวรรษ น้ําพระทัยสมเด็จเจ้าฟูา       สู่
โอลิมปิกวิชาการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมวิชาการประจําปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่าย
ภาคเหนือ

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

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

13 นางสาววริศรา กุณาบุตร ครูผู้ช่วย ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเคร่ืองมือวัดทักษะปฏิบัติการนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563

สสวท.

ประชุมปฏิบัติกาบรรณาธิการกิจเคร่ืองมือวัดทักษะปฏิบัติการนักเรียนทีม่ีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563

สสวท.

วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน วิชาเคมี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
14 นางนงนุช แสนเงิน ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรม ครูไทยร่วมใจสู่มาตรฐานสากล งาน 3 ทศวรรษ น้ําพระทัยสมเด็จเจ้าฟูา สู่
โอลิมปิกวิชาการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรสาขาวิชาเคมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
15 นายดุษฎี ศรีทรงราช ครู ชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรสาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

กิจกรรมวันดาราศาสตร์ในโรงเรียน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
การประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจําปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาฟิสิกส์ โครงการศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
16 นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า ครู ชํานาญการพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรสาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
17 นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ ครู ชํานาญการ กิจกรรมโครงการค่ายบูรณาการ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยากศาสตร์ คณิต 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งแก่ครู ผู้ดูแลเครือเยาวชนเฝูาระวัง
คุณภาพส่ิงแวดล้อม

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที2่ ลําปาง

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม4-ม6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

18 นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรสาขาวิชาชีวิทยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งแก่ครู ผู้ดูแลเครือเยาวชนเฝูาระวัง
คุณภาพส่ิงแวดล้อม

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที2่ ลําปาง

19 นางนาริฐา อินถานะ ครูชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

20 นางสาวศิริญา สุวรรณศร ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรสาขาวิชาชีวิทยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการศึกษาทางด้านโครโมโซมของส่ิงมีชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21 นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา ครู ประชุมวิชาการประจําปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ
 ประจําปี 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สพม.35

22 นางสาวจริยา กําลังมาก ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ประชุมวิชาการประจําปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ
 ประจําปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

23 นางสวลี มีมานะ ครู ชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรสาขาวิชาเคมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
24 นางวิไล  มังจักร์ ครูชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมิน สพม.35

25 นางญาณสิรีคื  วงค์เขียว ครูชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
26 นางสายพร  นาละออง ครูชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เข้าร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

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

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

27 นายกิติศักด์ิ  พรมคํา ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
28 นางสาวศิริพร  ทวีชาติ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
29 นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
30 นางกาญจนา  ต๊ะวงศ์ษา ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
31 นางสุปราณี กาศเกษม ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เข้าร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมิน โรงเรียนลําปางกัลยาณี

32 นางสาวรัตนา  ธิชูโต ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การประชุมการนําเสนองานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานการปฏิบัตืทีเ่ป็นเลิศ งานลําปาง
กัลยาณีนิทัศน์ ประจําปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

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

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางสาวรัตนา  ธิชูโต ครู ชํานาญการพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงความรู้ ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

สพม.35

33 นางสาวพัชรกรณ์  ชัยชนะ ครูชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
34 นางสาวมัลลิกา  อิ่มลาภ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
35 นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
36 นายบรรเจิด  สระปัญญา ครู ชํานาญการ การประชุมปฏิบัติการจัดทําข้อสอบ PRE O-NET สพม.35 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลําปาง วันที ่7/12/2562-8/12/2562                  รวม
จํานวน 12 ชั่วโมง

สํานักงานเซตพืน้ทีก่ารศึกษามัยมศึกษา
 เขต 35

ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร ONETระดับชั้น มตัน ณ โรงเรียน  ทุง่กว๋าว
วิทยาคม จ.ลําปาง วันที ่30/1/2563 และ ม.ปลาย วันที ่27/2/2563        รวมจํานวน 
12 ชั่วโมง

โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม จ.ลําปาง

การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับชาติ Digital Era ณมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที ่14/2/2563-17/2/2563 รวมจํานวน 20 ชั่วโมง

สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
วิทยาเขตปัตานี
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ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นายบรรเจิด  สระปัญญา ครู ชํานาญการ นํานักเรียนแข่งขันและจัดนิทรรศการนําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ เร่ือง ตรรกศาสตร์
ตามงู และรับทุนการศึกษาจํานวน 3,000 บาท เพือ่พัฒนาผลงานโครงงาน NSC
รอบระดับภาคเหนือ วันที ่7/2/2563 รวมจํานวน 8 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับเชิญให้นําเสนอผลงานโครงงานวิจัยทีป่ระสบความสําเร็จระดับนานาชาติ ในงานวัน
นักประดิษฐ์ I-NEW GEN AWARDS จัดโดย สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กรุงเทพมหานคร วันที ่2/2563-6/2/2563 รวมจํานวน 24 ชั่วโมง

สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนลําปางกัลยาณี หัวข้อ สร้างแรง
บันดาลใจจากการทําโครงงานวิจัยนานาชาติ ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย               
วันที ่28/1/2563 รวมจํานวน 1 ชั่วโมง

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1      
ฝุายกิจการนักเรียน

ประชุมวิชาการ"การนําเสนองานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการ โรงเรียนลําปาง ปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศ" งานลําปางกัลยาณีนิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี วันที ่
27/1/2563 รวมจํานวน 4 ชั่วโมง

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ O-NET ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
จังหวัดลําปาง วันที ่26/12/2562 รวมจํานวน 3 ชั่วโมง

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ        
จังหวัดลําปาง

ค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลําปาง วันที ่
30/11/2562 รวมจํานวน 16 ชั่วโมง

โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นายบรรเจิด  สระปัญญา ครู ชํานาญการ อบรมการใช้เวทคณิตในชั้นเรียนแก่คณะครู สพป.1 ภูเก็ต วันที ่3/11/2562           
รวมจํานวน 8 ชั่วโมง

สพป.1 ภูเก็ต

สอนเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.1 
จังหวัดภูเก็ต วันที ่31/10/2562-2/11/2562 รวมจํานวน 24 ชั่วโมง

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.1      
จังหวัดภูเก็ต

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ คุณภาพ จาก มหาวิทยลัย 
SRWIJAYA UNIVERSITY, สาธารณรัฐอินโดนีเชีย  วันที ่30/10/2562 รวมจํานวน 4 
ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง      
จังหวัดลําปาง SRIWJAYA 
UNIVERSITY , สาธารณรัฐอินโดนีเชีย

ได้รับเชิญให้สอนในกระบวนวิชา การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี กับการเรียนรู้
สมัยใหม่แก่นักศึกษาครู ชั้นปีที ่3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            
วันที ่18/10/2562 รวมจํานวน 3 ชั่วโมง

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นโค้ชจัดการอบรมการรับสมัครบุคคลพิการเพือ่การมีงานทํา ในโครงการบูรณาการ : 
การเสริมทักษะและการเตรียมความพร้อมคนพิการเพือ่ให้เข้าถึงโอกาสงาน และได้รับ    
การจ้างงานต่อเนื่อง โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดลําปาง 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที ่15/10/2562             รวม
จํานวน 6 ชั่วโมง

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัด
ลําปาง กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

37 นางจุฑาทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางจุฑาทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล ครู workshop โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพรอบที ่1 (ThaiHealth Inno 
Awards 2019)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุชภาพ (Thai Health Inno Awards 2019) คร้ังที ่2 
ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

นําเสนอนวัตกรมนักเรียนของสํานักงานวิจัยแห่งชาติ สํานักงานวิจัยแห่งชาติ
ค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิดศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัตการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
(ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

สํานักงานเซตพืน้ทีก่ารศึกษามัยมศึกษา
 เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมิน สพม.35

38 นางสาวอําไพ มนัสสันติ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปืการศึกษา
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางสาวอําไพ มนัสสันติ ครู ชํานาญการพิเศษ นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่2562 ปีการศึกษา 69 สํานักงานกรรมการการศึกษา        
ขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวทิยฐานะขาํนาญการ สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ปฏิบัติหน้าทีก่รรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลเพือ่ประเมินผลการปฏิบัติของ
ข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์ ว21 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

39 นางจันทรัดน์ ดวงฟู ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การประกวตนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ(Thai Health Inno Awards 2019) คร้ังที ่2 
ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

นําเสนอนวัตกรรมนักเรียนของสํานักงานวิจัยแห่งขาติ สํานักงานวิจัยแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกลางในการแช่งขันงานศิลปหัดถรรม คร้ังที ่69 ศูนย์คณิตศาสตร์ สํานกังานเซตพื้นที่การศึกษามยัมศึกษา เขต 35

เป็นวิทยากรจัดกิจกรค่าคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ 
เทคโนโยี และส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนตัน โรงเรียนลําปางกัลยาณี    
ประจําปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางจันทรัดน์ ดวงฟู ครู ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าทีก่รรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลเพือ่ประเมินผลการปฏิบัติของ
ข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์ ว21 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

40 นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ ครู ชํานาญการ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น            ประจําปี
การศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
หลักสูตร "ทบทวนหลักสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนลําปางกัลยาณี

41 นางจันทนา สัญญเดช ครู ชํานาญการพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดทําหลักสูตรอบรมฯ ของโรงเรียนขยายผลองค์ความรู้ทาง
วิชาการ รุ่น 2 (ภาคเหนือ)

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปืการศึกษา
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ระเบียบแบบแผนทางราชการ
การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ภาวะผู้นําในการทํางานกับผู้อื่นอย่างสมดุล
digital literacy
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางจันทนา สัญญเดช ครู ชํานาญการพิเศษ การอบรมสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดโคโรนา 2019

การวางแผนกลยุทธ์
กฏหมายพืน้ฐานสําหรับราชการ
การส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

42 นายสินชัย  เชาวลิตพิเชฐ ครูชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปืการศึกษา
 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมปฏิบัตการครูเกษียณอายุราชการ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

43 นายชัยวุฒิ  คมประดิษฐ์ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เป็นผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MAH ระดับ ม.1 - ม. 3 งานเปิดกล่องชอล์ก
ปีที ่17 ปีการศึกษา 2562 "Smart Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิตัล

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากร สาขาวิชาคณิตศสตร์ ให้โรงเรียน
ขยายผลฯ รุ่น 2 คร้ังที ่2

โรงเรียนอุตรตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
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รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

44 นางวาสนา  ชัยเนตร ครู ชํานาญการ หลักสูตร "ทบทวนหลังสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนลําปางกัลยาณี

45 นายธีรวัฒน์  กันทะ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
เปน็วิทยากรค่ายบรูณาการวิทยาคศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม คร้ังที่ 11 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั้นพืน้ฐาน
เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

46 นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร ครู ชํานาญการพิเศษ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
47 นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ ครู ชํานาญการพิเศษ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตร "ทบทวนหลังสูตร สู่แผนการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนลําปางกัลยาณี

48 นางศิริกานดา  กันธิดา ครู เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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โรงเรียนล าปางกัลยาณี

49 นางพรนภัส  เอื้อแท้ ครู เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมวิชาการ "การนําเสนองานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการ โรงเรียนลําปาง ปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศ" งานลําปางกัลยาณีนิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

วิทยากรให้ความรู้เพือ่เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน (O-NET) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
คณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียน
เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง คร้ังที ่1

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

50 นางทิพวรรณ์  บุญเป็ง ครู ชํานาญการพิเศษ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

51 นางสาวเสาวลักษณ์  อินต๊ะสม ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล ประจําปี 2563 เทศบาลนครลําปาง
อบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคณิตศาสตร์ The Geometer's Sketchpad (GSP) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง
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โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางสาวเสาวลักษณ์  อินต๊ะสม ครูผู้ช่วย เข้าร่วม PLC แนวทางการยกระดับคุรภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จํานวน 12 ชั่วโมง)

สํานักงานเซตพืน้ทีก่ารศึกษามัยมศึกษา
 เขต 35

ประชุมวิชาการ การนําเสนอ "งานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการ โรงเรียนลําปาง ปฏิบัติที่
เป็นเลิศ" งานลําปางกัลยาณีนิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากร สาขาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน          
ศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที ่2 (ภาคเหนือ) คร้ังที ่2

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชดําริ สพม.35

52 นางปิน่ทิพย์ อินกร ครู ชํานาญการ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
53 นางนงนภัส  พงศ์สุพัฒน์ ครู ชํานาญการพิเศษ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมวิชาการ "การนําเสนองานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการ โรงเรียนลําปาง ปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศ" งานลําปางกัลยาณีนิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
54 นางวาริศา  ไชยญา ครู เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางวาริศา  ไชยญา ครู ประชุมวิชาการ "การนําเสนองานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการ โรงเรียนลําปาง ปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศ" งานลําปางกัลยาณีนิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมการจัดการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี

55 นางวรัฐทยา  ฝ้ันสืบ ครู เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

คณะกรรการดําเนินงานค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา "นวัตกรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่
ความเป็นเลิศ"

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ เทศบาลนครลําปาง
เหรียญทองการนําเสนองานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนลําปางกัลยาณี
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกบัโรงเรียนเครือขา่ยในการขยายผล โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง      

จังหวัดลําปาง
56 นางโสภิณ ศิริคําน้อย ครู ชํานาญการพิเศษ อบรมแสดงความเป็นผู้นําและแลกเปล่ียนเรียนรู้กรรมสภานักเรียน โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางโสภิณ ศิริคําน้อย ครู ชํานาญการพิเศษ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

สพม.35

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา

มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

ประชุมปฏิบัติการการขับเคล่ือนศูนย์ครอบครัวพอเพียง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
57 นางพิกุลทอง เปล่งศิริ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
58 นางลลิตา ประชุมฉลาด ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

สพม.35

59 นายศราวุฒิ สุภายอง ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมหลักสูตรโอลิมปิก วิชาภูมิศาสตร์ สอวน และ สพฐ

60 นายชวนากร ต๋ันมาเชื้อ ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
วิทยากรให้ความรู้เยาวชนโครงการค่ายชมรมนักส่ือความหมายธรรมชาติ คร้ังที ่25 ชมรมนักส่ือความหมายธรรมชาติ
ประชุมทางวิชาการพบปะแลกเปลียนอาคันตุกะ จากประเทศญีปุ่นุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมระดมความคิดในการวางแผนการทํางานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายลําปาง
เครือข่ายลําปางรักษ์เมืองเก่า

61 นายอัญชลี ไชยดี ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

62 ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน เพง็มา ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
63 นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล ครูผู้ช่วย การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
64 นางสุพรทิพย์ เปีย้ปลูก ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
65 นางรักชนก ศรีชมภู ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
66 นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

สพม.35

67 นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
วิทยากรการประชุมวิชาการนําเสนองานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

68 นางพรทิพา ผันผาย ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ คร้ังที ่12 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ปฏิบัติหน้าทีก่รรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลเพือ่ประเมินผลการปฏิบัติของ
ข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์ ว21 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี

69 นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ ครู ชํานาญการ อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
70 นางสาวแพรพลอย คําปิงบุตร ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย          
วันที2่3 มิถุนายน 2563 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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โรงเรียนล าปางกัลยาณี

71 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
วิทยาการ English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

สพม.35

The English Program Teaching Workshop สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
วิทยากรโครงการเติมเต็มความรู้และทักษะทางวิชาการ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
อบรมเชิงหลักสูตร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะ ด้านการส่ือสาร ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

สพม.35

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
72 นางจงกลณี ภักดีเจริญ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Activities to Apply 21st Century Skills in Secondary 
ESL Classes

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

วิทยาการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่การท่องเทีย่วให้มัคคุเทศน์น้อย อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท
วิทยากรประชุมวิชาการ การนําเสนอ งานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เทศบาลนครลําปาง
เกียรติบัตร "สอนออนไลน์ผ่าน ZOOM ให้โดนใจเด็ก รุ่นที ่2" สถาบัน HIGH10
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางจงกลณี ภักดีเจริญ ครู ชํานาญการพิเศษ เกียรติบัตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การสอนแบบ Active Learning สําหรับครู
ในยุค 4.0 รุ่นที ่30"

สถาบัน HIGH10

เกียรติบัตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ"สร้างคนให้เลิศด้วยเทคนิคโค้ช"รุ่น 32" สถาบัน HIGH10

เกียรติบัตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ RICH LEARNING : นวัตกรรมการเรียนรู้คู่
ความสุข รุ่นที ่1

สถาบัน HIGH10

Certificate of Attendance "Introduction to the Oxford Placement Test 2" Oford University

เกียรติบัตร "การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย" โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ปฏิบัติหน้าทีก่รรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลเพือ่ประเมินผลการปฏิบัติของ
ข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์ ว21 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

73 นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ ครู ชํานาญการพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Activities to Apply 21st Century Skills in Secondary 
ESL Classes

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

ต่อ นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ ครู ชํานาญการพิเศษ  English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
Introduction to the oxford Placement Test # 2 OXFORD UNIVERSITY PRESS 

74 นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ ครู ชํานาญการพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Activities to Apply 21st Century Skills in Secondary 
ESL Classes

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

Innovative Activitied to Promote Communicative Compofence in the 
classroom

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

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
Introduction to the oxford Placement Test # 2 OXFORD UNIVERSITY PRESS 

75 นางมยุรี ท้าวศรีชัย ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Activities to Apply 21st Century Skills in Secondary 
ESL Classes

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

สพม.35

การอบรมออนไลน์หัวข้อ"introduction to the Oxford Placement test" วันที ่18 
มิถุนายน 2563 (จํานวน 2 ชั่วโมง)

Oxford University Press

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย วันที ่23 มิถุนายน 
2563 (จํานวน 8 ชั่วโมง)

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สําหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดสพม.เขต 35 วันที ่26-28 มิถุนายน 2563 (จํานวน 21 
ชั่วโมง)

สพม.เขต 35

76 นางพรทิพย์ จักรแก้ว ครู ชํานาญการพิเศษ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางพรทิพย์ จักรแก้ว ครู ชํานาญการพิเศษ  English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

สพม.35

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
77 นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารสําหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยใช้ส่ือ  SPEEX ENGLISH ONLINE

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
กับ บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกร
เตอร์ จํากัด

78 นายหรินทร์ คะระวาด ครู ชํานาญการพิเศษ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
วิทยากรสอนเสริมเพือ่เตรียมความพร้อมสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนแม่ทะวิทยา

79 นายประทีป จันทร์มล ครู ชํานาญการพิเศษ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
80 นายนิรันดร์ นามนคร ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
81 นางสาวสุวรีย์ ศิริวรรณ ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางสาวสุวรีย์ ศิริวรรณ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

สพม.35

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
82 นางอริศรา บุญยืน ครู ชํานาญการพิเศษ Innovative Activitied to Promote Communicative Compofence in the 

classroom

สพม.35

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี

83 นางนิชานันท์ เมฆศิริ ครู ชํานาญการ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

สพม.35

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
84 นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว ครู ชํานาญการ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 English Day Camp 2019 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
85 นางปราณี สวนเจริญ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
86 นายปฐวี มณีวงศ์ ครู ชํานาญการ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นายปฐวี มณีวงศ์ ครู ชํานาญการ การประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือขา่ยภาคเหนือ ปี2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2020 Thailand-Los Angeles International Workshop and Art Exchang af 
Faculty of Fine Arts Chiang Mai University

Thai Art Coucil USA

87 นางพรพรรณ์ ไชยเมือง ครู ชํานาญการพิเศษ โครงการจุดประกายศิลป์ ศิลป์อาสาสร้างสรรค์ ห้างเซลทรัลพลาซ่าลําปาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

88 นางสาวสิริญา ศรีชัย ครู กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

สพม.35

การประชุมมารตฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ ปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ปี 2562 มาหวิทยาลัยเชียงใหม่

89 นางศรีนวย สําอางค์ศรี ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการกําหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรยนดนตรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมเพือ่จัดทําหลักเกณฑ์การประกวดรวมศิลป์พืน้บ้านภาคเหนือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

90 นางอดิศร ใจบ้านเอื้อม ครู ศึกษาดูงานห้องเรียนโรงเรียนดนตรี โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
91 นางอัญชญา ต๊ะนา ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
92 นางธีรพันธ์ ปิงแก้ว ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
93 นางวัฒนะ ทองปัญญา ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
94 นางวีณา ศิรประภาศิริ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

95 นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจนัทร์ ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
96 นางระวิวรรณ ภักดี ครูชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
97 นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ ครูผู้ช่วย การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
98 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
99 นางสาวพรศรี เหล่ียมพงศาพุทธคิรู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโรโลยีสาสรสนเทศ การใช้ GooGlo Classroom และการ
สร้างส่ือการสอน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นํานรเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและร่วมเปิดงานนิทรรศการ Open House Nation 
University

มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง

ร่วมสัมนาทางวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมการนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิติบัติทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ร่วมตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพือ่ทีป่รึกษา CVE ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพฐ

100 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ครู ชํานาญการ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
101 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กระบวนการวิเคราะห์งานเพือ่พัฒนาการดําเนินงานชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประชุมเครือข่าย To Be Number One สํานักงานสาธารณสุข
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ลําปางรักษ์เมืองเก่า เครือข่ายลําปางรักษ์เมืองเก่า
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

102 นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี

103 นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี

104 นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
105 นางมาลินี สายสิงห์ทอง ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
106 นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

วิทยากรประชุม งานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
วิทยากรโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs(อย.น้อย) สํานักงานสาธารณสุข

107 นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว ครู ชํานาญการ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เติมเต็มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สพม.35

108 นางสาวสมพร กอนเชื้อ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
109 นางเบญญาภา วรรณมณี ครู ชํานาญการ ประชุม งานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
110 นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
111 นางสาวศิรินทิพย์  รุมารก ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบวัดระดับภาษาฝร่ังเศสมาตรฐานสากล DETF 
A1/A2 ประจําป2ี563

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาฝร่ังเศสเขตภาคเหนือตอนบน
โรงเรียนสันกําแพง
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ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

112 นางสาวณัฐภรณ์  ใจวงศ์ ครู คศ.1 อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสําหรับครูไทย ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนลําปางกัลยาณี
และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
113 นางปัทมพร  อินดาวงศ์ ครู คศ.2 อบรมการสอนภาษาจีนสําหรับครูไทย ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนลําปางกัลยาณี

และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

114 นายพงศ์เกษม  เตชะสาย ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบวัดระดับภาษาฝร่ังเศสมาตรฐานสากลตาม
กรอบของสภายุโรป DELF Scolaire 2020

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาฝร่ังเศสเขตภาคเหนือตอนบน
โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

115 นางนพพร  ปรียานนท์ ครู คศ.3 การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบวัดระดับภาษาฝร่ังเศสมาตรฐานสากลตาม
กรอบของสภายุโรป DELF Scolaire 2020

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาฝร่ังเศสเขตภาคเหนือตอนบน
โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

116 นายพรมรังสี  ทรงศรีสกุล ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมเชิงปฏิบัติการ:วิจิตรสัญจร คร้ังที3่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

117 นายพรชัย  มิ่นเหมาะ ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
118 นายบัญเทียม เทพปันตา ครูชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

119 นายยุทธนา  เถียรประภากุล ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมเชิงปฏิบัติการ:วิจิตรสัญจร คร้ังที3่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย รร.ลําปางกัลยาณี

120 นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี
อบรมการสอนภาษาจีนสําหรับครูไทย

121 นางสาวกนกพร  นิลแพทย์ ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมสัมนา"การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการใช้ส่ือ นวัตกรรมและแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวในศตวรรษที2่1"

สมคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนวภาคเหนือ

ประชุมครูแนะแนวสัญจรคร้ังที ่5 มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
ประชุมโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน SchoolToor มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณื
สัมมนาทางวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาคร้ังที2่4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมฟังบรรยายพิเศษและร่วมงานนิทรรศการ Open House Nation University มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง

122 นางศิริวรรณ วรงค์วรรธนะ ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวนหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปี พ.ศ.2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่11

สพฐ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษา   
ต่อและมีงานทํา

สพม.35

ประชุมโครงการ ye เพือ่นทีป่รึกษา โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

123 นางสาวพิชญาภา  ไชยวรรณ ครู อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสําหรับครูไทย ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนลําปางกัลยาณี
และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประชุมวิชาการ"การนําเสนองานวิจัยนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ"เนื่องในงาน
ลําปางกัลยาณีนิทัศน์ประจําปีการศึกษา2563

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

124 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครู การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน กิจกรรมสอนเสริมนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การตกแต่งรูปภาพเพือ่นําเสนอผ่าน Social กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจําภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรม Training for the future โครงการ 60 ปี มจธ.60โรงเรียนร่วมสร้างแนวทาง
ปูองกันอันตรายจากฝุุน PM 2.5 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

มหาวยิาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MiiEX)2019 Kingdom of cambodia Nation 
Religion King,Norton University

เข้าร่วมการแข่งขันประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 2562 ใน งานประชุมวิชาการและ
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลับรามคําแหง 2562

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ"การสอนปัญญาประดิษฐ์
ในระดับมัธยมศึกษา"(AI Education for Young Students)

คณะวิศวกรรมศาสตรื มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ

125 นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม ครู ชํานาญการพิเศษ การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน กิจกรรมสอนเสริมนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การตกแต่งรูปภาพเพือ่นําเสนอผ่าน Social กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจําภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่1-3 สสวท.

126 นายชลธิช ณ ลําปาง ครูผู้ช่วย การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมคนรุ่นใหม่เคารพสิทธิ กระทรวงยุติธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนแม่สะเรียง
อบรมหลักสูตรวิทยาการคํานวน สสวท.

127 นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ ครู ชํานาญการ วิทยากร หลักสูตร นําภาพถ่ายมาทํา Vedio Presentation โรงเรียนลําปางกัลยาณี
หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่1-3 สสวท.
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รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ ครู ชํานาญการ หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 
coding online 10-12 Teacher

สสวท.

เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
128 นางสาวสายทอง อินถาสาร ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 
coding online 10-12 Teacher

สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 สสวท.

129 นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่1-3 สสวท.

130 นายชเลงศักด์ิ ฤกษ์วัลย์ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
131 นางอรชร ฤกษ์วัลย์ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่1-3 สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 สสวท.

132 นายกู้เกียรติ ต้ังพระกิตติคุณ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
133 นางมณีรัตน์ ภิญโญ ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางมณีรัตน์ ภิญโญ ครู ชํานาญการ หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 
coding online 10-12 Teacher

สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่1-3 สสวท.

134 นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยากร หลักสูตร นําภาพถ่ายมาทํา Vedio Presentation โรงเรียนลําปางกัลยาณี
หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 
coding online 10-12 Teacher

สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่1-3 สสวท.

เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
135 นางสาวอรวรรณ กันทิมา ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ประชุมการใช้คู่มือการจัดการสอนนภาษาเกาหลี กระทรวงศึกษาธิการ
136 นางสาวมานิตา ดวงสุดา ครู การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ประชุมการใช้คู่มือการจัดการสอนนภาษาเกาหลี กระทรวงศึกษาธิการ
Korean Studies Workshop For Thai Educator 2019 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณื

137 นางสุภานี ธิสาระ ครู ชํานาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม To be number one มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
138 นางอําไพ จันมะยม ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยาการ งานวิจัยนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
139 นายภูวณัฐ โพธิง์าม ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
140 นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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141 นายสุพล เครือสาร ครู ชํานาญการพิเศษ การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
142 นางหทัยภัทร ล้ินทอง ครู ชํานาญการพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรม การสร้างห้อง Smart & Healthy School เพือ่ดูแลสุขภาพเดด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143 นางเพ็ชรศรี ทิพกนก ครู ชํานาญการพิเศษ ประชุม ประสานใจ เสริมพลังขับเคล่ือนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมอนามัย

ได้เข้าร่วมอบรมครูอนามัยโรงเรียน เพือ่เสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
144 นางสาวกมลรัตน์  ชัยชนะ ครู ชํานาณการ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนลําปางกัลยาณี
145 นางสุภาพร อ้วนสะอาด ครู ชํานาญการพิเศษ Introduction to the oxford Placement Test # 2 oxford university press

146 นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
คณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียน
เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง คร้ังที ่1

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

สํานักงานเขตพืน้ทีม่ัธยมศึกษา เขต 35

พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพือ่สร้าง
บทเรียนออนไลน์เพือ่ยกระดับการศึกษาไทยตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

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

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม ครูผู้ช่วย อบรมการพฒันาส่ือการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเขตพืน้ทีม่ัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพฒันาความสามารถในการจดัการเชิงรุก (Active Learning) สํานักงานเขตพืน้ทีม่ัธยมศึกษา เขต 35

147 นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว ครู ชํานาญการพิเศษ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
148 นางศุทธินี ไชยรินท์ ครู ชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียน

เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง คร้ังที ่1 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PISA สู่ชั้นเรียน สพม.35

149 นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์ ครู ชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียน
เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง คร้ังที ่1 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ปฏิบัติหน้าทีก่รรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลเพือ่ประเมินผลการปฏิบัติของ
ข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์ ว21 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

150 นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว ครู ชํานาญการพิเศษ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย โรงเรียนลําปางกัลยาณี
151 นางพัชรินทร์ สุภายอง ครู ชํานาญการ การอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยม 1-3 สสวท.

การอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยม 4-6 สสวท.

เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สสวท.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1  นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า ครู อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining Onlineในหัวข้อบทเรียนเบือ้งต้น  กรมสุขภาพจิต
การสอนเพศวิถีศึกษา  สพฐ.

หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา

 สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพจิตที ่1
2  นางสาวจิตโสภิณ กองอะรินทร์ ครูผู้ช่วย  เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
(Computing science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 ผ่านการอบรมการพัฒนาครูสู่สากล หลักสูตร "Visual Thingking การคิดและการ
ส่ือสารการคิดด้วยภาพ"

 เครือค่าส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด
ล าปาง

 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 อบรมจิตอาสา 904 วปร. "หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที ่3/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 นางสาวจิตโสภิณ กองอะรินทร์  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะ       
  การคิดวิเคราะห์

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3  นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่ ครู  โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  ส านักคณะกรรมการขั้นพืน้ฐานร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

4 นางสาวแสงเดือน บุญยืน ครู  การอบรม โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที ่4 (เต็ม 180 ชั่วโมง)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 การใช้เทคโนโลยีการสอนภาษาจีน และการพัฒนาต าราภาษาจีนในยุค DISRUPTIVE  ศูนย์จีนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

 การอบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร “Visual Thingking การคิดและการ
ส่ือสารการคิดด้วยภาพ” โครงการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร นักเรียน สู่มาตรฐานสากล

 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและด าเนินงาน 3 สาระ งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

5  นายครรชิต บัวจีน ครู  STEM ม.ต้น  สสวท ร่วมกับ สพฐ
 โรงเรียนปลอดภัยฯ  สพฐ ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแหง่ประเทศไทย

6  นายปฏิจักร ประขัน ครู  การใช้เทคโนโลยีการสอนภาษาจีนและการพัฒนาต าราภาษาจีนในยุค Disruptive  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจ าปีการศึกษา 2562  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที ่2 (ภาษาจีน)

 การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย  ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนล าปางกัลยาณี

7  นางวิรากานต์ ปัน้รูป ครู การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 ทบทวนการด าเนินงาน 5องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 สาระ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

8  นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

9  นางสาวปนัดดา ป้องกัน พนักงานราชการ  ภาษีหัก  ณ  ทีจ่่าย  สนง.สรรพากรพืน้ทีล่ าปาง
10  นางสาวปนัดดา ยะติน ครู  การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน  กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลล าปาง

 โครงการเสริมสร้างความรู้พืน้ฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชด าริของสมเด็จ
พระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนว  ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปาง สพม 35

 เทคนิคการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานประชุมครูแนะแนวสัญจร คร้ังที ่5  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 สพฐ. กับ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

12  นางสาวมะลิวัลย์ นันทะสี ครูอัตราจ้าง  การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 การทบทวนการด าเนินการ 5 องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 สาระ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

13  นางสายสมร จิตต้ัง ครู  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวังเหนือวิทยา  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 นางสายสมร จิตต้ัง  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

14  นางสาวลดาวัลย์ คนอยู ่ ครูอัตราจ้าง  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและด าเนินงาน 3 สาระ งาน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

15  นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์ ครู  การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน หลักสูตรปฏิบัติการ 3 
สาระการเรียนรู้

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ (อพวช.)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองเคมีย่อส่วน  องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ (อพวช.)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการคิดแบบ วิทย์นอกห้องเรียน  องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ (อพวช.)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถภาพครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 
สาระ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  หลักสูตรจิตอาสา 904 วปร.
เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สสวท. ร่วมกับ ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

16  นางสาวสุพรรณี กาทอง ครู หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 ท าดี ท าง่าย ให้เลือด  เหล่ากาชาดจังหวัดล าปางและศูนย์บริจาค
โลหิตแห่งชาติ

 การช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน หลักสูตรประชาชนทัว่ไป  มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

 การทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน3 สาระงานสวน
พฤกษศาสตร์

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 สุจริตไทยส าหรับข้าราชการ  สุจริตไทยส าหรับข้าราชการ
 หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ

 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

17  นางสาวชัชมาศ สุดจ า ครู  เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

 เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  สหวิทยาเขตพญาวัง ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 นางสาวชัชมาศ สุดจ า  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน5องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 อบรมจิตอาสา 904 วปร. "หลักสูตรประจ า"รุ่นที3่/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัดล าปางคร้ังที ่1

มหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับล าปางกัลยาณี

18  นายรณชัย แก้วในชุมภูทอง ครู  การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิต
อาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที ่2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

 วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิต
อาสา 904 วปร. “หลักสูตรประจ า” รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. เขต 35

 วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904

19  นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู  การเขียนบทเชิงปฏิบัติการ "เล่าเร่ืองเป็นละคร"  กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์
 สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

นายพร้อมพงษ์ สะสม  เติมฝัน เติมไฟ เติมแรงบันดาลใจในวรรณกรรม  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36

 โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที ่16 ประจ าปี 2562  สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย 
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

20  นางสาวเมทิญา นนท์ศรี ครู  อบรมลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสต  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อบรมทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนวังเหนือวิทยา

21  นางสาววราภรณ์ เหมยนรินทร์ ครู  Multi Languages Camp (ค่าย 3 ภาษา)  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 ค่ายเรียนรู้ผ่านภาระงานในหัวข้อ "แอ่วต้ีใด...บ่สุขใจ๋เต้าบ้านเฮา"  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาญีปุ่น่โรงเรียนล าปางกัลยาณี

 การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 หลักสูตรส าหรับข้าราชการ  เครือข่ายสุจริตไทย
 วิธีการสอนภาษาญีปุ่น่ ในหัวข้อ "การสอนตัวอักษรคันจิเบือ้งต้นในชั่วโมงเรียน ท าส่ือคัน
จิอย่างไรให้สนุก"

 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

22  นายสุรฤทธิ ์จันทร์เจริญ ครูผู้ช่วย  จิตอาสา "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์ สพม.35  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 ติว O-net วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนวังเหนือวิทยา

23  นางเกษณี เครือกลางรงค์ ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 นางเกษณี เครือกลางรงค์  อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และบัญชี  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

24  นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัย พนักงานราชการ  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

25  นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว ครู  อบรมโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  สพฐ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการส่ือสาร  สพม35 ร่วมกับ อจท.

26  นายกุศล ไชยศรี ครู  อบรมวิจัย  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
27  นายธงชัย สระแก้ว ครู  การอบรมเชิงปฏิบัตการ การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
28  นางสาคร ขัดสี ครู ได้ผ่านการอบรม กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)โครงการพัฒนาและ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 6 ชั่วโมง
 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพญาวงั สพม. เขต 35

 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการคร้ังที ่68 กิจกรรม การประกวดร้องเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพญาวงั สพม. เขต 35

 ได้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 นางสาคร ขัดสี  ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเส่ียงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย

29  นางปิยธิดา คนเก่ง ครู  การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ทีไ่ม่ผ่าน
การอบรม

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต35

 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ล าปาง
 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม.35

30  นางจรรยา คนธสิงห์ ครู  หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เร่ือง ขนส่งทางไกล ล่ืนไถลก็ไม่กลัว

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สสวท. ร่วมกับ ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 นางจรรยา คนธสิงห์ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัดล าปางคร้ังที ่1

มหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับล าปางกัลยาณี

31  นางสาวณภัทร ตนภู ครู  ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV TELETRAINING รหัสหลักสูตร 62038

 เครือข่ายสุจริตไทย

 ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV TELETRAINING รหัสหลักสูตร 62038

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 การอบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหัสหลักสูตร 62037

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย

 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

นางสาวณภัทร ตนภู  การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
แห่งประเทศไทย

32  นายเสถียร คนหลัก ครู อบรมการจัดท างานวิจัย  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 ค่ายสามภาษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การใช้งานระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด(NISPA)และ(CATAS)  สพม. เขต 35

 ประชุมคณะกรรมการการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รายการการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด คร้ังที ่69 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของ สพม.เขต 35

 สพม. เขต 35 ( ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี )

 หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037

 สพฐ. ร่วมกบั มูลนิธศุิภนิมิตแห่งประเทศไทย

 หลักสูตร "การประยุกต์ใช้นวัฒตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสมรรถนะ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา

 สพม. เขต 35

33  นายธีรวัฒน์ พานแก้ว ครู  เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พะเยา

 มหาวิทยาลัยพะเยา

 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  สพฐ.

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

นายธีรวัฒน์ พานแก้ว  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 สาระ องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 
สาระงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

34  นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย ครู  การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เร่ือง ขนส่งทันใจ ล่ืนไถลก็ไม่กลัว

 สสวท. ร่วมกับ สพฐ.

 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เร่ืองตรวจพันธุท์ันด่วน

 สสวท. ร่วมกับ สพฐ.

 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  สหวิทยาเขตพญาวัง สพม. เขต 35

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 
สาระ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

35  นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์ ครู  การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 การทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 สาระ งานพฤษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนน า อย.น้อย ตามโครงการพัฒนาความรู้ครู อย.น้อย 4.0  สาธารณสุขจังหวัดล าปาง

36  นายอมรเทพ วงศ์ธิมา ครู   เข้ารับการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  ศฝ.นศท.มทบ.32

  สัมมนาครู การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา

37  นางปณิดา อะโนละ ครู  การอบรมสะเต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สพฐ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 นางปณิดา อะโนละ  การอบรมงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 การสัมมนาครูการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  อพวช.

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน  อพวช.

 ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี พ.ศ.2562

 มหาวิทยาลัยพะเยา

 ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือ่แผ่นดิน

 กรมป่าไม้

 ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ในโรงเรียน ร้อง เล่น เต้น วาด 2019  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยใจในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 
สาระ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037

 สพฐ.

เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สสวท. ร่วมกับ ราชภัฏล าปาง
38  นายอภิชาต ดีงาม ครู  การทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ งานสวน

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

นายอภิชาต ดีงาม  การลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย

 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา

 บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

39  นางสิริประทุม โตนะโพ ครู  การพัฒนาศักยภาพครูนิเทศ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

 การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน  อพวช.

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

 การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

40  นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน ครู  ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ ภายใต้
โครงการ "โรงเรียนสุจริต" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เร่ือง ขนส่งทันใจ ล่ือนไถลก็ไม่กลัว

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน  ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือ่แผ่นดิน"

 โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เผ่ือแผ่นดิน

41  นายสังเวียน เสียงดี ครู  สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย(มัธยมศึกษาตอนต้น)  บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชนัเนล เซนเตอร์ จ ากดั

 การเพิม่สมรรถนะเพือ่รองรับการขอมีวิทยฐานะ ตาม ว.21 และสร้างองค์ความรู้สู่งานวิจัย  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การเพิม่ประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี
 การอบรมเชิงปฏิยัติการ เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา

42  นางกานต์รวี ค าพันธ์ ครู  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

 สพท.35ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จ.ล าปาง

 การวิจัยในชั้นเรียน  รร.วังเหนือวิทยา
 พัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

 การพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลหลักสูตร "Visual Thingking การคิดและการส่ือสารการ
คิดด้วยภาพ"

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 นางกานต์รวี ค าพันธ์  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 รร.วังเหนือวิทยา

 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ระหัส 62037

 สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศ
ไทย

43  นางปุณยนุช พรหมไชยวงศ์ พนักงานราชการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเเหนือวิทยา

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพือ่จัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสมทบประกันสังคม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประจ าปี 2563

 ประกันสังคมจังหวัดล าปาง

44  นางอ าพร พานทอง ครู  การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  อพวช
 การอบรมเชิงปฎิบัติการเร่ืองการคิดแบบวิทยาศาสตร์นอหห้องเรียน  อพวช
 ปลูกต้นไม้  กรมป่าไม้
 วิจัยในชั้นเรียน  วังเหนือวิทยา
 พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  วังเหนือวิทยา
เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สสวท. ร่วมกับ ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

45  นางสาวจิตราภรณ์ วันละ ครู  การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

46  นายประวิทย์ ค าพันธ์ ครู  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 
สาระ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

47  นางสุพรรษา ต๊ิบปาละวงศ์ ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

48  นายนิรันดร์ ปินทรายมูล ครู  ต่อต้านการทุจริต  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

49  นางจิญาภัค แซ่ล้ิม ครู  อบรมปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน5องค์ประกอบและการด าเนินงาน3 สาระงาน
สวนพฤกษศาสตร์

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

50  นายจักริน พานทอง ครู  การท าวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
51  นายวสุมิตร นุชสวัสด์ิ ครู  ร้อง เล่น เต้น วาด 2019  โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 นายวสุมิตร นุชสวัสด์ิ  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
52  นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล ครู  ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลุดความเส่ียงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหัสหลักสูตร 62037
 ส านักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ร่วมกับ ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

 ส าเร็จการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : 
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning" เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริม
สุขภาพ,คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
,มูลนิธีแพธทูเฮลท์

 ผ่านการอบรมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  สพม.35 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมจังหวัดล าปาง

 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 ผ่านการอบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ บทเรียน
เบือ้งต้น หลักสูตร การให้ค าปรึกษาวัยรุ่น

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ กรมสุขภาพจิต

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสต์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

การให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพจิตที ่1
53  นางมัลลิกา ดวงสุภา พนักงานราชการ  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ปรระกอบและการด าเนินงาน 3 สาระ

 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนวังเหนือวิทยา ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

54  นายจักรินทร์ จอมแก้ว ครู  หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษารดับมัธยมตอน
ปลาย เร่ือง ตรวจพันธุท์ันด่วน

 สพฐ.และสสวท.

 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการด าเนินงาน 3 สาระ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

55 นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์ ครู เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สสวท. ร่วมกับ ราชภัฏล าปาง
56 นายอมรเทพ  วงค์ธิมา ครู เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สสวท. ร่วมกับ ราชภัฏล าปาง
57 นายศุภักษร  กันเต็ง ครูผู้ช่วย เสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
สพม.35

English Training Project (Boot Camp) BRITISH COUNCIL and The 
Secondary Educational Service Area 
Office 35หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สพม.35

58 นายสากล  มะหิธิ ครูผู้ช่วย โครงการเยาวชนพลเมือง"กิจกรรมที1่ การเตรียมพร้อมวิทยากรกระบวนการ" สพฐ.

59 นางสายสมร  จิตต้ัง ครู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

60 นางสาวอโรชา  ธิวงศ์น้อย ครู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

61 นางกานต์รวี  ค าพันธ์ ครู การประชุมคณะกรรมการฯ น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงร.10ฯ สพม.35

62 นางสาวแสงเดือน  บุญยืน ครู การด าเนินงานบูรณาการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ฯ และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนางานคุณธรรมในเขตพืน้ที่สพม.35



274

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายเสกสรรค์  พิทักษ์ทา ผู้อ านวยการ 1.การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการปะเมินคุณภาพฯ โรงเรียนล าปางกัลยาณี

2.การส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฎหมาย ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการการศึกษา

สภาการศึกษา

2 นางปภาดา  รัตนประทีป ครูช านาญการ อบรมระบบบริหารการศึกษา BIG Data สพม. เขต 35

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเล่ือนเงินเดือน คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2563) สพม. เขต 35

อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนล าปางกัลยาณี

อบรมการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 โรงแรมเวียงทอง
3 นางสมหมาย     กันธิดา ครูช านาญการพิเศษ

2. โครงการโรงเรียนปลอดภัย บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จ ากัด

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ห้องประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

4 นางสาวปัทมา  มณีเพชร ครูช านาญการ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี  และพัสดุ สพม. เขต 35

2. อบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ือง  สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก
ของประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

3. อบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ือง  สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก
ของประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

                                       รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                      
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

1. อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน  บญัชี  และพัสดุ สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

                                       รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                      
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

5 นางวรนาฎ  สิทธิฤทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 1.รู้ก่อนได้เปรียบเตรียมความพร้อมสู่ TCAS  63 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.การพัฒนาส่ือวิดีทัศน์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
3.เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

4.ประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที1่0

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

6 นางปราณี   ไชยทาน ครูช านาญการ 1.การพัฒนาส่ือวิดีทัศน์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
2.อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบบริหารการจัดการศึกษา BIG DATA โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม 35

3.เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

7 นางเกศริน  ค าเกตุ ครูช านาญการพิเศษ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูล BiG Data โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019(COVID 19)

อบต.เวียงตาล

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ห้องประชุมปันเจิง สพม เขต 35

8 นางพิมลพร  เดชะบุญ ครูช านาญการ 1. อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน  บญัชี  และพัสดุ สพม. เขต 35

2.อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที ่21 ส านักพิมพ์พัฒนาวิชาการ
3.อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

4.ส่งส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และ
ก าหนดราคากลาง

ห้องประชุมกู่ค า สพม.35

9 นางยุพิน  กมลวิจิตร ครูช านาญการพิเศษ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูล BiG Data โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
2. การส่ือสารและการสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

                                       รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                      
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

นางยุพิน  กมลวิจิตร 3. การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมินรอบส่ี สหวิทยาเขตกัลยา
4. อบรมโครงการจิตอาสา 904 สพม. เขต 35

5. อบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้ค าปรึกษาวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน /การขับเคล่ือน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงาน

โรงเรียนสรรพวิทยา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

7.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ห้องประชุมปันเจิง สพม เขต 35

8.เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

10 นางสาวรุ่งอรุณ  ตันเป็ง ครูช านาญการ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ห้องประชุมกู่ค า สพม.35

11 นางรัชนี  ค าบุญชู ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ห้องประชุมกู่ค า สพม.35

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

12 นายณัฐวุฒิ  แสนปินตา พนักงานราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสาวธนวรรณ เอมจั่น    ครู ค.ศ.1 1.การอบรมคุณครูในดวงใจ (การให้ค าปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่น) โครงการพัฒนารูปแบบการ

ขับเคล่ือนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์กับเอสไอว/ีเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และยาเสพติด

องค์กรสาธารณะประโยชน์

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


2 อบรมสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง

การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ดล าปาง
3 นางสาวณัฐพร  รอดปิน่ดี   ครู ค.ศ.1 การอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแกท่้องถิ่นฯ ณ ห้องเวียงแกว้ 1 - 3  ชั้น 2 โรงแรม

ล าปางเวียงทอง  อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวัดล าปาง 16- 18 มกราคม  2563 (22 ชั่วโมง)
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ์ฯ  สู่การบูรณาการเพือ่จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ที่
เกี่ยวกับด้านคุณธรรมฯ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและด้านประวัติศาสตร์ ฯ
วันที1่8 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563  ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เชต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.,
โรงเรียนวิถีพุทธ,โรงเรียนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ,โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติสมาธิเป็นฐาน, หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และด้านประวัติศาสตร์) วันที ่ 8  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563           
 ณ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นางสาวกาญจนา   กามาด ครูค.ศ.2
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

4 นางลาวัลย์   สมใจ ครูช านาญการ 1. การร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติคร้ังที ่69 ณ.
จังหวัดสุโขทัย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. กรรมการตัดสินการแข่งขัน แปรรูปอาหาร ม.ต้น(งานอาชีพ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาคร้ังที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ.กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดล าปาง

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

5 นางสาวภัทราพร มะโนค า ครูผู้ช่วย  การอบรมเร่ือง พัฒนาและเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิด
การแยกระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส่วนรวม

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


6 นางสาวลัดาวัลย์  เตชะนา ครู คศ.1 1.ความรู้พืน้ฐานการต่อสมการคณิตศาสตร์ เอแม็ท ส าหรับกรรมการและเทคนิค          
ส าหรับผู้ฝึกสอน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง อ าเภอสันแพง จังหวัดเชียงใหม่

2.การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศวิธีศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
(ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


4.เพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ

5. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม
แนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง



279

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

7 นางสาวธิดารัตน์  วิชญเนตินัย ครู 1.ความรู้พืน้ฐานการต่อสมการคณิตศาสตร์ เอแม็ท ส าหรับกรรมการและเทคนิคส าหรับผู้
ฝึกสอน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง อ าเภอสันแพง จังหวัดเชียงใหม่

8 นางพิสมัย  ศรีสุขา ช านาญการ 1.การอบรมเร่ืองสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน
2.การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ใน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


9 นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม ครู ค.ศ.1 ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพือ่
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และ
กระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน

อบรม เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ดล าปาง

10 นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ ครู คศ.2 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning" เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถึศึกษาและทักษะ
ชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สสส. , สพฐ. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์

การอบรมคณะกรรมการร่วมด าเนินงานการแข่งขันหุน่ยนต์นานาชาติ “International 
Robot Olympiad 2019” วันที ่15-18 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IROC (International Robot Olympiad 
STAFF Training Workshop)

11 นางสาวประนอม  ดอนแก้ว ครู คศ.3 1.อบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ๑ โครงงาน 1 ห้องเรียน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นางสาวประนอม  ดอนแก้ว 2.ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ล าพูน โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดล าพูน
3. เข้าร่วมกจิกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ณมหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง สถาบันการสร้างชาติ
4. สัมมนาโครงการบูรณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรธรรมาภิบาล
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน

5. ดนตรีพืน้บ้านจิตอาสาเพือ่ชุมชน ต าบลเวียงมอก โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ร่วมกับเทศบาล
ต าบลเวียงมอก

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.,
โรงเรียนวิถีพุทธ,โรงเรียนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ,โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติสมาธิเป็นฐาน, หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และด้านประวัติศาสตร์)

สพม.35

12 นางสาวบังอร  ยะฟู ครู คศ.3 อบรมคุณครูใรนดวงใจ(ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)  การให้ค าปรึกษาวัยรุ่น  วัยเรียน    
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ลอด์ด ล าปาง (22-24 พ.ย.62)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


13 นางสันธิยา  ชมภู ครูผู้ช่วย 1อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ค าปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่น โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ดล าปาง
2เข้าร่วมรับฟังและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาก าลังคน 
เพือ่ตอบสนอง New-S-Curve

มหาวิทยาลัยพะเยา

3. อบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นางสันธิยา  ชมภู 4.การอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่เด็กพิการเรียนรวมในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563

สพม.35

5.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สพม.35

6.อบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่1 โรงแรมเวียงทอง
14 นางสาวภัทรศรี  เชยชอบ ครู คศ.2 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร E-Learning  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : “การลดความ

เส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและ การปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ”     วันทีจ่ัด
อบรม : 16-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  จ านวน 20 ชั่วโมง

 การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ  E-Learning
 ระบบ Online

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร E-Learning  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :          
“สุจริตไทย (หลักสูตรส าหรับข้าราชการ)”  วันทีจ่ัดอบรม : 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
จ านวน 6 ชั่วโมง

 การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ  E-Learning
 ระบบ Online

15 นางสาวสินจัย  อินทะจักร ครู ค.ศ.1 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางทิพพา  ใจใหญ่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  - Education Hub Education for All 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา
 - โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเป็นโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School
 as Learning Community:SLC) 6 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    
เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน

 - อบรมผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 15-17 กรกฎาคม 2563 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวัดล าปาง

2 นายคึกฤทธิ ์ นิวันติ ครู ช านาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สพม.35

3 นางอัญชลิกา  วิสิทธิศั์กด์ิ ครู ช านาญการ  -โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (จ านวน 6 ชั่วโมง) 19 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัด
เชียงใหม่

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน)

 -ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสะท้อนผลการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสพม.35  28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพ
ม. 35

สพม.35

 -English Training Project (Boot Camp) สพม.เขต 35 (ล าปาง-ล าพูน)

4 ว่าที ่ร.ต.เทียนชัย สุวรรณ์ ครู ช านาญการ หลักเกณฑ์และแนวทางการเล่ือนเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.35

5 นางดวงฤทัย จันทรวรเชตต์ ครู ช านาญการ  -ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 สพม. เขต 35

 -ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ GAT PAT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 -ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ 9 วิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบจางวิทยา

นางดวงฤทัย จันทรวรเชตต์  -อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

สพม. เขต 35

6 นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ครู  -อบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมและการปรับฐานความคิดการแยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

ระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 -โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 904 จังหวัดล าปาง

7 นางสาวภทรกรณ์  บุญยงค์ ครูผู้ช่วย  -โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 904 จังหวัดล าปาง
 -ปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย ในหัวข้อ "พิชิตปัญหา พลังงานไฟฟ้าไทย" การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

8 นายศุภกิจ  ยะแก้ว พนักงานราชการ ประเมินผลขั้นที ่5 (ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล) ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ส านักงานลูกเสือจังหวัดล าปาง
ระหว่างวันที ่22-23 กุมภาพันธ์ 2563

9 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา พนักงานราชการ อบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการสร้างเคร่ืองมือ ตามโครงการ สพป.แพร่ เขต1

พัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษาและยกระดับผลสมฤทธิท์างการเรียน 
10 นางสาวนิลวรรณ์  อินจันทร์ ครูอัตราจ้าง  -พัฒนาครูสู่มาตราฐานสากล หลักสูตรการคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 -อบรมเชิงปฎิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

11 นางสาวเรณู  โนแก้ว ครูอัตราจ้าง  -ปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย ในหัวข้อ "พิชิตปัญหา พลังงานไฟฟ้าไทย" การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 -ศึกษาดูงานภารกิจกฟผ.โครงการสร้างเยาวชนเพือ่เป็นเครือข่ายการส่ือสารเรียนรู้
พลังงานเชิงประจักษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 -โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 904 จังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

1 นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร ผู้อ านวยการ
โรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดล าปาง

การประชุมวางแผนการน าผลการทดสอบข้อสอบมาตรฐานระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพือ่ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

สพม.35

การประชุมสัมมนา การส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฏหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
บริหารการศึกษา ภาคเหนือ

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การประชุมชี้แจงงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพต าบล

สพม.35

โครงการจิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสา 904  ตามแนวพระราชด าริ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

การประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-net) สพม.35

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองการจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปล่ียนแปลงของโลก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย

2 นางสาวดรุณี  ค านวล ครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  "การพัฒนาศักยภาพครูดนตรีวงเคร่ืองลมและเคร่ืองลม
ทองเหลือง"

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

การขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์กับเอชไอว/ีเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่น

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม



285

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

3 นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย ครูช านาญการ เป็นวิทยากรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา" กระทรวงพลังงาน
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่
การยกระดับคุณภาพผุ้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และบันทึกข้อตก 
MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

4 นางสาวพัชราพร  จามรี ครูช านาญการ อบรมครูวิทยาศาสตร์  สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย สพม.35

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่
การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

สพม.35

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สพม.35

การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และบันทึกข้อตก 
MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

5 นางพัชราพร  วรรณารักษ์ ครูช านาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สพม.36
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

นางพัชราพร  วรรณารักษ์ สัมมนาเชิงวิชาการ Maximizing student Engagement 2019 บริษัทโททอลเอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จ ากัด
 (TES-Thailand)

6 นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ ครูช านาญการ คุณครูในดวงใจ(การให้ค าปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่น)  เพือ่พัฒนาครูในระบบช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.35

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และบันทึกข้อตก 
MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

การอบรมการให้ค าปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพจิตที ่1
7 นายสมบัติ อัศวะสัย ครูช านาญการ การขับเคล่ือนนโยบายเชื่อมโยงการจัดการศึกษาวิชาชีพ งานช่าง  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง

ร่วมกับโรงเรียนในโครงการความร่วมมือ
วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง

8 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครูช านาญการ โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อของนักเรียนระดับอุดมศึกษา  เทคนิคการ
ให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมครูแนะแนวสัญจร  คร้ังที ่5  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการสิงห์แดงสัญจร  คร้ังที ่11  ภาคเหนือ  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการสัมนาการศึกษาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับ PIM มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ
ชั้นน าแห่งอาเซียน  ทางเลือกใหม่แห่งอุดมศึกษาไทย

สถาบันการจัดการปัญญภิวัฒน์
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ กิจกรรม Open House SCPHPL  คร้ังที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยการสาธารณสุข
  สิรินธร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร       
จ.พิษณุโลก

โครงการรับฟังและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ  มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาก าลังคนเพือ่
ตอบสนอง New S curve

มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  วิจิตรสัญจร  ประจ าปี 2562  คร้ังที ่3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาล าปาง

กิจกรรม Sharing & Matching Vocational Edcation (SMVE) แบ่งปันและเชื่อมโยงการจัด
การศึกษาด้านอาชีพ Open House 2019

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา        
จังหวัดล าปาง

โครงการ "PIM Biz Plan Boot Camp 2020" From offline to online "  สร้างธุรกิจยุคดิจิตัล
อย่างไรให้ปัง

สถาบันการจัดการปัญญภิวัฒน์

โครงการ "เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour" ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

โครงการรับฟังข้อมูลการคัดเลือกผู้สมัคร TCAS ส าหรับภาคเหนือและทุนการศึกษาเต็มจ านวน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง

โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่นักเรียนในครอบครัวทีย่ากจนทีไ่ม่ได้ศึกษาต่อ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง

การจัดกิจกรรมแนะแนวทีต่อบสนองต่อความต้องการของเด็กในโลกอาชีพยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9 นายพิเชฏฐ์  ชัยยัง ครูช านาญการ English camp2019 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
อบรม "เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย" สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

นายพิเชฏฐ์  ชัยยัง การประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ภาษาที ่3 (ภาษาจีน) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

10 นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ ครูช านาญการพเิศษ โครงการ "PIM Biz Plan Boot Camp 2020" From offline to online "  สร้างธุรกิจยุคดิจิตัล
อย่างไรให้ปัง

สถาบันการจัดการปัญญภิวัฒน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สพม.35

11 นางสุพิศ  แก้วบุญเรือง ครูช านาญการพเิศษ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อบรมเพือ่เพิม่ความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และบันทึกข้อตก 
MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

12 นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์ ครูช านาญการ อบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้น านัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์กับเอชไอว/ีเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่น

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

13 นางธมลพรรณ์  ยอดค า ครูช านาญการพเิศษ โครงการ "PIM Biz Plan Boot Camp 2020" From offline to online "  สร้างธุรกิจยุคดิจิตัล
อย่างไรให้ปัง

สถาบันการจัดการปัญญภิวัฒน์

อบรมศักยภาพครูแกนน า อย.น้อย  ตามโครงการพัฒนาความรู้ครู  อย.น้อย 4.0 สาธารณสุขล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา
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ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

นางธมลพรรณ์  ยอดค า การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

14 นางสาวชลลดา  สุภากาวี ครูช านาญการพเิศษ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล าปาง
การอบรมครูอนามัยโรงเรียนเพือ่เสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนว
ทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

โครงการเด็กวัยเรียนสุขภาพดีอ าเภอสบปราบ ปี 2563 ทีว่่าการอ าเภอสบปราบ

15 นางสมกร  เขื่อนแก้ว ครูช านาญการพเิศษ การสอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

16 นายราเชนทร์  ปาละจะเร ครูช านาญการ Maximizing student Engagement บริษัท Total Education Solutions

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" ระดับมัธยมศึกษา

บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)

โครงการครูภาษาอังกฤษเพือ่โรงเรียนไทย มูลนิธิโยนก

โครงการครูภาษาอังกฤษเพือ่โรงเรียนไทย มูลนิธิโยนก

17 นายจรัญ  ปัญญาดิบวงค์ ครูช านาญการ เทคนิคการเป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

18 นางสาวอ าพันธ์  ชุ่มเชื้อ ครูช านาญการ ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
19 นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด ครูช านาญการพเิศษ เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

เป็นวิทยากรให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และบันทึกข้อตก 
MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

กิจกรรมส่งเสริมครูเพือ่สร้างบทเรียนออนไลน์ เพือ่ยกระดับการศึกษาไทยตามแผนบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนว
ทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

20 นางสุวิมล  พวงสุยะ ครูช านาญการพเิศษ โครงการ "PIM Biz Plan Boot Camp 2020" From offline to online "  สร้างธุรกิจยุคดิจิตัล
อย่างไรให้ปัง

สถาบันการจัดการปัญญภิวัฒน์

21 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครูช านาญการ "7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน" รุ่นที ่16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนว
ทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการ(โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

22 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว ครูช านาญการ โครงการจิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสา 904  ตามแนวพระราชด าริ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว การประชุมมอบนโยบายการฝึก-ศึกษาประจ าปี 2563 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32

การฝึกกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2563 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32

23 นายคงฤทธิ ์ กสิชีวิน ครูช านาญการ ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

โครงการครูภาษาอังกฤษเพือ่โรงเรียนไทย มูลนิธิโยนก
โครงการครูภาษาอังกฤษเพือ่โรงเรียนไทย มูลนิธิโยนก
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

24 นางพยอม  ศิริบุญ ครูช านาญการพเิศษ ค่ายคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)    
จ.เชียงราย

โครงการจิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสา 904  ตามแนวพระราชด าริ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  เร่ืองการจัดท ามาตรฐานการศึกษา
เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

25 นายยุติวิชญ์  เทือกตา ครูช านาญการพเิศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ค าปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่น ส านักงานพัฒนาสังคม  และความ
มั่นคงของมนุษย์

เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

นายยุติวิชญ์  เทือกตา เป็นวิทยากรให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

26 นางนงนุช  ชัยนันตา  ครูช านาญการ การเล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังที ่1 1 ต.ค. 62- 31 ม.ีค.63) สพม.35

27 นางสุภาพร  เจริญผล ครูช านาญการพเิศษ งานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  คร้ังที ่3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการน้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมศานุวงศ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการ(โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

28 นางสาวธัญญภัสร์  เชียงพันธ์ ครูช านาญการพเิศษ โครงการ "PIM Biz Plan Boot Camp 2020" From offline to online "  สร้างธุรกิจยุคดิจิตัล
อย่างไรให้ปัง

สถาบันการจัดการปัญญภิวัฒน์

Training for future PM2.5 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
29 นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

การศึกษาดูงานการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการ(โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

31 นายรุ่งโรจน์ วรรณการ ครูช านาญการพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

32 นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ ครูช านาญการพเิศษ การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และก าหนดราคากลาง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

33 นานสราวุฒิ ค าวัน ครูช านาญการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่นขั้นพืน้ฐาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง
การอบรมการให้ค าปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพจิตที ่1

34 นายภูมิสิทธิ ์กุสสลานุภาพ ครูช านาญการ การฝึกกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2563 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที ่32

35 นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ ครูผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active 
Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์กับเอชไอว/ีเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่น

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

36 นางสาวชลลดา สุภากาวี ครูช านาญการพเิศษ การอบรมครูอนามัยโรงเรียนเพือ่เสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนว
ทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

โครงการเด็กวัยเรียนสุขภาพดีอ าเภอสบปราบ ปี 2563 ทีว่่าการอ าเภอสบปราบ
37 นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร ครูช านาญการพเิศษ การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และบันทึกข้อตก 

MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

38 นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด ครูช านาญการพเิศษ การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้ังที ่1 และบันทึกข้อตก 
MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี

กิจกรรมส่งเสริมครูเพือ่สร้างบทเรียนออนไลน์ เพือ่ยกระดับการศึกษาไทยตามแผนบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนว
ทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

39 นางสาวอรพรรณ หมูเทพ ครู การขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์กับเอชไอว/ีเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่น

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

40 นางสาวกนกวรรณ ขันค า ครู การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active 
Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

41 นายณัฐพงศ์ เรือนปานันท์ ครูอัตราจ้าง การพัฒนาครูผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่นขั้นพืน้ฐาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง

42 นางสาวสายพิณ ต๊ะมาสี ครูอัตราจ้าง การขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์กับเอชไอว/ีเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่น

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

43 นายธีรเกียรต์ิ ขันค า พีเ่ล้ียงเด็กเรียนรวม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ ครู  ค.ศ.3 โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ การขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่น วันที ่8 พฤศจิกายน 
2562

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าปาง และกลุ่มเพือ่นเพือ่
เด็กและเยาวชนจังหวัดล าปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ค าปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่น ระหว่างวันที ่23 - 24 พฤศจิกายน 
2562

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าปาง และกลุ่มเพือ่นเพือ่
เด็กและเยาวชนจังหวัดล าปาง

คุณครูแกนน าโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดล าปาง ได้เข้าร่วมการเรียนรู้เพือ่การ
เปล่ียนแปลง (transformative learning) ในวันอาทิตย์ ที ่8 ธันวาคม 2562

โครงการเพาะพันธุป์ัญญา ศูนย์พีเ่ล้ียง
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง โดยการ
สนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที ่28 กมุภาพนัธ์ 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนการจัดกระบวนการส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มวัยรุ่นและ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง เร่ืองการส่ือสารกับลูกหลานวัยรุ่น เพือ่ส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น ระหว่าง
วันที ่17 - 18 มีนาคม 2563

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าปาง และกลุ่มเพือ่นเพือ่
เด็กและเยาวชนจังหวัดล าปาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รุ่นที ่1 (21 พฤษภาคม 
2563)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
2 นางอรุณี อภิรักษ์โยธิน ครูคศ.3 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
3 นายปิยะดนัย วิเคียน ครู คศ.2 ได้เข้าร่วมการเรียนรู้เพือ่การเปล่ียนแปลง  (transformative learning) โครงการเพาะพันธุป์ัญญา ศูนย์พีเ่ล้ียง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
4 จันทรานี  แก้วประเสริฐ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองInnovative Activities to PromoteCommunicative 

Competence in the Classroom
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
5 นางสาววรัชยา  ด้วงค า ครู  ค.ศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Innovative Activities to Promote Communicative 

Competence in the classroom
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่ือนเงินเดือนคร้ังที ่1  (1 เมษายน 2563 สพม.เขต35

การอบรม Boot Camp Turbo สพม.เขต 35 จัดที ่ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย
E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

6 นางสาวเสาวนิต  ปงก๋าวงศ์ ครู  ค.ศ.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Innovative Activities to Promote Communicative 
Competence in the classroom

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุนพ.ศ.2559 รุ่นที1่
 ระหว่าวันที1่-2สิงหาคม2563

หน่วยงาน. สสส ณห้องประชุมวังธาร
โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์

7 นางสาวพจนารถ  ยศทะนะ ครู  ค.ศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Innovative Activities to Promote Communicative 
Competence in the classroom

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด

การอบรม Boot Camp Turbo สพม.เขต 35 จัดที ่ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย
E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

8 นายวงศพัทธ์   เทพวาลย์ ครู  ค.ศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Innovative Activities to Promote Communicative 
Competence in the classroom

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด

9 นายสมภพ   เบาใจ ครู  ค.ศ.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Innovative Activities to Promote Communicative 
Competence in the classroom

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน พ.ศ.2559 รุ่นที่
1 ระหว่าวันที1่-2สิงหาคม2563

หน่วยงาน. สสส  ณห้องประชุมวังธาร
โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นายสมภพ   เบาใจ E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
10 นางสาวสุธาทิพย์   โพธิสาร ครู  อัตราจ้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Innovative Activities to Promote Communicative 

Competence in the classroom
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด

11 นางจุรีรัตน์  ปงกาวงศ์ พนักงาน
ราชการ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯประจ าปี 2562 และสร้างความเข้าใจการเป็น
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.นักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที1่1น.ส.ศลิษา แก้ววังน้ านักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

สพฐและสภาพัฒนาเศรษกิจแห่งชาติ

ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที ่10 เพือ่เข้ารับการ
ฝึกและพัฒนาศักยภาพคร้ังที2่/2562 ระหว่างวันที ่ 25-27 ตุลาคม  2562

สพฐและสภาพัฒนาเศรษกิจแห่งชาติ

ฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน มทศ.รุ่นที ่10  คร้ังที2่/2562 วันที ่1-3 พฤศจิกายน 62 สพฐ. และสภาพัฒนาเศรษกิจแห่งชาติ
ประชุมสัมมนาครูแนะแนว การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตลาดนัดอุดมศึกษา  วันที ่7 พฤศจิกายน 62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Open House Lit 2019  และพิธีมอบทุนโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยมติว ภาษาไทย จากครู
ลิลล่ี วันที ่ 22  พฤศจิกายน 62

มหาวิทยาลัยอินเตอร์เทค

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย วันที ่25-26 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดประตูสัญจรตะลอนทัว School Tour จ.ล าปาง  วันที ่ 28  มค. 63 สพม.35 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์  วันที ่ 29  มกราคม  2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม



300

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

12 น.ส.ขนิษฐา จันทาฟ้าเหล่ือม ครูอัตราจ้าง
สอน

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก

สมศ.

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะตามเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ สพฐ.

อบรมหลักสูตรสร้างชาติ เยาวชนสร้างชาติ คร้ังที ่3 NBI-YOUTH CLUB

เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพืน้เมืองล้านนา สาขาศิลปะการแสดง ม.พะเยา

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
13 นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน ครู  ค.ศ.2 การประชุมผู้น าการเปล่ียนแปลงเพือ่หาค าตอบเชิงนโยบายและการปฏิบัติการ"สร้างการ

เปล่ียนแปลงการศึกษา (Education Tranformative Change) เพือ่การพัฒนาคนส าหรับ
อนาคต

สกสว.

การประชุมเชิงปฏิบัติการการ Coach กระบวนการคิดเชิงเหตุผล และการ Coach 
กระบวนการคิดไปสู่ STEM และ SEEEM

หน่วยจัดการกลาง โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Classstart ศูนย์พีเ่ล้ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
เวทีล้อมวงฟังต้ังวงเล่า ตอน เคล็ดวิชาพัฒนาศิษย์ ศูนยพ์ีเ่ล้ียงโครงการเพาะพันธุป์ัญญามูลนิธ ิปัญญาวฑุฒิ

อบรมการเรียนรู้เพือ่การเปล่ียนแปลง  (Tranformative learning) หน่วยจัดการกลาง โครงการเพาะพันธุป์ัญญา

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
14 นายนิรันดร์  วรกุลธนวรรธน์ ครู การใช้งานระบบรายงานสารสนเทศ เกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS ) สพม.35

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม



301

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

15 นางพิศสุดา วรรณโสภา ครูคศ.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้ายทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ สพม.เขต 35

ร่วมโครงการสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.เขต 35

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
16 ว่าทีร่.ต.หญิงสชญา  หล้าอินเชื้อ ครูคศ.3 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที ่36 

ระหว่างวันที ่15 - 18 ต.ค 2562 จ านวน  24  ชั่วโมง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

18 นางสุดเฉลียว   ไทยกรรณ์ ครู ค.ศ.2 การเรียนรู้เพือ่การเปล่ียนแปลง(transformative learning) โครงการเพาะพันธ์ปัญญา ศูนย์พีเ่ล้ียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปง
 โดยการสนับสนุนของส านักงานสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทยอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ค าปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่น ส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนน า อย. น้อย ตามโครงการพัฒนาความรู้ครู อย.น้อย 4.0 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ล าปาง
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ
เล่ือนเป็นวิทยฐานะครู คศ.3 วันที ่8 - 12 กรกฎาคม 2563

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม



302

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

19 นางธิดารัตน์  ศรีชัยตัน ครู คศ.3 การอบรมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธี

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง

20 นายวีระพงษ์   จิโนปง ครูอัตราจ้าง การเรียนรู้เพือ่การเปล่ียนแปลง(transformative learning) โครงการเพาะพันธ์ปัญญา ศูนย์พีเ่ล้ียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปง
 โดยการสนับสนุนของส านักงานสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย

21 นายวิแทน   ปวกพรมมา ครู ค.ศ.2 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย สพฐ.

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด นวัตกรรมของเยาวชน (ค่าย 2) ปี 8 กพฝ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคม
พัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมวางแนวทางการจัดท าต้นร่างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
(เคมี) #และวิชาเคมีเพิม่เติม

สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูแกนน า สสวท. ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) สสวท.

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นายวิแทน   ปวกพรมมา การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี เพิม่เติม) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สสวท.

การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับ สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง กับ
โรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจ.ล าปาง

ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับร.ร.ล าปาง
กัลยาณี

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
22 นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ ครู คศ.3 การอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนน า อย.น้อยตามโครงการพัฒนาความรู้ ครู อย.น้อย 4.0 

ปีงบประมาณ 2563
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า 16 ชั่วโมง ( 10-12 กรกฎาคม 2563 ) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

2.การอบรม e-book( 24 กรกฎาคม 2563 ) 8  ชั่วโมง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
23 นายภัทรกฤต   นิลแช่ม ครู คศ.3 การอบรมการเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2562เมือ 25 ต.ค.2562 สพม.เขต35

กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน เมื่อ 8 ธ.ค.2562 สพม.เขต35

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

25 นางศรีวรรณ    เทพวงศ์ ครู คศ.2 การอบรม Boot Camp Turbo สพม.เขต 35 จัดที ่ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย
26 นางสาวกรรณิกา   บุญประเสริฐ ครู คศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน พ.ศ.2559 รุ่นที่

1 ระหว่าวันที1่-2สิงหาคม2563
หน่วยงาน. สสส  ณห้องประชุมวังธาร
โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
27 นายพงษ์สวัสด์ิ   สวัสดี ครู  ค.ศ.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน พ.ศ.2559 รุ่นที่

1 ระหว่าวันที1่-2สิงหาคม2563
หน่วยงาน. สสส  ณห้องประชุมวังธาร
โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
28 นางสาวนิภาวรรณ   ฝ้ันอุด ครู  ผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน พ.ศ.2559 รุ่นที่

1 ระหว่าวันที1่-2สิงหาคม2563
หน่วยงาน. สสส  ณห้องประชุมวังธาร
โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
29 นางพิทยาภรณ์   ทารัตน์ ครู คศ.2 อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพือ่

สร้างบทเรียนออนไลน์เพือ่ยกระดับการศึกษาไทยตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ 11-12 ก.ค. 63

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขต นครปฐม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สู่การยะระดับคุณภาพผู้เรียน1-2 สิงหาคม 63

สพม.เขต 35

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
30 นายเอกชัย จันทร์ตา ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน (Bigdata) วันที ่20 มิถุนายน 2563 สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นายเอกชัย จันทร์ตา อบรมเชิงปฏิบัติความรู้ด้านสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและแนวทางการเฝ้าระวัง วันที ่30 -31 
กรกฎาคม 2663

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส)

อบรมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพือ่รับ
มอบกล้องโทรทรรศน์และส่ือการเรียนรู้ดาราศาสตร์  วันที ่8 สิงหาคม 2563

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน วันที ่26 มิถุนายน 2563         
 วันที ่9-11 กรกฎาคม 2563

สพม.35

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
31 นาวสาวจุฬาทิพย์   ทิพย์ศรีบุตร ครูผู้ช่วย การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล าปาง คร้ังที ่1 ระหว่างวันที ่27-28 มิถุนายน 2563

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

32 ว่าทีร่.ต.สง่า  จุราเพชร ครู คศ.2 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็น
วิทยฐานะ ครู คศ.3 ระหว่างวันที ่8-11 ก.ค.2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
33 นางสุกัลยา  ศิริน้อย ครู คศ.3 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
34 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมงคล ครู การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยคร้ังที7่ "นวัตกรรมการศึกษาเพือ่การ

เปล่ียนแปลงสู่ความเสมอภาค" " Moving Towards Innovative, Transformative, and
 Equitable Education"

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

35 นางสาวอรพรรณ  มหาวัน ครูอัตราจ้าง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
36 นางสาวจุรีรัตน์  ปงผาบ พนักงาน

ราชการ
กิจกรรมแนะแนวทีต่อบสนองต่อความต้องการของเด็กยุคใหม่และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล11
 ก ค 63

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
37 นายสุเมธ    เทพทอง ครู คศ.3 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
38 นางสาวพวงผกา    คันธรัตน์ ครู คศ.3 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
34 นายชัยมงคล     หินใหญ่ ครู คศ.2 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
36 นางอัมวรรณ กนกกังวานโรจน์ ครู คศ.3 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
37 นายนิรันดร์    เลิศนิรันดร์สกุล ครู คศ.3 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

38 นายประเทือง    ภูเขียว ครู คศ.3 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
58 นายวิทยา    ต๊ะนางอย ครู คศ.2 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
59 นางสาวจันทรัสม์ สัตตรัตนขจร ครู คศ.3 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
60 นางสาวกมลวรรณ   ปัญญาค า ครูผู้ช่วย E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
61 นายเจตน์    แสนชัย ครูอัตราจ้าง E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
62 นางสาวสุทธิวรรณ   ณ  นคร ครูอัตราจ้าง E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
63 นายอิสระ    ศิริวงศ์ ครู คศ.2 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
64 นางธัญภา    อุ่นล้ือ ครู คศ.3 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
65 นายอาริน    เขื่อนแก้ว ครู คศ.3 E- BOOKS (การใช้ส่ือห้องสมุดดิจิทอล)24/7/63 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายบุญสง  นาละออง  ผอ. คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินเพือ่น าเสนอคณะ
กรรมการบริหารวงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที ่1     (1 
เมษายน 2563)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 62 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
2 นายเสกสรรค์  แสงศิวาพร รอง ผอ. คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

3 นางรัชนี      อุปนันท์ ครู ค.ศ.2 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

4 นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ ครู ค.ศ.2 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

5 นางศุภราพร   ชัยวิลยศ ครู ค.ศ.2 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

นางศุภราพร   ชัยวิลยศ ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

6 นางอรุณศรี    สงวนศักด์ิ ครู ค.ศ.3 ประชุมการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O- Net ณ หอประชุมปันเจิง  สพม.35 

ตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบระดับชาติ O- Net ณ บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง
ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

7 นางสาวธิดา    ใจตรง ครูผู้ช่วย ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
8 นางสาวดวงพร   สมจันทร์ตา ครูผู้ช่วย ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
9 นางสุธาทิพย์   ต๊ะค าวรรณ พนักงานราชการ เวทีถอดบทเรียนการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมระดับชาติ (ค่าย ๓ ) การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนยรั์งสิต)

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมระดับชาติ ( ค่าย ๒ ) การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนยรั์งสิต)
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

นางสุธาทิพย์   ต๊ะค าวรรณ ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
10 นางสาวสุกันยา  สุยะสืบ ครูอัตราจ้าง ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
11 นายสิทธิชัย    บัตรพิมพ์ ครู ค.ศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

12 นางอมรพรรณ  สืบสม ครู คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและการเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2563) และการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 
พ.ศ. 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
13 นายประเสริฐ   สืบสม ครู คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

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

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

14 นางกาญจนา   อินวิจิตต์ ครู คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและการเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2563) และการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 
พ.ศ. 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

15 นางวันทนา    ศรีสวัสด์ิ ครู คศ.2 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

16 ว่าทีร่.ต.ปรัชญา  จินาวงค์ ครูอัตราจ้าง ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา (Big data) ระดับเขตพืน้ที ่ระยะที่2 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

17 นางกนกพร    เรือนจันทร์ ครู คศ. 3 ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

นางกนกพร    เรือนจันทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพือ่จัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)

 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง

18 นายกิตติรัตน์   ศรีจ าปา ครู คศ. 3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

19 นายนวพล  วงศ์นันตา ครู คศ.1 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
20 ว่าที ่ร.ต.ชินวัตร  แสนหลวง ครูผู้ช่วย ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ว่าที ่ร.ต.ชินวัตร  แสนหลวง ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
21 นางสาวดวงใจ   ผัดวัง ครู คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

สัมมนาครูแนะแนว การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง
  ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
22 นางสุวิมล    เติงจันต๊ะ ครู ค.ศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

นางสุวิมล    เติงจันต๊ะ ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

23 นายรัชณพงษ์   อุฬารโชค ครู คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

24 นายนภดล   เตปินสาย ครู คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

25 นางพัชรินทร์  ภัคจีรสกุล ครู คศ.2 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

26 นางสาวธัญญารัตน์  เลาเงิน ครู คศ.1 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นางสาวธัญญารัตน์  เลาเงิน ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้คู่ไฟฟ้าไทย ประจ าปี 2563 การไฟฟ้าแม่เมาะ

27 นายชัยญานุวัฒน์   แหลมมาก ครูผู้ช่วย ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

28 นางดาวเรือง   ศรีจ าปา ครู คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

นางดาวเรือง   ศรีจ าปา ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

29 นางมินตรา   ปอกเครือ ครู คศ.2 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
30 นางเยาวณีย์   จิตต์จริง ครู คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

31 นางชุดากร   กสิรักษ์ ครู คศ.3 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
อบรมเชิงปฎิบัติการ “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”( Innovative Activities to Promote 
Communicative Competence in the Classroom )

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข
ลางค์นคร

นางชุดากร   กสิรักษ์ ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

32 นางสาวจันทิมา   ยะชะระ ครูอัตราจ้าง ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

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

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเสดจ็วนชยางค์กูลวิทยา

33 นายอนุฤทธิ ์  ปกติจิต ครู ค.ศ. 1 ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
34 ว่าที ่ร.ต. ยุรนันท์   เชียงโส พนักงานราชการ ประชุม ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ประชุม อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทีเ่ชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2559-2563)

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

อบรมบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางฉวีวรรณ    สุภานนท์ ครูช านาญการพิเศษ 1. โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ผู้อ านวยการ สคล.

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าโรงเรียน มูลนิธิยุวพัฒน์
คุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน"์

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ดิจิทัลส าหรับครูภาษาไทย
4. วิทยากร โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5. ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพือ่ป้องกัน สพม.เขต 35

ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ 
6. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ สพฐ.

ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562 จ.สุโขทัย
7. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ สพม.เขต 35

อันดับที ่2 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ี สุภาพ (4 บท)

 ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

8. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวด สพม.เขต 35

หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางฉวีวรรณ    สุภานนท์ ครูช านาญการพิเศษ 9. ครูผู้ฝึกสอนประเภทการแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-3 และม.4-6 สพม.เขต 35

โครงการรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
10. กรรมการตัดสินประเภทการแข่งขันการเขียนเรียงความระดับ ชั้น ม.4-6 สพม.เขต 35

โครงการรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
11. กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ สพม.เขต 35

ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
12. ครูผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2562 สพม.เขต 35

เนื่องในวันครูประจ าปี 2563

13. ได้รับคัดเลือกเพือ่ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้ปฏิบัติงานครูทีป่รึกษาดีเด่น โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ร.ร.ห้างฉัตรวิทยา ประจ าปี 2562

14. ครูแกนน าทีล่ด ละเลิก เหล้า เบียร์ ด ารงตนเป็นแบบอย่างทีดี่ต่อนักเรียน ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกของพ่อแม่เลิกเหล้า (สคล.)

 15. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
16. ผ่านการอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่เด็กพิการเรียนร่วม สพม. เขต 35

ในสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2563
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

2 นางสาวสุธาสินี   ประพฤติ ครูช านาญการ 1. การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการร้อยพลังการศึกษา
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับครูภาษาไทย สพม.เขต 35

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการขับเคล่ือนงาน ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปาง
แนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า
4. ประชุมวิชาการ ระดับจังหวัด ด้านการศึกษาพิเศษ คร้ังที ่1 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
"ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา"
5. อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากรการคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
    จัดการศึกษามัธยมศึกษา จ.ล าปาง
6. อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับการประเมิน โรงเรียนล าปางกัลยาณี
คุณภาพภายนอกรอบส่ี
7. การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแต่งค าประพันธ์ ระดับชั้น ม.1-3 สพม.เขต 35

9. ผู้ฝึกสอนการแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ม.4-6 สพม.เขต 35

10. วิทยากรโครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิตสร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
11. วิทยากรการอบรมตามโครงการโรงเรียนพีเ่ล้ียงโรงเรียนพระปริยัติธรรม สพม.เขต 35

12. วิทยากรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
13. เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด สพม.เขต 35

เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2563
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางสาวสุธาสินี   ประพฤติ ครูช านาญการ 14. ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 สพม.เขต 35

งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา คร้ังที ่69 

วันที ่10 - 11 กันยายน 2562 ณ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง
15. ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่2 กิจกรรม สพม.เขต 35

การแข่งขันวรรณกรรม ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมฯ
16. ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี สพม.เขต 35

ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมฯ
17. ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ สพม.เขต 35

ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมฯ
18. ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ สพม.เขต 35

ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมฯ
3 นางมธุรดา   ท่าช้าง ครูช านาญการ 1. อบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับครูภาษาไทย สพม.เขต 35

2. การปรับปรุงพัฒนาแบบประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง สพม.เขต 35

ระดับมัธยมศึกษา และกิจกรรม PLC

3. อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง สพม.เขต 35

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับข้าราชการครูในสังกัด จ.ล าปาง
4. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรประจ ารุ่นที ่3 2562 สพม.เขต 35

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางมธุรดา   ท่าช้าง ครูช านาญการ 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือ สพม.เขต 35

การประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี สพม.เขต 35

และพัสดุของสถานศึกษา
7. การพัฒนาบุคลากรเพือ่การจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
หลักสูตรกรรมการคุมสอบ แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

8. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันเรียงความ ม.1-3 และ ม.4-6 สพม.เขต 35

9. ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันคัดลายมือ ม.1-3 และ ม.4-6 สพม.เขต 35

10. กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมคัดลายมือ สพม.เขต 35

11.ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-3 และ ม.4-6 งานศิลปหตักรรมนักเรียน ป ี2562 สพม.เขต 35

12. ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3 และ ม.4-6 สพม.เขต 35

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2562

13. ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันคัดลายมือ ม.1-3 และ ม.4-6 สพม.เขต 35

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2562

14. ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 สพฐ.

15. การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning ส านักงานกองทุนสนับสนุน
เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ การสร้างเสริมสุขภาพ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางมธุรดา   ท่าช้าง ครูช านาญการ 16. วิทยากรโครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิตสร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
17. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน" สพม.35

4 นางผ่องพรรณ  สัญญา ครูช านาญการพิเศษ 1.ประชุมสัมมนาผู้บริหารงานเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
2. อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยหลักสูตร สพม.เขต 35

ประจ ารุ่นที ่3/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานทาง สพม.เขต 35

 และพัสดุของสถานศึกษา
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ สพม.เขต 35

ครูและบุคลาการทางการศึกษา
5. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและ สพม.เขต 35

บุคลากรทางการศึกษา
6. ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ศธจ.ล าปาง  สธจ.ล าปาง, สพม.เขต 35

7. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อ สพม.เขต 35

สมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมฯ
8. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ สพม.เขต 35

คณิตศาสตร์ (เอแมท) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมฯ
9. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการ สพม.เขต 35

แข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมฯ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

5 นางนันท์นภัส   ไสยาทา ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพิม่เติม วิชาต่อต้าน สพม.เขต 35

ทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต
2. อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Winner English บริษัท
3. การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับ มูลนิธิยุวพัฒน์
มูลนิธียุวพัฒน์
4. ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ สพม.เขต 35

หน่วยงานต้นสังกัด เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 สพม.เขต 35

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ ศูนย์การศึกษาพิเศษล าปาง
บุคคล (Individual Education Plan : IEP)

7. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพีเ่ล้ียงโรงเรียน สพม.เขต 35

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
6. การประชุมคณะกรรมศูนย์คณิตศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์
7. รับสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่10 สพม.เขต 35

8. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระ ศูนย์ภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางนันท์นภัส   ไสยาทา ครูช านาญการพิเศษ 9. อบรมเร่ืองการส่ือสารและสร้างความเข้าใจประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบส่ี สพม.เขต 35

10. ร่วมลงนามโครงการแลกเปล่ียนภาษาวัฒนธรรมจีน อบจ.ล าพูน
11. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลหลักสูตร Visual Thinking โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การคิดและการสร้างส่ือสารความคิดด้วยภาษา
12. อบรมจิตอาสา 901 สพม.เขต 35

13.สมมนา 21
st
 Century Happy Learning Together ร่วมเคียง Institute of Academic Development

ข้างสร้างการเรียนรู้ ก้าวสู่ศตวรรษที ่12 (IAD)

14. อบรมจิตอาสา 904 จังหวัดล าปาง
15. โครงการจิตอาสา โดยวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดล าปาง
16. เป็นครูทีล่ด ละเลิก เหล้า เบียร์ ด ารงตนเป็นแบบอย่างทีดี่ สคล.

ต่อนักเรียน ในโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
17. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ สพม.เขต 35

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ึ ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนล าปางกัลยาณี
18. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม. เขต 35

ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6 นางรุ่งรัชนี     วิมาละ ครูช านาญการพิเศษ 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการดูแลระบบด้วยเครือข่ายให้แข็งแรงและเป็น สพม.เขต 35

ไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่พูนความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านระบบเครือข่าย (Network&Internet)
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางรุ่งรัชนี     วิมาละ ครูช านาญการพิเศษ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรทุจริต สพม.เขต 35

ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.เขต 35

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนิน
งานของสถานศึกษา (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) สพม.เขต 35

4. ครูทีป่รึกษาดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5. เป็นครูทีล่ด ละเลิก เหล้า เบียร์ ด ารงตนเป็นแบบอย่างทีดี่ สคล.

ต่อนักเรียน ในโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
7 นางจันทนา  วงษ์ค า ครูช านาญการพิเศษ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าโรงเรียน มูลนิธิยุวพัฒน์

คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
2. การประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ศิลปะล าปางกัลยาณี
ศิลปะ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

3. อบรมจิตอาสา 904 สพม.เขต 35

4. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ สพม.เขต 35

ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1-3

5. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวด สพฐ.

ละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6

6. ครูผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
(ชุมนุมนาฏศิลป)์ ประจ าปี 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

8 นายสุชาติ  ฉัตรเจต ครูช านาญการ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การ สพม.เขต 35

ปฏิบัติภายใต้โครงการ "โรงเรียนสุจริต"

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง สพม.เขต 35

ไกลส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.เขต 35

4. โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิตสร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง สพม.เขต 35

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กลุ่ม สพม.เขต 35

สาระการเรียนรู้ และวิทยาการค านวณ computig science

6. การอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษาในการใช้ สพม.เขต 35

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์ม สพม.เขต 35

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูวัดและประเมินผล และการวิจัย สพม.เขต 35

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สพม.เขต 35

10. การประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรทุจริตของสถานศึกษา สพม.เขต 35

11.การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส สพม.เขต 35

ในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)

12. การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการ สพม.เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ต่อ นายสุชาติ  ฉัตรเจต ครูช านาญการ ทดสอบระดับชาติ ขั้นพืน้ฐาน (O - NET) ม. 3 ปีการศึกษา 2562

13. การจัดอบรมจิตอาสา 904 จังหวัดล าปาง
14. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา(Big Data) สพม.เขต 35

15. โครงการปันน้ าใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ติว O - Net โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 เขลางค์นคร
16. คณะกรรมการควบคุมและก ากับการสอบ O-NET ชั้น ม.3 สพม.เขต 35

17. กรรมการกลางงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่69 ฯ ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
ระดับเขตพืน้ที่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ล าปาง
18. ครูผู้ควบคุมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
ระดับเขตพืน้ที่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ล าปาง
19. ครูผู้ควบคุมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
ระดับเขตพืน้ที่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ล าปาง
20. ครูผู้ควบคุมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-3 ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
ระดับเขตพืน้ที่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ล าปาง
21. ครูผู้ควบคุมการแข่งขันซูโดกุ ม.4-6 ระดับเขตพืน้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ล าปาง
9 นางสาววรินดา  ทาสา ครูอัตราจ้าง 1. อบรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน อบจ.ล าพูน

ให้กับครูผู้ประสานงาน Chinese Camp 2019
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางสาววรินดา  ทาสา ครูอัตราจ้าง 2.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ให้กับครูประสานงาน อบจ.ล าพูน
3. เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ครุศาสตร์วิจัย 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
4. น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับ
ประเทศจีน ในโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
5. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม สพม.เขต 35

การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมฯ
6. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม สพม.เขต 35

การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
10 นางสาวธิดามาส    เต็มสาร ครูอัตราจ้าง 1. การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการจัดกาศึกษาเฉพาะบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวดัล าปาง
3. การประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวดัล าปาง
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้
4. วิทยากรโครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ สพม.เขต 35

วิทยาการค านวณ ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
6. การพัฒนาทักษะการใช้เทคโลโลยีในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
7. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 สพม.เขต 35

อจิกรรมการประกวดยวุบรรณรักษ์ส่งเสริมการอา่น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับพืน้ที่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางสาวธิดามาส    เต็มสาร ครูอัตราจ้าง 8. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ม.1-3 สพม.เขต 35

งานศิลปหัตถกรรมระดับพืน้ที่
9. ครูผู้สอนนนักเรียนได้รับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน สพม.เขต 35

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ม.4-6

11 นางสาวฉัตรชนก  ต้ือยศ ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "เพาะพันธ์ปัญญาจาก "RBL สู่ SEEEM" มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
2. ประชุมคณะครูแกนน าโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 11 โรงเรียน 
เพือ่เตรียมวางแผนในการจัดกิจกรรมส าหรับปิดงานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
3. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จปฏิบัติ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง
พระราชกรณียกิจในพืน้ทีจ่ังหวัดล าปาง
4. เวที "พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
และกัลยณมิตรเครือข่างโครงการเพาะพันธ์ปัญญา"
5. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศ สพม.เขต 35

6. อบรมเร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สพฐ.

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา สพม.เขต 35

8.อบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต "ค่ายเยาวชนช่อสะอาด" มูลนธิต่อต้านการทุจริต
9. การประชุมสัมมนาผู้บริหาร ผู้ประสานงานโรงเรีนเครือข่ายฝึก มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประสบการณ์วิชาชีพครู คบ. 5 ปี
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางสาวฉัตรชนก  ต้ือยศ ครูช านาญการพิเศษ 10. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG - จิตพอเพียง สพม.เขต 35

ต้านทุจริตส าหรับนักเรียนแกนน า
11. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลหลักสูตร Visual การคิด โงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และการสร้างส่ือสารความคิดด้วยภาษา
12. โครงการสิงห์แดงสัญจร คร้ังที ่11(ภาคเหนือ) ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยล์ าปาง

13. โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

14. งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี 2563 สธจ.ล าปาง
15. ประกวดสวนมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง
ประจ าปี พ.ศ. 2563

16. โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง"ล าปางศึกษา" คร้ังที ่10: มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ศิลปะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเส้นทางข้างหน้า
17. ประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนา สพม.เขต 35

การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10

 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการ เพือ่จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทีเ่กี่ยวกับ
ด้านคุณธรรมฯ, ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ด้านประวัติศาสตร์ฯ 
ในสถานศึกษา 

12 นางกาญจนา    ยุรี ครูช านาญการ 1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางกาญจนา    ยุรี ครูช านาญการ 2. อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ สพม.เขต 35

การปฏิบัติภายใต้โครงการ "โรงเรียนทุจริต"

3. วิทยากร โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิตสร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง สพม.เขต 35

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูพีเ่ล้ียงโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 เร่ือง "การให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ส าหรับผู้เรียนในยุค Thailand.0"

5. กิจกรรมในงาน "วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏล าปาง 62" มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
6. การพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC ชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม.เขต 35

7. กิจกรรมกากรแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สพม.เขต 35

8. พลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพืน้ทีจ่ังหวัดยุทธศาสตร์ En-Camp ปีที ่2 กระทรวงพลังงาน(กองศึกษาและพฒันาโรงไฟฟา้ฐาน )

9. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ
10. การอบรมจิตอาสา 904 สพม.เขต 35

11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้าน กระทรวงพลังงาน
สะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา"
12. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "LESS กลไกรักษ์โลกลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน" องค์การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

13. เตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ศธจ.ล าปาง
13 นางสาวนารีรัตน์  กรรณิการ์ ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรมการใช้ระบบ Winnser English วิทยากรโครงการค่าย โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางสาวนารีรัตน์  กรรณิการ์ 2. การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ สพม. เขต 35

3. การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา สสส.

4. Teachers Workshop, Activities to Apply 21
st
 Century พว.

Skills in Secondary ESK Classes

5. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันเล่านิทาน  Story Telling สพม. เขต 35

ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6

6. ครูทีล่ด ละเลิก เหล้า เบีบร์ ด ารงตนเป็นแบบอย่างทีดี่ต่อนักเรียน สคล.

ในโครงการ โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
14 นางนภารัตน์  แก้วหล้า ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรมการจัfการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Winner English บริษัท

2. ร่วมเป็นวิทยากร โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
3. อบรมจิตอาสา 901 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลหลักสูตร Visual Thinking โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การคิดและการสร้างส่ือสารความคิดด้วยภาพ
5. อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสอน สพฐ.

เพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ  e-learning

6. อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา บริษัทพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแขง่ขนัทักษา Impromptu Speech ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ศูนย์ภาษาอังกฤษ
8. ครผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะ Cross Word ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์ภาษาอังกฤษ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

15 นางวิไลพร  ศิริประยงค์ ครูช านาญการพิเศษ 1. โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า สคล.

2. โครงการเพาะพันธ์ปัญญา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
3. โครงการร้อยพลังศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์
4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและความจ าเป็นในการพัฒนา สพม.เขต 35

การใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ส าหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
5. อบรมจิตอาสา 904 จังหวัดล าปาง
6. เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืน้ที่ สพม.เขต 35

การศึกษา คร้ังที ่69 ประจ าปีการศึกษา 2562

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ สพม.เขต 35

8. ประชุมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี 2563 สธจ.ล าปาง
9. ครูดีเด่นกิจกรรมยุวกาชาด สพม.เขต 35

10. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน สพม.เขต 35

การแสดง Science Show ระดับ ม.1-3

11. ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขัน สพม.เขต 35

การแสดง Science Show ระดับ ม.1-3

16 นางสาวประพาฬรัตน์  เดชะวัฒนะ ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้พลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
แก่เกษตรกรและนักเรียนในพืน้ทีสู่งในเขตภาคเหนือตอนบนเพือ่ลดปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางสาวประพาฬรัตน์  เดชะวัฒนะ 2. อบรมความรู้ด้านเกษตรพลังงานอัจฉริยะเพือ่ลดปัญหาหมอกควัน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้
3. การประกวดโครงงานด้านเกษตร-พลังงานอัจฉริยะ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้
4. วิทยากร โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง สพม.เขต 35

5. อบรมเชิงฏิบัติการเร่ือง "การให้ค าปรึกษาส าหรับผู้เรียนยุค Thailad.0" มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
6. ประชุมและการเลือกต้ังประธานชมรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสุรศักด์ิมนตรี
7. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการการเรียนการสอน แบบ STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง
8. กิจกรรมในงาน "วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏล าปาง 62" มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
9. การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 สพม.เขต 35

10. การจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ คร้ังที ่1 (จังหวัดล าปาง) สธจ.ล าปาง
11. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์โดยการจัด ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
การเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา เรียนรู้วิทยาศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย
12. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สพม.เขต 35

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็ม กระทรวงพลังงาน
ศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา"
14. พลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพืน้ทีจ่ังหวัดยุทธศาสตร์ กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
En-Camp ปีที ่2 กระทรวงพลังงาน
15. การจัดอบรมจิตอาสา 904 สพม.เขต 35

16. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย กฟผ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางสาวประพาฬรัตน์  เดชะวัฒนะ 17. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ลดโลกร้อน" กระจก (องค์การมหาชน)

18. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 62 คุรุสภาอ าเภอห้างฉัตร
17 นางศรีวารินทร์  สารศรี ครูช านาญการพิเศษ 1. พัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล อ าเภอห้างฉัตร

2. ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด สพม.เขต 35

เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 สพม.เขต 35

4. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง
5. พัฒนาคณะกรรการการบริหารและอนุกรรมการสหวิทยาเขตกัลยา สหวิทยาเขตกัลยา
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สพม.เขต 35

7. Young Inventor เมืองเกษตรและอาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง
8. อบรมจิตอาสา 901 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
9. ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สร้างความส าเร็จในการท างานและ สพม.เขต 35

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ
10. พัฒนาศักยภหาพบุคลากรเพือ่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา พัฒนาส่งเสริมคุณธรรมเป็นผู้น าเทคโน
โลยีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงเรียนห้างฉ้ตรวิทยา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางศรีวารินทร์  สารศรี 11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนล าปางกัลยาณี
12. อบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ือง สถานการณ์และพลังงานทางเลือกของประเทศไทย กฟผ.

13. อบรมจิตอาสา 904 จังหวัดล าปาง
14. LESS กลไกรักษ์โลกลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน องค์การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

18 นายอุทัย   ไชยมูล ครูวิกฤต 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ สพม.เขต 35

วิทยาการค านวณ Computing science) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
2. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพีเ่ล้ียงโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ สพม.เขต 35

19 นายไชยสิทธิ ์ วงษ์ค า ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม.เขต 35 ร.ร.ล าปางกัลยาณี
2. ประชุมวางแผนเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ขับเคล่ือน สพม.เขต 35 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
DLTV และDLIT ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

3. โครงการข่ายคุณธรรมน าชีวิตสร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง สพม.เขต 35

4. การอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษาในการใช้ สพม.เขต 35

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคคิดเลขเร็วแลลอินเดีย(เวทคณิต) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

6. กรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปี 2562 ระดับเขตพืน้ที่ สพม.เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นายไชยสิทธิ ์ วงษ์ค า 7. อบรมกิจกรรมการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ (sesa.com) ตาม เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
โครงการพัฒนาคุณภาพครู บุคลาการนักเรียน สุ่มาตรฐานสาก จัดการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง

20 นางสมบูรณ์  ไชยเชียงของ ครูช านาญการพิเศษ 1. การรณรงค์มหกรรมโครงการครองครัวปลอดบุหร่ี เทศบาลต าบบห้างฉัตร
2. โครงการฝึกอบรม "ความรู้ด้านเกษตร-พลังงานอัจฉริยะเพือ่ลด โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาและ
ปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนน าโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวินัยจราจรนักเรียน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา สพม.เขต 35

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานสู่การปฏบัติในสถานศึกษา
6. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพือ่ สพม. เขต 35

ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ ปี 2562

7. อบรมจิตอาสา 904 สพม.เขต 35

8. การสอนเพศวิถีศึกษา E-learning  เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้ สพฐ. 

สอนเพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิตระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
9. การประชุมโครงการเด็กห้างฉัตร สูงดี สมส่วน กิจกรรมพัฒนา สาธารณสุขอ าเภอห้างฉัตร
ศักยภาพเครือขา่ยโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส

22 นางนุจรีย์   ชัยชนะ ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าโรงเรียน มูลนิธิยุวพัฒน์
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน"์ โครงการร้อยพลังการศึกษา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางนุจรีย์   ชัยชนะ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนนวัดบ้านหม้อ
3. อบรมการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอาเซียนศึกษา สพม. เขต 35

23 นายสมพล  ถามะพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรด้าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
การทุจริตศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.35 เขลางค์นคร
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โรงเรียนล าปางกัลยาณี
3. เขา้ร่วมการอบรมการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ึ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
4. ผ่านการอบรม "การพัฒนาทักษะการใข้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 สพม.เขต 35

5. ร่วมด าเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 "ค่ายเยาวชนช่อสะอาด รุ่นที ่1/2562" มูลนิธิต่อต้านการทุจริตสถาบันธรรมาภิวัฒน์
6. คณะท างานจัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต สพม.เขต 35

เพือ่ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์
7. วิทยากรโครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
8. อาจารย์ผู้ฝึกสอน/ควบคุมดูแลนักเรียน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เทศมนตรีต าบลปงยางคก
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี เจ้าคณะต าบลปงยางคก เขต 1
2562 ณ วัดทุง่บ่อแป้นสามัคคีธรรม ต.ปงยาง อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง
9. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม สพม.35

10.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม สพม.เขต 35

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 และ ม.4-6



338

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นายสมพล  ถามะพันธ์ 11. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ สพฐ. 

กิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6

24 นายโรจณรงค์  มาเสริฐ ครูอัตราจ้าง 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ วงโยธวทิต โรงเรียนบุญวาท์วิทยาลัย
2. อบรมครูผู้ฝึกซ้อมวงเคร่ืองลม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
3. โครงการข่ายคุณธรรมน าชีวิตสร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

25 นายไกรทอง  ณ ล าปาง ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ วงโยธวทิต โรงเรียนบุญวาท์วิทยาลัย
2. อบรมครูผู้ฝึกซ้อมวงเคร่ืองลม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
3. โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิตสร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

26 นายสุชาติ  สถาพร ครูช านาญการ 1. เข้าร่วมอบรม "ท าดี ท าง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เหล่ากาชาดจังหวัดล าปาง
สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562

2. เข้าร่วมอบรมการช่วยชีวิตพืน้ฐานส าหรับประชาชนทัว่ไป มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
ประจ าปี 2562 ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เข้าร่วมอบรม การพัฒนาศักยภาพครูและโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิยุวพัฒน์
4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา สพม. เขต 35

5. เจา้ร่วมอบรม "การพฒันาทักษะการใช้เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 สพม. เขต 35

6. เขา้ร่วมการอบรมการใช้งานระบบรายงานสารสนเทศเกี่ยวกบัยาเสพติด (Nispa และ CATAS) สพม. เขต 35

7. อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา "การสอน สพฐ.

เพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

27 นายธณโชติ  วงค์ดวง ครูผู้ช่วย 1. การรณรงค์มหกรรมโครงการครอบครัวปลอดบุหร่ี เทศบาลต าบลห้างฉัตร
2. โครงการฝึกอบรม "ความรู้ด้านเกษตรพลังงานอัจฉริยะเพือ่ลดปัญหาหมอกควัน" โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนน าโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการวินัยจราจรนักเรียน สพม. เขต 35

5. การอบรมพัฒนาและสร้างเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม และปรับ สพม. เขต 35

ฐานความคิด การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
28 นางพงษ์ลัดดา  ไชยวรรณ ครูช านาญการ 1. โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิตสร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ทีจ่ะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 สพม. เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสมใจ  สาใจ ครูคศ.3 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพม.35

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สพม.35

3.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเล่ือนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู สพม.35

และการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าคร้ังที ่1 (1เมษายน2563)

4.การอบรมเชิงปฏิบัติแก่นายจ้างเพือ่จัดท าข้อมูลและช าระเงิน ส านักงานประกันสังคม
สมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์(epayment)

5.การอบรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่1-3 สสวท
6. อบรมโครงการ TFE (Teams For Education) เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 
7. การอบรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สพม.35

2 นางสาวจิตธกานต์   แผ่นค า ครผู้ช่วย 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สพม.35

2.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเล่ือนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู สพม.35

และการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าคร้ังที ่1 (1เมษายน2563)

1.การอบรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สพม.35

2.อบรมโครงการ TFE (Teams For Education) เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 
3. อบรมการประเมินคุณธรรมและคุณธรรมโปร่งใสในการด าเนิงานของสถานศึกษา สพม.35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนไหล่หินวิทยา 

นางสาวจิตธกานต์   แผ่นค า 4. อบรมการสร้างวินับ คุณธรรมจริยธรรม และการปรับพืน้ฐานความคิดแยกผล สพม.35

ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
5. อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที ่10 สพม.35

3 นายสุรชัย   จอมแปง ครูคศ.1 1. การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสุรศักด์ิมนตรี
2. อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ
3. อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนเชิงรุก สพม.35

4 นางไพบูลย์  พัลวัน ครูคศ.3 1.เข้าร่วมโครงการมอบประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น สพม.35

2.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ
3. อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนเชิงรุก สพม.35

5 นางวัลณีย์   คุ้มภัยเพือ่น ครูคศ.3 1.เข้าร่วมโครงการมอบประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น สพม.35

2. อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ
6 นายสัจจา   สัจจะเดช ครูคศ.2 1.เข้าร่วมโครงการมอบประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนทีม่ีผลงานดีเด่น สพม.35

2. อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

3.การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค สพฐ.

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
4.การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.

5.อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
และเล่ือนเป็นวิทยะฐานะ ครูช านาญการพิเศษ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนไหล่หินวิทยา 

นายสัจจา   สัจจะเดช 6. การประชุมเชองปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

7. อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนเชิงรุก สพม.35

7 นางสุดาพร   อ าไพรัตน์ ครูคศ.2 1. อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

8 นางอัญชลี   นันทอาภา ครูคศ.3 1.ประชุมโครงการส่งเสริมฯระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
2. อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

3. อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนเชิงรุก สพม.35

9 นายสุรเดช   นาคพงษ์พันธ์ ครูคศ.2 1.อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/ขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพม.35

10 นางดวงดาว   เรือนอินทร์ ครูคศ.2 1. ประชุมโครงการส่งเสริมฯระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
2. อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ สพม.35

3. อบรมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอก สพม.35

4.อบรมการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล แนวทางการประเมิน PISA สพม.35

11 นายศุภรดา   ลาดปาละ ครูอัตราจ้าง 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองผู้ฝึกสอน นาฏศิลป์ไทยสร้างรรค์ ศิลปหัตกรรมนักเรียน สพฐ
คร้ังที ่69 ณ จังหวัดสุโขทัย
1.อบรมการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล แนวทางการประเมิน PISA สพม.35

12 น.ส.ประภาพรรณ  วงค์ตามี ครูอัตราจ้าง 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองผู้ฝึกสอน นาฏศิลป์ไทยสร้างรรค์ ศิลปหัตกรรมนักเรียน สพฐ
คร้ังที ่69 ณ จังหวัดสุโขทัย

13 นางรัตนา   ค าตาบุตร ครูคศ.2 1.อบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สพม.35

2.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนไหล่หินวิทยา 

14 นางสาวอนุธิดา   กิติยะ ครูผู้ช่วย 1.อบรมการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล แนวทางการประเมิน PISA สพม.35

2.อบรมโครงการ TFE (Teams For Education) เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
3. อบรมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอก สพม.35

4. อบรมการสร้างวินับ คุณธรรมจริยธรรม และการปรับพืน้ฐานความคิดแยกผล สพม.35

ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม



344

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายกิตติ ปานมี ผู้อ านวยการ การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ รุ่นที ่38 ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร หน่วย

บัญชาการรักษาดินแดน กทมฯ
การประชุมสัมนาวิชาการ เร่ือง ปัญญาประดิษฐ์(AI) กับการศึกษาไทย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

แห่งประเทศไทย โรงแรมไดมอนด์ 
พลาซ่าจ.สุราษฎร์ธานี

การประชุมสัมนาวิชาการ เร่ืองการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คร้ังที ่2 ภาคเหนือ

เลขาธิการสภาศึกษา ณ จังหวัดแพร่

การประชุมสัมนาวิชาการ เร่ือง การศึกษาไทย ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
แห่งประเทศไทย โรงแรมโลตัส         
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

อบรมครูผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าพูน

2 น.ส.ณปภัช   ไชยวงค์ษา  ครู ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 การ
จัดท าแผนเศรษฐกิจพอเพียง และงานควบคุมภายใน

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ประชุมการวิเคราะห์จัดล าดับความเส่ียงงานควบคุมภายใน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย รุ่นที ่2/2561 สพม.35

อบรมครูผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าพูน

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

น.ส.ณปภัช   ไชยวงค์ษา  ครู อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สพม.35

ครูผู้ควบคุมนักเรียน แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่69

สพฐ.

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
อบรมขยายผลการใช้นวัตกรรม Innovation  SPM 35 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
หลักสูตรเพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร) วันที ่1- 2 สิงหาคม 2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PISA สู่ชั้นเรียน วันที ่25 – 26 กรกฎาคม 2563 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

3 นางณัฐกานต์ นันตากาศ ครู ร่วมประชุม งานควบคุมภายในจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2563 และแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (พ.ศ.2563 – 2567)

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัด
ล าพูน

อบรม เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการวิหคสายฟ้าประเภทเคร่ืองบินพลังยาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดล าปาง
อบรม เร่ือง สถาบันพระกษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลัก
ประจ า” รุ่นที ่2/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ”์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นางณัฐกานต์ นันตากาศ ครู อบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรอง คนพิการทางการศึกษา” ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า จงัหวัดล าพนู
Coding Thailand PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพือ่พัฒนาทักษะโค้ดด้ิง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(DEPA) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบัง

น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเคร่ืองบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที ่69 ปีการศึกษา 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

PLC สะเต็มศึกษา และกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เตรียมงานเบิกฟ้าวิชาการ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
อบรมการใช้โปรแกรม Innovation SPM 35 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
อบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎล าปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

4 นางแจ่มจรัส ค าวงษา ครู การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา   (งานควบคุมภายใน) ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร
การประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นางแจ่มจรัส ค าวงษา ครู ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนเพือ่งดเหล้าเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร
ผ่านการอบรม เร่ืองสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผ่านการอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
“หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที2่/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ”์

สพม.เขต 35 โดยเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา    
 จังหวัดล าพูน

ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร
 PLC  สะเต็ม และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เตรียมงานเบิกฟ้าวิชาการ ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร
เข้าร่วมประชุมการเตรียมการด าเนินการจัดต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 สพม.เขต 35

ผ่านการอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ (ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

สพม.เขต 35

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี 2563 ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดล าพูน
ประชุมโครงสร้างปฏิบัติงานภายในโรงเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษา,swot โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
(Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที ่13 มิถุนายน 2563

สพม.35

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร) วันที ่1-2 สิงหาคม 2563

สพม.35

5 นางเบญจวรรณ  บญุสุวรรณ ครู ประฃุมปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรวิทยาการค านวณ ฃ้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 สสวท.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นางเบญจวรรณ  บญุสุวรรณ การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สสวท , DLIV.

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท , DLIV.

การประชุมน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่พัฒนาทักษะด้านโค๊ดด้ิง สู่สังคมดิจิทัลใน
อนาคต

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(DEPA)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนบน โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย

ประชุมเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline สพม.35

ประชุมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม(หัวหน้ากลุ่มสาระคอมพิวเตอร์) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จ.ล าพูน

ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธิปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จ.ล าพูน

ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการศลปหัตถกรรม(กรรมการการแข่งขันซูโดก)ุ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จ.ล าพูน

PLC : กลุ่มสาระวิทย์ คณิต เทคโนโลยี เร่ือง การสร้างส่ือเรขาคณิต 2 มิติ , 3 มิติ PLC : กลุ่มสาระวิทย์ คณิต เทคโนโลยี
PLC : กลุ่มสาระวิทย์ คณิต เทคโนโลยีเร่ือง การใช้ส่ือในการเรียนรู้ Pattern PLC : กลุ่มสาระวิทย์ คณิต เทคโนโลยี

6 นายสนิท วงศ์ค ามูล ครู ร่วมประชุมประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ร่วมประชุมจัดท าแผน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นายสนิท วงศ์ค ามูล ร่วมประชุมทบทวนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ผ่านการอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
“หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที2่/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จ.ล าพูน

อบรมครูผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าพูน

7 นายสุทัศน์ ยาทอง ครู การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารของสถานศึกษาออนไลน์ สพม.35

PLC การจัดการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Pactice) ด้านกระบวนการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

8 นายดนุพล วงค์พนัสสัก ครู ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต โรงพยาบาล อ าเภอแม่ทา
การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่วนต าบลทาขุมเงิน

9 นางจันทนา ปุรณะพรรค์ ครู จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจ า รุ่นที ่2/61 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพฯ งานประกัน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
PLC การจัดการการเรียนการสอนภาษาไทย ศูนย์ภาษาไทย จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นางจันทนา ปุรณะพรรค์ ประชุมงานประกัน งานประกัน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ประชุมการกรอกข้อมูลรายงานการมาเรียนของนักเรียน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ประชุมการไปเข้าค่ายยุวกาชาด งานยวุกาชาด โรงเรียนทาขมุเงินวิทยาคาร
ประชุมเตรียมการเดินทางสวนสนาม วันสถาปนายุวกาชาด งานยวุกาชาด โรงเรียนทาขมุเงินวิทยาคาร

10 นางสุทธินันท์ ญาณะตัน ครู PLC หน่วยสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.35

ประชุมปฏิบัติการควบคุมภายใน สพม.35

พัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม สพม.35

ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
11 น.ส.จันทนา ชัยชนะ ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา สสส. , สพฐ.  และ P2H (หลักสูตร

ออนไลน์)
การอบรมผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์ศึกษาพิเศษล าพูน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในและภายนอก โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
งานควบคุมภายใน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน             
(พ.ศ. 2563 - 2567)

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

12 นายทินกร สุตินกาศ ครู การจัดการเรียนรู้โค็ดด้ิง สสวท. และ สพฐ.

ประชุมครูประจ าเดือน 6 คร้ัง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
PLC กลุ่มสาระ และ STEM (3+1) สาระฯ วิทยาศาสตร์
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นายทินกร สุตินกาศ อบรมพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สพม.35

อบรมการเล่ือนเงินเดือน สพม.35

อบรมคัดกรองนักเรียน เรียนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
13 นายบุญเทือง จี้ฟู ครู ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร และศูนย์

การศึกษาพิเศษ
ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลทาขุมเงิน
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส สพม.35

ร่วมประชุมปรึกษาเร่ืองกิจกรรมลูกเสือ จังหวัดล าพูน โรงเรียนเวียงเจดีรย์วิทยา
เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัด

ล าพูน
เข้าอบมรมจิตอาสา 904 กระทรวงมหาไทย

14 นายไววิทย์ พรหมเสน ครู สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประชุม STEM โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ประชุมประจ าเดือน 6 คร้ัง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ประชุมเบิกฟ้า โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

15 นางกันต์กมล ธรรมตา ครู ประชุมงานประกันคุณภาพฯ งานประกันฯ
ประชุมจัดท าแผนประจ าปี งานแผนงาน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

อบรมหลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร่วมกับ สพม.35

นางกันต์กมล ธรรมตา อบรมการใช้นวัตกรรมการจัดการข้อมูลระดับเขตพืน้ที่ งานจัดการเรียนการสอน
ประชุมงานประกันคุณภาพฯ (ในสถานศึกษา) งานประกันฯ
ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2562 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ประชุมข้าราชการครูพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ สพม.35

ประชุม STEM งาน STEM

ประชุมประจ าเดือน 6 คร้ัง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ฟังบรรยายอบรมกษัตริย์กับประเทศไทย สพม.35

ประชุมเตรียมงานเบิกฟ้า สาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
16 นายภิญโญ สุวรรณ์ ครู ประชุมโครงสร้างปฏิบัติงานภายในโรงเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษา,swot โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สสวท , DLIV.

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท , DLIV.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนบน โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวิจัยในสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จ.ล าพูน

ประชุมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม (หัวหน้าบริหารงานวิชาการ) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จ.ล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นายภิญโญ สุวรรณ์ ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธิปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จ.ล าพูน

ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการศลปหัตถกรรม (กรรมการการแข่งขันนักบิน
น้อย สพฐ.)

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จ.ล าพูน

PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เร่ือง การสร้างส่ือเรขาคณิต 2มิติ 3มิติ PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

17 นางเพลินพิศ ชัยวงค์ ครู น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย-สิงคโปร์ คร้ังที ่1และ2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในและภายนอก งานควบคุมภายใน จัดท าแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

การจัดเตรียมการจัดท าแผนบูรณาการสหวิทยาการ (เศรษฐกิจพอเพียยง) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
การจัดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตภาคเรียนที ่2/2562 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
อบรม เร่ือง สถาบันพระกษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลัก
ประจ า” รุ่นที ่2/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ”์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

อบรมครูผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าพูน

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม STEM โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
อบรมการใช้โปรแกรม Zip grade โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นางเพลินพิศ ชัยวงค์ อบรมการใช้โปรแกรม Innovation SPM 35 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิชาการ เบิกฟ้าทาขุมเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
18 น.ส.ชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล ครู อบรม เร่ือง สถาบันพระกษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลัก

ประจ า” รุ่นที ่2/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ”์
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ(ส านักงาน กสทช.)

การอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

การสัมมนาให้ความรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการส าหรับเยาวชน สวทช.ภาคเหนือ
ประชุมคณะกรรมการ การสอบ GAT-PAT ศูนย์ทดสอบระดับชาติภาคเหนือ
ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - 
Learning" เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
 ขั้นพืน้ฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PISA สู่ชั้นเรียน (ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร) วันที ่25 – 26 กรกฎาคม 
2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

19 น.ส.อรพรรณ ค ากาศ ครู สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์ สพม.35

ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดล าพูน
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเตรียมการจัดการเรียนการ
สอนภาคเรียนรู้ 2/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเตรียมกิจกรรมวันมาฆบูชา 
งานสรงน้ าพระธาตุวัดทากาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน 
"เบิกฟ้าวิชาการ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองสรุปผลการจัดกิจกรรมปี
การศึกษา 2/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา            
 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

20 นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์ ครู ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งานแผนงาน โรงเรียนทาขมุเงินวิทยาคาร
อบรมหลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
ประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานทุน ม.ท.ศ.รุ่นที ่10 โครงการพระราชทานทุน ม.ท.ศ.

อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลระดับเขตพืน้ที่ งานจัดการเรียนการสอน                  
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

การสัมมนาให้ความรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการส าหรับเยาวชน สวทช.ภาคเหนือ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์ ประชุมกรรมการ ONET ม.6 ศูนย์ทดสอบระดับชาติภาคเหนือ
21 นายอุทัย ค าเวียง ครู สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์ สพม.35

ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเตรียมการจัดการเรียนการ
สอนภาคเรียนรู้ 2/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเตรียมกิจกรรมวันมาฆบูชา 
งานสรงน้ าพระธาตุวัดทากาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน 
"เบิกฟ้าวิชาการ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองสรุปผลการจัดกิจกรรมปี
การศึกษา 2/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

22 นางบุหลัน วงศ์ค ามูล ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพม.35

อบรมยุวประมง ศูนยป์้องกัน และปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู มหาวิทยาลัยราชขภัฏเชียงใหม่
PLC การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน
ประกันคุณภาพการศึกษา และรับการประเมินรอบ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ประกันคุณภาพการศึกษา สมศ.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

นางบุหลัน วงศ์ค ามูล การประชุมส่ือสาร และสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 สพม.35

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางกชกร  กันตีฟอง ครู คศ.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

 เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

2 นางกนกพร  อุสาหะพงษ์สิน ครู คศ.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers อบรมครูแนะแนวรุ่นใหม่สร้างเด็กไทยให้ออกแบบ
ชีวิตตนเองได้ รุ่นที2่

กิจการเพือ่สังคม a - chieve

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว เพือ่การศึกษาต่อของนักเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมครูแนะแนวสัญจร คร้ังที ่5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การจัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน Work-in tegrated learning : Wil ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

การอบรมโครงงานเพิม่ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่ม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ จ.ล าพูน

ส านักงานจัดหางานจังหวัดล าพูน

3 นางจันจิรา  กิติเวียง ครู คศ.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

4 นางสาวณัฏฐิกานต์  ปุด๊ปง ครู คศ.1 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ืองพลังงานไฟฟ้าทางเลือกของประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

 เขต 35

5 นายประสิทธิ ์ ค าหล้า ครู คศ.2 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เร่ืองพลังงานไฟฟ้าทางเลือกของประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
6 นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง ครู คศ.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

 เขต 35

การอบรมเชองปฏิบัติการการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

7 นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ ครู คศ.2 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่ือสารสอนศิลปะ และเทคนิคสีน้ า บริษัท เอช เอช เค อินเตอร์เทรด จ ากัด
8 นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว ครู คศ.2 การอบรมโค้ชกีฬาเทเบิล้เทนนิสหลักสูตร ITTF Coaching Course Level 1 สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน การขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติและการศึกษาดูงาน

สพฐ

การประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงค์ กอ.รมน.

9 นายคงวิทย์  เขื่อนควบ ครู คศ.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้วินัยนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35



360

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

10 นางพิชญา  หล้าเป็ง ครู คศ.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้วินัยนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

การประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

11 นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล ครู คศ.1 การจัดอบรมเพือ่เพิม่องค์ความรู้ให้กับครูทีจ่ะเตรียมความพร้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดปละประเมินผลการศึกษาตามแนว
ทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

การอบรมเชองปฏิบัติการการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

12 นางสาวอัมพร  ฝ้ันอุด ครู คศ.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวทยาลัยราชภัฏล าปาง
การจัดอบรมเพือ่เพิม่องค์ความรู้ให้กับครูทีจ่ะเตรียมความพร้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

การจัดอบรมเพือ่เพิม่องค์ความรู้ให้กับครูทีจ่ะเตรียมความพร้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์



361

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

13 นางอังคณา  วงค์ฝ้ัน ครู คศ.2 การประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดปละประเมินผลการศึกษาตามแนว
ทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

14 นายอนุชิต  ศาสนา ครู คศ.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวทยาลัยราชภัฏล าปาง
การอบรมเชองปฏิบัติการการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

15 นางอังคณา  หิมพลอย ครู คศ.1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

16 นางสาวธิดาพร  เซอร์ ครู ผู้ช่วย การประชุมการให้ความรู้ประกันสังคม ประกันสังคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

 เขต 35

17 นางสาวเปมิกา  วงค์กาศ ครู คศ.1 การประชุมการให้ความรู้ประกันสังคม ประกันสังคม
18 นายส าราญ  ทวีสุขตระกูล ครู ผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

 เขต 35



362

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

นายส าราญ  ทวีสุขตระกูล การอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

19 นางสาวจิตพิสุทธิ ์อินต๊ะสืบ ครู คศ.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดปละประเมินผลการศึกษาตามแนว
ทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

20 นายรณฤทธิ ์ ฉัตรแก้ว ครู ผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

การประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

21 นางสาวกนกวรรณ  แก้วตุ้ย ครู ผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35

22 นางเจตสนีวรรณ  ราชกิจเจริญ ครู ผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 35



363

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายถวิล  ชัยยา ครู พัฒนาตามหลักสูตรครูเชียวชาญ รุ่นที ่17 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยศานะช านาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 นางพิชยา  ชูมก ครู การอบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.

2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี บริษัท
โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด

การอบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการ
เรียนรู้ศตวรรษที ่21 จ านวน 20 ชั่วโมง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

3 นายสุทน   คุ้มเสม ครู เข้าร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จ านวน 12 ชั่วโมง)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.

2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี บริษัท
โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด

การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษาตาม
แนวทางการประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 นางสาววรัญญา  เป็งปิง ครู การอบรม เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศ
ไทย รุ่นที ่2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

นางสาววรัญญา  เป็งปิง ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา ใน
ระดับมัธยมศึกษา"

กระทรวงพลังงาน

การอบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.

2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี บริษัท
โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

5 นายชัยพิชัย   อุดค ามี ครู การอบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.

2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี บริษัท
โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด

6 นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว ครู การอบรม เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศ
ไทย รุ่นที ่2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทัว่ไป รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบือ้งต้น รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
การอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ" (ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญช)ี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการ
เรียนรู้ศตวรรษที ่21 จ านวน 20 ชั่วโมง

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

7 นางสาวสุภาพร  เป็งปิง ครู การอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ" (ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญช)ี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการ
เรียนรู้ศตวรรษที ่21 จ านวน 20 ชั่วโมง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

8 นางสาวประทุมพร   อภิวงค์ ครู การอบรม "เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย" ประจ าปีการศีกษา 2562 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนล าปางกัลยานี

9 นายกฤษฎิช์าญ   รุ่นบาง ครู เข้าร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จ านวน 12 ชั่วโมง)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 รุ่นที ่2

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10 นางลาวัลย์  ขยันขาย ครู เข้าร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จ านวน 12 ชั่วโมง)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

11 นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ ครู การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทัว่ไป รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบือ้งต้น รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่

12 นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน ครู การอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ" (ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมชี้แจงและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โครงการคุณธรรม สพฐ., 

โรงเรียนวิถีพุทธ, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนประวัติศาสตร์)
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

13 นางสาวสุริยาพร ญาณตาล ครู การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทัว่ไป รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบือ้งต้น รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
การอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ" (ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

14 นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง ครูอัตราจ้าง การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทัว่ไป รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบือ้งต้น รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์ ผู้อ านวยการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

ประชุมเพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ 2563

โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร
หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข ระดับเหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2 นางรัตนา  อู่อรุณ ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 และวางแผนพัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน บญัชี และพัสดุ" ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่รับฟังหลักเกณฑ์และแนวทางการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

3 นายสมยศ  วงศ์ค ามูล ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุราชการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 354 นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
5 นางพัชราภรณ์  มูลละ ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

นางพัชราภรณ์  มูลละ ครู อันดับ คศ. 3 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่69 ณ โรงเรียน
เมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพืน้ฐาน

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35เป็นวิทยากรค่าย O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 วิชาภาษาไทย กลุ่มโรงเรียน ต.หนองยอง อ.

เวียงหนองล่อง
โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย

6 นางดวงพร  แก้วสุข ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
7 นางโสภิต  ปินตาดง ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่69 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพืน้ฐาน

8 นางสาวบัวลอย  อุ่นนันกาศ ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
9 นางสุทธิชา  ไพรบูรณ์ ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
10 นางสาวเบญจวรรณ  ไชยองการ ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

11 นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
12 นายสมคิด  ไพรบูรณ์ ครู อันดับ คศ. 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
13 นายสมบูรณ์  ศิธราชู ครู อันดับ คศ. 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

14 นายภูมิพัฒณ์  เล็กกันทา ครู อันดับ คศ. 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่69 ณ โรงเรียน
เมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพืน้ฐาน

15 นายนิรุตต์  กองตุม ครู อันดับ คศ. 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพืน้ฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตาม
เบือ้งพระยุคลบาท

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

16 นางเฉิดฉิน  หมื่นอภัย ครู อันดับ คศ. 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
17 นางศิริพร  ปัญญาอุ้ย ครู อันดับ คศ. 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

อบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3518 นางสาวอัมพิกา  ต๊ิบกวาง ครู อันดับ คศ. 2 การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร

หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียน คู่มือครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่3 เล่ม 2

สสวท

อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายส าหรับนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

19 ว่าที ่ร.ต. รชฏ หมอศาสตร์ ครู อันดับ คศ. 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร
หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข ระดับเหรียญเงิน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

20 นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสด์ิ ครู อันดับ คศ. 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
21 นายสรศักด์ิ  ไชยเฉพาะ ครู อันดับ คศ. 1 การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร

หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
อบรม TRAINING FOR THE FUTURE โครงการ 60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน ร่วมสร้างแนวทาง
ป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5

โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

เป็นวิทยากรในการอบรม เร่ือง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ KidBright เพือ่
พัฒนาการคิดอย่างมีระบบให้กับนักเรียน

โรงเรียนใบบุญล าพูน

22 นางสาววรัญญา  ผุสดี ครู อันดับ คศ. 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
ด าเนินการวิจัยและรายงานผลวิจัยในชั้นเรียน ประจ าภาคเรียนที ่1 ปี 2562 โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
ร่วมประกวดส่ือ นวัตกรรมการสอน ประจ าภาคเรียนที ่1 ปี 2562 โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
เป็นวิทยากรสอนเสริมเติม O-Net ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม
เป็นวิทยากรค่าย O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ให้นักเรียนกลุ่มต าบลหนองยวง โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

23 นายโฆษิต  เรือนชื่น ครูผู้ช่วย การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
เป็นวิทยากรในการอบรม เร่ือง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ KidBright เพือ่
พัฒนาการคิดอย่างมีระบบให้กับนักเรียน

โรงเรียนใบบุญล าพูน

การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร
หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

24 นางสาวเขมนิจ  ค าปิว ครูผู้ช่วย การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร
หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
อบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน     

สาขาอ าเภอบ้านโฮ่ง
25 นางสาวสุดารัตน์  สุจา ครูอัตราจ้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม

การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร
หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

26 นายเกรียงไกร  ปันดอน ครูอัตราจ้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร
หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

27 นางสาวเจนจิรา  ปล้ืมใจ ครูอัตราจ้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนน  าดิบวิทยาคม

นางสาวเจนจิรา  ปล้ืมใจ การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร
หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

28 นางสาวนรินทิพย์  กาจารี ครูอัตราจ้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบปลายปีตามแนวมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร
หลักประจ า รุ่นที ่2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35



373

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายธีระศักด์ิ แก้วสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 

“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

สัมมนาวิชาการโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เร่ือง 
การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินกับประชาชน ภาคธุรกิจ และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คร้ังที ่1/2563

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง

อบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
 ปี 2563 (ITA Online)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

2 นายพีรศักด์ิ พรหมนิล ครู อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน /การขับเคล่ือนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

3 นางปราณี     ไกลกล่ิน ครู ประชุมเพือ่รับฟังหลักเกณฑ์และแนวทางการเล่ือนเงินเดือน พร้อมฝึกปฏิบัติการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

4 นางยาใจ ทาแป้น ครู อบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ”

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

นางยาใจ ทาแป้น ครู ประชุมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
 ปี 2563 (ITA Online)

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

5 นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์ ครู อบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ”

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

6 นางพรพิมล ณะลุนลี ครู ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

7 นางดวงรัตน์ ปัญญาโกษา ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า
พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

8 นายศุภกร ไชยมงคล ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า
พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

9 นายศราวุฒิ  มินธง ครู ประชุมครูแนะแนวสัญจร คร้ังที ่5 และงานสัมมนาครูแนะแนว คร้ังที ่13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สัมมนาทางวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที ่24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมโครงการเพิม่ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่ม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดล าพูน

10 นางยุวดี   พรหมนิล ครู ประชุมตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับต าบล ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแป้น
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 35
11 นางสาวเจนจิรา  แก้วมามือ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่

เสริมสร้างสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” ( Innovative Activities to
 Communicative Competence in the Classroom)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครู
เพือ่สร้างบทเรียนออนไลน์เพือ่ยกระดับการศึกษาไทยตามแผนงานบูรณาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

12 นายชัยรุจน์  กาวิชัย ครู ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

13 นางสาวนิตยา   นันทะใจ พนักงานราชการ อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพือ่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์
การระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

14 ว่าที ่ร.ต.ชนินทร์  นาคอินทร์ พนักงานราชการ อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

15 นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า พนักงานราชการ อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

อบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

ประชุมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
 ปี 2563 (ITA Online)

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

16 นางสาวสุประวีณ์  สังสถิตย์ ครูผู้ช่วย อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

อบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
 35

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาล ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

17 นายอัษฎาวุธ  กองยา ลูกจ้าง อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

18 นางสาวสิรินันท์  แก้วยองผาง ลูกจ้าง อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

อบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ”

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

19 นางสาวอาทิตยาพร  ค าภิค า ลูกจ้าง อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

นางสาวอาทิตยาพร  ค าภิค า อบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ”

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

20 นางสาวศุภนันท์ ลิขิตวัฒนชัย พีเ่ล้ียงเด็กพิการฯ อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที ่3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน

21 นางสาววิจิตรา  ทันสม ธุรการโรงเรียน ประชุมเพือ่รับฟังหลักเกณฑ์และแนวทางการเล่ือนเงินเดือน พร้อมฝึกปฏิบัติการ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3522 นำยบรรเจิด  คุรุกิจ ครู อบรมเชิงปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

23 นำงบุญจันทร์  อินทรีย์ ครู ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

24 นางเรวดี  ไชยวุฒิ ครู ประชุมตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพือ่จัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาทีเ่กี่ยวกับด้านคุณธรรมฯ, ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ด้าน
ประวัติศาสตร์ฯ

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35

25 นำยศมพล  ปรำบสมรชัย ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตันสังกัด เพือ่

สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการปะเมิน คุณภาพภายนอก สมศ.
กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส านักงานวุฒิสภา

2 นางพัชรินทร์ พรทรานนท์ ครูช านาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สพม.35
3 นางพัชราภรณ์  ทองมาก ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สพม.35

ประชุมชี้แจงงบประมาณ สพม.35
ประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมฯการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพฯ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4 นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว ครู คศ.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ แนวทาง
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.35 สพม.35

5 นางนงเยาว์ อินตะชุ่ม ครูผู้ช่วย อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบือ้งต้น รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทัว่ไป รุ่นที ่2/2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ (Computing Science) และ 
STEM Education” รร.จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

6 นายพุฒิพัฒน์ วงค์หล่ิงห้า ครูช านาญการ อบรมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก กลุ่มโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
อบรมยุวเกษตรกร อ าเภอบ้านโฮ่ง ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโฮ่ง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

1 นายประทีป  สุวรรณาภัย ผู้อ านวยการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

2 นางอรัญญา  วังกี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

3 นางบุญเครือ  นามบุปผา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

4 นางวาสนา  ไวคกุล ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนป่าซาง



381

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนป่าซาง

5 นางฉฎาภา  ศรีพฤกษ์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

6 นางฉายกุศล  แสนสิงห์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

7 นายวรพงศ์  แสนสิงห์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

8 นางปิยะกาล  พงษ์สุวรรณ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง



382

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนป่าซาง

9 นายนพดล  บุญภา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

10 นางพัชรมณฑ์  ใจมา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

11 นายนิธิกรณ์  เนตรนิลพฤกษ์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

12 นางศิริพร  วงศ์หล้า ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง



383

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนป่าซาง

13 นายสุชาติ  ฝ่ายเทศ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

14 นางอัจนา  บุญเสริม ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

15 นายศักด์ิดา  แก้วก าเนิด ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

16 ว่าที ่ร.ต.สุเทพ  ใจยะปัน ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง



384

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนป่าซาง

17 นายจรัส  ทะนันชัย ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

18 นายสุนีย์  ชาราษฎร์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

19 นายกิตติบุญ  ลังการ์พินธุ์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

20 นางนิตยา  ดวงต๊ิบ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง



385

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนป่าซาง

21 นางบังอร  ลังการ์พินธุ์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

22 นางนุชรินทร์  พรมรักษา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการการค านวณกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT ด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายใต้โครงการ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
สวทช. 
ระหว่างวันที ่31 มกราคม -3 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ (Computing Science) 

และ STEM Education เพือ่พัฒนาทักษะ CODING AND PROGRAMMING โดย
กระบวนการเรียนรู้แบบ Constructivism และ PBL จากกิจกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน

โรงเรียนจักรค าคณาทร

23 นางปัณณรัศม์  ศรีตระกูลวงค์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง



386

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนป่าซาง

ต่อ นางปัณณรัศม์  ศรีตระกูลวงค์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการค านวณกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT ด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายใต้โครงการ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
สวทช. 
ระหว่างวันที ่31 มกราคม -3 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ (Computing Science) 

และ STEM Education เพือ่พัฒนาทักษะ CODING AND PROGRAMMING โดย
กระบวนการเรียนรู้แบบ Constructivism และ PBL จากกิจกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน

โรงเรียนจักรค าคณาทร

24 นางเอื้องอ าไพ  อินทโรจน์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

25 นายวิทยา  โพธิพฤกษ์ ครู (วิกฤต) การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

26 นางสาวศรภัครัศศ์  ยะอะนันต์ ครู (พีเ่ล้ียงเด็กพิการ)การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

27 ว่าที ่ร.ต.ประเสริฐ  วรรณชัย ครู (อัตราจ้าง) การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง



387

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนป่าซาง

ต่อ ว่าที ่ร.ต.ประเสริฐ  วรรณชัย ครู (อัตราจ้าง) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

28 นางสาวอันธิกา  สนิท ครู (อัตราจ้าง) การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

29 นางสาวนุชรินทร์  เป็งกิจ ครู (อัตราจ้าง) การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

30 ว่าที ่ร.ต.หญิงกชกร  โปร่งใจ ครู (อัตราจ้าง) การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

31 นายอนุพร  สุทธง ครู (อัตราจ้าง) การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง ณ ห้องประชุมซางค า

โรงเรียนป่าซาง



388

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนป่าซาง

ต่อ นายอนุพร  สุทธง ครู (อัตราจ้าง) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที ่24-25 ตุลาคม 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนป่าซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ (Computing Science) 
และ STEM Education เพือ่พัฒนาทักษะ CODING AND PROGRAMMING โดย
กระบวนการเรียนรู้แบบ Constructivism และ PBL จากกิจกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน

โรงเรียนจักรค าคณาทร



389

ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง ผู้อ านวยการโรงเรียน 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โอกาสทางการ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย

ศึกษา ส าหรับเยาวชนผู้ขาดโอกาส  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" จังหวัดล าพูน
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

3.อบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 "กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

2 นางภริตพร  อุปนันต์ ครูผู้สอน 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน
2.อบรม หลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการ สพม 35

เพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  และพัสดุ"

3 นายจตุพล  อภิวงค์งาม ครูผู้สอน 1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการ สพม 35

จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล
2.อบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ สพม 35

การปรับฐานความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนร่วม
3.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" จังหวัดล าพูน
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา



390

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

4 นางสุนีย์ ศิริทองค า ครูผู้สอน 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ สพม.35

ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า"
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

7 นางสาวเกษสุดาภรณ์ ปอกอ้าย ครูผู้สอน 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" จังหวัดล าพูน
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

8 นางสาวอุทุมพร สายเคร่ือง ครูผู้สอน 1.อบรมวิธีการสอนภาษาญีปุ่น่ โรงแรมเมอร์เคียว งหวัดเชียงใหม่
9 นายณัฐพงศ์  อภิวงศ์วาร ครูผู้สอน 1.อบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ 

(ปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สาขาสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" จังหวัดล าพูน
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

10 นางสาวชุติกาญจน์  ใจสุขกาศ ครูผู้สอน 1.อบรม เร่ือง สถานการ์พลังงานไฟฟ้าและ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พลังงานทางเลือกของประเทศไทย
2.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" จังหวัดล าพูน
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

11 นางวรางคสิริ  ทองไชย ครูผู้สอน 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
 โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" จังหวัดล าพูน
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

2.ได้เข้ารับการอบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย สพม.35

คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

12 นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์ ครูผู้สอน 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" จังหวัดล าพูน
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

13 นางพวงทอง  อินทชัยศรี ครูผู้สอน 1.อบรม เร่ือง สถานการ์พลังงานไฟฟ้าและ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พลังงานทางเลือกของประเทศไทย
2.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" จังหวัดล าพูน
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

3.อบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ 
(ปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สาขาสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

14 นางโมฬี  อภิวงค์งาม ครูผู้สอน 1.ได้เข้ารับการอบรม พัฒนาและเสริมสร้าง วินัย สพม.35

คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
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ที่ ชื่อ-สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

15 นายลิขิต แสงบุญ ครูผู้สอน 1.อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจ า" จังหวัดล าพูน
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์

16 นางสุนีย์  ศิริทองค า ครูผู้สอน 1.ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรค าคณาทร
และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี
2.การประชุมชี้แจงและการด าเนินงานบูรณาการฯ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

17 นายยุทธนา  บุญทา ครูผู้สอน 1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

18 นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง ครูผู้สอน 1.การประชุมชี้แจงและด าเนินงานบูรณาการฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2.อบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ าเภอ 
เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

1 นางสาวพัชราภรณ์  จันท์ตาธรรม ครู คศ.3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ปรับภูมิทัศน.การเรียนรู้ด้วยเคร่ืองมือ
ดิจิทัลบนมือถือระหว่างวันที ่16 - 18 ตุลาคม 2562 ณ อิมแพ็คฟอร่ัม เมืองทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกลวิธีการออกแบบการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณแบบ 
ActiveLearning ระหว่างวันที ่2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวัง
ธารรีสอร.ท จ.เชียงใหม่

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด นิยม 333

การอบรมหลักสูตร “การประยุกต.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
กิจกรรมการคิดการน าผลไปใช้เชิงค านวณนะการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรม
ด้วย Coding” (7 ชั่วโมง)วันที ่16 กุมภาพันธ. 2562 ณ ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

MAC EDUCATION

ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษาโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

WORLD VISION

2 นางสาวเบญจวรรณ  เตจ๊ะวงศ์ ครู คศ.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าลูกจ้างประจ า
คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2563)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษษมัธยมศึกษา เขต 35

3 นายนัฐพล  นิ่มวิบูลย์สม ครู คศ.1 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถี และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้
รูปแบบ Active Learning

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

4 นายอภินันท์  สุขโสม ครู คศ.2 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

นายอภินันท์  สุขโสม อบรมเร่ืองสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เทศบาลต าบลแม่ตืน
การอบรม training for the future โครงการ 60 ปี มจธ 60 โรงเรียนร่วมสร้าง
แนวทางป้องกันอันตรายจากฝุ่น pm2.5

มจธ

5 นางสาวล าเพา  สุภะ ครู คศ.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาสู่การนกระดับคุณภาพผู้เรียน

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6 นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏฺบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

7 นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน ครู คศ.3 การอบรม training for the future โครงการ 60 ปี มจธ 60 โรงเรียนร่วมสร้าง
แนวทางป้องกันอันตรายจากฝุ่น pm2.5

มจธ

8 นายอุรุพงษ์ วิทยาพูน ครู คศ.2 การอบรม training for the future โครงการ 60 ปี มจธ 60 โรงเรียนร่วมสร้าง
แนวทางป้องกันอันตรายจากฝุ่น pm2.5

มจธ

9 นางกิ่งกาน กองแสง ครู คศ.2 อบรมเชิงปฏฺบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10 นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน ครู คศ.2 อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปรับพืน้ฐานความคิด การแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

11 นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน ครู คศ.2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสะท้อนผลการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35



395

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก

ประจ า รุ่นที ่3/62  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

2. สัมมนาวิชาการโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เร่ือง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คร้ัง
ที ่1/2563

โรงแรมล าพูนวิล 

2 นางสุจิลา คติศิริกุญชร รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

2. อบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

3 นายปกรณ์  กนัไชยสัก ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

4 นายอกุฤษฏ ์ จินดาหลวง ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

5 นายประมูล  ภคูรองแถว ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35  (รุ่นที ่2)

สพม.35

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

6 นายประเสริฐ  ไทยสังคม ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนในสถานศึกษา เพือ่ต้านยา
เสพติด ประจ าปี 2563

โรงพยาบาลแม่ทา

7 นางชนาภานิษฐ์  สุวรรณศิริค า ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

8 นางเครือวัลย์  อนิทะแจ้ ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

9 นางจารุพร หมืน่ศรี ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

10 นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA

สพม.35

11 นางนงค์นุช นันทพานิช ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

12 นางปาริดา ภคูรองแถว ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

13 นางนัดดา ช่ าชอง ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

14 นางวสุคนฐ์ เปน็พนัสสัก ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

15 นางอรอนงค์ ค าไทย ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA

สพม.35

16 นางดวงแกว้  เทพสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

17 นายอทุยั  ประเสริฐสังข์ ครูช านาญการ ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไปและผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้น
ความรู้เบือ้งต้น (B.T.C.)

ค่ายลูกเสือชเยศ อ าเภอสันป่าตอง      
     จังหวัดเชียงใหม่

1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

18 นางภสิูตา จินดาหลวง ครูช านาญการ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

19 นางชญาดา ภู่พิชญา ครูช านาญการ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนทียุ่ทธศาสตร์กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลทาสบชัย

เทศบาลต าบลทาสบชัย 

20 นางสาวอณุากรรณ กนัยะมี ครูช านาญการ 1. ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไปและผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบือ้งต้น (B.T.C.)

ค่ายลูกเสือชเยศ อ าเภอสันป่าตอง      
 จังหวัดเชียงใหม่

1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

3. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคล่ือนแผนงานปฐมวัยโรงเรียนเอกชน
จังหวัดล าพูน การผลิตส่ือสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ประจ าปี 2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

นางสาวอณุากรรณ กนัยะมี 4. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพือ่การจัดท ารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท ารูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

 เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท

21 นางสาวศิริธร  เรียบสันเทยีะ ครูช านาญการ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุของสถานศึกษา

ม.ราชภัฏล าปาง

22 นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่ ครูช านาญการ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

2. อบรม การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 
จังหวัดเชียงใหม่

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

23 นางสาวชนกานต์  รุจิระปรีชากลุ ครูช านาญการ 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

24 นายศักด์ินรินทร์  รักออ่น ครู คศ.1 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด สพม.35

3. อบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

25 นางสาวสุภทัรา  หงษาวัน ครู คศ.1 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

26 นางกรวรรณ ธิโปธิ ครู คศ.1 1. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

27 นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง พนักงานราชการ 1. อบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

28 นางสาวอนุสรา  ค าเตจา พนักงานราชการ 1. อบรมเพือ่รับฟังแนวทางการด าเนินงานโครงการเพิม่ทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนครอบครัวยากจน ทีไ่ม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
จังหวัดล าพูน

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

นางสาวอนุสรา  ค าเตจา 2. อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลัก
ประจ า รุ่นที ่3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ ของข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

3. อบรมครู ระดับมัธยมศึกษา เพือ่เพิม่องค์ความรู้ให้กับครูทีจ่ะเตรียม
ความพร้อมในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักศูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จ ากัด 
   สาขาสันก าแพง

29 นายปฏพิัทธ์  ธนเรืองสุวรรณ ครูอัตราจ้าง 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด สพม.35

นายปฏิพัทธ์  ธนเรืองสุวรรณ 2. อบรมครู ระดับมัธยมศึกษา เพือ่เพิม่องค์ความรู้ให้กับครูทีจ่ะเตรียม
ความพร้อมในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักศูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ 
จ ากัด สาขาสันก าแพง

31 นางพนมไพร  กนัฑา พีเ่ล้ียงเด็กพิการเรียนรวม อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา

ม.ราชภัฏล าปาง

32 นางจิตติมา  หาญจิตร ธุรการโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา

ม.ราชภัฏล าปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายพิเชษฐ์ ใจปวน ครูช านาญการ 1) อบรมการใช้ส่ือมัลติมีเดียชุดอุปกรณ์ ICT และแอพพลิเคชั่นการศึกษาวันที ่31 

ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง
- โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ล าพูน

2) สัมมนาโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลนคร
เจดีย์ ประจ าปี 2562 วันที ่15 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนครเจดีย์

- องค์การบริหารส่วนต าบลนครเจดีย์

3) วิทยากรอบรมสัมมนาโครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 
2563 วันที ่8-12 มกราคม 2563

 ส านักกิจกรรมนักเรียน (สกก.) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4) วิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรมสภานักเรียน ให้กับสภานักเรียนโรงเรียนอุโมงค์
วิทยาคม จ.ล าพูนวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดล าพูน

2 นางกนกวรรณ ปัญญาหลวง ครูช านาญการ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพือ่การศึกษาของ 
TRUE และการใช้งานระบบบริหารการจัดการศึกษา Big Data ของ สพม.เขต35" วันที ่
31 ตุลาคม 2562 ณ รร.วชิรป่าซาง

โรงเรียนวชิรป่าซาง

2)ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ในวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ภายใต้โครงการ "Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิดเพือ่
อนาคต ระหว่างวันที ่15-16 ตุลาคม 2562 และวันที ่23 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มช.

3) เข้าร่วมกิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (จ านวน 12 ชม.) วันที ่8 ธันวาคม 
2562 ณ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

สพม.เขต35

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

3 นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง ครูช านาญการพิเศษ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพือ่การศึกษาของ 
TRUE และการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ของ สพม.เขต 35 วันที ่31
 ตุลาคม 2562

-สพม.เขต35

2) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เขต 35 -สพม.เขต35

คร้ังที ่3/2562 วันที ่11 พฤศจิกายน 2562

3) อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดยวิทยากร - โรงเรียนจักรค าคณาทร
จิตอาสารุ่น 904 "หลักสูตรประจ า” “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ วันที ่24 พย. 63

4) ประชุม ปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ - ร้านฮัดเด้ิล
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวชิรป่าซาง วันที ่1 ธค. 63

5) อบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน -สพม.เขต35

ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ” (ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)  วันที ่13 ธค.  6ุ3

6) อบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน -สพม.เขต35

ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ” (ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญช)ี

วันที ่14 ธันวาคม 2562

7) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนโครงการและการด าเนินงาน - โรงเรียนวชิรป่าซาง
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  วันที7่-9 มกราคม 2563

4 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อ านวยการโรงเรียน 1. การพัฒนาตามหลักสูตรผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ เชี่ยวชาญ รุ่นที ่16 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ
เล่ือนเปน็วิทยฐานะช านาญการพเิศษและวิยฐานะเชีย่วชาญ ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นางรติมา ปฤษฎางคเดชา 2. การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานและการให้ข้อเสนอแนะ สมศ.

(จ านวน 14 ชั่วโมง) การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปี งปม. 2563

วันที ่24 พฤศจิกายน 2562

3. การอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ SAR อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Pre- สมศ.

Analysis) (จ านวน14ชั่วโมง) การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปี งปม. 2563

วัันที ่17 พฤศจิกายน 2562

4. การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ สมศ.

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปี งปม. 2563 วันที ่16 กุมภาพันธ์ 2563

5 นางกมลวรรณ กาวิชัย ครูช านาญการพิเศษ 1. การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย - โรงเรียนจักรค าคณาทร
โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที ่2/61

“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ วันที ่25 พ.ย. 2562

2.วิทยากรการจัดกิจกรรมค่ายพิกุลคร้ังที ่9 ตามโครงการ - โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดล าพูน
พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนปีการศึกษา 2562  วันที ่8-9 ก.พ. 2563

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพือ่ -สพม.เขต35

การศึกษาของ TRUE และการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา
(Big Data) ของ สพม.เขต 35 วันที ่31 ตุลาคม 2562

4.วิทยากรค่ายพักแรมตามโครงการเข้าค่ายพักแรกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดล าพูน
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2563



406

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

6 นางสุพร จอมขันเงิน ครูช านาญการพิเศษ 1. การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจิตอาสา 904 - โรงเรียนจักรค าคณาทร
 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที ่2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ วันที ่25 พ.ย. 2562

2.วิทยากรการจัดกิจกรรมค่ายพิกุลคร้ังที ่9 ตามโครงการ - โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดล าพูน
พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนปีการศึกษา 2562  วันที ่8-9 ก.พ. 2563

3.อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพือ่ -สพม.เขต35

การศึกษาของ TRUE และการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา
(Big Data) ของ สพม.เขต 35 วันที ่31 ตุลาคม 2562

7 นางสาวสกาวเดือน งามพิง ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 1. การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจิตอาสา 904 - โรงเรียนจักรค าคณาทร
 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที ่2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ วันที ่25 พ.ย. 2562

2.วิทยากรการจัดกิจกรรมค่ายพิกุลคร้ังที ่9 ตามโครงการ - โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดล าพูน
พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนปีการศึกษา 2562  วันที ่8-9 ก.พ. 2563

3.อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพือ่ -สพม.เขต35

การศึกษาของ TRUE และการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา
(Big Data) ของ สพม.เขต 35 วันที ่31 ตุลาคม 2562

8 นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การอบรมส่ือICT และแอพพลิเคชัน -โรงเรียนวชิรป่าซาง
เพือ่การศึกษาของTRUE และการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data)

ของ สพม.เขต 35 วันที ่31 ตุลาคม 2562

2. การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 - โรงเรียนจักรค าคณาทร
 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที ่2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ วันที ่25 พ.ย. 2562
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

9 นางเลไลย์  กิตติวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การอบรมส่ือICT และแอพพลิเคชัน -โรงเรียนวชิรป่าซาง
เพือ่การศึกษาของTRUE และการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data)

ของ สพม.เขต 35 วันที ่31 ตุลาคม 2562

2. การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย - โรงเรียนจักรค าคณาทร
โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที ่2/61

“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ วันที ่25 พ.ย. 2562

10 นงอ าพร  นันทะชัย ครูช านาญการพิเศษ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพือ่ โรงเรียนวชิรป่าซาง
การศึกษาของ TRUE และการใช้งานระบบบริหารการจัดการศึกษา
 ฺBig Data ของ สพม.เขต35" วันที ่31 ตุลาคม 2562 ณ รร.วชิรป่าซาง
2.การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริยก์ับประเทศไทย โดยวทิยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจ า" โรงเรียนจักรค าคณาทร
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์   วันที ่25 พฤศจิกายน 2562

11 นายสมชาย  เกิดฤทธิ์ ครูช านาญการ 1.อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง"การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ TRUE โรงเรียนวชิรป่าซาง
และการใช้งานระบบบริหารการจัดการศึกษา BIG DATA ของ สพม.เขต 35 " สพม.35

วันที ่31 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง
2.การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริยก์ับประเทศไทย โดยวทิยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจ า" โรงเรียนจักรค าคณาทร
รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์   วันที ่25 พฤศจิกายน 2562

12 นางรุจิรา  ชัยวัง ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการ Chevron enjoy science 15 - 16 ตุลาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ประชุมเชิงปฏิบัติ “การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ TRUE และการ
ใช้งานระบบบริหารจดัการศึกษา Big Data ของ สพม.เขต35” 31 ตุลาคม 2562

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นางรุจิรา  ชัยวัง 3. การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา การเลือกประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 11 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงเรียนบ้านคุณแม่ จ.เชียงใหม่

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการยกระดับคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ในวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ภายใต้โครงการ Chevron enjoy science 23 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.ประชุมชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง
 6 ธันวาคม 2562

สพม.35

6.ประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขต 20 ธันวาคม 2562 สหวิทยาเขตจามเทวี
7. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการสนับสนุนเงินกองทุน
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการขนาดเล็ก ตามมาตรา 23(4)

กรมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ณ 
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 20/1/2563

และส่ิงแวดล้อม

13 นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติ “การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ TRUE 
และการใช้งานระบบบริหาร จัดการศึกษา Big Data ของ สพม.เขต35” วันที ่31 
ตุลาคม 2562

โรงเรียนวชิรป่าซาง

2.การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
"หลักสูตรประจ า" รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์   วันที ่25 พฤศจิกายน 2562

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

14 นางสาววิมลพรรณ มหาวัน ครูผู้ช่วย 1.การประชุมปฏฺบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน)
สู่การประฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที ่12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เขลางค์นคร จ.ล าปาง

-สพม.เขต35

2.การอบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

-สพม.เขต35

และประโยชน์ส่วนรวม วันที ่13 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
3.การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
"หลักสูตรประจ า" รุ่นที ่2/61

เครือข่ายฯมัธยมศึกษา จ.ล าพูน

"เปน็เบา้ เปน็แม่พิมพ์" ในวันที่ 24 พฤศจกิายน 2562 ณ โรงเรียนจกัรค าคณาทร จ.ล าพูน
15 นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครู 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพือ่การศึกษาของ 

TRUE และการใช้งานระบบบริหารการจัดการศึกษา Big Data ของ สพม.35" วันที ่31 
ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง

- โรงเรียนวชิรป่าซาง

2) อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดย วิทยากร รุ่น 904 
"หลักสูตรประจ า เป็นเบ้า

-สพม.เขต35

เป็นแม่พิมพ"์ วันที ่24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
3) วิทยากรให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมเทพนักคิดพิชิตโอเนต ปี 5 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง วันที ่30
 มกราคม 2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน 4) วิทยากรให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมเทพนักคิดพิชิตโอเนต ปี 5 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง วันที ่28
 พฤศจิกายน 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563

- โรงเรียนวชิรป่าซาง

16 นายวีรพงศ์ แสงแฝง 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ในวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ภายใต้โครงการ "Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิดเพือ่
อนาคต ระหว่างวันที ่15-16 ตุลาคม 2562 และวันที ่23 พฤศจิกายน 2562

-คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2)วิทยากรโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ N-NET -ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอป่าซาง

3) วิทยากรให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมเทพนักคิดพิชิตโอเนต นักเรียนชั้น      
มัธยมศึกษาปีที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง วันที ่30 มกราคม 
2563

- โรงเรียนวชิรป่าซาง

4) วิทยากรให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมเทพนักคิดพิชิตโอเนต นักเรียนชั้นมัธนม
ศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง วันที ่28 พฤศจิกายน 
2563

- โรงเรียนวชิรป่าซาง

17 นายไชโย  ธัมหมื่นยอง ครู 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษาของ TRUE - โรงเรียนวชิรป่าซาง
และการใช้งานระบบบริหารการจดัการศึกษา Big Data ของ สพม.35" วันที ่31 ตุลาคม 2563 

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นายไชโย  ธัมหมื่นยอง 2) อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดย วิทยากร รุ่น 904 
"หลักสูตรประจ า เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์ วันที ่24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนจักรค า
คณาทร จ.ล าพูน

-สพม.เขต35

3) วิทยากรให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมเทพนักคิดพิชิตโอเนต ปี 5 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที ่3

- โรงเรียนวชิรป่าซาง

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง
4) วิทยากรให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมเทพนักคิดพิชิตโอเนต ปี 5 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที ่6

- โรงเรียนวชิรป่าซาง

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง วันที ่28 พฤศจิกายน 2563 - 18 
กุมภาพันธ์ 2563

1) อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษาของ TRUE - โรงเรียนวชิรป่าซาง
และการใช้งานระบบบริหารการจดัการศึกษา Big Data ของ สพม.35" วันที ่31 ตุลาคม 2563 

ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง
2) อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดย วิทยากร รุ่น 904 
"หลักสูตรประจ า เป็นเบ้า

-สพม.เขต35

เป็นแม่พิมพ"์ วันที ่24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
3) วิทยากรให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษกิจกรรมเทพนักคิดพิชิตโอเนต ปี 5 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที ่3

- โรงเรียนวชิรป่าซาง

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นายไชโย  ธัมหมื่นยอง 4) วิทยากรให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษกิจกรรมเทพนักคิดพิชิตโอเนต ปี 5 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที ่6

- โรงเรียนวชิรป่าซาง

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง วันที ่28 พฤศจิกายน 2563 - 18 
กุมภาพันธ์ 2563

19 นายไกรสร  แปงใจ ครูอัตราจ้าง 1) อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพือ่ โรงเรียนวชิรป่าซาง
การศึกษาของ TRUE และการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา
(Big Data) ของ สพม.เขต 35 วันที ่31 ตุลาคม 2562

1. การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย - โรงเรียนจักรค าคณาทร
โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที ่2/61

“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ วันที ่25 พ.ย. 2562

20 นายประดิษฐ์  ภาชนนท์ ครูช านาญการพิเศษ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษาของ TRUE โรงเรียนวชิรป่าซาง
และการใช้งานระบบบริหารการจดัการศึกษา Big Data ของ สพม.35" วันที ่31 ตุลาคม 2563 

ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง
2) อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดย วิทยากร รุ่น 904 
"หลักสูตรประจ า เป็นเบ้า

- โรงเรียนจักรค าคณาทร

เป็นแม่พิมพ"์ วันที ่24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
21 นางลาวัลย์ สุริยะวงค์ ครูช านาญการพิเศษ 1) อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"การอบรมส่ือ ICTและแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ 

TRUE และการใช้งานระบบ
 - โรงเรียนวชิรป่าซาง

บริหารจัดการศึกษา ( ฺBig Data) ของ สพม.เขต35"
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นางลาวัลย์ สุริยะวงค์ ครูช านาญการพิเศษ 2) อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดย วิทยากร รุ่น 904 
"หลักสูตรประจ า เป็นเบ้า

 - โรงเรียนจักรค าคณาทร

เป็นแม่พิมพ"์ วันที ่25 พ.ย. 2562

3) อบรมเชิงปฎิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ วันที ่
14 ธ.ค. 2562

- สพม.35

22 นายเกรียงศักด์ิ  จันทร์วงค์ ครูช านาญการพิเศษ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติ “การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ TRUE 
และการใช้งานระบบบริหาร

โรงเรียนวชิรป่าซาง

จัดการศึกษา Big Data ของ สพม.เขต35” วันที ่31 ตุลาคม 2562

2.การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
"หลักสูตรประจ า"

โรงเรียนจักรค าคณาทร

รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์   วันที ่25 พฤศจิกายน 2562

23 นายณัฐพงษ์  กันทาดง ครูช านาญการ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติ “การอบรมส่ือ ICT และแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ TRUE 
และการใช้งานระบบบริหาร

โรงเรียนวชิรป่าซาง

จัดการศึกษา Big Data ของ สพม.เขต35” วันที ่31 ตุลาคม 2562

2.การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
"หลักสูตรประจ า" รุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์   วันที ่25 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนจักรค าคณาทร

24 นางภัทรียา  กันทาดง ครูช านาญการพิเศษ 1) อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"การอบรมส่ือ ICTและแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ 
TRUE และการใช้งานระบบ

 - โรงเรียนวชิรป่าซาง

บริหารจัดการศึกษา ( ฺBig Data) ของ สพม.เขต35"
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นางภัทรียา  กันทาดง 2) อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดย วิทยากร รุ่น 904 
"หลักสูตรประจ า เป็นเบ้า

 - โรงเรียนจักรค าคณาทร

เป็นแม่พิมพ"์ วันที ่25 พ.ย. 2562

3) อบรมเชิงปฎิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ วันที ่
14 ธ.ค. 2562

- สพม.35

25 นางสาวชุติมา  เจริญผล ครูช านาญการ 1) อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"การอบรมส่ือ ICTและแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ 
TRUE และการใช้งานระบบ

 - โรงเรียนวชิรป่าซาง

บริหารจัดการศึกษา ( ฺBig Data) ของ สพม.เขต35"

2) อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดย วิทยากร รุ่น 904 
"หลักสูตรประจ า เป็นเบ้า

 - โรงเรียนจักรค าคณาทร

เป็นแม่พิมพ"์ วันที ่25 พ.ย. 2562

26 นางกมลทิพย์  สายสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 1) อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"การอบรมส่ือ ICTและแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ 
TRUE และการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา ( ฺBig Data) ของ สพม.เขต35"

โรงเรียนวชิรป่าซาง

2)การอบรมพลังงานจากกระทรวงพลังงาน โรงเรียนวชิรป่าซาง
3)การอบรมเร่ืองการเล่ือนขั้นเงินเดือน -สพม.เขต35

27 นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย 1) อบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง"การอบรมส่ือ ICTและแอพพลิเคชั่นเพือ่การศึกษาของ 
TRUE และการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา ( ฺBig Data) ของ สพม.เขต35"

โรงเรียนวชิรป่าซาง

2) อบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดย วิทยากร รุ่น 904 
"หลักสูตรประจ า เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ"์ วันที ่25 พ.ย. 2562

โรงเรียนจักรค าคณาทร



415

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นายอรรถพงษ์  เฟือ่งฟู ผู้อ านวยการ การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 

หลักสูตรหลัก ประจ ารุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ"์
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

อบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านัก สพม.35

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ 2563

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

2 นางอมลวรรณ  อิ่มใจ เจ้าหน้าทีธุ่รการ การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
หลักสูตรหลัก ประจ ารุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ"์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้ชมผู้ฟังในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ3 นางสาวรพี  อาภัย ครู อบรมเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( ปรับปรุง พ.ศ.2560 ) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมปลาย
บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด     
สาขาสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

4 นางพัชรา  จิณะมูล ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สพม.35

 (ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญช)ี

อบรมเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( ปรับปรุง พ.ศ.2560 ) ตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมปลาย

บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด  
สาขาสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

5 นางสาวนัฏฐิยา  เมืองอินทร์ ครู อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่การส่งเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี เเละพัสดุ สพม.35

 (ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

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

ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6 นางสาวเจนจิรา  อินกองงาม ครู อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่การส่งเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี เเละพัสดุ สพม.35

 (ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

7 นางนิลาวรรณ์  วงค์เรือน ครู อบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

8 นายณรงค์  วรพจน์ ครู การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
หลักสูตรหลัก ประจ ารุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ"์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้ชมผู้ฟังในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ9 นางสาวเบญจวรรณ  จอมค า ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) สพม 35

การอบรมหลักสูตรการขอมวีิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการรวมทั้งการคงสภาพของข้าราชการครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ สพม 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการ
โรงเรียนสุจริตประจ าปี งบประมาณ 2562

สพม 35

การอบรมการฝึกซ้อมแผนและอพยพผู้ประสบภัยโครงการปรับตัวเพือ่รับมือกับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง

การประชุมปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)สู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาป้องกันการทุจริต

สพม 35

การอบรมการพัฒนาวิทยฐานะแนวทางใหม่ใน ว21 เครือข่ายครูล้านนา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต่อ นางสาวเบญจวรรณ  จอมค า ครู การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจิตอาสา 904 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้ชมผู้ฟังในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง(กสทช)

10 นางสาวอารีรัตน์  มะโนชัย ครู การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจิตอาสา 904 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

อบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการรวมทัง้การคง
สภาพวิทยฐานะของข้าราชการ

ห้องประชุมบุนนาค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการปฏิบัติในสถานศึกษา ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
Anti- corruption Education

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้
เร่ืองตามแนวการ ประเมิน PISA 2021

ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

อบรมเคร่ืองใช้อ่านบัตร ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

ผู้น าเสนอกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติทีเ่ป็เลิศ best practice โรงเรียน ณ.อาคารอาทิตยราช
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการทางวทิยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ส านักบริการวิชาการ ห้องฝ้ายค า
การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้ชมผู้ฟังในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง(กสทช)

11 นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ ครู การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
หลักสูตรหลัก ประจ ารุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ"์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้ชมผู้ฟังในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติการอบรมการพัฒนาวิทยฐานะแนวทางใหม่ใน ว21 เครือข่ายครูล้านนา
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

12 นางวิมล  มานะแซม ครู การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
หลักสูตรหลัก ประจ ารุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ"์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

การประชุมเชิงปฏบิติัการการน าหลักสูตรต้านทจุริตศึกษาการปฏบิติัในสถานศึกษา Anti- corruption Education ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้ชมผู้ฟังในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ13 นายสมโชค  เมืองเมฆ ครู การอบรมหลักสูตรการขอมีวิทยฐานะและการจัดท าผลงานทางวิชาการรวมทัง้การคงสภาพ

วิทยฐานะของข้าราชการครู อบรมเคร่ืองใช้อ่านบัตร
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน

การอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 
หลักสูตรหลัก ประจ ารุ่นที ่2/61 "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ"์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน

อบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไป โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
อบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบือ้งต้น โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา
1 นางกีรติรัชต์  บุญธรรม ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
2 นางสาวบุญเรือน  อุดสม ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
3 นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ ครู คศ. 1 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
4 นายไพรัตน์  บัวงาม ครู คศ. 1 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

การอบรมการฟังบรรยาย เร่ือง พระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย จิตอาสา ๙๐๔
5 นายวรเชษฐ์  พรมศรี ครู คศ. 1 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
6 นางสาวสุวนันท์  ติใหม่ ครู คศ. 1 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

การอบรมเชิงปฏบัติการการพัฒนาครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่น  ระยะก้าวสู่วิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ
การอบรมการฟังบรรยาย เร่ือง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จิตอาสา ๙๐๔

7 นางเอมอร  ผลสนอง ครู ค.ศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

8 นางสําลี  กันคํา ครู ค.ศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

9 ว่าที ่ร.ต.บัณฑิต  จันทน ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

10 นางสาวชไมพร  แก้วนา ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 

11 นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คํา ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

12 นางสาวเรณู  ฉิมสุพร ครู ค.ศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

13 นายสัตยา สนิทา ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

14 นางสาวอดิศา  แซ่ล่ี ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

สพม.35

15 นางสาวเอมพิกา  จันต๊ะเวียง ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

16 นางสาวพัชรารัตน์  ขัดแสน ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

17 นางสาวศิริพร สลีอ่อน ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

หลักสูตรความรู้พืน้ฐานการต่อสมการคณิตศาสตร์เอแม็ท สําหรับกรรมการและเทคนิค
สําหรับครูผู้สอน

โรงเรียนสันกําแพง จ.เชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 

18 นางสาวณัฐชยา  ทองจํารูญ ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โรงเรียนจักรคําคณาทร
19 นางสาวกฤษณภรณ์  อิ่นแก้วดวงดี ครู คศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ

เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

20 นางศรีสมบูรณ์  สิงหนาท ครู ค.ศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

21 นางสมหวัง หล้าหนัก ครู ค.ศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพือ่
สร้างความรู้คุณภาพภายนอกประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)

22 นางสาววีนา  ศรีสมพันธ์ ครู ค.ศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

23 นางสาวจิตรา  สมพิงค์ ครู ค.ศ.3 อบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

วิทยากรอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี มูลนิธิ สอวน.



422

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 

ต่อ นางสาวจิตรา  สมพิงค์ ครู ค.ศ.3 ร่วมงาน 3 ทศวรรษ น้ําพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิม ปิดวิชาการ สสวท. และมูลนิธิ สอวน.

24 นายปริญญา  ปัญญาฟู ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

Space Flying Robot Programming Challenge 2020 โรงเรียนจักรคําคณาทร
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ(Computing Science 
and STEM Education)

บริษัท OBOC และ RoBoRoBo Thailand

25 นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

Space Flying Robot Programming Challenge 2020 โรงเรียนจักรคําคณาทร
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ(Computing Science 
and STEM Education)

บริษัท OBOC และ RoBoRoBo Thailand

26 นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภา ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

27 นางสาวพิมพ์พรรณ  ยศเมา ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

28 นายทรงศักด์ิ สมพัตร์ ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

Space Flying Robot Programming Challenge 2020 โรงเรียนจักรคําคณาทร
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 

ต่อ นายทรงศักด์ิ สมพัตร์ ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ(Computing Science 
and STEM Education)

บริษัท OBOC และ RoBoRoBo Thailand

อบรมครู เพือ่เพิม่องค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา

บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

29 นางสาววิจิตรา  สารมูล ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สพม.35

30 นางสาวศิริกาญจน์  กันคํา ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

31 นางปุณยนุช  ทาตะนี ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

32 นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

33 นายคุณากร  แก้วเทพ ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สพม.35

34 นางสาวศันศนีย์  สิทธิกัน ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา



424

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 

ต่อ นางสาวศันศนีย์  สิทธิกัน ครู ค.ศ.1 อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สพม.35

35 นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์ ครู ค.ศ.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานการทดสอบ ระดับชาติ
(O-NET)

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

36 นางดวงเดือน ใจภักดี ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

37 นางนฤมล คณารีย์ ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

38 นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

39 นางสุดาพร  ยอดดําเนิน ครู ค.ศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

40 นายศราวุธ  เขื่อนคํา ครู ค.ศ.3 ภายในสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจการประเมิน
41 นางสาวอุษณีย์  เอกเคร่ือง ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ

เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

42 ว่าที ่ร.ต.ณัฐธนา  นามเทพ ครูผู้ช่วย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สพม.35



425

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 

ต่อ ว่าที ่ร.ต.ณัฐธนา  นามเทพ ครูผู้ช่วย การอบรมเพือ่สร้างอุดมการณ์ความรักชาติและรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มหากษัติริย์

กองพลทหารราบที ่7 กรมทหารราบที ่3

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ และยุวกาชาด สพม.35

43 นายอนุรักข์  สุขใจ ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

44 นายประยูร  วงค์ชัย ครู ค.ศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

2.ประชุมครูแนะแนวสัญจร คร้ังที ่5 จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
45 นางสาวภาวิณี  ศรีกระจ่าง ครู ค.ศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ

เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

2. การพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา: 
เทคนิคการให้คําปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3.ประชุมครูแนะแนวสัญจรคร้ังที ่5 จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
 ปีงบประมาณ 2563 แก่นักเรียนยากจนทีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

46 นางณิชดาภา  จอมมูล ครู ค.ศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความ
เข้าใจการประเมิน คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบที ่4 เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สพม.35



426

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 

47 นางสาวญาณี  เนียมสกุล ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
48 นายอัตสิริ  ศรีวิราช ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

การอบรมเชิงปฏบัติการวิจิตรสัญจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏบัติการส่ือการสอนศิลปะและเทคนิคการวาดภาพสีน้ํา บริษัท HHK

49 นางสาวจันจิรา  ขามะวัน ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
การอบรมเชิงปฏบัติการวิจิตรสัญจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50 นายกุศล  ยอดดําเนิน ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
การอบรมเชิงปฏบัติการขยายผลนวัตกรรมเสน่ห์ไม้สู่ห้องเรียน สพม.35

51 นายยงยุทธ กันคํา ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
52 นางศรีมา  ชมเพือ่น ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
53 นางทิพวรรณ  ดิษฐปาน ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
54 นางสาวศรีภรณ์  เมืองแก้ว ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
55 นายธีรวัฒน์  อินต๊ะขัติย์ ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
56 นางวาสนา  ศรีกิตตินนท์ ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
57 นางจิรายุ  เสนา ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
58 นายนพดล  วิชัยคํา ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
59 นางอําไพ  หน่อเรือง ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
60 นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา



427

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 

ต่อ นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ ครู คศ. 2 การประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาระบบบริหารการศึกษา (Big Data) สพม.35

61 นายกฤษณะ  สมุทรทารินทร์ ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
การอบรมเชิงปฏบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี และพัสดุ สพม.35

การประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาระบบบริหารการศึกษา (Big Data) สพม.35

62 นายวิวัฒน์  วรกัลป์ ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
การอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้  "วิทยาการคํานวณ (Computing  Science) และ 
STEM Education  เพือ่พัฒนาทักษะ CODING AND PROGRAMMINGโดยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Constructivisism และPBL จากกิจกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน"

โรงเรียนจักรคําคณาทร

63 นายอลงกรณ์  จอมขันเงิน ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
การประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาระบบบริหารการศึกษา (Big Data) สพม.35

64 นางสาวแสงทอง  ค าเสือ ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
65 นางบุบผา  อินต๊ะขัติ ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
66 นายสถาพร  ใหม่ทองดี ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
67 นางสาวธีรตา  อินตา ครู คศ. 3 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
68 นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

การอบรมแทคนิคการสอนภาษาจีน สําหรับครูไทยประจําปีการศึกษา 2562 สถาบันขงจื่อ
69 นางสาวณิชกมล  โกลาวัลย์ ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

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

 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 

70 นางสาวอ้อยฤทัย  ลีมุน ครู คศ. 1 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
71 นางสาวศรัญญา  ธรรมจี๋ ครู คศ. 1 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
72 นางวัฒนา  สุจาดึก ครู คศ. 2 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
73 นางสาวภูชณิษา  แดงชัย ครู คศ. 1 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

การอบรมการฟังบรรยาย เร่ือง พระมหากษัตริย์ จิตอาสา 904

74 นางสาวพัชริดา  ริยะป่า ครูผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
การอบรมการฟังบรรยาย เร่ือง พระมหากษัตริย์ จิตอาสา 904

75 นางสุภาพร  ใจปวน ครูผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
76 นางสาวเจนจิรา  นัดมา ครูผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

การอบรมการฟังบรรยาย เร่ือง พระมหากษัตริย์ สพฐ.

การอบรมการใช้ส่ือภาษาอังกฤษออนไลน์

77 นางสาววีนา  ศรีสมพันธ์ ครู ค.ศ.3 การอบรมรับฟังคําชี้แจนโยบายและการดําเนินงานบูรณาการและการใช้กระบวนการ PLC สพม.35

เพือ่พัฒนาคุณธรรม ฯ
78 นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน ครู ค.ศ2 การอบรมรับฟังคําชี้แจนโยบายและการดําเนินงานบูรณาการและการใช้กระบวนการ PLC สพม.35

เพือ่พัฒนาคุณธรรม ฯ
79 นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ พนกังานราชการ การอบรมรับฟังคําชี้แจนโยบายและการดําเนินงานบูรณาการและการใช้กระบวนการ PLC สพม.35

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

1 นายสนิท      ประสมนาม ครู 1.  อบรมสัมมนาอาจารย์แนะแนวหัวข้อ “บทบาทของ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
การศึกษาในยุค Disruptive - Education”
2. อบรมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา เพือ่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
3. อบรมโครงการยกระดับการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
4. ร่วมงาน “CISAT Open House 2019” และร่วมรับฟังการแนะน าหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
5. อบรมและรับฟังแนวทางการด าเนินงานโครงการ ส านักงานจัดหางานล าพูน
6. อบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้หัวข้อ “ มหาวิทยาลัยแรงงานฝีมือ" มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยากับการพัฒนาพลังคนเพือ่ตอบสนอง New-S-Curve

 (Up and manpower development for new S-Curve)

2 นางอรชิสา    พานค าดาว ครู 1. อบรมหลักสูตรการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
การจัดท าผลงานทางวิชาการ รวมทัง้คงสภาพวิทยฐานะของข้าราชการครู
2. ประชุมสัมมนาครูแนะแนว และการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา2562

3. ประชุมสัมมนาการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ประชุมและแข่งขันทักษะวิชาการของนักศึกษา (OPENGOUSEHANDS RMUTL2019) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
6. ประชุม การพฒันาเครือขา่ยครูแนะแนว เพือ่การศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอดุมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

7. ประชุมครูแนะแนวสัญจร คร้ังที ่5 มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
8. การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจากมืออาชีพ สู่การเป็นครูยคุใหม่ (PIM Train the Trainer Program) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คร้ังที ่142   ตอน “ Growth Mindses The New Psychology of Success
สะท้อนความคิด พิชิตความส าเร็จ
9. ศึกษาดูงาน ร.ร.มาบตาพุด จ.ระยอง และศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
10. ศึกษาดูงาน จ.ก าแพงเพชร จ.เพชรบูรณ์ จ.เลย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

3 นางเนตรนภิส   สุทธวานิช ครู 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่ครูยุคใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตร ประจ า รุ่น 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
3. โครงการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการมีงานท า ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปาง
4. การสร้างความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
5. CMU OPEN HOUSE:สัมมนาการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. สัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา คร้ังที2่4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. “รู้ก่อนได้เปรียบ..เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63”  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. การประชุมแลกเปล่ียน    เรียนรู้:สหกิจศึกษาเพือ่พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4 นางชนม์ศุภางค์   สมศรี ครู 1. การอบรมหลักสูตร การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
และการจัดท าผลงานทางวิชาการรวมทัง้การคงสภาพ
วิทยฐานะของข้าราชการ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

5 นางสาวสุนิษา   จ าปาศรี ครู 1. การอบรม การพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 “เทคนิคการให้ค าปรึกษา และแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“ Growth Mindset : The New  Psychology of Success สะท้อนกรอบความคิด พชิิตความส าเร็จ”
3. สัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา คร้ังที ่24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เข้ารับการอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6 นายณรงค์ศักด์ิ      พลแก้ว ครู 1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร“โรงเรียนธนาคาร” ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. English Camp Language Institute CMU

7 นางอ้อมทิพย์  ศรีสุวรรณ ครู 1. อบรมสัมมนา ครูพีเ่ล้ียง และอาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มช.

2. วิทยากรค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่ 11 สพฐ.

8 ว่าทีร้่อยตรีอติจิตต์  ไม่มีทุกข์ ครู 1. การอบรมครูเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น จ ากัด


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ
9 นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ ครู 1. การอบรมครูเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น จ ากัด


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ
10 นางดวงดาว  ชัยสาร ครู 1. การอบรมครูเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น จ ากัด


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

11 นางละไม    สุขสาร ครู 1. การอบรมครูเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น จ ากัด


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ
12 นางจิรนันท์  ท ากล้า ครู 1. แนวการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ(Computing Science) และ STEM Education” โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน

เพือ่พัฒนาทุกษา CODING AND PROGRAMPING จากกิจกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน
13 นายประหยัด  จิตอารี ครู 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเคร่ืองมือข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับทักษะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดเตรียมความพร้อมการพัฒนานักเรียนทุน พสวท. สสวท.

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาเคร่ืองมือวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 นางลักษณา   ไชยค าร้อง ครู 1. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการตัดสินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ สพฐ.

3. โครงการปลูกฝังคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปี 2563 ปปช.

4. โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจ าปี 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5. การอบรมครูเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น จ ากัด


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ
15 นางธัญญารักษ์    พันนาม ครู 1. การอบรม เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟูาและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย กฟผ. แม่เมาะ ล าปาง

2. การอบรมครูเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น จ ากัด


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

16 นางรัชฎาพร  จันทาเวียง ครู 1. วิทยากรร่วมกิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
17 นางดาราวรรณ นนทวาสี ครู 1. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ เพือ่การสร้างห้องเรียนแบบ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

 Active Learning ในยุค Thailand 4.0

2. แนวการจดัการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ(Computing Science)  และ STEM Education” โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
เพือ่พฒันาทักษะ CODING AND PROGRAMPING จากกจิกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน

18 นายทวีป นวคุณานนท์ ครู 1. วทิยากรอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพนู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
2. แนวการจัดการเรียนรู้ “วทิยาการค านวณ(Computing Science) และ STEM Education” ศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคเหนือตอนบน 
เพื่อพฒันาทักษะ CODING AND PROGRAMPING จากกจิกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน และ RoboRobo Co.Ltd 

3. เข้าร่วมงานสัมมนาวชิาการนานาชาติ FABLEARN ASIA 2020 สวทช.

4. วทิยากรการอบรมเชิงปฏบิัติการโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
ในยุค Thailand 4.0

19 นางสาวสิรัชชา วงค์คม ครู 1. วทิยากรการอบรมเชิงปฏบิัติการโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
ในยุค Thailand 4.0

2. วิทยากรค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่ 11 สพฐ.

20 นางสาวนิตยา สิงห์ค า ครู 1.แนวการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ(Computing Science) และ STEM Education”  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
เพือ่พัฒนาทักษะ CODING AND PROGRAMPING จากกิจกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน

21 นางสาวกมลชนก   อนิต๊ะโมงค์ ครู 1. งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ FABLEARN Asia Conference 2020 สวทช.
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

ต่อ นางสาวกมลชนก   อนิต๊ะโมงค์ ครู 2. แนวการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ(Computing Science) และ STEM Education”  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน
เพือ่พัฒนาทักษะ CODING AND PROGRAMPING จากกิจกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การศึกษาทางด้านโครโมโซมของส่ิงมีชีวิต : เพือ่มุ่งสู่การจัดท า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารวิชาการประกอบการขอต าแหน่งวิทยฐานะ
4. การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
5. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที ่1/2563 อพสธ. มรภ. เชียงใหม่
6. วิทยากรค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่ 11 สพฐ.

7. วิทยากรกิจกรรม SBY Genius Camp 2022 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
22 นางสาวสุกัญญา  เชื้อหลุบโพธิ์ ครู 1. การอบรม เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟูาและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย กฟผ. แม่เมาะ ล าปาง

2. การอบรมตามโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
3. การอบรมครูเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น จ ากัด


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ
4. การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
5. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที ่1/2563 อพสธ. มรภ. เชียงใหม่
6. วิทยากรกิจกรรม SBY Genius Camp 2026 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

23 นายสุทธิพันธ์  พันธ์สุทธิ ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ต้นกล้าท้าหมอกควัน” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
2. แนวการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ(Computing Science) และ STEM Education” โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

ต่อ นายสุทธิพันธ์  พันธ์สุทธิ ครู เพือ่พัฒนาทักษะ CODING AND PROGRAMPING จากกิจกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน
3. การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
4. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที ่1/2563 อพสธ. มรภ. เชียงใหม่
5. วิทยากรค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่ 11 สพฐ.

6. วิทยากรกิจกรรม SBY Genius Camp 2020 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
27 นางสาวสายใจ  ค าวัน ครู 1. การอบรมครูเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น จ ากัด


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ
2. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มช.

ให้แก่นักศึกษาในโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2563

3. การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
4. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที ่1/2563 อพสธ. มรภ. เชียงใหม่
5. วิทยากรกิจกรรม SBY Genius Camp 2021 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
6. วิทยากรค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมคร้ังที ่ 11 สพฐ.

25 นางสาวพชัราภรณ์  ทองสมนึก ครู 1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การศึกษาทางด้านโครโมโซมของส่ิงมีชีวิต : เพือ่มุ่งสู่การจัดท า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารวิชาการประกอบการขอต าแหน่งวิทยฐานะ
2. การประชุมสัมมนาวชิาการ “การวดัผล ประเมินผล และวจิัยสัมพนัธ ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 28 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทบาทของการวิจัย วัดผลและประเมินทางการศึกษาในบริบทการเปล่ียนแปลงสังคมโลก”
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

ต่อ นางสาวพชัราภรณ์  ทองสมนึก ครู 3. การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
4. วิทยากรกิจกรรม SBY Genius Camp 2025 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
5. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที ่1/2563 อพสธ. มรภ. เชียงใหม่

26 นางสาวอัณศยา ยาวิระ ครู 1. การอบรม เร่ือง สถานการณ์พลังงานไฟฟูาและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย กฟผ. แม่เมาะ ล าปาง
2. แนวการจัดการเรียนรู้ “วิทยาการค านวณ(Computing Science) และ STEM Education” โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
เพือ่พัฒนาทักษะ CODING AND PROGRAMPING จากกิจกรรมหุน่ยนต์เป็นฐาน
3. การอบรมครูเพือ่เพิม่ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น จ ากัด


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ
27 นางณีรนุช  อินตรพรหม ครู การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
28 นางอารีวรรณ หวังดี ครู 1. การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ

2. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที ่1/2563 อพสธ. มรภ. เชียงใหม่
29 นางสาวบุศมาพร  กันทะวัง ครู 1. วิทยากรกิจกรรม SBY Genius Camp 2023 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
30 นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ ครู 2. วิทยากรกิจกรรม SBY Genius Camp 2024 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
31 นายอนันต์  จันทร์เพ็ญ ครู 1. การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นครราชสีมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ

2. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที ่1/2563 อพสธ. มรภ. เชียงใหม่
32 นางสาวทัศนวรรณ  กันทาเดช ครู 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”  ระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด(มหาชน) 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

33 นางสุรีย์  อุตสม ครู 1. Oxford Global Skills : Creating Empowered 21st Century Citizens SE-ED & Oxford University Press

34 นางนงนุช  เลิศรัตนวิจิตร ครู 1. Oxford Global Skills : Creating Empowered 21st Century Citizens SE-ED & Oxford University Press

35 นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ ครู 1. Oxford Global Skills : Creating Empowered 21st Century Citizens SE-ED & Oxford University Press

36 นางสาวณวรา  วงค์โสมะ ครู 1. เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับหอ้งเรียนขงจื่อโรงเรียนล าปางกัลยาณี

37 นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย ครู 1. Oxford Global Skills : Creating Empowered 21st Century Citizens SE-ED & Oxford University Press

2. กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”  ระดับมัธยมศึกษา (Innovative Activities to ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด(มหาชน) 

 Promote Communicative Competence in the Classroom)

4. อบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นขั้นความรู้ทัว่ไป BTC ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
38 นางสาววิไลพรรณ  ใจเพียร ครู 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”  ระดับมัธยมศึกษา (Innovative Activities to ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด(มหาชน) 

Promote Communicative Competence in the Classroom)

39 นายจักรพงษ์  นาสมปอง ครู 1. การอบรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  E-GP ระยะที ่3 คลังจังหวัดล าพูน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าร่าง TOR ส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

40 นางปติวราตา  นาคจันทร์ ครู 1. การอบรมภาษาญี่ปุุน หวัข้อ “มาร่วมกันวิเคราะหส์ภาพสังคมในอีก 15 ป ีข้างหน้าของนักเรียน - โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย ร่วมกบั เจแปนฟาวน์เดชั่น 

การเรียนการสอนภาษาญีปุ่นุทีจ่ าเป็นต่ออนาคตคือส่ิงใด-“ กรุงเทพฯ
41 นางกานต์ธิดา  องคุณา ครู 1. เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับหอ้งเรียนขงจื่อโรงเรียนล าปางกัลยาณี
42 นางสาวรัตนา  กันทะวงค์ ครู 1. เทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูไทย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับหอ้งเรียนขงจื่อโรงเรียนล าปางกัลยาณี
43 นางสาวปรียาภรณ์  จนัตาเวียง ครู 1. Oxford Global Skills : Creating Empowered 21st Century Citizens SE-ED & Oxford University Press

44 นางสาวศิริขวัญ  ค าจันทร์ ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

45 นางสาวอรวรรณ  กันธะพงศ์ ครู 1. อบรมและเรียนรู้การสร้างแนวความคิดด้านจิตอาสา มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
2. อบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นขั้นความรู้ทัว่ไป BTC ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

46 นายเอนก  พรมศรี ครู 1. กิจกรรมค่ายพักแรม ยุวกาชาด ม.2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
2. กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5/15GM ศึกษาดูงานเต่าทะเล จ.ชลบุรี และเรือจักรีนฤเบศร์ โรงเรียนส่วนบุญฯ/ศูนย์อนุรักษ์พันธุเ์ต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

3. กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา2562

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
5. สังเกตการประเมินภายนอกของ สมศ. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

47 นางวาริณี  พรมศรี ครู 1. กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา2562

48 นางยุพินธ์  บุญเทพ ครู 1. การให้ค าชี้แนะและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
49 นางสาวจริญญารักษ ์ ชัยมงคล ครู 1. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

เล่ือนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
2. การอบรมเชิงปฏบิติัการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เร่ือง เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนยก์ารเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนปาุซาง

 อ.ปุาซาง จ.ล าพูน
50 นางสาวอังคณา  โพธาศรี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เร่ือง เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนปุาซาง 

อ.ปุาซาง จ.ล าพูน
51 นางดวงพร  ริบแจ่ม ครู 1. อบรมการสอนภาษาไทยเชิงบรูณาการเพื่อพฒันาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมาคมครูภาษาไทย

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
2. ทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 แม่ออนใต้  สันก าแพง จ.เชียงใหม่

52 นางกนกพรรธน์  วัฒนนันทิพงศ์ ครู 1. อบรมการสอนภาษาไทยเชิงบรูณาการเพื่อพฒันาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมาคมครูภาษาไทย
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

53 นางจินดา  สุภิมาส ครู 1. อบรมการสอนภาษาไทยเชิงบรูณาการเพื่อพฒันาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมาคมครูภาษาไทย
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

54 นางอโนชา  ปัญจบุรี ครู 1. อบรมการสอนภาษาไทยเชิงบรูณาการเพื่อพฒันาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมาคมครูภาษาไทย
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

ต่อ นางอโนชา  ปัญจบุรี ครู 2. ทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
โครงการหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

55 นางมนทิรา ณะใจ ครู 1. อบรมการสอนภาษาไทยเชิงบรูณาการเพื่อพฒันาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมาคมครูภาษาไทย
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

2. ทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ บ้านตุ๊กตาและกาด สล่าศูนย์การเรียนรู้  จ.เชียงใหม่

56 นายอ านาจ สีแจ๋ม ครู 1. อบรมการสอนภาษาไทยเชิงบรูณาการเพื่อพฒันาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมาคมครูภาษาไทย
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

2. อบรมหลักสูตรออนไลน์ Mooc - Mahidol University หลักสูตร เทคนิคการป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล
3. อบรมหลักสูตรออนไลน์ Chula Mooc หลักสูตร สืบสานสาระมหาชาติ (ค าหลวง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

57 นายวีรวัฒน์  ค ามะยอม ครู 1. อบรมการสอนภาษาไทยเชิงบรูณาการเพื่อพฒันาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมาคมครูภาษาไทย
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

2. กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

58 นางล าจวน พันธ์วิริยากุล ครู 1. การขอมีและเล่ือน วิทยฐานะแลการจดัท าผลงานทางวิชาการ ห้องประชุมบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน

รวมทัง้การคงสภาพวิทยฐานะของขา้ราชการครู

59 นางปริญญารัตน์  เตชะมงคล ครู การอบรมการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรมสุขภาพจติ  สถาบันสุขภาพจติเด็ก

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

60 นางสาวณัฐธยาน์  จ๊ะถา      ครู 1. การอบรมหลักสูตร “กติกา เทคนิค และวิธีจัดการแข่งขัน โรงเรียนสันก าแพง
การต่อค าศัพท์ภาษาไทย ส าหรับครู อาจารย์ และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ” อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

61 นายพิเชษฐ  ฟองศรี ครู 1. 62037 หลักสูตรการการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ สพฐ. ร่วมกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (NATIONAL SAFE SCHOOL ONLINE TRAINING FOR TEACHER) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

62 นางจันทร์ตรี   เฟือ่งฟู ครู 1. การส่งเสริมความเข้าใจในการประกวดเยาวชนไทย และต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม กระทรวงวัฒนธรรม
63 นางสาวนภัสวรรณ  อิก าเนิด ครู 1. การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 

ครูให้สอนเพศวิถีและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และมูลนิธเิพธทูเฮลท์

64 นางสุธิดา หนูดา ครู 1. มัคคุเทศน้อย : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เมืองล าพูน ระยะที ่1 พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

และโรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพนู
65 นายณัฐพงษ์  ตันมิ่ง ครู 1. การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศ

วิถีและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน และมูลนิธิเพธทูเฮลท์

66 นางรุ่งอรุณ    รักราชการ ครู 1. อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแหง่ประเทศไทย

และการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
67 นางสาวณัฐพร เทือกเถาสาร ครู 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

68 นางสาว ณ อร โภคะสมบูรณ์ ครู 1. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35

และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”
69 นายยุทธนา  เรือนสุภาธง ครู 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาองค์กรทัง้ระบบของผู้บริหาร คณะครู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมทอง  เขต 34

70 นายกัมพล  ค าเวียง ครู 1. เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์น้อย:เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองล าพูน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและโรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล าพูน

71 นายธนากร  สร้อยเสพ ครู 1. คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที ่12 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน
72 นายพีระพงษ์  ถุงแก้ว ครู 1.ประชุมสัมมนาผู้น าการขับเคล่ือนภาคีหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น หน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมและศิลปกรรมทอ้งถิน่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
73 นางสาวโสภา  แสนใจบาล ครู 1.การประชุมแกนน าเครือข่ายวัยรุ่นภายใต้โครงการ โรงพยาบาลล าพูน (สาขาเวียงยอง)

SMART TEEN 4.0 ปี 2562

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน
ในการจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศและอนามัย
การเจริญพันธ์ จังหวัดล าพูน
3.การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
& Health School เพือ่การดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก
Smart  รับมือวิกฤตควัน PM 2.5

74 นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ ครู 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
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ที่ ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องทีป่ระชมุ/อบรม/พัฒนา หน่วยงานทีจ่ัดประชมุ/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2563

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูน

75 นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ:วิจิตรสัญจร ประจ าปี พ.ศ.2562   คร้ังที ่3 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ส่ือการสอนศิลปะและเทคนิคการวาดสีน้ า” บริษัท เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จ ากัด 
3. อบรมสัมมนา ครูพีเ่ล้ียงนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฝึกอบรมทักษะและการประกวดผลงานด้านศิลปะ INSON IN SPACE หอศิลป์ อินสนธ์ วงค์สาม 

76 นางพัชรินทร์  เหล่าศิริเสถียร ครู 1. การบัญชีส าหรับผ ูประกอบการ (Accounting For Entrepreneurship) Thai Mooc กระทรวงการอุดมศึกษา
 วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

77 นางสุมิตตา  แสงหงษ์ ครู 1. กรรมการด าเนินงานในการน าเสนอนิทรรศการและแลกเปล่ียนเรียนรู้งานเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
โรงเรียนมาตรฐานสากล

78 นางสาวณัฐธยาภรณ์  บญุญผลานนัท์ ครู 1. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “กระบวนการบันได 5 ขั้น (5 STEPS) สู่การเรียนการสอน IS โรงเรียนปายวิทยาคาร
เพือ่การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที ่21” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

79 นายอธิคม  ณะใจ ครู 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
80 นางสาววิภาวรรณ  ตันอุตม์ ครู 1. การประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนบน คร้ังที ่1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
81 นางสาวลลิตา วงค์ษา ครู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

2. การประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนบน คร้ังที ่1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การขับเคล่ือนศูนย์ครอบครัวพอเพียง” ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


