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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นางอัมพร เพียรการ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

2 22-23 ธ.ค.59 อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.
เชียงใหม่ 

ส านักงานบัณฑิตยสภา 12ชั่วโมง 

 

ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค.60 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการ
เรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นางอัศนีย์พร  มังคลาด 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 22-23 ธ.ค.59 อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ส านักงานบัณฑิตยสภา 12 ชั่วโมง 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นางปทิตตา  อนันต์กรณ์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 22-23 ธ.ค.59 อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  

จ.เชียงใหม่ 
ส านักงานบัณฑิตยสภา 12 ชั่วโมง 

2 26-27 พ.ค.59 ร่วมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การและการจัดนิทรรศการการร่วมเรียนรู้โดยครูผู้ชี้แนะ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นายพศิน สาดสาร 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 22-23 ธ.ค.59 อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ส านักงานบัณฑิตยสภา 12 ชั่วโมง 
 
ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นางสาวน้ าผึ้ง  มั่งค่ัง 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

2 20 ส.ค.59 เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ความขัดแย้งและ
การแก้ปัญหาของตัวละครในพระราชนิพนธ์ราชการที่ 6 
สู่การสอนการประยุกต์วรรณกรรมเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต
จริง” 

ห้องประชุม 1 ตึกอัศวพาหุ วชิราวุธ
วิทยาลัย 

วชิราวุธวิทยาลัย 6 ชั่วโมง 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 18-19 มิ.ย.59 การอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรมเรียนรู้ 

ต่อยอด เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ 
บ้านหว่าน จ.นครปฐม บริษัท ซีพี ออลส์ จ ากัด 

(มหาชน) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
สมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทยและสมาคม
ครูภาษาไทยแห่ง
ประเทศไทย 

12 ชั่วโมง 

4 19 ส.ค.59 ศึกษาดูงาน “ศิลป์แผ่นดิน” พระท่ีนั่งอนันตสมาคม สถาบันสิริกิติ์สวนจิตรดา   
มูลนิธิศิลปาชีพ  ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

8 ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นางเบญวรรณ มงคลดีอนันต์ 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑามาศ กงจักร 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

หอ้งคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นายปริญญา บุญปัญญา  
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล นางดวงดารา  กมลบูรณ์ 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 2 ส.ค.59 น าเสนอผลงานด้านส่งเริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา

ห้องสมุดประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่
พิเศษประจ าปีการศึกษา 2559 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

2 5 พ.ค.59 เป็นวิทยากร “โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิม
พระเกียรติฯ” ประจ าปีการศึกษา 2559 

วัดศรีโคมค า จังหวัดพะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นางสาวเมธาพร ชีวชยากรณ์ 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นายอุดม  ไชยวุฒิ 

ที ่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 14-15  มี.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเครือข่ายไร้พรหมแดน

ส าหรับครูและเจ้าหน้าที่ 
ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2 29-30  มี.ค. 59 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

3 9-11  ก.ย. 59 การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนศิลปศึกษา กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  ครูสร้างศิลป์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปินถิ่นล้านนา 

ขัวศิลปะ  จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24 

 

ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นายกวี   บุญกว้าง 
ที ่ วนั เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 28-29  ม.ค. 60 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมฟิสิกส์สัปประยุกธ์ ครั้งที่ 5 ปี

การศึกษา 2559  โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 

 

ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นางอุบลวดี  พรหมสิงห์ 
ที ่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 เม.ย.-5 

พ.ค. 59 
เป็นวิทยากร โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ วัดศรีโคมค า  อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 48 

 

 



 

 

 

 

236 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ที ่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 29-30  มี.ค. 

59 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

3 9-11  ก.ย. 59 การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนศิลปศึกษา กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  ครูสร้างศิลป์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปินถิ่นล้านนา 

ขัวศิลปะ  จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24 

4 28-29  ม.ค. 
60 

คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมฟิสิกส์สัปประยุกธ์ ครั้งที่ 5 ปี
การศึกษา 2559  โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 

 

ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นายวรรณะ   โพธิ์ชะอุ่ม 
ที ่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 9-11  ก.ย. 59 การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนศิลปศึกษา กิจกรรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ  ครูสร้างศิลป์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปินถิ่นล้านนา 
ขัวศิลปะ  จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24 

 

ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นายเปรมฤทธิ์   อินแต่ง 
ที ่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 4 มี.ค. 59 ฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนน าป้องกันยาเสพติด รุ่น

ที่ 2 
ศาลากลางอ าเภอเมือง   
จ.พะเยา 

ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
จ.พะเยา 

16 

2 3-5 พ.ค. 59 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการครู 
(วิชาผู้ก ากับลูกเสือ)รุ่นที่ 4 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย  เชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 

16 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 6-8 พ.ค. 59 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการครู 

(วิชาผู้ก ากับลูกเสือ)รุ่นที่ 5 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย  เชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 

16 

4 9-10  พ.ค. 59 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการครู 
(วิชาผู้ก ากับลูกเสือ)รุ่นที่ 6 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย  เชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 

16 

5 20  พ.ค. 59 เป็นวิทยากร โครงการอบรมท าหนังสั้นในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนห่างไกล
ยาเสพติด” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
ร่วมกับโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

6 

6 24  มิ.ย. 59 เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา                          
เขต 36 

6 

7 15-21  ต.ค. 
59 

เป็นวิทยากรในกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2-3 

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 6 

8 2-4 ธ.ค. 59 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประเด็นข้อกฎหมายตาม 
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.
เชียงใหม่ 

กระทรวงสาธารณสุข 24 

9 20-21 มี.ค. 60 เป็นวิทยากร “ค่ายเถินบุรินทร์ มิวสิคแคมป์ ครั้งที่ 1” โรงเรียนเถินวิทยา สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์  16 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 6ชื่อ-สกุล นายพงศธร   โพธิแก้ว 
ที ่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8  ม.ค. 60 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  

(DLIT) 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

 
ล าดับที่ 7ชื่อ-สกุล นางกรรณิกา  ค าถิน 
ที ่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30  มี.ค. 59 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
2 4-5  มิ.ย. 59 คณะท างานจัดท าเครื่องมือภาคปฏิบัติส าหรับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ห้องประชุมดอยจอมทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
14 

3 27  ก.ค. 59 คณะท างานจัดท าเครื่องมือภาคปฏิบัติส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระยะที่  2 

ห้องประชุมดอยจอมทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

7 

4 28-29  ม.ค. 
60 

คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมฟิสิกส์สัปประยุกธ์ ครั้งที่ 5 ปี
การศึกษา 2559  โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 

 
  



 

 

 

 

239 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นายมงคล   ครุฑนาค 
ที ่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30  มี.ค. 

59 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

2 4-5  มิ.ย. 59 คณะท างานจัดท าเครื่องมือภาคปฏิบัติส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ห้องประชุมดอยจอมทอง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 36 

14 

3 27  ก.ค. 59 คณะท างานจัดท าเครื่องมือภาคปฏิบัติส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระยะที่  2 

ห้องประชุมดอยจอมทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

7 

4 28-29  ม.ค. 
60 

คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมฟิสิกส์สัปประยุกธ์ ครั้งที่ 5 ปี
การศึกษา 2559  โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นางนงลักษณ์  พรหมสิทธิ์  
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 18-20 ส.ค.59 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตางโครงการวิจัยการศึกษา

ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
โรเงรียนพรพิงค์ทาวเวอร์ อ.
เมือง  
จ.พะเยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 18 

2 24-25 ก.ย.59 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ศูนย์ฝึกอบรมและให้
ค าปรึกษา STEM Educati0n 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

16 

3 3 ก.ย.59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

8 

4 30 พ.ค.59 ความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (0-net) ระดับชั้น ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 – 
59 เพ่ินขึ้นร้อยละ 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 36 

8 

5 8 ก.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

8 

6 16 พ.ย.59 ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศการ
เข้าพรรษาตามโครงดารงดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชมพรรษาครบ 7 รอบ 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 36 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 31 ม.ค.60 ครูผู้ร่วมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โครงการ

ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET)  
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

 

8 7 เม.ย.59 Wh0 participated in the sch00l visit pr0gram at 
Tedsaban Sec0ndary Sch00l , Luangnamtha Pr0vincial 
La0 PDR 

สปป.ลาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

 

ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นางสาวไสว ศักดิ์ศร 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 -30 มี.ค.

59 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศตวรรษ
ที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพทิยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2 7 เม.ย.59 Wh0 participated in the sch00l visit pr0gram at 
Tedsaban Sec0ndary Sch00l , Luangnamtha Pr0vincial 
La0 PDR 

สปป.ลาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 3 

3 9 ก.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4 1 ส.ค.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
การอบรม TEPE หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน/การวัด
ประเมินผล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

4 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics Camp ครั้งที่ 1 

ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

6 4 พ.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน A-MATH 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในงาน มหากรรมวิชาการ เป็นบ้าน 80 ปี 
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

7 29 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

8 3 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

9 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics Camp ครั้งที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นายส าเริญ ปัญญาใจ 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 -30 มี.ค.

59 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2 7 เม.ย.59 Wh0 participated in the sch00l visit pr0gram at 
Tedsaban Sec0ndary Sch00l , Luangnamtha Pr0vincial 
La0 PDR 

สปป.ลาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 3 

 

 



 

 

 

 

243 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 9 ก.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4 1 ส.ค.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พ้ืนทีก่ารปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
การอบรม TEPE หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน/การวัด
ประเมินผล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

4 

5 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics Camp ครั้งที ่1 
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

6 4 พ.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน A-MATH 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในงาน มหากรรมวิชาการ เป็นบ้าน 80 ปี 
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

7 29 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

8 3 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

9 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics Camp ครั้งที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

244 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับท่ี 4 ชื่อ-สกุล นางปรานอม ทศรฐ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 -30 มี.ค.59 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2 3 กันยายา 59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

 
ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นายอนุวัฒน์ ค าฟู 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 -30 มี.ค.59 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2 1 ส.ค.59 ฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ยึดถือภาระกิจและพ้ืนที่เป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

3 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

4 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

5 8-9 ก.ย.59 การอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

12 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
6 17 ธ.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

7 3 มี.ค.60 วิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

8 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

9 29 เม.ย. – 5 พ.ค.
59 

เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่าย
ทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 58 

วัดศรีโคมค า กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

12 

10 15 มี.ค.60 กิจกรรมพัฒนาความรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

6 

 
ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นายปรัขญา สัมมาทรัพย์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 9-10 พ.ค.59 0BEC QA ศิลามณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
2 14 มิ.ย.59 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1 

3 21 มิ.ย.59 การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะ
หลักส าหรับครู 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 30 ก.ค.59 การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1 

5 3 ก.ย.59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นางประภากร ชาวเมือง 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics 

Camp ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

2 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

3 8 ม.ค.60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสมเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการ
เรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

4 29 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

5 3 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
6 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics 

Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นางสาวลินดา วงศ์ดาว 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค.60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสมเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการ
เรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

2 29 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

3 3 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

4 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
  



 

 

 

 

248 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นางจรัสศรี สุวรรณลพ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค.59 อบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
8 

2 30 พ.ย.59 อบรมการพัฒนาองค์กร ( 0-net) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

8 

3 9 กรกฏาคม 59 วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

8 

4 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

8 

5 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 

8 

 
ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นางวิจิตรา ทาทอง 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3 ก.ย.59 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา 
6 

2 28-30 ก.ย.59 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 “เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า 
ศิลปหัตถกรรมล้ าค่า ก้าวสู่สากล”  

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

6 

 

 



 

 

 

 

249 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 16 พ.ย.59 ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง

เทศกาลเข้าพรรษาตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

- โรงเรียนพะเยาพิทยาคม - 

4 27-29 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน   

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18 

 
ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล ศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค.59 ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาศตวรรษท่ี 21 
หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

2 10-11 พ.ค.59 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน า การ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 0BEC QA 

หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

3 11-12  มิ.ย.59 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมTEPE 
58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 



 

 

 

 

250 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 1-2 ส.ค.59 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมTEPE 
55108 คณิตศาสตร์ ระดับ ม. ต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

5 1-2 ส.ค.59 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมTEPE 
58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 

6 3 ก.ค.59 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา 

6 

7 4-5 ส.ค.59 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมTEPE 
58304 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ:  
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 

8 8-9 ม.ค.60 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมTEPE 
58302 การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพ
ติดทุกระดับชั้น 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
9 29 ม.ค.60 เป็นคณะการด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์

สัประยุทธ์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ฯ กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 

18 

10 13 ก.พ.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 58 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

6 

11 9 ก.ค. 59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

6 

12 29 ส.ค.59  เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

6 

13 20 ธ.ค.59 เป็นวิทยากร กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

6 

14 3 มี.ค.59 เป็นวิทยากรค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

6 

15 6 มี.ค.59 เป็นวิทยากรค่าย English f0r Mathematics Camp โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

6 

 
  



 

 

 

 

252 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นางวันวิสาข์ พรรณกุล 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 7 เม.ย.59 CERTIFICATE 0F PARTICIPATI0NWh0 

participated in the sch00l visit pr0gram at 
Tedsaban Sch00l, LuangnamthaPr0vincail 
La0 PDR 

LuangnamthaPr0vincail 
La0 PDR 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 3 

2 24 มิ.ย.59 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

8 

3 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Campครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

8 

4 17 ธ.ค.59 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 2ปี
การศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

8 

5 8 ม.ค.60 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุค
ดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

8 

6 27-28 ม.ค.60 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 
5ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่าย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน  สพฐ. 

16 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 3 มี.ค.60 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
8 

8 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Campครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

8 

9 16 พ.ย.59 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนงดเหล้าและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตาม
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

10 22-24 กรกฏาคม 
59 

ได้เข้าร่วมและเป็นกรรมการวิพากษ์โครงงาน การ
ประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 7  

 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 
ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นางสาวนิภาพร นิลประภา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค.59 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2 7 เม.ย.59 Wh0 participated in the sch00l visit pr0gram 
at Tedsaban Sec0ndary Sch00l, Luangnamtha 
Pr0vincial La0 PDR 
 

Luangnamtha Pr0vincial La0 
PDR 

Luangnamtha 
Pr0vincial La0 PDR 

3 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 9 ก.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

5 29 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

6 3 มี.ค.60 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

7 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
ล าดับที่ 14 ชื่อ-สกุล นายสงคราม ชินสงคราม 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 19-20 มี.ค. 59 อบรมการพัฒนาองค์กร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

8 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

255 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 15 ชื่อ-สกุล นายจิรพันธ์ จันจินะ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-20 พ.ย.59 วิทยากรค่ายห้องเรียน วิทย์-คณิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 
16 

2 8 ม.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สูศ่าสตร์ใหม่กับการเรียนรู้
ยุค Digital 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

3 27-29 ม.ค.60 คณะกรรมการด าเนินงาน แข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

24 

4 3 มี.ค. 60 วิทยากรค่ายส่งเสริมคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

8 

5 6มี.ค.60 วิทยากร English f0r Math โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

8 

 
ล าดับที่ 16 ชื่อ-สกุล นางสรัญญา มูลมาก 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8ม.ค.60 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับ
การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 17 ชื่อ-สกุล .สุธิวัตร วงศ์ใหญ ่
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 23 – 25 พ.ค.59 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ AMM&APMM 

2016 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 

2 15 – 20 
กรกฏาคม 
11 – 15 ส.ค.1 – 
4 ก.ย. 
59 

การอบรมวิทยากรค่ายโอลิมปิกวิชาการ โครงการขยาย
ศูนย์ สอวน. 

โรงแรมพักพิงอิงทางบู
ติค จังหวัดนนทบุรี 

มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ 90 

 
ล าดับที่ 18 ชื่อ-สกุล ศิริชร นันทะชาติ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19 มี.ค.59 เข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ปัญญา ประจ าปีการศึกษา 

58 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 6 ชั่วโมง 

2 25 เม.ย.59 C0mpleti0n 0f Thecher W0rk Attachment at 
Canberra Sec0ndary Sch00l  

Canberra Sec0ndary Sch00l in  
Singap0re 

Canberra Sec0ndary 
Sch00l in  Singap0re 

6 ชั่วโมง 

3 1 พ.ค.59 ผ่านการอบรมตามโครงการ การพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พีชคณิต 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 6 ชั่วโมง 

4 10 กรกฏาคม59 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

หอประชุม สพม.36 สพม.36 6 ชั่วโมง 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 9 ส.ค.59 เป็นคณะท างานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 

พะเยา ให้มีคุณภาพ และได้รับรางวัลพระราชทาน ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 

สพฐ. สพฐ. 6 ชั่วโมง 

6 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 1 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

7 3 ก.ย.59 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

8 24-25 ก.ย.59 ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Educati0n) 
ประจ าปี พ.ศ. 59 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 ชั่วโมง 

9 13 ต.ค.59 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามการผลิตสื่อ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

หอประชุม โรงเรียนด ารงราษฏร์
สงเคราะห์  

สพม.36 6 ชั่วโมง 

10 20 ธ.ค.59 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 

11 8 ม.ค.59 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุค
ดิจิทัล 
 

ห้องคอมฯ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 ชั่วโมง 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
12 27-29 ม.ค.60 คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการแข่งขัน

ฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน 

24 ชั่วโมง 

 

ล าดับที่ 19 ชื่อ-สกุล นางสาวณิชกุลย์ อดุลย์พงศ์ไพศาล 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19 มี.ค.59 เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ประจ าปีการศึกษา 

2559 
มหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยจัดการกลาง

โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา ม.พะเยา 

8 

2 24-25 ก.ย.59 อบรมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Educati0n) ประจ าปี พ.ศ. 59 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา สพม. เขต 36 16 

3 6 พ.ย.59 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

16 

4 20 ธ.ค.59 วิทยากรกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

8 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 8 ม.ค.59 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุค
ดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม จ.พะเยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

8 

6 3 มี.ค.60 วิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

8 

7 6 มี.ค.60 วิทยากรกิจกรรมค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา กลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

8 

 
ล าดับที่ 20 ชื่อ-สกุล นายเสน่ห์  อยู่สุข 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3 ก.ย. 59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา 
6 

2 12 – 13 ต.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูผู้สอน
ในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ภาคเหนือตอนบน  

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศูนย์สะเต็มศึกษา 
ภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 

12 

3 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรในการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ (ENGLISH F0r 
MATHEMATICS CAMP ) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

4 9  ก.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 18 – 19 ก.พ.60 การอบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ในโครงการความร่วมมือเป็นโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้วิชาการและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสังกัดสพฐ.ในจังหวัด 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 12 

6 27– 29 ม.ค.60 ได้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

18 

7 28-30 ก.ย.59 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 36 

18 

 

ล าดับที่ 21 ชื่อ-สกุล นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 30 พ.ค. 59 ได้รับเกียรติบัตรมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล

ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-58 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 12มิ.ย.59 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 
58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

6 
 
 

3 2 ส.ค.59 เป็นตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ ประจ าปี 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

4 9 ก.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

5 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

6 29-30 ส.ค.59 ได้เข้าอบรมการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ “ 
English Teacher Devel0pment W0rksh0p”   

โดยศูนย์ ERIC จังหวัดพะเยา ณ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

7 1 ก.ย.59 ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา   

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม 

6 

8 24 – 8 ก.ย.-ต.ค.
59 

ได้ผ่านการคัดเลือกจากสพฐ. และโรงเรียน เป็น
ตัวแทนข้าราชการครูรวมทั้งหมด 14 ค่น ทั่วประเทศ 
เข้าโครงการ “การพัฒนาครูสอน STEM  ศึกษาโดย
การใช้ภาษาอังกฤษในโครงการ Educati0n  Hub 
ประจ าปี 2559”   ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 

เมือง แอดดิเลด รัฐ ออสเตรเลีย
ตอนใต้ ประเทศออสเตรเลีย 

สพฐ 15 วัน 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
9 3 ก.ย.59 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

10 28 – 30 ก.ย.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด
พะเยา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

18 

11 28 – 30 ก.ย.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.5 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

18 

12 5 – 6 พ.ย.59 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา  

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชีงใหม่ 

ศูนย์สะเต็มศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ 

12 

13 14 – 16 ธ.ค.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559จังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
14 20 ธ.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
 

15 14 – 16 ธ.ค.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559จังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18 

16 8 ม.ค.60 ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การคัดเลือก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
และรับรางวัลเกียรติยศ ประจ าปีการศึกษา 2559 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม36 3 

17 27 – 28 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มเครือข่ายห้องพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน  
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 

18 17-19 ก.พ.60 เข้ารับการอบรมทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอนให้กับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย 12 แห่ง 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

12 

19 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
20 3 – 5  ก.พ.60 เป็นครูผู้ฝึกสอนโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ Gifted Math 
ภาคเหนือตอนบนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการ
จัดนิทรรศการ และ เหรียญทอง ประเภทโครงงาน
น าเสนอ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักเรียนความสามารถ
พิเศษคณิตศาสตร์ 
Gifted Math  ศูนย์
ภาคเหนือตอนบน 
ร่วมกับ   

18 

21 3 มี.ค.60 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

 

ล าดับที่ 22 ชื่อ-สกุล  นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 30 พ.ค. 59 ได้รับเกียรติบัตรมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล

ให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-58 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

2 12 มิ.ย.59 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 
58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 2 ส.ค.59 เป็นตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่านและพัฒนาห้องสมุด ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ ประจ าปี 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

4 9 ก.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

5 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

6 3 ก.ย.59 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

7 24 – 25 ก.ย.59 ได้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Educati0n) 
ประจ าปี 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

12 

8 28 – 30 ก.ย.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด
พะเยา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

18 

9 20 ธ.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

10 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
11 14 – 16 ธ.ค.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559จังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18 

12 27 – 28 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มเครือข่ายห้องพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน  
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 

13 3 มี.ค.60 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

 
ล าดับที่ 23 ชื่อ-สกุล  นางดวงจันทร์  หลายแห่ง 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 28-30ก.ย. 59 เป็นคณะกรรมตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏี

หรือค าบรรยายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 
โรงเรียนดอกค าใต้

วิทยาคม 
สพม.36 6 

2 19-20พ.ย. 59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

น้ าตกปูแกง อ.พาน 
จ.เชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

3 9ก.ค. 59 เป็นวิทยากรค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 17ธ.ค. 59 เป็นวิทยากรค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ครั้งที่ 2 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

5 20ส.ค. 59 เป็นวิทยากรค่าย English f0r mathematics camp ครั้งที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
6 6 มี.ค. 60 เป็นวิทยากรค่าย English f0r mathematics camp ครั้งที่ 2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
7 3มี.ค. 60 เป็นวิทยากรค่ายนานาชาติคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
8 23-24ก.ค.59 ได้เขาร่วมโครงการการสร้างสื่อการสอนแลละการประยุกต์ใช้

เครื่องมือเพ่ือน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง 
12 

9 3ก.ย. 59 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

จังหวัดพะเยา 

6 

10 29-30 มี.ค. 59 ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

11 27-29ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการแข่งขัน 
ฟิสิกสัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18 

12 8ม.ค.60 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์
ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

13 28-30ก.ย. 59 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม .
1- ม.3 

โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

สพม.36 - 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 24 ชื่อ-สกุล นางสาวอัญชลี  วงศ์ไชย 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค.59 ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาศตวรรษท่ี 21  
หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

2 23- 24 ก.ค.59 เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างสื่อการสอนและการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือน าเสนอผลงานในชั้นเรียน  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 

3 2 ส.ค.59 เป็นตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุดประเภทขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษ ประจ าปี 2559 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

5 28-30 ก.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
“เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรม
ล้ าค่า ก้าวสู่สากล”  

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

6 

6 15-16 ก.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัด
ล าปาง “เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า 
ศิลปหัตถกรรมล้ าค่า ก้าวสู่สากล” 
 

จังหวัดล าปาง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

6 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 11 ธ.ค.59 เป็นครูผู้ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาลี 
ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย 

6 

9 9 ก.ค.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่ายกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 
2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

10 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากร ค่าย English f0r Mathematics Camp 
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

11 17 ธ.ค.59 เป็นวิทยากรการกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

12 3 มี.ค.60 เป็นวิทยากรการกิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

13 6 มี.ค.60 เป็นวิทยากรการกิจกรรมค่าย English f0r 
Mathematics Camp  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 25 ชื่อ-สกุล  นายธนิต   กิตติวรพงษ์กิจ   
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 28-5 เม.ย.59 วิทยากรค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 24 
2 19-20 พ.ย.59 วิทยากรค่ายห้องเรียน วิทย์-คณิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 16 
3 27-29 ม.ค.59 คณะกรรมการด าเนินงาน แข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 24 
4 3 มี.ค.59 วิทยากรค่ายส่งเสริมคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 8 
5 6 มี.ค.59 วิทยกร Engilsh f0r Math โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 8 

 
ล าดับที่ 26 ชื่อ-สกุล นายชวลิต  พิศาลชัยกุล   
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 1ก.ค.58 การอบรม G00gle Applicati0n f0r Educati0n 

เรื่อง การรับส่งหนังสือราชการโดยใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ 

โรงเรียน  พะเยาพิทยาคม โรงเรียน     
พะเยาพิทยาคม 

3 

2 14-15พ.ย.58 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียน  พะเยาพิทยาคม โรงเรียน     
พะเยาพิทยาคม 

12 

3 30พ.ค.59 มีความสามารถจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-
Net) ระดับชั้น ม.3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

โรงเรียน  พะเยาพิทยาคม สพม.36  
- 

4 9ก.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 20ส.ค.59 เปน็วิทยากรการเข้าค่าย English for Mathematics Camp โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
6 3ก.ย.59 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

 
7 28-30ก.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ การแข่งขันโดยใช้โปรแกรม GSP 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 - 

8 16พ.ย.59 ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษาตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม - 

9 19-20พ.ย.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

10 3มี.ค.59 เป็นวิทยากรค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 

11 6มี.ค.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English for Mathematics 
Camp 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 

ล าดับที่ 27 ชื่อ-สกุล นายระวีศักดิ์  ช่างเย็บ   
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 28-5 เม.ย.59 วิทยากรค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 24 
2 19-20 พ.ย.59 วิทยากรค่ายห้องเรียน วิทย์-คณิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 16 
3 27-29 ม.ค.59 คณะกรรมการด าเนินงาน แข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 24 
4 3 มี.ค.59 วิทยากรค่ายส่งเสริมคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 8 
5 6 มี.ค.59 วิทยกรณ์Engilsh f0r Math โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 28 ชื่อ-สกุล นายนภดล  ศีติสาร 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 9 ก.ค.59 เป็นวิทยากรเข้าค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 20 ส.ค.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่ายEnglish f0r Mathematics 
Camp 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3 19-20 พ.ย.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4 3 มี.ค.59 เป็นวิทยากรค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

5 6 มี.ค.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่าย English f0r Mathematics 
Camp 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นางร าไพ ชุมชอบ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. มี.ค.– พ.ค.59 Successfully Finished 0nline English Language 

Teacher training based 0n c0mm0n Eur0pean 
framew0rk 0f reference f0r languages (CEFR) 
using British English 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

120  

2. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 

ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นางพวงบุหงา สุขสอน 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. มี.ค.– พ.ค.59 Successfully Finished 0nline English Language 

Teacher training based 0n c0mm0n Eur0pean 
framew0rk 0f reference f0r languages (CEFR) 
using British English 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

120  

2. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3. 29 มี.ค.59 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
4. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. มี.ค.– พ.ค.59 Successfully Finished 0nline English Language 

Teacher training based 0n c0mm0n Eur0pean 
framew0rk 0f reference f0r languages (CEFR) 
using British English 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

120  

2. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

 
ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นางสาวทรัตชพร ทวีเดช 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

3. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนา
ทีย่ั่งยืน  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางสาวอรุณรุ่ง สุขส าราญ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษาศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 10 – 11 พ.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง 0BEC QA 

โรงแรงศิลามณีรีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

3. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 

ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นายเกียรติชัย ธรรมโชติ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษาศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 10 – 11 พ.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง 0BEC QA 

โรงแรงศิลามณีรีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

3. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นายภีรภูมิ  จินดา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 

ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นางเพ็ญพิชญ์ จันทร์ศุภเสน 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 
ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นางรุจิรา  เครือพันธุ์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล น.ส.เกตุมณี ใจปัญญา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 23 – 25 ก.ย.559 การประชุมสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ ภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ือวิทยาการ” 

โรงแรมริเวอร์ไซดื 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส สพม.เขต 2 
โรงเรียนสีกัน  
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

24 

3. 27 – 28 ต.ค.59 การอบรม ด้านการสอน ในหัวข้อ การสอนไวยากรณ์ในการ
สื่อสาร 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เชียงใหม่ 

สถานทูตฝรั่งเศส  16 

4. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 
ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล นางธนวรรณ กันค า 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3. 18 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ

และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58175 ภาษาอังกฤษที่
ใช้ในการสื่อสาร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

4. 19 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58201 การปฏิบัติการ
จัดการความรู้ (Kn0wledge Management) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

5. 19 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55106 ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

6. 26มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58104 ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

7. 26มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม จ านวน 7 หลักสูตร 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
8. 1 ก.ค.58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ

และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02109  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

9. 1 ก.ค.58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02137  
การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะหลัก
ส าหรับครู  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

10. 2 ก.ค.58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55301  
จิตวิญญาณความเป็นครู  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

11. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นายราชนุชา อินจันทร์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. มี.ค.– พ.ค.59 Successfully Finished 0nline English Language 
Teacher training based 0n c0mm0n Eur0pean 
framew0rk 0f reference f0r languages (CEFR) using 
British English 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

120  

3. 3 ก.ย.59 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4. 30 ก.ย.58 Successfully c0mpleted the 30 – h0ur English 
Pr0ficiency Devel0pment c0urse in Relati0n t0 the 
C0mm0n Eur0pean Framew0rk 0f Reference f0r 
Languages : CEFR 

มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 8 

5. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 
ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นางสาวชมัยพร สุวรรณ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2. มี.ค.– พ.ค.59 Successfully Finished 0nline English Language 

Teacher training based 0n c0mm0n Eur0pean 
framew0rk 0f reference f0r languages (CEFR) using 
British English 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

120  

3. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 

ล าดับที่ 14 ชื่อ-สกุล นายอานุพันธ์ เทพรักษา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. มี.ค.– พ.ค.59 Successfully Finished 0nline English Language 

Teacher training based 0n c0mm0n Eur0pean 
framew0rk 0f reference f0r languages (CEFR) using 
British English 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

120  

2. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 
  



 

 

 

 

282 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 15 ชื่อ-สกุล นางรวิกานต์  ลือวงค์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. มี.ค.– พ.ค.59 Successfully Finished 0nline English Language 
Teacher training based 0n c0mm0n Eur0pean 
framew0rk 0f reference f0r languages (CEFR) using 
British English 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

120  

3. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 

ล าดับที่ 16 ชื่อ-สกุล นางอเนรี  ใจวงศ์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. มี.ค.– พ.ค.59 Successfully Finished 0nline English Language 

Teacher training based 0n c0mm0n Eur0pean 
framew0rk 0f reference f0r languages (CEFR) using 
British English 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

120  

2. 1 ส.ค.59 การอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่
ใช้ในการสื่อสาร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4. 14 – 15 พ.ย.59 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี การศึกษาผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

5. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 
ล าดับที่ 17 ชื่อ-สกุล นางศศิณัฏฐ์อินต๊ะ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 

ล าดับที่ 18 ชื่อ-สกุล นางสาวอภิรยา แก้วสาร 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. มี.ค.– พ.ค.59 Successfully Finished 0nline English Language 
Teacher training based 0n c0mm0n Eur0pean 
framew0rk 0f reference f0r languages (CEFR) using 
British English 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

120  

3. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
ล าดับที่ 19 ชื่อ-สกุล นางสาววรรณรดา  จันต๊ะนา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

 

ล าดับที่ 20 ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย

เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่
ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 

ล าดับที่ 21 ชื่อ-สกุล นางบุษบา  อริยะค า 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่
ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 22 ชื่อ-สกุล นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 

ล าดับที่ 23 ชื่อ-สกุล นางสาวกัญญารัตน์  โทวรรธนะ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 3 - 5 พ.ค.59 การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการครู (ครู
ผู้ช่วย) ตามโครงพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ประจ าปี 2559 
ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 

24 

3. 8 พ.ค.59 การอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น รุ่นที่ 5/59 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจุฬา
ภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย 

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 

8 

4. 19 ก.ค.59 การอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่
ใช้ในการสื่อสาร 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 
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ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5. 31 ก.ค.59 การอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ

ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 02109กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

6. 31 ก.ค.59 การอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58104ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

7. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

8. 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่
ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

9. 23 – 24 ม.ค.59 has been selected t0 j0in the 2016 Nati0nal Public 
Speaking Training 

โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

16 

10. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 24 ชื่อ-สกุล นายทรงศักดิ์  แก้ววิลัย 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 8 มิ.ย.59 การอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ

ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58101 การสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

2. 8 มิ.ย.59 การอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่
ใช้ในการสื่อสาร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

3. 8 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 

4. 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่
ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

5. 16 - 18ม.ค.60 โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
การถ่ายทอดกลวิธีการสอนภาษาพม่าส าหรับผู้สอนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

สถานพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาเมียนมา คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

24 

6. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 25 ชื่อ-สกุล นางสาวโสภา สุก าปัง 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
ล าดับที่ 26 ชื่อ-สกุล นายรณชัย  วรรณรัตน์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 8 ม.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย

เทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่
ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2. 19 – 23 มี.ค.60 อบรมแกนน าเยาวชนศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคเยาวชน ภาค 5 

ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 5 

ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
ภาค 5 

40 

3. 10 ก.ย.59 สัมมนาวิชาการ “การออกแบบหลักสูตรการสอน
ภาษาต่างประเทศและ Task-Based Language 
Teaching” 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
จังหวัดพะเยา 

สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะ
ศิลปะศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

8 

4. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 

ล าดับที่ 27 ชื่อ-สกุล นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 28 ชื่อ-สกุล นางสาวสุดารัตน์  ดอนลาดลี 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 
ล าดับที่ 29 ชื่อ-สกุล นายกฤษณ์   วาเพชร 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1. 29 - 30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2. 3 ก.ย.59 การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3. 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นางวิลัยพร ชัยเมือง 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3 มิ.ย. 59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ

ภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม “TEPE 02113 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 

2 11-12 มิ.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตปัญญา” โรงแรมทีคการ์เด้น 
จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ 
เพาะพันธ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 

3 5-6 พ.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า ศูนย์สะเต็มศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

14 

4 13 พ.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์” 

โรงแรมทีคการ์เด้น จังหวัด
เชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 

5 6-8 มี.ค. 60 การสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจ าปี 60 
เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาสู่ชุมชน” 

โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

21 

6 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นายวินัย ตาระกา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 9-19 ต.ค. 59 การอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 

(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) และกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินการทางวินัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 1 

60 

2 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นายศุภชาติ  สุทธิวานิช 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นายพรพจน์  ประเสริฐธิติพงษ์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางสาวนภาภรณ์  ปัญญา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นางสุมิตรา  จันแย้ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 20 มิ.ย.59 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศตวรรษท่ี 21 
หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

2 20 มิ.ย.59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการC0aching 

TEPE 0nline สพฐ. 3 

3 20 มิ.ย.59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
จิตวิญญาณความเป็นครู 

TEPE 0nline สพฐ. 3 

4 20 มิ.ย.59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น 

TEPE 0nline สพฐ. 3 

5 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นางกนกพร  ช านาญยา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 11-12 มิ.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ”จิตปัญญาศึกษา” โรงแรมทีคการ์เด้น ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 

2 20 มิ.ย.59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training 
รายวิชาหลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ C0aching 
(58301) 

 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

3 16-17 ก.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและ
ความคิดเชิงระบบเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
โครงงานฐานวิจัย” 

โรงแรมทีคการ์เด้น ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 

4 3 ก.ย. 59 กิจกรรม”เวทีน าเสนอโครงงานฐานวิจัย” โรงแรมทีคการ์เด้น ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 

5 16 ก.ย. 59 กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวในโครงการเสริมสร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนใน
สถานศึกษา 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

6 24–25 ก.ย.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Educati0n) 

ศูนย์ประสานงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 

12 
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ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 13 พ.ย.59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์” โรงแรมทีคการ์เด้น ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 

8 14-15 พ.ย.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

9 30 พ.ย. 59 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการ
อบรมครู ปีที่ 1 

ระบบออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย 

14 

10 27 ม.ค.59 กิจกรรมเวทีน าเสนอผลงานโรงเรียนโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาระดับภูมิภาค ภาคเหนือ “สานคุณค่าเพาะพันธุ์
ปัญญาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” 

มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 

11 25 มี.ค. 59 กิจกรรม”เวทีน าเสนอผลงานระดับประเทศโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา ประจ าปี 60” 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี 

หน่วยจัดการกลาง 
โครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา 

4 

12 25 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอ านวยการสอนสะเต็ม
ศึกษาแบบเพาะพันธุ์ปัญญา” 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธาน ี

หน่วยจัดการกลาง 
โครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา 

3 

13 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นางนงคราญ ยะตา 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 24-25 ก.ย. 59 วิทยากรการฝึกอบรมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อน 

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

และสพม.เขต 36 
24 

2 12–13 ต.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูผู้สอนใน
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 24 

3 8 ม.ค.60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

4 28-29ม.ค.60 ร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมหลักสูตรค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์นักเรียน ม.4/15 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สวทช. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

48 

5 17-20 ก.พ. 60 อบรมพัฒนาครูผู้สอนชีววิทยาเรื่องการใช้ data l0gger โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

96 

6 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นางนิตยา ทาเป๊ก 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน 
หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26–27 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ชั้น ม.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 
2 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน 
หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 

ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล นางสาวอาภัทธา  บุญยัง 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 31 ก.ค. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา

ระบบช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบออนไลน์ สพฐ. 15 

2 31 ก.ค. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
บริการจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ 

ระบบออนไลน์ สพฐ. 15 

3 31 ก.ค. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธี C0aching 

ระบบออนไลน์ สพฐ. 15 

4 30 พ.ย. 59 อบรมพัฒนาด้วยระบบออนไลน์จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรอบรมครูระดับ ม.3 จ านวน 15 ชั่วโมง 
2. หลักสูตรอบรมครูระดับ ม.2 จ านวน 15 ชั่วโมง 

ระบบออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

30 

5 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 

  



 

 

 

 

297 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นางยอดกุศล  ศรีทัน 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 31 ก.ค. 59 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training 

จ านวน 3 หลักสูตร คือ 
1. 58304 ระบบช่วยเหลือนักเรียน 
2. 58303 บริการจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ 
3. 58301 หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธี C0aching 

ระบบออนไลน์ สพฐ. 30 

2 30 พ.ย. 59 อบรมพัฒนาด้วยระบบออนไลน์จากสถานบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตรอบรมครูระดับ ม.3  
2. หลักสูตรอบรมครูระดับ ม.2 

ระบบออนไลน์ สพฐ. 30 

3 6-8 มี.ค. 60 การสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจ าปี 60 
เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาสู่ชุมชน” 

โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

21 

4 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นางสาวจิรัชยา   วงศ์ราษฎร์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 12-13พ.ย. 59 วิทยากร “โครงการส่งเริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายทักษะ

เฉลิมพระเกียรติฯ” ประจ าปีการศึกษา 2559 
วัดพระเจ้าตนหลวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

2 8-17 ก.พ. 60 วิทยากร คณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ห้วยเฮือก ต าบลต๊ าพระแล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 36 

3 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 14 ชื่อ-สกุล นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 5 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา

การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น 
- ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- 

2 5 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ C0aching 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

3 5 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

4 5 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

5 5 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

6 5 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
การปฏิบัติการจัดการความรู้ (Kn0wledge Management) 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

7 5 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classr00m) 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

8 5 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
ระบบดูแบช่วยเหลือนักเรียน 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

9 8 ม.ค.60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ พะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

10 28-29ม.ค.60 สังเกตการณ์ฝึกอบรมหลักสูตร “ค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์
สุขภาพ” ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

16 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
11 18-19 ก.พ.60 อบรมโครงการความร่วมมือเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายใน

การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการ
สอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ใน
จังหวัด ครั้งที่ 1 

สาขาชีววิทยา โรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม 

16 

12 20-21 มี.ค. 60 อบรมการส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
พะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 16 

13 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 15 ชื่อ-สกุล นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 10-11 พ.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ิมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง 0BEC QA 

ศิลามณีรีสอร์ท อ าเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

2 27 ก.ค. 59 การศึกษาดูงาน STEM Festival 2016 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

6 

3 5 ส.ค. 59 การศึกษาดูงานกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.
ล าพูน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

4 22-23 ส.ค. 59 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล (W0rld-class Standard Sch00l 
Symp0sium) 

โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ 
จังหวัดนครปฐม 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 

5 24-25 ก.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา ครูในโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและโรงเรียนในเครือข่าย 

ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

6 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 
59 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแนวทางการจัดการเรียนรู้
การเตรียมความพร้อม กลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาและ
อาชีพในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 

โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  

21 

7 27-28 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินรางวัล 0BECQA 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

8 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 16 ชื่อ-สกุล นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 2 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา

หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธี C0aching  
TEPE 0nline สพฐ. 8 

2 2 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 

TEPE 0nline สพฐ. 8 

3 2 มิ.ย. 59 การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training รายวิชา
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

TEPE 0nline สพฐ. 8 

4 27-28 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินรางวัล 0BECQA 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม 

14 

5 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 17 ชื่อ-สกุล นายสุทัศน์ บุญเลิศ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 10-11 พ.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ิมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง 0BEC QA 

ศิลามณีรีสอร์ท อ าเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

2 23- 26 พ.ค. 59 การสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจ าปี 2559รุ่นที่ 7 
เรื่อง “การบริหารจัดการพลังงานโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่
ชุมชน” 

เขื่อนรัชชประภา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

14 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 11 - 12 มิ.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จติปัญญาศึกษา” โรงแรมทีคการ์เด้น 

จังหวัดเชียงราย 
ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 

4 16 - 17 ก.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล
และความคิดเชิงระบบ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบโครงงานฐานวิจัย” 

โรงแรมทีคการ์เด้น 
จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 

5 5 - 6 พ.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า ศูนย์สะเต็มศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

14 

6 13 พ.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์” 

โรงแรมทีคการ์เด้น 
จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 

7 25 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอ านวยการสอนสะเต็ม
ศึกษาแบบเพาะพันธุ์ปัญญา”  

ศูนย์การประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

หน่วยจัดการกลาง 
โครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา 

3 

8 27-28 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินรางวัล 0BECQA 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

9 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 18 ชื่อ-สกุล นางอรชร  ถาค า 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 5 มิ.ย. 59 TEPE58302 การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติด

ทุกระดับชั้น 
- ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- 

2 5 มิ.ย. 59 TEPE58301 หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ C0aching - ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

3 5 มิ.ย. 59 TEPE58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ - ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

4 5 มิ.ย. 59 TEPE58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง - ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

5 5 มิ.ย. 59 TEPE58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน - ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

- 

6 5 มิ.ย. 59 TEPE58201การปฏิบัติการจัดการความรู้  
(Kn0wledge Management) 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

7 5 มิ.ย. 59 TEPE58303 การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classr00m) 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

8 5 มิ.ย. 59 TEPE58304 ระบบดูแบช่วยเหลือนักเรียน - ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- 

9 24-25 ก.ย. 59 ได้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อน 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Educati0n) 
ประจ าปีพ.ศ. 59 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

พะเยา 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดพะเยา 

- 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
10 8 ม.ค.60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)สู่
ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ พะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

11 28-29 ม.ค.60 สังเกตการณ์ฝึกอบรมหลักสูตร “ค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์
สุขภาพ” ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

16 

12 27-28 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินรางวัล 0BECQA 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

13 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 19 ชื่อ-สกุล นางสุญาณี  ปัญญา 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 2 มิ.ย. 59 หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธี C0aching  TEPE 0nline สพฐ. 8 
2 2 มิ.ย. 59 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ TEPE 0nline สพฐ. 8 
3 2 มิ.ย. 59 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
TEPE 0nline สพฐ. 8 

4 24-25 ก.ย. 59 
 

กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Educati0n)ประจ าปี พ.ศ. 59 

ศูนย์ประสานงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

สพม.36 16 

5 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 20 ชื่อ-สกุล นางจีรพา  กันทา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 22 มิ.ย. 59 TEPE 02130 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ:การ

จัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 10  

2 19-20 พ.ย.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16  

3 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 

ล าดับที่ 21 ชื่อ-สกุล นายวิรัตน์  ไชยสุ 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 

59 
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 6 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

18 

2 9-11 มิ.ย. 59 การอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 18 

3 19-21 ส.ค. 59 การอบรมโครงการพัฒนาและทบทวนบุคลากรทางลูกเสือ 
เนตรนารีและยุวกาชาด 

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 18 

4 18-19 ก.พ. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ (M0U)  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

12 

5 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 22 ชื่อ-สกุล นางปริยากร  วงศ์ชัย 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 25 มิ.ย. 59 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและมาตรฐานหลักสูตร 
(PCK) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

2 27-28 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินรางวัล 0BECQA 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

3 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 23 ชื่อ-สกุล นางสาวเจนจิรา  จันทร์หล้า 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 18-19 ก.พ. 60 การอบรมทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 16 
2 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 24 ชื่อ-สกุล นายสุวิทย์  เทพวงศ์ 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 24-25 ก.ย. 59 ได้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการ

เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Educati0n) ประจ าปีพ.ศ. 
2559 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 36 จังหวัดพะเยา 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดพะเยา 

16 

2 19-20 พ.ย. 59 วิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 
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ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 8 ม.ค.60 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับ
การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 25 ชื่อ-สกุล นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 10-11 พ.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าการด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง0BEC QA 

โรงแรมศิลามณี 
รีสอร์ท อ าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

2 16-17 ก.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล
และความคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
โครงงานฐานวิจัย” 

โรงแรมทีคการ์เด้น จังหวัด
เชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 

3 27-28 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินรางวัล 0BECQA 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

4 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 26 ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 23-24 ก.ย. 59 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่

มาตรฐานการปฏิบัติการในระดับสากลของครูที่ท าหน้าที่เป็น
กรรมการตัดสินฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

โรงแรมปรินพาเลซ มหานาค 
กรุงเทพมหานคร 

สพฐ และ สสวท 12 

2 27-29ม.ค.60 คณะกรรมการด าเนินงาน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน ครั้งที่ 5 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 21 

3 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 27 ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 11-12 มิ.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตปัญญาศึกษา” โรงแรมทีคการ์เด้น 

จังหวัดเชียงราย 
ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 

2 16-17 ก.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล
และความคิดเชิงระบบ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบโครงงานฐานวิจัย” 
 
 

โรงแรมทีคการ์เด้น 
จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 

 

 



 

 

 

 

309 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 2 ส.ค. 59 ตัวแทนน าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ

พัฒนาห้องสมุด ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียน

พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

4 3 ก.ย. 59 กิจกรรม “เวทีน าเสนอโครงงานฐานวิจัย” โรงแรมทีคการ์เด้น 
จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 

5 24-25 ก.ย. 59 วิทยากรการฝึกอบรมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Educati0n)  
ประจ าปี พ.ศ. 59 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ศูนย์ฝึกอบรมและ 

ให้ค าปรึกษา STEM 
Educati0n ประจ า

จังหวัดพะเยา 

14 

6 5-9 ต.ค. 59 วิทยากรค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 7 ค่าย 5) 

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยเชียงราย 

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยเชียงราย  

40 

6 5-9 ต.ค. 59 วิทยากรค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 7 ค่าย 5) 

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยเชียงราย 

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยเชียงราย  

40 

7 13 พ.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์” 

โรงแรมทีคการ์เด้น 
จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 

8 18 ม.ค.60 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการคงอยู่ของโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา  

มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 

 

 



 

 

 

 

310 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
9 27 ม.ค.60 กิจกรรม “เวทีน าเสนอผลงานโรงเรียนโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ “สานคุณค่าเพาะพันธุ์
ปัญญา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” 

มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 

10 25 มี.ค. 60 กิจกรรม “เวทีน าเสนอผลงานระดับประเทศ โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา ประจ าปี 60” 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และบมจ.

ธนาคารกสิกรไทย 

4 

11 25 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอ านวยการสอนสะเต็ม
ศึกษาแบบเพาะพันธุ์ปัญญา” 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธาน ี

หน่วยจัดการกลาง 
โครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา 

3 

12 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 28 ชื่อ-สกุล นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 10-11 พ.ค.59 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าการด าเนินโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 
0BEC QA 

โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

2 16-17 ก.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล
และความคิดเชิงระบบ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบโครงงานฐานวิจัย” 
 

โรงแรมทีคการ์เด้น จังหวัด
เชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

14 

3 3 ก.ย. 59 กิจกรรม “เวทีน าเสนอโครงงานฐานวิจัย โรงแรมทีคการ์เด้น จังหวัด
เชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

 

7 



 

 

 

 

311 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 15-21 ต.ค. 59 อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน

แม่ใจวิทยาคม 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 49 

5 13 พ.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห”์ 

โรงแรมทีคการ์เด้น จังหวัด
เชียงราย 

ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

7 

6 18ม.ค.60 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการคงอยู่ของโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

7 

7 27ม.ค.60 กิจกรรม”เวทีน าเสนอเสนอผลงานโรงเรียนโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” 

มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์พ่ีเลี้ยง โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

7 

8 27 ม.ค.60 กิจกรรม”เวทีน าเสนอเสนอผลงานระดับประเทศโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาประจ าปี 60” 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค  
เมืององธานี 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และ บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย 

4 

9 25 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอ านวยการสอนสะเต็ม
ศึกษาแบบเพาะพันธุ์ปัญญา” 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี 

หน่วยจัดการกลาง 
โครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา 

3 

10 27-28 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินรางวัล 0BECQA 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

11 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

312 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 29 ชื่อ-สกุล นางสาวอีสซา  เดสสิ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 17-19 พ.ย. 59 ควบคุมและเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์” 

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 8 โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตร
ศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนบน 

21 

2 8ม.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยาพิทยาคม 8 

3 25 มี.ค. 60 กิจกรรม “เวทีน าเสนอผลงาน ระดับประเทศ โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา ประจ าปี 60” 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมือง
ทองธานี 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และ บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย 

4 

4 25 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอ านวยการสอนสะเต็ม
ศึกษาแบบเพาะพันธุ์ปัญญา” 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธาน ี

หน่วยจัดการกลาง 
โครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา 

3 

5 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

313 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 30 ชื่อ-สกุล นายเจษฎาวัชส์  เสียงเย็น 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 6-8 มี.ค. 60 การสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจ าปี 60 

เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาสู่ชุมชน” 
โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
21 

2 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏบิัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 31 ชื่อ-สกุล นางสุจินดา  สระคูพันธ์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสูก่ารพัฒนาที่

ยั่งยืน  
หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 32 ชื่อ-สกุล นางดารากร  จางคพิเชียร 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน  
หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นายกิตติภณ   เพียรจริง 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค.59 

 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
 

2 7 เม.ย.  59 
 

CERTIFICATE 0F PARTICPATI0N 
 
 

โรงเรียนเทศบาลหลวงน้ าทา 
ประเทศลาว 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

3 

3 10 ส.ค. 59 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดสวนถาดแบบชื้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

จังหวัดเชียงราย 

6 

4 11 ส.ค. 59 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดสวนแก้วระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

จังหวัดเชียงราย 

6 

 
ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นายพรรณนันทน์   พงศ์กรวรรณ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
2 1 มิ.ย. 59 โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทาง 0BECQA   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 13 พ.ย.59 

 
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นายวิทวัส   วงค์คม 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
2 13 พ.ย.59 

 
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

3 1 มิ.ย. 59 โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทาง 0BECQA   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 
4 27-29 ม.ค 60 แข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ครั้งที่ 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

 

ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นางผุสดี    วัชรสกุลวงศ์ 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
2 31 พ.ค. 59  อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบงานสาร

บรรณ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

อบรมทาง 0nline 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7 

3 1 มิ.ย. 59 โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทาง 0BECQA   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 
4 3 ก.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาส่งเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบ 
AMSS  SMSS E-0ffict 
 

สพม. เขต 36 สพม. เขต 36 7 

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 13 พ.ย.59 

 
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางรัตนาภรณ์  ภิญโญฤทธิ์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 13 ก.พ. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน รายวิชา

ค้นคว้าอิสระ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 14-15 มี.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเครือข่าย
ห้องเรียนไร้พรมแดนส าหรับครูและเจ้าหน้าที่ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3 29-30 มี.ค.   59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
4 1 มิ.ย. 59 โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทาง 0BECQA   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 
5 3 ก.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาส่งเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบ 
AMSS  SMSS E-0ffict 

สพม. เขต 36 สพม. เขต 36 7 

6 13 พ.ย.59 
 

กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

7 8 ม.ค. 60 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์
ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นายผดุงศิลป์    เทพจันทร์ 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 13 ก.พ. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน รายวิชา

ค้นคว้าอิสระ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 29-30 มี.ค.   59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
3 1 มิ.ย. 59 โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทาง 0BECQA   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 
4 27-29 มี.ค.59 คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์ 

สัปประยุทธ์ ครั้งที่  5 ปีการศึกษา  2559 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12 

 
ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นายสิรวงษ์วงค์ไชย 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-20  มี.ค. 59 อบรมการพัฒนาองค์กรและระเบียบ 

วินัยทางราชการ 
หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

2 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
3 30 พ.ค. 59 การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training 

1.TEPE 00216 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย:ี
เทคโนโลย ี
2.  TEPE 58101 การสร้างค่านิยมหลัก  12 ประการ3.TEPE 
58104 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซ่ียน 

เรียนที่บ้าน สพฐ. 8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นางนัยนา   ประวงค์เทพ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 13 ก.พ. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน รายวิชา

ค้นคว้าอิสระ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
3 1 มิ.ย. 59 โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทาง 0BECQA   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 
4 13 พ.ย.59 

 
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล นางอารีรัตน์    นาแพร่ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-20 มี.ค. 59 อบรมการพัฒนาองค์กรและระเบียบวินัยทางราชการ หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

2 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
3 27-28 พ.ค. 59 การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-trainning 

1. TEPE 00237 การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน
และสมรรถนะหลักส าหรับครู 

2. TEPE00216 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี:เทคโนโลยี 

3. TEPE 58101 การสร้างค่านิยม 12 ประการ 
4. TEPE 58104ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ผ่านอินเตอร์เนต สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ 

12 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นางสุกัลยา   ชัยทัศน์ 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
2 1 มิ.ย. 59 โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทาง 0BECQA   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 
3 13 พ.ย.59 

 
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นางเสาวลักษณ์   พันธ์พัฒนกุล 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
2  อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE จ านวน  

3 หลักสูตร 
1. TEPE 58301 หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ 
C0aching 
2. TEPE 58301  จิตวิญญาณความเป็นครู 
3. TEPE 58302 การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยา
เสพติดทุกระดับชั้น 

เรียนผ่านระบบออนไลน์ที่
บ้าน 

สพฐ. 12 

 
ล าดับที่ 14 ชื่อ-สกุล นายบรรลือ  มาคะสิระ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชัว่โมง 
1 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
2 1 มิ.ย. 59 โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทาง 0BECQA   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 13 พ.ย.59 กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจใน

การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

4 27-29 ม.ค 60 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์คร้ังที่  5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
 
ล าดับที่ 15 ชื่อ-สกุล นายปิติ    โกฎยา 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 13 ก.พ. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา IS โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
2 29-30 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
3 30-31 ส.ค 59 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการวิชาชีพ ทักษะ

การจัดสวนชื้น ม.ต้น และทักษะการจัดสวนแห้ง ม. ปลาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เขต  36 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต  36 

16 

4 8 ม.ค. 60 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์
ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 

ล าดับที่ 16 ชื่อ-สกุล นายประภาส   ปิยะโกศล 

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานทีจ่ัด จ านวนชั่วโมง 
1 7 มิ.ย. 59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-TEPE 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 
- TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- TEPE 02131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : 
การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 6 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 17 ชื่อ-สกุล นางสาวจันทร์จิรา    เตชะวงค์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 13 ก.พ. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน รายวิชา

ค้นคว้าอิสระ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 14-15 มี.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเครือข่าย
ห้องเรียนไร้พรมแดนส าหรับครูและเจ้าหน้าที่ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3 29-30 มี.ค.   59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
4 1 มิ.ย. 59 โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวทาง 0BECQA   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 
5 13 พ.ย.59 

 
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

322 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)์ 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นายวัชระ  การสมพจน์ 

ที่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 14-16 ก.พ.59 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหาสื่อส าหรับการจัดการ

เรียนรู้ ในรูปแบบ BBL 
โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรม 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18 

2 21-23 มี.ค.59 อบรมความรู้ทางวิชการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 5 ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการ
เรียนการสอนสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   

โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ 
องค์การมหาชน จังหวัด
นครปฐม 

โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ 
องค์การมหาชน 

18 

3 
 

28-30 มี.ค.59 อบรมความรู้ทางวิชการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านภวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
และถเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 6 ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการ
เรียนการสอนสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ 
องค์การมหาชน จังหวัด
นครปฐม 

โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ 
องค์การมหาชน 

18 

4 6 พ.ค.59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
อบรม TEPE 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ  

อบรม TEPE ออนไลน์  ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 

5 10-11 พ.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง 0BEC QA 
 
 

โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม 

16 

6 17-21 ส.ค.59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งและเลี่ยนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 46 

อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

30 



 

 

 

 

323 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 25 ก.ย.59 เป็นคณะกรรมการวิพากษ์โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มเคริอข่ายห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนบน 

6 

8 28-30 ก.ย.59 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 นักเรียนได้รับ รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
พะเยา 

- 

9 28-30 ก.ย.59 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นักเรียนได้รับ รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
พะเยา 

- 

10 12-13 ต.ค. 59 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Educati0n) ปี 59 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

6 

11 24-25 ก.ย.59 เป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดอบรมและให้ค าปรึกษา 
STEM Educati0n ประจ าจังหวัดพะเยา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

12 

12 17-19 พ.ย.59 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนฮ่องสอนศึกษา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มเคริอข่ายห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนบน 

18 

13 13-16 ธ.ค.59 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 นักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่ 2 ระดับภาค 

จังหวัดล าปาง ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
14 13-16 ธ.ค.59 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 นักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญเงิน
ระดับภาค 

จังหวัดล าปาง ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- 

15 29-31 ม.ค.60 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1–ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรี 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- 

16 20 ม.ค.60 ได้รับการแต่งตั้งข้าราชการครู รักษาราชการแทนรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและ
แผนงาน 

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

- 

17 15-17 ก.พ.60 ประชุมปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือการวิจัยและประเมิน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงแรมเดอะฟอเรสร์โฮม รี
สอร์ท จังหวัดนครนายก 

ส านักงานการบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

18 

18 28 กุมภาพนธ์-3 
มี.ค.60 

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดสู่
มาตรฐานสากล 

โรงแรมเอวานา บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานการบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

24 

19 13-14 มี.ค.60 การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงการเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบประเมินข้าราชการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชา
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3  

โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

12 

ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 10-11 พ.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าการด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง 0BEC QA 

โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท  
อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

2 27 ก.ค.59 ศึกษาดูงาน Thailand STEM Festival 2016  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สสวท. 6 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 30ก.ค.59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการอบรม 

TEPE 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 
อบรม TEPE ออนไลน์  สพฐ. 12 

4 30ก.ค.59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการอบรม 
TEPE 58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

อบรม TEPE ออนไลน์  สพฐ. 12 

5 12-13 ต.ค.59 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 

12 

6 13-16 ธ.ค.59 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะการสร้างWeb Application
ระดับชั้นม.ปลาย อันดับที่ 4 ระดับภาค 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
จังหวัดล าปาง 

สพฐ. - 

7 2-3 มี.ค.60 ศึกษาดูงานด้าน ICT ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
และส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ  
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต –สารสนเทศ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

16 

8 8 มี.ค.60 เป็นคณะกรรมการวิพากษ์โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

6 

9 20-21 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเริมศักยภาพครูในการใช้สื่อ
ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
และรู้เท่าทัน” 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
พะเยา 

สสส.ร่วมกับมูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา
ไทย 

16 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา 
ที่ วันเดือนป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 13 พ.ค.59 ร่วมประชุมทางไกล รายการนายกรัฐมนตรีพบครู  ณ หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 5 

2 1-2มิ.ย.59 อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. (0BEC QA)  

ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

3 15 มิ.ย.59 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (0BEC QA)  

ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4 29 ส.ค.59 ฟังบรรยายพิเศษ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี หัวข้อเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคล
บาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ 

ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 5 

5 28-30ก.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-ม.3, ระดับชั้น ม.4-ม.6 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 16 

6 8-9 ม.ค.60 วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู่
ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม 

16 

7 6-7 มี.ค.60 วิทยาการอบรมหลักสูตร “กระบวนการน าเสนองานด้วยการ
สร้างคลิปวีดีโอ ” 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม 

16 

8 20-21 มี.ค.60 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้
สื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน” 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
อ าเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

สสส. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ร่วมกับ มูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา
ไทย 

16 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นางศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 13 ก.พ.59  

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน รายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study : IS) 

ณ ห้องโสตทศันศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

งานจัดการเรียนรายวิชา
มาตรฐานสากล 

6 

2 9-10 พ.ค.59 0BEC QA ศิลามณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
3 2-3 ก.ค.59  

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลสู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดจิิทัล
ส าหรับครูผู้สอนในสังกัดสพม.เขต 36 

ณ หอประชุมโรงเรียนด ารง
ราษฏร์สงเคราะห์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

สพม. เขต 36 12 

3 24-25 ก.ย.59  
 

การอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Educati0n)ประจ าปี พ.ศ. 59 

ณ ห้องประชุมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 (พะเยา) 
 

สพม. เขต 36 12 

4 20-21 มี.ค.60 การอบรมการส่งเสริมการสร้างศักยภาพครูในการใช้สื่อ
ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพและมูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา
ไทย 

12 

 
ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ 
ท่ี วันเดือนป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 28 เม.ย. - 5

พ.ค.59 
เป็นวิทยากร โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วัดศรีโคมค า อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 64 

2 3-5  พ.ค.59 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการครู(ครู
ผู้ช่วย) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ประจ าปี 2559 

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย 

สพม.36 24 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 3-5  พ.ค.59 ได้รับรางวัลวิทยากรประจ าหมู่ดีเด่นในการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) 

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

สพม.36 24 

4 21 พ.ค.58 
 
 

เป็นวิทยากร โครงการ “อบรมท าหนังสั้นในหัวข้อเรื่อง 
ชุมชนห่างไกลยาเสพติด” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ศูนย์อ านวยการประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดภาคเยาวชน ภาค5 

8 

5 2 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

- 

6 2 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

7 3 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 58103การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

8 3 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 58301หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ C0aching 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

9 3 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 58302การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติด
ทุกระดับชั้น 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

10 3 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร TEPE 58303การบริหารจัดการ
ห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classr00m) 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

11 6 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 00106การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

12 6 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 02136การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 
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ท่ี วันเดือนป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
13 6 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 

TEPE 55211การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- 

14 7 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 00103การประกันคุณภาพการศึกษา 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

15 7 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

16 7 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 00101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน/การ
วัดประเมินผล 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

17 2 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครู หลักสูตร 
TEPE 02101 แนวทางจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

18 9 มิ.ย.59 อบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM) 

http://teacherpd.ipst.ac.
th 

สสวท. - 

19 24-25 ก.ย.59 ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Educati0n) ประจ าปี 2559 

ศูนย์ประสานงาน  
สพม.36 จังหวัดพะเยา 

โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม 

16 

20 28-30 ก.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลย์เหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 - 

21 28-30 ก.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลย์เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 - 

22 28-30 ก.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลย์เหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 - 
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ที่ วันเดือนป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
23 15-21 ต.ค.59 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) 
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียน
แม่ใจวิทยาคม 

สพม.36 64 

24 15-21 ต.ค.59 ได้รับรางวัลวิทยากรประจ าหมู่ดีเด่นในการฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียน
แม่ใจวิทยาคม 

สพม.36 - 

24 19-20 พ.ย.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี
การศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

25 14-16 ธ.ค.59 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การ
แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
จังหวัดล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

26 14-16 ธ.ค.59 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

27 8 ม.ค.60 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

28 27-29 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

- 

29 3 มี.ค.60 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมน าเสนอผลงาน “วัน
แห่งการค้นพบ : Samsung Disc0very Day” 

ห้องโสต โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม - 

30 3 มี.ค.60 เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง ST0RY ที่ถูกลืม ในกิจกรรม
น าเสนอผลงาน “วันแห่งการค้นพบ : Samsung 
Disc0very Day” 

ห้องโสต โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม - 

31 7-8 มี.ค.60 เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “Basic C0mputer & Netw0rk” 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สารสนเทศ 

ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 
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ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นายวรันย์ ปัญญา 
ท่ี วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 17 ส.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ AMA ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 5 
2 24-25 ก.ย. 59 โครงการอบรม STEM ศึกษา สพม.36 พะเยา สพม.36 10 
3 08 ม.ค. 60 วิทยากรเชิงปฏิบัติการ DLIT ร.ร.พะเยาพิทยาคม  ร.ร.พะเยาพิทยาคม 5 
4 07 มี.ค. 60 เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Basic C0mputer & Netw0rk  ร.ร.พะเยาพิทยาคม ร.ร.พะเยาพิทยาคม 5 

 
ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง 

ที่ วันเดือนป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

2 27-29 ม.ค.60 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 

 

3 16 พ.ย. 59 เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษาตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

4 21 – 22 พ.ค.59 การอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงราย 

คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

 

5 25 ก.ย. 59 คณะกรรมการวิพากษ์โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ม.พะเยา ร่วมกับ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
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ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
6 28-30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 ณ 
โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 36 

 

7 28-30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 ณ 
โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 36 

 

8 28-30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท Web Edit0r ระดับชั้น ม.1- 
ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66ณ 
โรงเรียน ดอกค าใต้วิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

 

9 14-16 ธ.ค. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66  
จ.ล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

10 14-16 ธ.ค. 58 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม .4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
จ.ล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

12 14-16 ธ.ค. 58 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edit0r 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
จ.ล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นายอภิวัฒน์  พวงล าใย 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 16-18ธ.ค.58 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน หุ่นยนต์

อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65  
จ.พิษณุโลก 
 

สพฐ. 5 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 24-25 ม.ค.59 For begin a Trainer Assistant in English For 

Comunicati0n For Inf0rmation Techn0l0gy Course 
Phayaophithaya 
khom School 

Phayaophithaya 
khom School 

16 

3 13 ก.พ.59 ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
(Independent Study : IS) 

ห้องโสตทัศนศึกษา พะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม 

8 

4 14-15 มี.ค.59 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเครือข่ายห้องเรียนไร้พรมแดน ส ารับครู
และเจ้าหน้าที่ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
พะเยาพิทยาคม 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ พะเยา
พิทยาคม 

16 

5 16-18 ธ.ค.58 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน หุ่นยนต์
อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.ปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65  
จ.พิษณุโลก 

สพฐ. 5 

6 24-25 ม.ค.59 F0r begin a Trainer Assistant in English F0r 
C0municati0n F0r Inf0rmati0n Techn0l0gy C0urse 

Phaya0phithaya 
kh0m Sch00l 

Phaya0phithaya 
kh0m Sch00l 

16 

7 13 ก.พ.59 ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) 

ห้องโสตทัศนศึกษา พะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม 

8 

8 14-15 มี.ค.59 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเครือข่ายห้องเรียนไร้พรมแดน ส ารับครูและเจ้าหน้าที ่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
พะเยาพิทยาคม 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ พะเยา
พิทยาคม 

16 

ล าดับที่ 9 นางจิรปรียา ชัยทะ 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29-30 มี.ค.59 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

2 7 เม.ย.59 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาลหลวงน้ าทา  
ประเทศลาว 
 

หลวงน้ าทา ประเทศลาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 14-15,   21-22 

พ.ค.59 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

มหาวิทยาราชภัฏ
เชียงราย 

24 

4 2-3 ก.ค.59 เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลสู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
ส าหรับครูผู้สอนในสังกัด สพม.36 

ณ หอประชุมโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

สพม.36 12 

5 28-30 ก.ย.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-B00k) 
ระดับชั้น  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 
คร้ังที่ 66 ปีการศึกษา 2559 “เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทย
ก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล้ าค่าก้าวสู่สากล” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนง าเมือง และโรงเรียน
ถ้ าปินวิทยาคม  จังหวัดพะเยา 

18 

6 28-30 ก.ย.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท Web Edit0r 
ระดับชั้น  ม. 4 - ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา 
คร้ังที่ 66 ปีการศึกษา 2559 “เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทย
ก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล้ าค่าก้าวสู่สากล” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนง าเมือง และโรงเรียน
ถ้ าปินวิทยาคม  จังหวัดพะเยา 

18 

7 5-6 พ.ย.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ศูนย์สะเตม็ศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

12 

8 19-20 พ.ย.59 เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2559 
 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
9 14-16 ธ.ค.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม

การการแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท Web Edit0r 
ระดับชั้น ม. 4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559จังหวัดล าปาง“เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทย
ก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล้ าค่าก้าวสู่สากล” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จ.ล าปาง 

สพฐ. 18 

10 14-16 ธ.ค.59 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-B00k) 
ระดับชั้น  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66  
ปีการศึกษา 2559จังหวัดล าปาง“เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทย
ก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล้ าค่าก้าวสู่สากล” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จ.ล าปาง 

สพฐ. 18 

11 8 ม.ค.60 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับการ
เรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

12 6 – 7  มี.ค.60 เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “กระบวนการน าเสนองาน
ด้วยการสร้างคลิปวีดิโอ” โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

13 20-21 มี.ค.60 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา จ.พะเยา 

สสส.  ม.พะเยา มูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศ
ไทย 

12 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นางราตรี  ค าปัน 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26-29 ม.ย.59 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้และบริหารจัดการห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
รอยัลเจมส์ กอล์ฟ 
รีสอร์ทแอนด์สปา 
จ.นครปฐม 

บ.สยามเมนทิส ร่วมกับ บ.ซัม
ซุงอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 

15 

2 10-11 พ.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง 0BEC QA 

โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท 
อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

3 14-15, 21-22 พ.ค. 
59 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาราชภัฏ
เชียงราย 

24 

4 29 ส.ค. 59 การบรรยายให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดย ท่าน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีส านักนายกรัฐมนตรี 
และคณะผู้ตรวจราชการแผ่นดิน  

หอประชุม โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

5 5 ก.ย. 59  เป็นคณะกรรมการวิพากษ์โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สารสนเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา59 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

งานคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

6 28–30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท Text Edit0r ระดับขั้น ม.4 – 
ม.6 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต36 18 

7 28–30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างงาน 2D Animati0n ระดับขั้น 
ม.1 – ม.3 
 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต36 18 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
8 12 ต.ค. 59 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู้แบบ 

PBL(Pr0blem Base Learning) ลัเทคนิคการเล่าเรื่องผ่าน
สื่อดิจิทัล(Digital St0rytelling) 

หอประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จ.นนทบุรี 

บ.สยามเมนทิสร่วมกับ บ.ซัม
ซุงอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศ
ไทย 

6 

9 13 ต.ค. 59 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการ Active Learning 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Disc0very 
“ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” 

หอประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จ.นนทบุรี 

บ.สยามเมนทิสร่วมกับ บ.ซัม
ซุงอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศ
ไทย 

6 

10 8 ม.ค.59 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏบิัติการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับ
การเรียนรู้ยุคดิจิตัล 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

11 31 ม.ค.60 เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animati0n) 
ระดับชั้นม.1 – ม.3 นักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 
ระดับประเทศ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
จ.นนทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ) 

18 

12 7 มี.ค.60 เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “กระบวนการน าเสนองาน
ด้วยการสร้างคลิปวีดิโอ” โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น
มัธยมศึกษา ตอนต้น 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

13 20-21 มี.ค.60 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพครูใน
การใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่า
ทัน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนน า
เด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความเป็นพลเมือง 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
พะเยา 

สสส. ร่วมกับมูลนิธิ
อินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนา
ไทย 

12 

14 27-28 มี.ค.60 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความ
พร้อมคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินรางวัล 0BECQA 

หอประชุม โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและ
แผนงานหอประชุม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
15 29 มี.ค. 60 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
หอประชุม โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

6 

 
ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล นายยศ กันทายวง 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 28 เม.ย – 5 พ.ค 59  เป็นวิทยากร “โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิมพระ

เกียรติฯ” ประจ าปีการศึกษา 2559 
วัดศรีโคมค า  
จ.พะเยา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 64 

2 21 พ.ค.59 เป็นวิทยากรโครงการ “อบรมท าหนังสั้นในหัวข้อเรื่อง 
ชุมชนห่างไกลยาเสพติด” 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ศูนย์อ านวยการ
ประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ภาคเยาวชน ภาค5 
(จังหวัดพะเยา) ร่วมกับ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

8 

3 28-30 ก.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 - 

4 28-30 ก.ย.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 - 

5 14-16 ธ.ค.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 

จังหวัดล าปาง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 

6 14-16 ธ.ค.59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
 

จังหวัดล าปาง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 8 ม.ค.60 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ พะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

8 27-29 ม.ค.60 คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

24 

9 29-31 ม.ค.60 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- 

10 3 มี.ค.60 คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม น าเสนอผลงาน “วัน
แห่งการค้นพบ :Samsung Disc0very Day” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

11 7 มี.ค.60 เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “Basic C0mputer 
&Netw0rk” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

12 6 พ.ค.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร TEPE 
58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 

13 6 พ.ค.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร TEPE 
58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 

ระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 

14 2 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร TEPE 
58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 

15 2 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร TEPE 
58303 การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classr00m) 

ระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 

16 6 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร TEPE 
55211 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 

ระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
17 7 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร TEPE 

00216 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : 
เทคโนโลยี 

ระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 

18 7 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร TEPE 
55305 การสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

ระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

19 9 มิ.ย.59 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร TEPE 
55206 การพัฒนาการคิดขั้นสูง 

ระบบออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 

 
ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นางพัชรี  สารงาม 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 4-7 เม.ย.60 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา โรงเรียนเทศบาลหลวงน้ าทา เมืองสิบสองปันนาประเทศ

จีน และเมืองหลวงน้ าทา 
สปป.ลาว 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 24 

2 10-11 พ.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง 0BEC QA 

โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท 
อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

3 13 พ.ค.59 ร่วมประชุมทางไกล รายการนายกรัฐมนตรีพบครู  ณ หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 5 

4 8-10 มิ.ย.59 อบรมหลักสูตรการตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Premiere 
Pr0 CC 2015 เพ่ือการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ผู้สอนด้านไอที 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 24 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 30 ก.ค.59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการ

อบรม TEPE TEPE58301 หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ 
C0aching 
 

อบรม TEPE ออนไลน์  สพฐ. 12 

6 30 ก.ค.59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
อบรม TEPE TEPE58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

อบรม TEPE ออนไลน์  สพฐ. 12 

7 30 ก.ค.59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
อบรม TEPE TEPE02103 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี : ส าหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

อบรม TEPE ออนไลน์  สพฐ. 12 

8 29 ส.ค.59 ฟังบรรยายพิเศษ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หัวข้อเรื่อง คุณธรรมตามรอย
พระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ 

ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 5 

9 25 ก.ย.59 เป็นคณะกรรมการวิพากษ์โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สารสนเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ พะเยา
พิทยาคม 

8 

10 12 ต.ค.59 อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL 
และเทคนิคการเล่าเร่ืองผ่านสื่อดิจิทัล 

อาคารอิมแพคอารีนา เมือง
ทองธานี 

บริษัทไทยซัมซุง
อิเลคทรอนิคส์ 

8 

11 13 ต.ค.59 อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ Active Learning และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม Sumsung Career Disc0very 
‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ 

อาคารอิมแพคอารีนา เมืองธ
องธานี 

บริษัทไทยซัมซุง
อิเลคทรอนิคส์จ ากัด 

8 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
12 6 พ.ย.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็น

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า สสวท.ศูนย์สะเต็มศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

12 

13 16 พ.ย.59 ผ่านการปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดืมแอลกอฮอล์ในช่วง
เทสกาลเข้าพรรษา ตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมมายุครบ 7 รอบ 

- โรงเรียนพะเยาพิทยาคม - 

14 8 ม.ค.59 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

15 13-16 ม.ค.59 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
ระดับชั้น ม.1-ม.3 นักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง อันดับ
ที่ 4 ระดับประเทศ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 66 

สพฐ. - 

16 3 มี.ค.60 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมน าเสนอผลงาน “วัน
แห่งการค้นพบ : Samsung Disc0very Day” 
 

ห้องโสตน์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม - 

17 27-29 ม.ค.60 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานและครูที่ปรึกษาการพัฒนา
โปรแกรม  
จัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ส าหรับนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

24 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
18 3 มี.ค.60 เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง ขาวใสไร้สาร  ในกิจกรรม

น าเสนอผลงาน “วันแห่งการค้นพบ : Samsung 
Disc0very Day” 
 

ห้องโสตน์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม - 

19 7  มี.ค.60 เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “กระบวนการน าเสนองาน
ด้วยคลิป VD0 ” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

8 

20 20-21 มี.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเริมศักยภาพครูในการใช้
สื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
และรู้เท่าทัน” 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
พะเยา 

สสส.ร่วมกับมูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา
ไทย 

16 

 
ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ 
ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 20-21 มี.ค. 60 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วม
พัฒนาไทย 

16 

2 7 มี.ค. 60 วิทยากรการอบรมหลักสูตร “กระบวนการน าเสนองานด้วย
การสร้างคลิปวีดิโอ” 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3 3 มี.ค. 60 คณะกรรมการการด าเนินงาน กิจกรรมการน าเสนอผลงาน  
“วันแห่งการค้นพบ : Samsung Disc0very Day” 

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4 27-29 ม.ค.60 คณะกรรมการด าเนินเงานกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ
วิทย์ คณิตฯ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 16 พ.ย. 59 เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง

เทศกาลเข้าพรรษาตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

6 8 ม.ค.60 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)  
สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

7 28 ก.ย. 59 ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมกลไกเครือข่าย
เยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม” 

โรงแรมเกทต์เวย์ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ

8 

8 1 ส.ค. 59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูหลักสูตร TEPE 00216 สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลย ี

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

9 1 ส.ค. 59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูหลักสูตร TEPE 02137 การพัฒนา
สมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะหลักส าหรับครู 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

10 19 เม.ย. 59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูหลักสูตร TEPE 02103 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ส าหรับผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

11 19 เม.ย. 59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูหลักสูตร TEPE 58105
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

12 16 เม.ย. 59 ผ่านการอบรมพัฒนาครูหลักสูตร TEPE 58101 การสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

13 4-7 เม.ย. 59 เข้าร่วมศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลหลวงน้ าทา 
ประเทศลาว 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
14 29-30 มี.ค. 59 ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

15 25 ก.ย. 59 คณะกรรมการวิพากษ์โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ม.พะเยา 

ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยา
คม 

 

16 28-30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66  
ณ ร.ร.ดอกค าใต้วิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษ
มัธยมศึกษา  

เขต 36 

 

17 28-30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66  
ณ โรงเรียนดอกค าใต้

วิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษ
มัธยมศึกษา  

เขต 36 

 

18 14-16 ธ.ค. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.

ล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

19 14-16 ธ.ค. 58 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม .4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.

ล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
ล าดับที่ 14 นางสาวจิรสุดา กุมาลี 

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 7 มี.ค. 60 วิทยากรการอบรมหลักสูตร “กระบวนการน าเสนองานด้วย

การสร้างคลิปวีดิโอ” 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 3 มี.ค. 60 คณะกรรมการการด าเนินงาน กิจกรรมการน าเสนอผลงาน  

“วันแห่งการค้นพบ : Samsung Disc0very Day” 
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3 8 ม.ค.60 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)  
สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4 27-29 ม.ค.60 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 

 

5 25 ก.ย. 59 เป็นคณะกรรมการวิพากษ์โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สารสนเทศ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

ม.พะเยา ร่วมกับโรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

 

 

6 19-20 พ.ย. 59 เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตอนต้น ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

7 1 ส.ค. 59 TEPE 00216 กลุ่มสาระการเรียนรู้* TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

8 28 ก.ค. 59 TEPE 02103 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี : ส าหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

TEPE 0nline ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

9 21 พ.ค. 59 เป็นวิทยากร “อบรมท าหนังสั้นในหัวข้อเรื่อง ชุมชนห่างไกล
ยาเสพติด” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ศูนย์อ านวยการ
ประสานงานป้องกัน

ปัญหายาเสพติดภาค5 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
10 29-30 มี.ค. 59 ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

11 28-30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66  
ณ โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 36 

 

12 28-30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66  
ณ โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 36 

 

13 28-30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.
ล าปาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 36 

 

14 28-30 ก.ย. 59 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ  
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.
ล าปาง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 36 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ล าดับที่ 1  ชื่อ – สกุล นางสุนิศา   หงษ์ทอง 

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 14 ก.ค.59 - การศึกษาต่อในสถาบันการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 60 โรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ส านักทะเบียนและ

ประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3 ชั่วโมง 

2 14 ส.ค.59 - โครงการผู้บริหาร ม.พะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษาและ
แนะแนวสัญจร ปี 60 

มหาวิทยาลัยพะเยา งานรบเข้าศึกษา 
กองบริการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

4 ชั่วโมง 

3 14-16ก.ย.59 - กรรมการ : การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
เพ่ือนที่ปรึกษา ycระดบั ม.1-ม.3  ระดับจังหวัด 

โรงเรียนถ้ าปิน 
วิทยาคม  จังหวัดพะเยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 

24 ชั่วโมง 

4 23-25 พ.ย.59 - กรรมการ : การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(0becAwar0s) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 6  
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 จังหวัดล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

24 ชั่วโมง 

5 14-16 ธ.ค.59 - กรรมการ : การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
เพ่ือนที่ปรึกษา ycระดับ ม.1-ม.3  ระดับภาคเหนือ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 จังหวัดล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

24 ชั่วโมง 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 2ชื่อ – สกุล นางเกศิรินทร์รัตนรักษ์มงคล 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 2559 

เรื่องการอบรมเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 

รวมเวลา 
8ชั่วโมง 
(1วัน) 

2 2559 เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะใน
โรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม 
ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

ณ หอประชุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครู จังหวัดพะเยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา 

รวมเวลา 
8ชั่วโมง 
(1วัน) 

3 2559 เรื่อง  ทิศทางการรับนักเรียน เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา   
วิทยาเขตเชียงราย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 8ชั่วโมง 
(1วัน) 

4 2559 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มงานวิชาการ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

รวมเวลา 
8ชั่วโมง 
(1วัน) 

5 2559 ศึกษาดูงานด้านงานแผนงานและงานก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

ณ โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์  อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

รวมเวลา  
8ชั่วโมง 
(1วัน) 

 
ล าดับที่ 3 ชื่อ – สกุล นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
2 10 มี.ค. 60 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนในโครงการกระจาย

แพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน จังหวัดพะเยา 
ศูนย์แพทยศาสตร์โรงเรียน
พะเยา 

ศูนย์แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลพะเยา 

8 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 4 ชื่อ – สกุล นางสาวปนัสยา   แก่นพล 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 10-11 พ.ค.59 การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่

ครูมืออาชีพ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

จังหวัดพะเยา 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

จังหวัดพะเยา 
16 

2 2 มิ.ย.59 ประชุมครูแนะแนวในการใช้เครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ
นักเรียน 

ศูนย์ประสานงานการจัดการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต

36 (จังหวัดพะเยา) 

ส านักงานจัดหางาน  
จังหวัดพะเยา 

8 

3 19 - 30 ก.ค.59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรแนะ
แนวเพ่ือเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติ ครม. 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมพ.36 16 

4 9 ส.ค.59 งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 8 
5 27 ม.ค.60 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 8 

6 15 มี.ค.60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัด
กรองนักเรียนยากจน) 

ศูนย์ประสานงานการจัดการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 (จังหวัดพะเยา) 

สพม.36 8 

7 20 - 21 มี.ค.60 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนน าเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความ
เป็นพลเมือง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 

สสส. 16 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ล าดับที่ 5 ชื่อ – สกุล นางอภิญญา  โยธามาศ 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 2-30 มี.ค.59 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาศตวรรษท่ี 21 ระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค.59 
ณ หอประชุม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 2 วัน 

2 26-28 ก.ค.58 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวิชาการนักเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 3 วัน 

3 7 เม.ย.59 Wh0 participated in the sch00l visit pr0gram at 
Tedsaban Sec0ndary Sch00l, Luangnamtha 
Pr0vincial La0 PDR  

ณ ประเทศลาว ประเทศลาว 2 วัน 

4 
 

3 - 5 พ.ค.59 อบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการครู ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ประจ าปี 2559 

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย 

ณ โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย 

3 วัน 

5 5 พ.ค.59 อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
รุ่นที่ 4/59 

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย  

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วทิยาลัย เชียงราย 

1 วัน 

6 10-11 พ.ค.59 อบรม “ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ครูมืออาชีพ”  

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 2 วัน 

7 14-16 ก.ย.59 คณะกรรมการตัดสิน “กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุ่มย่อยที่ 5และ 6) จังหวัดพะเยา 
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ห้องประชุม โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม 1 วัน 

8 16 พ.ย.59-16 มี.ค.
60 

ปฏิบัติตนงดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกามหา
มงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 

   



 

 

 

 

352 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
9 8 ม.ค.60 คณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู่ศาสตร์ใหม่กับ
การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ณ ห้องปฏิบัติบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  1 วัน  

10 27-29 ม.ค.60 คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 

ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 3  วัน 

 


