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สรุปการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 

ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนคร ู
ที่ได้รับการพัฒนา 

จ านวนคร ู
ที่ไม่ได้รับการพัฒนา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ภาษาไทย 17 16 94.12 1  5.88  
2 สังคมศึกษาฯ 23 22 95.65 1  4.35  
3 วิทยาศาสตร์ 39 39 100.00 -     -    
4 คณิตศาสตร์ 26 26 100.00 -     -    
5 ภาษาต่างประเทศ 30 25 83.33 5 16.67 
6 ศิลปะ 10 9 90.00 1 10.00 
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 6 100.00 - - 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 25 22 88.00 3 2.00 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 5 100.00 - - 
 ค่าเฉลี่ย 181 170 93.92 11 6.08 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นางสาวอัมพร เพียรการ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6  

2 27-28 มีนาคม 
2560 

อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ (OBEC QA) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

 
ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1-2 พ.ค. 2560 คณะกรรมการ  “โครงการค่ าย พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม” ประจ าปี 2560 

วัดศรีโคมค า อ.เมือง จ.พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16  

2 27-28 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความ   
พร้อมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBEC 
QA) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16  

3 27 มิ.ย. 2560 การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือส่งเสริมการรู้
สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ 

8 
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ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา (ต่อ) 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

4 16-17 กันยายน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรรหัส 60410007 การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่ มหาวิทยาลัยพะเยา    16 

5 18-19 กันยายน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรรหัส  60000034   รุ่นที่ 2 การพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยทางการศึกษาภายใต้แนวคิด 
Coaching Mentoring Supervisionและ 
Professional  Learning Community (PLC) เพ่ือ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ 

โรงแรมล าปางเวียงทอง  จ.ล าปาง มหาวิทยาลัยพะเยา    16  

 
ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นางนงค์พรรณ สุคันธมาลา 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6  

 
ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นางอัศนีย์พร  มังคลาด 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6  
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ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางปทิตตา  อนันต์กรณ์ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6  

2 3,5 สิงหาคม 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14  

 
ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นางศิริธร อุตโม 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6 

 
ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นายพศิน สาดสาร 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6  
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ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นายพศิน สาดสาร (ต่อ) 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

2 3,5 สิงหาคม 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14  

 
ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑามาศ   กรงจักร์ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6  

2 5-6 สิงหาคม 2560 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร 60060077
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข(รุ่นที่ 3) 

มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 30 

 
ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นางนฤมล พันธุ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6  
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ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นางนฤมล พันธุ (ต่อ) 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

2 3 สิงหาคม 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14  

3 5-6 สิงหาคม 2560 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร 60060077
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข (รุ่นที่ 3) 

มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 30 

 
ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นางสาวน้ าผึ้ง  มั่งค่ัง 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6  

2 27-28 มีนาคม 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ (OBEC QA) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16  

3 3,5 สิงหาคม 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14 
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ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นางสาวน้ าผึ้ง  มั่งค่ัง (ต่อ) 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

4 26-27 สิงหาคม 2560 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร 
60003010 การสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการ 

โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

16  

5 30 กันยายน 2560 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC)  
 

โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา จ.พะเยา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

5 

6 23-26 พฤศจิกายน 
2560 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
การศึกษาห่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

32 

 
ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6 

2 13,19-20 สิงหาคม 
2560 

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร 60010134 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 

บ้านสวนชลสินธุ ์อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

24 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ (ต่อ) 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

3 30 กันยายน 2560 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาการ (PLC)  

ห้องประชุมภูกามยาว ส านักงาน
เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

5  

 
ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นางเบญวรรณ มงคลดีอนันต์ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6 

2 5-6 สิงหาคม 2560 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร 60060077
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข (รุ่นที่ 3) 

มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 30 

 
ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นายปริญญา บุญปัญญา  

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 1 กรกฎาคม 2560 การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนว PISA 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัดพะเยา  

6 

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นายปริญญา บุญปัญญา (ต่อ) 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

2 5 ธันวาคม 2560 การอบรมครูแกนน า DLIT ภายในโรงเรียน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6  

 
ล าดับที่ 14 ชื่อ-สกุล นางชุติมา  พู่ตระกูล 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 13,19-20 สิงหาคม 
2560 

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร 60010134 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 

บ้านสวนชลสินธุ ์อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

24  

2 30 กันยายน 2560 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาการ (PLC)  

ห้องประชุมภูกามยาว ส านักงาน
เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

5  

3 27-28 มีนาคม 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ (OBEC QA) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

4 3,5 สิงหาคม 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14 

 
  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 15 ชื่อ-สกุล นางสาววัชราภรณ์ แก่นรัตน์ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 5 ธันวาคม 2560 การอบรมครูแกนน า DLIT ภายในโรงเรียน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6  

 
ล าดับที่ 16 ชื่อ-สกุล นางดวงดารา  กมลบูรณ์ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 7 สิงหาคม 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่
ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

โรงเรียนพานพิทยาคม สหวิทยาเขตเบญจมิตร 8  

 
 
  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล   นายอุดม  ไชยวุฒิ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1. 29  มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

2. 5-6 ส.ค. 60 อบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีความสุข 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต  36 

10 

3. 8-9  มี.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
 
ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล  นายกวี     บุญกว้าง 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1. 12-13,19-20  
ส.ค.60 

หลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

40 

 
ล าดับที่ 3  ชื่อ-สกุล  นายสิทธิโชค     หากิจ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1. 8-9  มี.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

219 

ล าดับที่ 4  ชื่อ-สกุล  นายวรรณะ   โพธิ์ชะอุ่ม 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1. 5-6 ส.ค. 60 อบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีความสุข 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  36 

10 

2. 8-9  มี.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
 
ล าดับที่ 5  ชื่อ-สกุล  นางอุบลวดี   พรหมสิงห์ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1. 8-9  มี.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
 
ล าดับที่ 6  ชื่อ-สกุล  นายเปรมฤทธิ์   อินแต่ง 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1. 8-9  มี.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
 
ล าดับที่ 7  ชื่อ-สกุล  นายพิรณชิต    บุญนัด 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1. 8-9  มี.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
 
  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 8  ชื่อ-สกุล  นางกรรณิกา    ค าถิน 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1. 
3-5 มิ.ย. 60 อบรมนาฏศิลป์ไทยชุดร าวงมาตรฐานและนาฏศิลป์

ไทยอนุรักษ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ภาควิชาศิลปะการแสดง 

ม.พะเยา 
18 

2. 
16-17 ก.ย. 60 อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะแห่งอนาคตใหม่ 
โรงแรมแพร่นครา  

จ.แพร่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 

3. 5 ธ.ค. 60 อบรมครูแกนน าการจัดท าแผนการเรียนรู้  DLIT โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
4. 8-9  มี.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

 
ล าดับที่ 9  ชื่อ-สกุล  นายมงคล   ครุฑนาค 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1. 1-5 พ.ค. 60 อบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี (กลุ่มนาฏศิลป์
ไทย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

40 

2. 3-5 มิ.ย. 60 อบรมนาฏศิลป์ไทย ชุด ร าวงมาตรฐานและนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ภาควิชาศิลปะการแสดง 
ม.พะเยา 

18 

3. 29-20 , 26-27  
ส.ค. 60 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานนาฏศิลป์เรื่องระบ ากัมโพชบุรีศรีอุตระ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 
32 

4. 8-9  มี.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
 
  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นายอนุวัฒน์ ค าฟู 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 8 – 9 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นางวิจิตรา ทางทอง 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 3 - 4 มิ.ย. 2560 
1-2 ก.ค. 2560 

โครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด 
สพฐ. จังหวัดพะเยา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จ.พะเยา 

24 

2 21 – 22 ส.ค. 
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จ.พะเยา 

12 

 
ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นายนภดล ศีติสาร 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 8 – 9 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นายส าเริญ ปัญญาใจ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 6 มี.ค. 2560  เป็นวิทยากรค่าย English for maths  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
 
ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 3 – 5 พ.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานเพื่อเสนอ
โรงเรียนเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBEC QA 

ปาณิฉัตร รีสอร์ท อ.เมือง จ.ล าปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 18 

2 30 ก.ย. – 1 ต.ค. 
2560 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรใครว่าครูอ้วน โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ.เมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สพฐ. 12 

 
ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 6 มี.ค. 2560  เป็นวิทยากรค่าย English for maths  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
2 14 – 15 ม.ค. 

2561 
เป็นวิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

 
ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นางสาวไสว ศักดิ์ศร 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 8 – 9 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นางจรัสศรี สุวรรณลพ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 – 30 ก.ค. 

2560 
อบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ.พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 30 

2 29 – 30 เม.ย. 
2560 

เป็นคณะกรรมการโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

วัดศรีโคมค า อ.เมือง จ.พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

3 29 มี.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

4 6 มี.ค. 2560 เป็นวิทยากรค่าย English for maths  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
5 3 มี.ค. 2560 เป็นวิทยากรค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน

รายวิชาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

6 26 – 28 เม.ย. 
2560 

อบรมสะเต็มทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักสูตรที่ 1 (Module : The young designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 18 

 
ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นางปรานอม ทศรฐ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26 – 28 เม.ย. 

2560 
อบรมสะเต็มทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักสูตรที่ 1 (Module : The young designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 18 

2 3 – 5 ส.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนน า เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 12 

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นางปรานอม ทศรฐ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 28 – 30 ก.ย. 

2560 
อบรมเพ่ือพัฒนาครูประจ าการ หลักสูตร การ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technologic Base 
Learning 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 18 

 
ล าดับที่ 10 ช่ือ-สกุล นายสงคราม ชินสงคราม 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (ONET) 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14 

2 30 ก.ย. – 1 ต.ค. 
2560 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรใครว่าครูอ้วน โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 

สพฐ. 12 

 
ล าดับที่ 11 ช่ือ-สกุล นายจิรพันธ์ จันจินะ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 7 – 13 พ.ค. 2560 การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้

ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2560 
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฟาก
กว๊านวิทยาคม 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 51 

2 4 – 5 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย(เวทคณิต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ท  
อ.เมือง จ.เชียงราย 

สพม. 36 14 

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 11 ช่ือ-สกุล นายจิรพันธ์ จันจินะ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 26 - 27 ส.ค. 

2560 
 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การประยุกต์ใช้ 
Application และ Microsoft Powerpoint 
Interactive ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ แบบ Active Learning” รุ่นที่ 3 

ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

14 

4 3 ก.พ. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
พัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดและจัดท า
หลักสูตรอบรม 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

7 

 
ล าดับที่ 12 ช่ือ-สกุล นางสาวนิภาพร นิลประภา 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 13, 19-20 
สิงหาคม 2560 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 

จังหวัดพะเยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

18 

2 16-17 ก.ย. 2560 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 (ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยพะเยา 12 

 
  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 13 ช่ือ-สกุล นายกฤษฎา การหมั่น 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 – 9 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
ล าดับที่ 14 ช่ือ-สกุล นางสาวศิริชร นันทชาติ 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 5-27 ก.พ. 2561 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทดสอบระดับชาติ ONET 
ระดับชั้น ม.6 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

12 

2 30 ก.ย. 2560 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

ศาลากลางจังหวัดพะเยา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

5 

3 17 ก.ย. 2560 อบรมหลักสูตร 60410007 การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามโครงการพัฒนาครูอย่างครบวงจร 

โรมแรมแพร่นครา จ.แพร่ มหาวิทยาลัยพะเยา 6 

4 10 ก.ย. 2560 อบรมหลักสูต 60410007 การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาอากรศึกษาตามโครงการ
พัฒนาครูอย่างครบวงจร 

โรงเรียนอนุบาลจุน จ.พะเยา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

6 

5 3, 5 ส.ค. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ (ONET) 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว   
จ.พะเยา 

14 

6 3 – 4 มิ.ย. 2560 
และ 1 – 2 ก.ค. 
2560 

วิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เครือข่ายโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จ.พะเยา 

24 
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ล าดับที่ 14 ช่ือ-สกุล นางสาวศิริชร นันทชาติ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 25 – 26 พ.ค. 

2560 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการบริหารยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) 

ห้องประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียน
บุญวาทวิทยาลัย จ.ล าปาง 

โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย 
จ.ล าปาง 

15 

8 21 พ.ค. 2560 ผ่านการอบรมหลักสูตรบุคลากรแกนน าเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการ
ทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET รุ่นที่3 

สพม. 36 สพม. 36 7 

9 27 – 28 มี.ค. 
2560 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. 
(OBECQA) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

10 27 – 29 ม.ค. 
2560 

คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์   
สัปยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 

11 8 ม.ค. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT สู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
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ล าดับที่ 15 ชื่อ-สกุล นางวันวิสาข์ พรรณกุล 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19 มิ.ย.60 เข้าร่วมน าเสนอผลงานด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

และพัฒนาห้องสมุด การประกวดสถานศึกษาดีเด่น 
ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
ประจ าปี 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
สหวิทยาเขตภูกามยาว 
สพม. 36 

3 

2 6 ก.ค.60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
เสริมสร้างทักษะครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21”  ครั้งที่ 8 

โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 

สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 

3 3-4 มิ.ย.60 
1-2 ก.ค 60 

วิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ และสพฐ. 

24 

4 23-25ก.ค.60 เข้าร่วมและเป็นกรรมการวิพากษ์โครงงานการประชุม
วิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 

โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนเครือข่าย
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม, สพฐ. 

12 

5 13 ส.ค 60 
19-20 ส.ค 60 

การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร 60010134 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์ 

บ้านสวนชลสิทธิ์ จังหวัดพะเยา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

18 
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ล าดับที่ 15 ช่ือ-สกุล นางวันวิสาข์ พรรณกุล (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
6 16-17ก.ย. 60 การอบรมหลักสูตร รหัส 60410007 การออกแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงแรมแพร่  นครา     จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยพะเยา 12 

7 30 ก.ย 60 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)” โครงการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร 

ห้องประชุมภูกามยาว ส านักงาน
เทศบาลเมืองพะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

5 

 
ล าดับที่ 16 ชื่อ-สกุล นางประภากร ชาวเมือง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 2560 การประชุมปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

2 27 – 28 มี.ค. 
2560 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. 
(OBECQA) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

3 21 - 22 ส.ค. 
2560 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 12 
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ล าดับที่ 17 ชื่อ-สกุล นางสาวณิชกุลย์ อดุลย์พงศ์ไพศาล 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 6 ก.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้าง

ทักษะครูในการจัดการเรียนการสอน แบบ Active 
Learning เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21” ครั้งที่ 8 

โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวิร์ไซด์ รีสอร์ท  
จังหวัดเชียงราย 

สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 

2 19-20 ส.ค. 60 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบครบวงจร หลักสูตร 60010134 การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม MS-
Powerpoint  

บ้านสวนชลสินธุ ์ 
จังหวัดพะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

16 

3 21-22 ส.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
จังหวัดพะเยา 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จ.พะเยา  
สพม.36 

16 

4 30 ก.ย. 60 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)” 

ห้องประชุมภูกามยาว  
ส านักงานเทศบาลเมืองพะเยา  

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

5 

5 28 ม.ค. 61 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เตรียมความ
พร้อมบุคลากรครู ซ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)” 

ห้องประชุมโรงแรม 
ลักษวรรณ  
จังหวัดเชียงราย 

สพม.36 ร่วมกับ บริษัท 
อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

8 
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ล าดับที่ 18 ชื่อ-สกุล นายปรัชญา สัมมาทรัพย์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 5 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ ONET 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14 

2 26 ส.ค. 2560 การสร้างภาพลักษณ์สู่ครูไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงแรมเมอริเดียน จ.เชียงราย คุรุพัฒนา 6 
3 27 ส.ค. 2560 การปรับตัวสู่ยุคดิจิตัลส าหรับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
โรงแรมเมอริเดียน จ.เชียงราย คุรุพัฒนา 6 

 
ล าดับที่ 19 ชื่อ-สกุล นางสาวนิชาภร ต๊ะสมบัติ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 4-6 ส.ค. 60  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการคิดเลข

เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ท จังหวัด
เชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36  

18 

2 13 ส.ค. 60  ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตรการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกร
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม/
บุคลากรทางการศึกษา (PLC) 

บ้านสวนชลสินธุ ์จังหวัดพะเยา  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  

5 
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ล าดับที่ 19 ช่ือ-สกุล นางสาวนิชาภร ต๊ะสมบัติ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 19 - 20 ส.ค. 60  ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตรการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกร
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 

บ้านสวนชลสินธุ ์จังหวัดพะเยา  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  

12 

4 21 – 22 ส.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัด
พะเยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

12 

5 25 – 26 ส.ค. 60 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2018) 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 36 

12 

6 14 - 16  ต.ค. 
2560 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 23   

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม  
ไบเทค กรุงเทพมหานคร 

สถาบันส่งเสริมกาสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

18 

7 14 - 16  ต.ค. 
2560 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการปฐมวัย ในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 23   

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม  
ไบเทค กรุงเทพมหานคร 

สถาบันส่งเสริมกาสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

18 
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ล าดับที่ 19 ช่ือ-สกุล นางสาวนิชาภร ต๊ะสมบัติ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
8 19 – 20 มี.ค. 61 เข้าร่วมการอบรมขยายผล การใช้หลักสูตร STEM2 

เรื่อง ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ส าหรับโรงเรียนในเขตภาคเหนือ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ) ร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒ 

12 

 
ล าดับที่ 20 ชื่อ-สกุล นางสาวสรัญญา มูลมาก 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19 – 20 ส.ค. 

2560 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
โปรแกรม MS-Powerpoint 

บ้านสวนชลสินธ ์อ.เชียงค า  
จ.พะเยา 

ม.ราชภัฏล าปาง 14 

2 3 – 4 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ ONET 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14 

3 17 ม.ค. 2561 
และ 2 ก.พ. 2561 

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทดสอบระดับชาติ ONET โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14 

4 6 ก.ค. 2560 การเสริมสร้างครูในการจัดการเรียนการสอน โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท สถาบันส่งเสริมการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7 

5 21 – 22 ส.ค. 
2560 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  สพม.36 14 
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ล าดับที่ 21 ชื่อ-สกุล นายเสน่ห์ อยู่สุข 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3 – 4 มิ.ย. 2560 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทาง

วิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์ 
16 

2 1 – 2 ก.ค. 2560 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

16 

3 10 – 11 มี.ค. 
2561 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากร
โรงเรียนศูนย์ขยายผล 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

16 

 
ล าดับที่ 22 ชื่อ-สกุล นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8-20 ต.ค 2560 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจักรค าคนาทร จ.ล าพูน สพฐ. 20 

 
ล าดับที่ 23 ชื่อ-สกุล นางสาวดวงจันทร์ หลายแห่ง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-20 มี.ค. 61 อบรม STEM2  “ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้า” โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รร.ยุพราชวิทยาลัย 12 
2 5 ธ.ค. 60 อบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 

3 21-22 ส.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรืตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education)” 

หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
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ล าดับที่ 23 ช่ือ-สกุล นางสาวดวงจันทร์ หลายแห่ง (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 13 ส.ค. 2560 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแบบครบวงจร “การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์
เพาเวอร์พอยต์”โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
วิทยากร และผู้เข้าอบรม/บุคลากรทางการศึกษา 

บ้านสวนชลสินธุ ์อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชัฎล าปาง 

6 

5 19-20 ส.ค. 2560 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร “การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์
เพาเวอร์พอยต์” 

บ้านสวนชลสินธุ ์อ าเภอเชียงค าจง
หวัดพะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชัฎล าปาง 

12 

6 30 ก.ย. 2560 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)”โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร ” 

ห้องประชุมภูกามยาว ส านักงาน
เทศบาลเมืองพะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชัฎล าปาง 

5 

7 6 ก.ค. 2560 อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะ
ครูในการจัดการเรียนการสอนแบ Active Learning 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 
21” ครั้งที่ 8 

โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รี
สอร์ท จังหวัดเชียงราย 

สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7 
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ล าดับที่ 24 ชื่อ-สกุล นางสาวภัสราภรณ์ ชัยเดช 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3 – 4 พ.ค. 2560 

 
การอบรมทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ให้กับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย   

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

12 

2 19 -20 เม.ย.2560 อบรมสะเต็มศึกษาทางไกล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท 12 
3 17 - 18 ต.ค. 

2560 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงแรมแพร่นครา มหาวิทยาลัยพะเยา 14 

4 29 มีนาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สมพ.36 7 

5 13 ก.พ. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายจังหวัด
พะเยาโครงการขยายผลโรงเรียนมหิดลฯ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนมหิดลฯร่วมกับ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

7 

 
ล าดับที่ 25 ชื่อ-สกุล นางสาวลินดา วงศ์ดาว 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 21 – 22 ส.ค. 

2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะ
เต็มศึกษา 

หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 12 

2 13, 19 – 20 ส.ค. 
2561 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
โปรแกรม MS-Powerpoint 

บ้านสวนชลสินธ ์อ.เชียงค า จ.
พะเยา 

ม.ราชภัฏล าปาง 18 

3 3, 5 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ ONET 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 14 
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ล าดับที่ 26 ชื่อ-สกุล นางสาวศุภวรรณ ใจค าสุข 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 – 9 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นางพวงบุหงา สุขสอน 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 27-29 ม.ค. 2559 คณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- 

 
ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นางพรรณทิพย์  ศักดิ์ศร 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 13 มี.ค.-14 พ.ค. 

2560 
ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยม Kaipai ประเทศนิวซีแลนด์ โครงการยูวีซี 200 

 
ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นายอานุพันธ์ เทพรักษา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 16 – 17 พ.ย.

2560 
CEFR Test Analysis Workshop  โรงแรมวังค า จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
12 

2 3 – 9 ม.ค. 2561 Advanced Specialist Certificate in Teaching 
Listening and Speaking 

RELC , Singapore RELC , Singapore 40 
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ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 20 ก.ย.60 –  

21 ต.ค.60 
ผ่านการอบรมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 
 

โรงแรมเดอะพาลาสโซ 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

16 

2 19 มิ.ย.60 เป็นตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 2  

3 28 ส.ค.2560 เข้าร่วมอบรมการศึกษาประเทศไทย 4.0 เทคนิคและ
การสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของครูไทย 

โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็น
เตอร์ 

6  

4 29 ส.ค.2560 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลส าหรับ
ครูและนักการศึกษา 

โรงแรมดุสิตไอแลนด์รีสอร์ท บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็น
เตอร์ 

6  

 
ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางสาวเปรียบดาว ประพิณ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 25 – 26 ก.ย. 

2561 
Boot Camp (Follow up) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 16 

 
ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นางสิรินุช ตุมแก้ว 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 22 ต.ค.- 18 ธ.ค. 
2560 

ภาษาอังกฤษออนไลน์ Education First online บริษัทเบสท์ เอ็ด ดูเคชั่น 
จ ากัด 

78 

 
  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 11-12 พ.ย. 2560 การอบรมผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส 

DELF/A1/A2 
สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ส านักฑูตฝรั่งเศสแห่ง

ประเทศไทยร่วมกับ
สมาคมฝรั่งเศส 

12 

2 30 ก.ค.- ต.ค. 
2560 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ. โรงแรมฮอลลิเดย์การ์เดน  
จ.เชียงใหม่ 

สพฐ. 12 

3 26 – 27 พ.ค.
2560 

Preparation au DELF: progression parallele et 
homogeneite entre les outils pedagogiques 
et les competences requises 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถานเอกอัครราชฑูต
ฝรั่งเศสและสมาคม
ฝรั่งเศสกรุงเทพ 

12 

 
ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นางธนวรรณ กันค า 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 2560 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การ

พัฒนาฯ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 25 ก.พ.-30 ก.ค.
2560 

CEFR Framework Project  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 80 

3 3,5 ส.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน  
O-NET 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว 16 

4 30 ก.ย.- 1 ต.ค. 
2560 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ. โรงแรมฮอลลิเดย์การ์เดน จ.
เชียงใหม่ 

สพฐ. 12 
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ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นางสาวชมัยพร สุวรรณ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 5 เม.ย. 2560 อบรมปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพภายใน

แบบองค์รวม (Holistic Assessment)” 
สพม.เขต 36 สพม.เขต 36 6 

2 26 มิ.ย.- 14 ก.ค.
2560 

Boot Camp  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 90 

3 26-27 ส.ค. 2560 เทคนิคการท าวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

12 

4 30 ก.ย. 2560 เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
โครงการพัฒนาครู 

โรงแรมชายกว๊าน จ.พะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

5 

 
ล าดับที่ 10 ช่ือ-สกุล นายราชนุชา อินจันทร์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 31 ก.ค.-18 ส.ค. 

2560 
Boot Camp  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 90 

 
ล าดับที่ 11 ช่ือ-สกุล นางอนุตตรา รักษาวงศ์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8-9 มี.ค. 2561 ทบทวนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
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ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 27-28 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อม

รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ (OBEC QA) 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 15 ก.พ. 2560 ครูที่ปรีกษารายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานนักเรียน รายวิชา 
การสื่อสารและน าเสนอ IS 2 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3 19 มิ.ย. 2560 เป็นตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้อวสมุด 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

4 16 พ.ย. 2560 ได้ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและครอบครัว ใน
โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

5 9-11 ส.ค. 2560  เข้าร่วมโครงการจัดท าเนื้อหาและการถ่ายทอด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาพม่าด้วยการบูรณาการภาษา 
มโนทัศน์และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก 

สถานพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาเมียนมา          
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร      
จ.พิษณุโลก 

24 

6 27 ส.ค. 2560 อบรมหลักสูตรการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ส าหรับครูและ
นักการศึกษา 

โรงแรมดุสิตไอซ์แลนด์รีสอร์ท จ.
เชียงราย 

สถาบันคุรุพัฒนา 8 

7 29-30 ก.ย. 2560 อบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยพะเยา 16 
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ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 24 เม.ย. – 12 

พ.ค. 2560 
Boot Camp โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  

จ. เชียงใหม่ 
สพม. เขต 36 90 

2 25-26 ก.พ. 2560 
1-2 เม.ย. 2560 
6-7 พ.ค. 2560 
3-4 มิ.ย. 2560 
29-30 ก.ค. 2560 

อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 60 

3 3,5 ส.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่
ประสิทธิภาพการทดสอบ O-NET 

โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 14 

4 26-27 ส.ค. 2560 เทคนิคการท าวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

12 

5 30 ก.ย. 2560 เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
โครงการพัฒนาครู 

โรงแรมชายกว๊าน จ.พะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

6 

6 12 ต.ค. 2560 วิทยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน เตรียมรับ
แบบทดสอบ O-NET 

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โรงเรียนพะเยาประสาธน์
วิทย์ 

6 

7 29 ม.ค. 2560 วิทยากรตามโครงการสอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม 6 

8 3 ก.พ. 2560 วิทยากรให้ความรู้ในการทดสอบระดับชาติ O-NET โรงเรียนดอกค าใต้ โรงเรียนดอกค าใต้ 6 
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ล าดับที่ 14 ชื่อ-สกุล นายภีรภูมิ จินดา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1  10-12 ม.ค. 2561 การจัดท าแผนการเรียนรู้ กรุงเทพ สพฐ. 18 
2 21-23 ก.พ. 2561 การจัดท าแผนการเรียนรู้ กรุงเทพ สพฐ. 18 

 
ล าดับที่ 15 ชื่อ-สกุล นางวรรณรดา จันต๊ะนา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 13,19-20 ส.ค. 

2560 
อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร 60010134 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 

บ้านสวนชลสินธุ ์อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

24 

2 30 ก.ย. 2560 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาการ (PLC)  

ห้องประชุมภูกามยาว ส านักงาน
เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

5  

 
ล าดับที่ 16 ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 20 พ.ย. – 8 ธ.ค. 

2560 
Boot Camp  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 90 

2 8 - 9 มี.ค. 2561 ทบทวนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
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ล าดับที่ 17 ชื่อ-สกุล นางรวิกานต์ ลือวงค์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26 มิ.ย.-14 ก.ค. 

2560 
Boot Camp  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 90 

2 14-16 ธ.ค. 2560 ประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพ 

มูลนิธิ AFS 18 

 
ล าดับที่ 18 ชื่อ-สกุล นางสาวโสภา สุก าปัง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19 ก.ย. 2560 การใช้โปรแกรม Kahoot ในการช่วยสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ศูนย์ฝรั่งเศส จ. พะเยา 8 
2 20 ก.ย. 2560 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ศูนย์ฝรั่งเศส จ. พะเยา 8 
3 22 พ.ค. 2560 DELF มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 8 

 
ล าดับที่ 19 ชื่อ-สกุล นายกฤษณ์ วาเพชร 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 - 9 มี.ค. 2561 ทบทวนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นางดารากร จางคพิเชียร 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26-28 เม.ย. 2560 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย

ระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 12  

2 21-22 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 12  

3 2-3, 9 ก.ย. 2560 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงแรมนครเถิน สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ไฮเวิลด์ โดย บริษัทไฮ

เวิลด์ จ ากัด 

26  

4 26 ม.ค. 2561 เข้าร่วมประชุมทางวิชาการน าเสนอความก้าวหน้า
โครงงานฐานวิจัยโรงเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 6  

5 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  
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ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26-28 เม.ย. 2560 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา

ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The 
Young Designer)  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12  

2 21 พ.ค. 2560 อบรมหลักสูตรบุคลากรแกนน าเพ่ือยกนะดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

หอประชุมดอยจอมทอง สพม.36 
พะเยา 

สพม.36 6  

3 26-27 ส.ค. 2560 อบรมการสร้างกิจกรรมและแผนการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองต่อนโยบาย 
Thailand 4.0 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 12  

4 26-28 ก.ย. 2560 ประชุมปฏิบัติการศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในระดับสากลของครูที่ท าหน้าที่เป็น
กรรมการตัดสินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพมหานคร 

สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 12  

5 5 ธ.ค. 2560 อบรมครูแกนน าเพ่ือขับเคลื่อน DLIT ภายในโรงเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6  
6 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.

2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  
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ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นางจีรพา กันทา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 16-18 ต.ค. 2560 การศึกษาไทยมุ่งไปสู่ 4.0 ด้วยกัน อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะวิทยาศาสตร์การ
เรียนรู้ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

2 16-18 ต.ค. 2560 เทคนิคการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ยุค 4.0 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

3 16-18 ต.ค. 2560 STEM Education for innovative teachers 1 ชั่วโมง 30 
นาที 

4 16-18 ต.ค. 2560 ทักษะ 7 C ของครู 4.0 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ 

3 ชั่วโมง 30 
นาที 

5 16-18 ต.ค. 2560 การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชีพ 
(PLC) เพ่ือการหาหัวข้อวิจัยของครู และผู้บริหาร
โรงเรียน 

3 ชั่วโมง 30 
นาที 

6 26-28 เม.ย. 2560 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 12  

7 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
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ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นางสาวสวรรยา ขวานเพชร 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 10-11 เม.ย. 2560 การประชุมครูเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 5 “System 

Thinking” 
ทีค การ์เด้นสปารีสอร์ท  

จังหวัดเชียงราย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 12 

2 3-4 มิ.ย. และ 1-2 
ก.ค. 2560 

วิทยากรให้ความรู้ในโครงการบรรยายผลทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12  

3 2-3, 9 ก.ย. 2560 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงแรมนครเถิน สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ไฮเวิลด์ โดย บริษัทไฮ

เวิลด์ จ ากัด 

26  

4 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26-28 เม.ย. 2560 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย

ระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 12  

2 27-28 พ.ค. 2560 เข้าร่วมกิจกรรม จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 12  
3 2-3, 9 ก.ย. 2560 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงแรมนครเถิน สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ไฮเวิลด์ โดย บริษัทไฮ

เวิลด์ จ ากัด 

26 
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ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 26 ม.ค. 2561 เข้าร่วมประชุมทางวชิาการน าเสนอความก้าวหน้าโครงงาน

ฐานวจิัยโรงเรยีนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 6 

5 12-15 มีนาคม 
2561 

อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

 
ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นางสาวอีสซา เดสสิ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-21 เม.ย. 2560 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ

ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 12 

2 26-28 เม.ย. 2560 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 12  

3 1-3 พ.ค. 2560 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 12 

4 3-4 มิ.ย. และ 1-2 
ก.ค. 2560 

วิทยากรให้ความรู้ในโครงการบรรยายผลทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12  
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ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นางสาวอีสซา เดสสิ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 2-3, 9 ก.ย. 2560 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงแรมนครเถิน สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ไฮเวิลด์ โดย บริษัทไฮ

เวิลด์ จ ากัด 

26 

6 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
แนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นายวินัย ตาระกา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3-4 มิ.ย. 2560 

1-2 ก.ค. 2560 
คณะกรรมการด าเนินโครงการขยายผลทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ 

24 

2 21-22 ส.ค. 
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา 

12  

3 25-26 ส.ค. 
2560 

การศึกษาอบรมและสัมมนาหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการ
จัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 12 
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ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นายวินัย ตาระกา (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 14-15 พ.ย. 

2560 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

5 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นายเจษฎาวัชส์ เสียงเย็น 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26-28 เม.ย. 

2560 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 12 

2 3-4 มิ.ย. 2560 
1-2 ก.ค. 2560 

วิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ.ร่วมกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

24 

3 21-25 ส.ค. 2560 วิทยากรกิจกรรมสอนติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 30 
4 1 ก.พ. 2561 ครูที่ปรึกษา รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ ในการน าเสนอ

ผลงานนักเรียน รายวิชา การสื่อสารและการน าเสนอ IS2 โรงเรียน
มาตรฐานสากลที่บริหารงานด้วยเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 

หอประชุม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

สพม. เขต 36 6 

5 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 
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ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นายพัทธพล วงศ์วาร 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 17-19 ม.ค. 2561 ศึกษาดูงาน Education Hub โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 18 

2 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

 
ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นางสาวอาภัทธา บุญยัง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26-28 เม.ย. 

2560 
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer)  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12  

2 21-22 ส.ค. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา สพม. เขต 36 

12 

3 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  
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ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นางสาวอาภัทธา บุญยัง (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 13-14 ก.ย. 2560 ผ่านการอบรมหลักสูตร 60000034 รุ่นที่ 1 “การพัฒนาสมรรถนะ

นักวิจัยทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Coaching Mentoring 
Supervision และ Professional Learning Community (PLC) 
เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่” 

โรงแรมพะเยาเกทเวย์   
จังหวัดพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 12  

5 16-18 ต.ค.2560 
13.30-17.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การ
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
การหาหัวข้อวิจัยของครูและผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการ 
EDUCA 2017 

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
(ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะวิทยาการเรียนรู้และ

ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 ชั่วโมง 30 
นาที 

6 16-18 ต.ค.2560 
9.00-12.30 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
ทักษะ 7C ของครู 4.0 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
(ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 ชั่วโมง 30 
นาที 

7 16-18 ต.ค. 2560 
15.30-17.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
STEM EDUCATION for Innovation Teachers 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

8 16-18 ต.ค. 2560 
13.30-15.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
เทคนิคการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุค 4.0 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

9 16-18 ต.ค. 2560 
11.00-12.30 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
การศึกษาไทย มุ่งไปสู่ 4.0 ด้วยกัน 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

10 16-18 ต.ค. 2560 
9.00-17.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง  
The International Conference 

8 
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ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล นางยอดกุศล ศรีทัน 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26-28 เม.ย. 

2560 
ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาต้น
ต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 12 

2 25-26 ส.ค. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนสู่การ
ประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2018)  

หอประชุมโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 

12 

3 16-18 ต.ค. 2560 
13.30-17.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การ
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
การหาหัวข้อวิจัยของครูและผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการ 
EDUCA 2017 

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม     
(ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 ชั่วโมง 30 
นาที 

4 16-18 ต.ค. 2560 
15.30-17.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง STEM 
EDUCATION for Innovation Teachers 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

5 16-18 ต.ค. 2560 
13.30-15.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
เทคนิคการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุค 4.0 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

6 16-18 ต.ค. 2560 
11.00-12.30 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
การศึกษาไทย มุ่งไปสู่ 4.0 ด้วยกัน 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

7 16-18 ต.ค. 2560 
9.00-17.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง The 
International Conference 

8  

8 14-15 ม.ค. 2561 วิทยากรการเข้าค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้นต้น ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 11 ชื่อ-สกุล นางยอดกุศล ศรีทัน (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
9 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

10 2-3 และ 9 ก.ย. 
2560 

ผ่านการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
อัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 ระดับต้น สถาบันคุรุพัฒนาได้
รับรองหลักสูตรนี้ รหัสวิชา 60210010 

สถาบันพัฒนาบุคลากร ไอ
เวิลด์ โดยบริษัท ไอเวิลด์ 

จ ากัด 

สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ไอเวิลด์ โดยบริษัท  

ไอเวิลด์ จ ากัด 

26  

 
ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3-5 ส.ค. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนาบุคลากร

เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่
ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  

สหวิทยาเขตภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา 

สหวิทยาเขตภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา  
สพม. เขต 36 

14  

2 21-22 ส.ค. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 12  

3 13-14 ก.ย. 2560 ผ่านการอบรมหลักสูตร 60000034 รุ่นที่ 1 “การพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Coaching 
Mentoring Supervision และ Professional Learning 
Community (PLC) เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แนว
ใหม่” 

โรงแรมพะเยาเกทเวย์   
จังหวัดพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 12 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 12 ชื่อ-สกุล นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 16-18 ต.ค. 2560 

9.00-17.00 น. 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง The 
International Conference 

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม     
(ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8  

5 16-18 ต.ค. 2560 
11.00-12.30 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
การศึกษาไทย มุ่งไปสู่ 4.0 ด้วยกัน 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

6 16-18 ต.ค. 2560 
15.30-17.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง STEM 
EDUCATION for Innovation Teachers 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

7 16-18 ต.ค. 2560 
9.00-12.30 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง ทักษะ 
7C ของครู 4.0 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

3 ชั่วโมง 30 
นาที 

8 16-18 ต.ค. 2560 
13.30-17.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การ
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
การหาหัวข้อวิจัยของครูและผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการ 
EDUCA 2017 

3 ชั่วโมง 30 
นาที 

9 16-18 ต.ค. 2560 
13.30-15.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
เทคนิคการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุค 4.0 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

10 26-28 เม.ย. 
2560 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาต้น
ต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 12 

11 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นางจามจุรี พรหมเผ่า 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3-4 มิ.ย. 2560 

1-2 ก.ค. 2560 
วิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ 

24 

2 10-11 มิ.ย. 2560 เข้าร่วมกิจกรรม “Systems Thinking” มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

12  

3 17-19 ส.ค.2560 อาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์และคณะ
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 

4 17-19 ส.ค. 2560 อาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18  

5 26-28 ก.ย. 2560 ผ่านการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่
มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากลของครูที่ท าหน้าที่เป็น
กรรมการตัดสินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
มหานาค กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18  

6 6 ก.ย. 2560 ครูผู้ฝึกสอนการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student 
STEM Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน 
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic 
Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 13 ชื่อ-สกุล นางจามจุรี  พรหมเผ่า (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 6 ก.ย. 2560 ครูผู้ฝึกสอนการประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา (STEM 

Invention Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน 
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic 
Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 

8 26 ม.ค. 2561 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการน าเสนอความก้าวหน้า
โครงงานฐานวิจัยโรงเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปีที่ 4 

หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

จังหวัดพะเยา 

โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

6  

9 3-4 ก.พ. 2561 ครูผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่าย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนบน ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
จังหวัดล าปาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12  

10 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

 
ล าดับที่ 14 ชื่อ-สกุล นางสุมิตรา จันแย้ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3-4 มิ.ย. 2560 

1-2 ก.ค. 2560 
วิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ 

24 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 14 ชื่อ-สกุล นางสุมิตรา จันแย้ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 20 ส.ค. 2560 ผ่านการอบรมหลักสูตรรหัส 60210019 การออกแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต
ใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

โรงแรมพะเยาเกทเวย์  
จังหวัดพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 6 

3 21-25 ส.ค. 2560 วิทยากรกิจกรรมสอนติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 36 

30  

4 9 ต.ค. – 18 พ.ย. 
2560 

วิทยากรพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน เตรียมรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และ
เตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

โรงเรียนพะเยาประสาธน์
วิทย์ ต าบลท่าจ าปี อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 36 

6  

5 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 15 ชื่อ-สกุล นางนงคราญ ยะตา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 3-4 มิ.ย. 2560 

1-2 ก.ค. 2560 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ 

24 
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ล าดับที่ 15 ชื่อ-สกุล นางนงคราญ  ยะตา (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 3 ก.ย. 2560 คณะกรรมการการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  
ในการประกวดสื่อ นวัตกรรมครู ประจ าปีการศึกษา 2560  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

พะเยา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 

6 

3 30-1 ก.ย.-ต.ค. 2560 อบรมโครงการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สาขา
ชีววิทยา 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

12 

4 16-18 ต.ค. 2560 อบรมครูตามโครงการคูปองครู 10,000 บาท เมืองทองธานี 
กรุงเทพมหานคร 

สพฐ. 18  

5 27 ก.พ. 2561 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2560 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับโรงเรียนดอก

ค าใต้วิทยาคม 

6 

6 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 
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ล าดับที่ 16 ชื่อ-สกุล  นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-21 เม.ย. 2560 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียน 

พะเยาพิทยาคม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
12 

2 26-28 เม.ย. 2560 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

12 

3 3 และ 5 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือขยายผลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพ
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

โรงเรียน 
ดงเจนวิทยาคม 

สหวิทยาเขตภูกามยาว จังหวัด
พะเยา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

14 

4 26-27 ส.ค. 2560 การสร้างกิจกรรมและแผนการเรียนรู้ เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 และตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12  

5 23 พ.ย. 2560 ศึกษาดูงานระบบบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

โรงเรียนจักรค าคณาทร  
จังหวัดล าพูน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 3 

6 5 ธ.ค. 2560 การอบรมครูแกนน าเพ่ือขับเคลื่อน DLIT ภายในโรงเรียน 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

6 

7 20-22 ธ.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมครูด้านดาราศาสตร์ หลักสูตรขั้นต้น โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ  
รีสอร์ท เชียงใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

22 
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ล าดับที่ 16 ชื่อ-สกุล  นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
8 10 ม.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการพัฒนา

ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และจัดท าหลักสูตรอบรม" 
โครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

3  

9 28 ม.ค. 2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อม
บุคลากรครู : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมาย
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โรงแรมลักษวรรณ  
รีสอร์ท 

จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกับ 

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

6  

10 28 ก.พ. 
- 4 มี.ค. 2561 

โครงการฝึกอบรมครูด้านดาราศาสตร์ หลักสูตรขั้นกลาง ศูนย์บริการข้อมูล
สารสนเทศและฝึกอบรม

ทางดาราศาสตร์  
อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

36  

11 8-9 มี.ค. 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12 

12 10-11 มี.ค. 2561 อบรมวิทยากรขยายผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ฟิสิกส์ ครั้งที่ 3 

โรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 12 

13 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 
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ล าดับที่ 17 ชื่อ-สกุล  นางปริยากร วงศ์ชัย 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26-28 เม.ย. 2560 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย

ระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา             
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 12 

2 3-4 มิ.ย. 2560 
1-2 ก.ค. 2560 

เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการขยายผลทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

32  

3 23-25 ก.ค. 2560 เข้าร่วมและเป็นกรรมการวิพากษ์โครงงาน การ
ประชุมวิชาการนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพฐ. 24 

4 21-22 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

5 26-27 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างกิจกรรมและ
แผนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 16 

6 14-16 ต.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดลองเคมีเสมือนจริง 
หัวข้อ ปริมาณสารสัมพันธ์” 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   
ไบเทคกรุงเทพมหานคร 

สสวท. ร่วมกับ 
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย  

24 
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ล าดับที่ 17 ชื่อ-สกุล  นางปริยากร วงศ์ชัย (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 14-16 ต.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้” 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค กรุงเทพมหานคร 

สสวท. ร่วมกับ 
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

24  

8 16 พ.ย. 2560 ได้ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและครอบครัว ใน
โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกของพ่อแม่เลิกเหล้า 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสส  
ครูดีไม่มีอบายมุข 

และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

8  

9 1 ก.พ. 2560 ครูที่ปรึกษา รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8  
10 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.

2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

 
ล าดับที่ 18 ชื่อ-สกุล นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 17-19 ส.ค. 2560 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันยอดรถพลังยาง เนื่องในงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 
อาคารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
18 ชั่วโมง 

2 3-4 มิ.ย. 2560 
1-2 ก.ค. 2560 

วิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

24 
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ล าดับที่ 18 ชื่อ-สกุล นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 16-18 ต.ค. 2560 

9.00-17.00 น. 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง The 
International Conference 

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม     
(ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8  

4 16-18 ต.ค. 2560 
11.00-12.30 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
การศึกษาไทย มุ่งไปสู่ 4.0 ด้วยกัน 

1 ชั่วโมง 
 30 นาที 

5 16-18 ต.ค. 2560 
9.00-12.30 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง ทักษะ 
7C ของครู 4.0 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

3 ชั่วโมง  
30 นาที 

6 16-18 ต.ค. 2560 
13.30-17.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การ
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
การหาหัวข้อวิจัยของครูและผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการ 
EDUCA 2017 

3 ชั่วโมง  
30 นาที 

7 16-18 ต.ค. 2560 
13.30-15.00 น. 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง 
เทคนิคการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุค 4.0 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

8 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียน 
พะเยาพิทยาคม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  
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ล าดับที่ 19 ชื่อ-สกุล นางลัดดาวัลย์ นันติตานนท์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26 – 28 เม.ย. 

2560 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  

2 1 – 3 พ.ค. 2560 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา 
(หลักสูตรที่ 1 โมดูล เล่นล้อวงกลม) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  

3 30 ก.ย. -   
1 ต.ค. 2560 

การฝึกอบรม หลักสูตร ก้าวไกลด้วยสื่อการสอนนอกกรอบ 
ด้วยเทคโนโลยี AR camera และ VR camera 

โลตัสปางสวนแก้ว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

สมาคมนักธุรกิจ 
เอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 

12 

4 10 ม.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการพัฒนา
ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และจัดท าหลักสูตรอบรม" 
โครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

3  

5 10 – 11 มี.ค. 
2561 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมวิทยากร
โรงเรียนศูนย์ขยายผล ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1” 

โรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

12  

6 12 – 15 มี.ค. 
2561 

การอบรม “หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โรงเรียน 

พะเยาพิทยาคม 

24 

7 19 – 21 มี.ค. 
2561 

ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รุ่นที่ 1 

ห้องนภาลัย โรงแรมวีซี 
อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

สพม. เขต 36 18 
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ล าดับที่ 20 ชื่อ-สกุล นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26 – 28 เม.ย. 

2560 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

2 10 ม.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการพัฒนา
ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และจัดท าหลักสูตรอบรม" 
โครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

3 

3 8-9 มี.ค. 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12 

4 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

 
ล าดับที่ 21 ชื่อ-สกุล นางอรชร ถาค า 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26 – 28 เม.ย. 

2560 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  
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ล าดับที่ 21 ชื่อ-สกุล นางอรชร ถาค า (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 3-5 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน สู่ประสิทธิภาพ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ร.ร.ดงเจนวิทยาคม 
(สหวิทยาเขตภูกามยาว) 

สหวิทยาเขตภูกามยาว  
จ.พะเยา สนง.เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 

18 

3 30 ก.ย. – 
1 ต.ค. 2560 

การฝึกอบรม หลักสูตร ก้าวไกลด้วยสื่อการสอนนอกกรอบด้วย
เทคโนโลยี AR camera และ VR camera ซึ่งผ่านการรับรอง
หลักสูตรการพัฒนาราชการครูของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่ 

สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็ม
อีรุ่นใหม่ 

12 

4 10 ม.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการพัฒนา
ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และจัดท าหลักสูตรอบรม" 
โครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

3 

5 8-9 มี.ค. 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12 

6 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  
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ล าดับที่ 22 ชื่อ-สกุล นางสุญาณี ปัญญา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26 – 28 

เม.ย.2560 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

2 1-3 พ.ค. 2560 การอบอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
(หลักสูตรที่1 โมดูล เล่นล้อวงกลม) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

3 30 ก.ย. – 
1 ต.ค. 2560 

การฝึกอบรม หลักสูตร ก้าวไกลด้วยสื่อการสอนนอกกรอบด้วย
เทคโนโลยี AR camera และ VR camera ซึ่งผ่านการรับรอง
หลักสูตรการพัฒนาราชการครูของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่ 

สมาคมนักธุรกิจ 
เอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 

12 

4 10 ม.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการพัฒนา
ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และจัดท าหลักสูตรอบรม" 
โครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

3 

5 8-9 มี.ค. 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12 

6 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 22 ชื่อ-สกุล นางสุญาณี ปัญญา (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 19-21 

มี.ค. 2561 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ STEM ศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 1 

โรงแรมวีซี   
อ.ดอกค าใต้  จ.พะเยา 

สพม. เขต 36 18 

 
ล าดับที่ 23 ชื่อ-สกุล นายสุวิทย์ เทพวงศ์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-21 เม.ย. 2560 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรที่ 1 โมดูล สเลอปี้) 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

2 26 – 28 เม.ย. 
2560 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

3 1-3 
พ.ค. 2560 

การอบอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
(หลักสูตรที่1 โมดูล เล่นล้อวงกลม) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

4 3-4 มิ.ย.60 
1-2 ก.ค.60 

โครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 24  

5 21-22 ส.ค.60 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การจัดการ

ศึกษาจังหวัดพะเยา 

12 

6 5 ธ.ค. 2560 ครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 23 ชื่อ-สกุล นายสุวิทย์ เทพวงศ์ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 30 ก.ย. – 

1 ต.ค. 2560 
การฝึกอบรม หลักสูตร ก้าวไกลด้วยสื่อการสอนนอกกรอบด้วย
เทคโนโลยี AR camera และ VR camera ซึ่งผ่านการรับรอง
หลักสูตรการพัฒนาราชการครูของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่ 

สมาคมนักธุรกิจ 
เอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 

12 

8 10 ม.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการพัฒนา
ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และจัดท าหลักสูตรอบรม" 
โครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

3  

9 8-9 มีนาคม 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12 

10 12-15 มีนาคม 
2561 

อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

11 19-21 
มีนาคม 2561 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ STEM ศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 1 

โรงแรมวีซี   
อ.ดอกค าใต้  จ.พะเยา 

สพม. เขต 36 18  

 
ล าดับที่ 24 ชื่อ-สกุล นางวิลัยพร ชัยเมือง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-21 เม.ย. 2560 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรที่ 1 โมดูล สเลอปี้) 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 24 ชื่อ-สกุล นางวิลัยพร ชัยเมือง (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 26 – 28 เม.ย. 

2560 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

3 1-3 พ.ค. 2560 การอบอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
(หลักสูตรที่1 โมดูล เล่นล้อวงกลม) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  

4 2-3,9 ก.ย. 2560 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 
ระดับต้น 

โรงแรมนครเถิน 
อ.เถิน จ.ล าปาง 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ไอเวิลด์ บริษัท ไอเวิลด์ 

จ ากัด 

26  

5 16-18 ต.ค. 2560 
 

การศึกษาไทย มุ่งไปสู่ 4.0 ด้วยกัน 
 

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
(ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค เมือง

ทองธานี 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2  
30 นาที 

6 16-18 ต.ค. 2560 
 

เทคนิคการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุค 4.0  
 

2 ชั่วโมง  
30 นาที 

7 16-18 ต.ค. 2560 
 

ทักษะ 7C ของครู 4.0 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ   3 ชั่วโมง  
30 นาที 

8 16-18 ต.ค. 2560 
 

การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือการหาหัวข้อวิจัยของครูและผู้บริหารโรงเรียน 

3 ชั่วโมง  
30 นาที 

9 16-18 ต.ค. 2560 
 

The International Conference 
 

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
(ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค เมือง

ทองธานี 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

8   



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 24 ชื่อ-สกุล นางวิลัยพร ชัยเมือง (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
10 10 ม.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการพัฒนา

ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และจัดท าหลักสูตรอบรม" 
โครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

3  

11 8-9 มี.ค. 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12 

12 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

13 19-21 มี.ค. 2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ STEM ศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 1 

โรงแรมวีซี   
อ.ดอกค าใต้  จ.พะเยา 

สพม. เขต 36 18 

 
ล าดับที่ 25 ชื่อ-สกุล นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 1-3 พ.ค. 2560 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 

โครงการบูรณาการสเต็มศึกษาระดับประถม (หลักสูตรที่ 1 
โมดูล เล่นล้อวงกลม) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวทร่วมกับ สพฐ 12  

2 20-21 พ.ค. 2560 อบรมทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ชีววิทยาให้กับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย 12 โรงเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

12  

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 25 ชื่อ-สกุล นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 30 ก.ย.-1 ต.ค 

2560 
อบรมหลักสูตรก้าวไกลด้วยสื่อการสอนนอกรอบด้วย
เทคโนโลยี AR cameraและVR camera 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สมาคมนักธุรกิจ 
เอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 

12  

4 5 ธ.ค. 2560 อบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสรเทศ(DLIT) 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6  

5 12-13 ม.ค. 2561 สังเกตการณ์ฝึกอบรมหลักสูตร “ค่ายปฎิบัติการวิทยาศาสตร์” 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12  

6 10 ม.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการพัฒนา
ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และจัดท าหลักสูตรอบรม" 
โครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

6  

7 3 ก.พ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาครู
โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดและจัดท าหลักสูตรอบรม 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

6  

8 10-11 มี.ค. 2561 อบรมความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาชีววิทยาให้กับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย 12 โรงเรียน
“โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผล
องค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน สู่
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

12 

9 12-15 มีนาคม 
2561 

อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 26 ชื่อ-สกุล นางกนกพร ช านาญยา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 1-3 พ.ค. 2560 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 

โครงการบูรณาการสเต็มศึกษาระดับประถม (หลักสูตรที่ 1 
โมดูล เล่นล้อวงกลม) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวทร่วมกับ สพฐ 12 

2 21 – 22 ส.ค. 
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา ( STEM Education ) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 12 

3 16 – 18 ต.ค. 
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา  กลุ่มย่อยเรื่อง ทักษะ 7C 
ของครู 4.0 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  

อาคารอิมแพ็ค 
ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

- คณบดีคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงการณ์
มหาวิทยาลัย 
- คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- คณบดีคณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 ชั่วโมง  
30 นาที 

4 16 – 18 ต.ค. 
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา   กลุ่มย่อยเรื่อง การใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC ) เพ่ือการ
หาหัวข้อวิจัยของครูและผู้บริหารโรงเรียน 

3 ชั่วโมง  
30 นาที 

5 16 – 18 ต.ค. 
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อยเรื่อง เทคนิคการ
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุค 4.0 

3 ชั่วโมง  
30 นาที 

6 16 – 18 ต.ค. 
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา   กลุ่มย่อยเรื่อง STEM 
EDUCATION for Innovative Teachers 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

7 16 – 18 ต.ค. 
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา   กลุ่มย่อยเรื่อง 
การศึกษาไทย มุ่งไปสู่ 4.0 ด้วยกัน 

2 ชั่วโมง  
30 นาที 

8 26 ม.ค. 2561 การประชุมทางวิชาการการน าเสนอความก้าวหน้าโครงงาน
ฐานวิจัยโรงเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  ปีที่ 4 

หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 6 

9 19 – 21 มี.ค. 
2561 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ STEM ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 1  

ห้อง นภาลัย โรงแรมวีซี  สพม. เขต 36 18  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 26 ชื่อ-สกุล นางกนกพร ช านาญยา (ต่อ) 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

10 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 27 ชื่อ-สกุล นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-21 เม.ย. 2560 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรที่ 1 โมดูล สเลอปี้) 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

2 26 – 28 เม.ย. 
2560 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  

3 1-3 
พ.ค. 2560 

การอบอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
(หลักสูตรที่1 โมดูล เล่นล้อวงกลม) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  

4 21 – 22 ส.ค. 
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา ( STEM Education ) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 12  

5 3 -4 มิ.ย. และ  
1 -2 ก.ค. 2560 

วิทยากรให้ความรู้ในโครงการขยายผลทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

24  

6 26 ม.ค. 2561 เข้าร่วมประชุมทางวิชาการน าเสนอความก้าวหน้าโครงงาน
ฐานวิจัยโรงเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 6  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 27 ชื่อ-สกุล นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 10 ม.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการพัฒนา

ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และจัดท าหลักสูตรอบรม" 
โครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

3  

8 12-15 มีนาคม 
2561 

อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

9 19 – 21 มี.ค. 
2561 

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รุ่นที่ 1  

ห้อง นภาลัย โรงแรมวีซี สพม. เขต 36 36 

 
ล าดับที่ 28 ชื่อ-สกุล นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8-9 มี.ค. 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนความรู้ผู้ก ากบัลูกเสอื-

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 
12  

2 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

3 19 – 21 มี.ค. 
2561 

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รุ่นที่ 1  

ห้อง นภาลัย โรงแรมวีซี สพม. เขต 36 36 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 29 ชื่อ-สกุล นายประภาส รวมปะระ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8-9 มี.ค. 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12 

2 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

3 19 – 21 มี.ค. 
2561 

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รุ่นที่ 1  

ห้อง นภาลัย โรงแรมวีซี สพม. เขต 36 36  

 
ล าดับที่ 30 ชื่อ-สกุล นางนิตยา ทาเป็ก 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 26 – 28 เม.ย. 
2560 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  

2 8-9 มีนาคม 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12  

3 12-15 มีนาคม 
2561 

อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  
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ล าดับที่ 31 ชื่อ-สกุล นายศุภชาติ สุทธิวานิช 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 12-15 มีนาคม 

2561 
อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 32 ชื่อ-สกุล นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 12-15 มีนาคม 

2561 
อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 33 ชื่อ-สกุล นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 12-15 มีนาคม 
2561 

อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

2 
19 – 21 มี.ค. 

2561 

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รุ่นที่ 1  

ห้อง นภาลัย โรงแรมวีซี สพม. เขต 36 36 
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ล าดับที่ 34 ชื่อ-สกุล นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26 – 28 เม.ย. 

2560 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  

2 3-4 มิ.ย. 2560 
1-2 ก.ค. 2560 

เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการขยายผลทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

และ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

32  

3 23 ก.ค. 2560 เข้าร่วมการประชุมวิชาการนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัด
แพร่ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8  

4 21-22 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16  

5 21-25 ส.ค. 2560 เป็นวิทยากรกิจกรรมสอนติวโอลิมปิกวิชาการ  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 
6 16 พ.ย. 2560 ได้ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและครอบครัว ในโครงการ

โพธิสัตว์น้อย ลูกของพ่อแม่เลิกเหล้า 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสส 

ร่วมกับ ครูดีไม่มีอบายมุข 
ร่วมกับเครือข่ายองค์กร

งดเหล้า 

8  

7 17 ม.ค.- 2 ก.พ. 
2561 

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( O-NET)  

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

8  

8 29 ม.ค.-14
ก.พ.2561 

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 ( O-NET) 

โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม 8  
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ล าดับที่ 34 ชื่อ-สกุล นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
9 1 ก.พ. 2561 ครูที่ปรึกษา รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8  
10 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 35 ชื่อ-สกุล นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

2 19 – 21 มี.ค. 
2561 

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รุ่นที่ 1  

ห้อง นภาลัย โรงแรมวีซี สพม. เขต 36 36  

 
ล าดับที่ 36 ชื่อ-สกุล นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 
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ล าดับที่ 36 ชื่อ-สกุล นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 19 – 21 มี.ค. 

2561 
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รุ่นที่ 1  

ห้อง นภาลัย โรงแรมวีซี สพม. เขต 36 36 

 
ล าดับที่ 37 ชื่อ-สกุล นายวิรัตน์ ไชยสุ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26 – 28 เม.ย. 

2560 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

2 3-4 มิ.ย., 1-2 ก.ค. 
2560 

โครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มหิดลวิทย์ฯ 24 

3 16-18 ต.ค. 2560 การศึกษาไทยมุ่งไปสู่ 4.0 ด้วยกัน อิมแพ็ค เมืองทองธานี คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 ชั่วโมง  
30 นาที 

4 16-18 ต.ค. 2560 เทคนิคการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุค 4.0 3 ชั่วโมง  
30 นาที 

5 16-18 ต.ค. 2560 ทักษะ 7C ของครู 4.0 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 3 ชั่วโมง  
30 นาที 

6 16-18 ต.ค. 2560 การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพ่ือ
การหาหัวข้อวิจัยของครูและผู้บริหารโรงเรียน 

3 ชั่วโมง  
30 นาที 

7 16-18 ต.ค. 2560 The International Conference 8 ชั่วโมง  
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ล าดับที่ 37 ชื่อ-สกุล นายวิรัตน์ ไชยสุ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
8 8-9 มี.ค. 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12  

9 12-15 มี.ค. 2561 อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โรงเรียน

พะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 38 ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 26-28 เม.ย. 2560 ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ

ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ต้นต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 18 

2 27-28 พ.ค. 2560 เข้าร่วมกิจกรรม “จิตตปัญญาศึกษา” โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 

โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

12 

3 3-4 มิ.ย. 2560 
1-2 ก.ค. 2560 

คณะกรรมการด าเนินโครงการขยายผลทางวิชากรด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ 

24  

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 38 ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 10-11 มิ.ย. 2560 เข้าร่วมกิจกรรม “Systems Thinking” โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท 

แอนด์ สปา 
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
12 

5 17-19 ส.ค.2560 อาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์และคณะ
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 

อาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

18  

6 21-22 ส.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36 12  

7 6 ก.ย. 2560 ครูผู้ฝึกสอนการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student 
STEM Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน 
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic 
Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 

8 26 ม.ค. 2561 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการน าเสนอความก้าวหน้า
โครงงานฐานวิจัยโรงเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปีที่ 4 

หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

6 

9 1 ก.พ. 2561 เข้าร่วมและเป็นกรรมการการน าเสนอผลงานนักเรียน 
รายวิชา การสื่อสารและการน าเสนอ IS2 โรงเรียนเกณฑ์
มาตรฐานสากลที่บริหารงานด้วยเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 38 ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
10 12-15 มีนาคม 

2561 
อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24  

 
ล าดับที่ 39 ชื่อ-สกุล นายสุทัศน์ บุญเลิศ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-21 เม.ย. 2560 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรที่ 1 โมดูล สเลอปี้) 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12 

2 26 – 28 เม.ย. 
2560 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (หลักสูตรที่ 1 โมดูล The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  

3 1-3 พ.ค. 2560 การอบอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
(หลักสูตรที่1 โมดูล เล่นล้อวงกลม) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท ร่วมกับ สพฐ. 12  

4 27-28 พ.ค. 2560 กิจกรรมจิตปัญญา โรงแรมทีคการ์เด้น และ
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ

ตะวัน 

ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 

5 10-11 มิ.ย. 2560 กิจกรรม System Thinking โรงแรมทีคการ์เด้น ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

287 

ล าดับที่ 39 ชื่อ-สกุล นายสุทัศน์ บุญเลิศ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
6 22-23 ก.ค. 2560 ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิค

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 

7 30 ก.ย. -  
1 ต.ค.2560 

การฝึกอบรมหลักสูตร ก้าวไกลด้วยสื่อการสอนนอกกรอบ
ด้วยเทคโนโลยี AR camera และ VR camera ซึ่งผ่านการ
รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงแรมโลตัส 
ปางสวนแก้ว จังหวัด

เชียงใหม่  

สมาคมนักธุรกิจ 
เอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 

12 

8 26 ม.ค. 2661 การประชุมทางวิชาการการน าเสนอความก้าวหน้าโครงงาน
ฐานวิจัยโรงเรียนโครงการเพาะพันธ์ปัญญา ปีที่ 4 

หอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

6 

9 8-9 มีนาคม 2561 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

12 

10 12-15 มีนาคม 
2561 

อบรม หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 

 
 
  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 

 
ล าดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นายกิตติภณ   เพียรจริง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8-9 ม.ีค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ- 

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

 
ล าดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นายวิทวัส   วงค์คม 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 27-29 ม.ค 60 แข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ครั้งที่ 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
2 8-9 ม.ีค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ- 

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

 
ล าดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นายสิรวงษ์    วงค์ไชย 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 

1 30 ก.ย.-1 ต.ค. 60 หลักสูตรแซ่บอย่างเป็นทางการ ณ เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์
เดน จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14 

2 8-9 ม.ีค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

 
  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นางผุสดี    วัชรสกุลวงศ์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 27-29 ม.ค. 60 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายห้องเรียนวิทย์, คณิต

กลุ่มภาคเหนือตอนบน 
7 

2 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
3 3-4 มิ.ย. 60 โครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
4 1-2 ก.ค. 60 โครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
5 30 ก.ย.-1 ต.ค. 60 หลักสูตรแซ่บอย่างเป็นทางการ ณ เชียงใหม่ ฮอลิเดย์  

การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
14 

6 9 พ.ย. 60 การสอบธรรมสนามหลวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม แม่กองสนามหลวง 7 
7 10 ม.ค. 61 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายใน

จังหวัดและการจัดท าหลักสูตรอบรมปีงบประมาณ  2561 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 4 

 
ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางรัตนาภรณ์  ภิญโญฤทธิ์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค. 60 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์
ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 5 ธ.ค. 60 อบรมครูแกนน าเพ่ือขับเคลื่อน DLIT ภายในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

3 8-9 ม.ีค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ- 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นางอารีรัตน์    นาแพร่ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 30 ก.ย.-1 ต.ค. 60 หลักสูตรแซ่บอย่างเป็นทางการ ณ เชียงใหม่ ฮอลิเดย์  

การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
14 

2 8-9 ม.ีค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ- 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

 
ล าดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นายปิติ    โกฏิยา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค. 60 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์
ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 8-9 ม.ีค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ- 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

 
ล าดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นายชัยพฤกษ์ บุญเรือง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 5 ธ.ค. 60 อบรมครูแกนน าเพ่ือขับเคลื่อน DLIT ภายในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

2 8-9 ม.ีค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 
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ล าดับที่ 9 ชื่อ-สกุล นายประภาส   ปิยะโกศล 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8-9 ม.ีค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ- 

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

 
ล าดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นางสาวจันทร์จิรา    เตชะวงค์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8-9 ม.ีค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ- 

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

 
ล าดับที่ 11 ช่ือ-สกุล นายเฉลิมพล   ปาค า 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8-9 มีนาคม  

2561 
การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ- 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14 

 
ล าดับที่ 12 ช่ือ-สกุล นางสาวกันยา   กันทะ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8 ม.ค. 60 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สู่ศาสตร์
ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 13 ช่ือ-สกุล นางเสาวลักษณ์   พันธ์พัฒนกุล 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 27-29 ม.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ครั้งที่ 5 รร.พะเยาพิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
14 

2 29 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7 
 

  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 
ล าดับที่ 1 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-21  

เม.ย.2560 
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมโครงการการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
ปีพ.ศ.2560 

ห้องโสตฯ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

สพฐ.ร่วมกับ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ศูนย์ฝึกอบรม 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

12 

2 4-6  
ส.ค.2560 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนส าเร็จรูปบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

สพฐ.ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม 

12 

3 19-20  
ส.ค.2560 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ ในศตวรรษที่ 21 

โรงแรมพะเยาเกทเวย์ 
จังหวัดพะเยา 

สพฐ.ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 

4 9-10  
ต.ค.2560 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) รูปแบบ “PLC ชมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

5 5 ธ.ค.2560 การอบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

สพฐ.ร่วมกับ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

 

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 1 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
6 28 ม.ค.2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เตรียมความพร้อม

บุคลากรครู”พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมาย
หลักสูตรแกนกลาง2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ห้องประชุม 
โรงแรมลักษวรรณ จังหวัด

เชียงราย 

สพม.36 ร่วมกับ 
บริษัทอักษร  

เอ็ดเคชั่น จ ากัด 

6 

7 3-4 มี.ค.2561 อบรมกระบวนการน าเสนองาน การสร้างคลิปวิดีโอด้วย
โปรแกรม Sony Vegas 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมกับ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

8 5-6 มี.ค.2561 อบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์หลักสูตร“การสร้าง Mobile 
Application ด้วยโปรแกรม App Inventor” 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมกับโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 

12 

9 7-8 มี.ค.2561 กิจกรรมน าเสนอผลงาน “วันแห่งการค้นพบ : SumSung 
Discovery” 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพะเยา 

พิทยาคม 

มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมกับโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 

12 

10 23 พ.ย. 2560 ศึกษาดูงานโปรแกรมระบบบริหารกลุ่มวิชาการ โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

11 18-19 ก.ค.2560 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการ 
Hub Education 

โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
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ล าดับที่ 2  นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 20-21 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อ

ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน” ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศ แกนน าเด็กและ
เยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความ
เป็นพลเมือง  

ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา  
จ.พะเยา 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วม
พัฒนาไทย 

12 

2 27-28 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBEC QA)   

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

3 29 มี.ค. 2560 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

4 september 10, 
2017 

IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION  
Sivaporn liamsiriwattana 
Is hereby granted this certification for having 
demonstrated basic computer hardware, software 
and Internet knorledge and skills through the 
successful completion of the examinations 
comprising IC3 

GLOBAL DIGITAL 
LITERACY CERTIFICATION 

Persident and Chief 
Executive Officer 
Pearson VUE 

12 

5 6 ก.ย. 2560 อบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  งาน Thailand  STEM 
Festival and ASEAN 
Academic Symposium 
2017 ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

6 
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ล าดับที่ 2  นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
6 20 ส.ค. 2560 อบรมหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา

ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 
12-13 , 19-20 ส.ค. 2560 และมีสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ของ
หลักสูตรทุกประการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงราย 

ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงราย 

6 

7 21-22 ส.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จังหวัด
พะเยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

12 
 
 
 

8 25 ก.ย.2560 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล (รหัสหลักสูตร 
60991447) ระยะเวลา 2 วัน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยบริษัท เออาร์
ไอที จ ากัด 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

12 

9 29 ก.ค.2560 อบรมหลักสูตรการสร้างภาพลักษณ์สู่ครูไทยยุคไทยแลนด์ 
4.0 Branding Instructor Building For Thailand 4.0 
โครงการหลักสูตรพัฒนาครูประจ าการของสถาบันคุรุพัฒนา 

ณ โรงแรมดุสิต  ไอส์แลนด์ รี
สอร์ท เชียงราย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

8 

10 1-2 มี.ค. 2560 อบรมติดตั้งระบบ Computer & Network ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
11 3-4 มี.ค. 2560 อบรมหลักสูตร กระบวนการน าเสนองานด้วยกาสร้างคลิปวิดีโอ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
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ล าดับที่ 2  นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
12 5-6 มี.ค. 2560 อบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือประยุกต์ใช้หลักสูตรการสร้าง 

Mobile Application ด้วยโปรแกรม App Inventor 
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

13 19-21 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
STEM ศึกษาเพ่ือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 1 

ณ ห้องนภาลัย โรงแรมวีซี 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด
พะเยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา 
พะเยา เขต 36 

12 

 
ล าดับที่ 3 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 20-21 มี.ค.2560 การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยา 
สสส. และมูลนิธิ

อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 
12 

2 27-28 มี.ค.2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBEC QA) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
12 

3 29 มี.ค.2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
6 

4 21-23 พ.ค.2560 สร้างพลังการเรียนรู้ ครูแห่งศตวรรษใหม่ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
แอนด์สปา จ.นครปฐม 

สพฐ และ บ.ไทยซัมซุง 
อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 

18 

5 29 ก.ย.2560 ศาสตร์พระราชา Active Learning สู่คุณภาพที่ยั่งยืน 
Thailand 4.0 

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
บริษัท อัมรินทร์ บุ๊ค 

เซนเตอร์ จ ากัด 
6 

6 30 ก.ย.-1 ต.ค.
2560 

หลักสูตร วิธีการขโมยความส าเร็จจากอนาคต โรยัลเพนนินซูลา จังหวัด
เชียงใหม่ 

สมาคมนักธุรกิจ SME 
รุ่นใหม่ 

12 
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ล าดับที่ 3 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 26-28 เม.ย.2560 หลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ต้อนต้น 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท.และ สพฐ. 
12 

8 5 ธ.ค.2560 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

 
ล าดับที่ 4 นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19 มี.ค. 2561 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กิจกรรม 

PLC ครูที่ปรึกษาการอ่าน ระหว่างวันที่ 8 พ.ย. 2560 ถึง  
16 มี.ค. 2561 งานห้องสมุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม งานห้องสมุด  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

2 7-8 มี.ค. 2561 กิจกรรมน าเสนอผลงาน  
“วันแห่งการค้นพบ : Samsung Discovery Day” 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ Samsung 
Smart Learning Center  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

3 5-6 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตรการสร้าง Mobile Application ด้วย
โปรแกรม App Inventer 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 
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ล าดับที่ 4 นางสาวสุพัฒน์  ยังม่ัง (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 3-4 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร กระบวนการน าเสนองานด้วยการสร้างคลิปวิดีโอ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

5 1-2 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร การติดตั้งระบบ Computer & Network โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

6 5 ธ.ค. 2560 อบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ DLIT  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

7 24-25 ก.ย. 2560 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย 

บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 12 

8 19-21-เม.ย. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12 

9 27-28 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBEC QA) 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

 
 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 5  นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 29 มี.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หอประชุมโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

2 26-28 เม.ย. 2560 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18 

3 5-7 ส.ค. 2560 ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Arduino เบื้องต้น” คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

12 

4 5 ธ.ค. 2560 อบรมครูแกนน า การพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

5 29-31 ม.ค.  2561 อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
พัสดุ เพ่ือก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 4 

โรงแรมแกรนด์ 
ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพ ฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 

6 1-2 มี.ค. 2561 อบรมการติดตั้งระบบ Computer & Network ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

7 3-4 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร กระบวนการน าเสนองานด้วยการสร้างคลิป
วิดีโอ 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

8 5-6 มี.ค. 2561 อบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือประยุกต์ใช้ Mobile 
Application ด้วย App Inventor 

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
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ล าดับที่ 5  นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
9 7-8 มี.ค. 2561 เข้าร่วงกิจกรรมน าเสนอผลงาน “วันแห่งการค้นพบ : 

Samsung Discovery Day” 
ห้องโสต โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โครงการ Samsung 
Smart Learning 
Center 

12 

10 19-21 มี.ค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
STEM ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 1 

ห้องนภาลัย โรงแรม วีซี  
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด
พะเยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 

12 

 
ล าดับที่ 6 นายยศ  กันทายวง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 5 ธ.ค.60 อบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
โรงเรียนพะเยา 

พิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

2 24-25 ก.ย.60 ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับ
มาตรฐานสากล 

ม.ราชภัฏเชียงราย สพฐ. 
12 

3 19-20 ส.ค. 60 การพัฒนาสื่อการสอนสามมิติเสมือนจริง ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ สพฐ. 12 
4 1-2 มี.ค. 60 อบรมการติดตั้งระบบ Computer&Network โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
5 3-4 มี.ค. 60 อบรมการกระบวนการน าเสนองานด้วยการสร้างคลิปวีดีโอ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
6 5-6 มี.ค. 60 อบรม Mobile Application ด้วย App Inventor โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
7 7-8 มี.ค. 60 เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงาน Samsung Discovery Day โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
8 19-21 มี.ค. 60 อบรมการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา โรงแรมวีซี อ.ดอกค าใต้ สพม.36 12 
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ล าดับที่ 7  นายวรันย์  ปัญญา 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 5-6 ก.ค. 60 การใช้งานชุดกล่องสมองกล ม.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรม 12 
2 5-7 ส.ค. 60 การใช้งานบอร์ด Arduino ม.ราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาศาสตร์ 12 
3 21-22 ส.ค.60 การจัดการเรียน STEM ร.ร.พะเยาพิทยาคม สพม.35 12 
4 2-3 ก.ย.60 การสร้างสื่อ Animation 2 D ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.พะเยาพิทยาคม 12 
5 5 ธ.ค. 60 อบรมครูแกนน า DLIT ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.พะเยาพิทยาคม 6 
6 14-15 ม.ค.61 วิทยากรค่ายห้องเรียนพิเศษ ร.ร.พะเยาพิทยาคม ร.ร.พะเยาพิทยาคม 12 
7 1 ก.พ.61 ครูทีปรึกษารายวิชา IS ห้องประชุม ร.ร.พะเยาพิทยาคม 6 

 
ล าดับที่ 8  นายอภิวัฒน์  พวงล าใย 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 7-8 มี.ค. 2561 กิจกรรมน าเสนอผลงาน  

“วันแห่งการค้นพบ : Samsung Discovery Day” 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ Samsung 

Smart Learning 
Center  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

2 5-6 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตรการสร้าง Mobile Application ด้วย
โปรแกรม App Inventer 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร-์

สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 
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ล าดับที่ 8  นายอภิวัฒน์  พวงล าใย (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 3-4 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร  

กระบวนการน าเสนองานด้วยการสร้างคลิปวิดีโอ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร-์
สารสนเทศ  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

4 1-2 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร 
การติดตั้งระบบ Computer & Network 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

12 

5 5 ธ.ค. 2560 อบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ DLIT  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

6 24-25 ก.ย. 2560 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย 

บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 12 

7 6 ก.ย. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 6 
 
ล าดับที่ 9  นางราตรี  ค าปัน 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 21-23 พ.ค.2560 สร้างพลังการเรียนรู้ ครูแห่งศตวรรษใหม่ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท

แอนด์สปา จ.นครปฐม 
สพฐ และ บ.ไทยซัมซุง 
อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 

18 
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ล าดับที่ 9  นางราตรี  ค าปัน 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
2 5-6 ส.ค.2560 การประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โรงแรมพีเอ็ม เพลส  

จ.พะเยา 
วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 

3 21-22 ส.ค. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

12 

4 17 ต.ค. 2560 ศึกษาดูงาน วิจัยชุมชนสร้างคนแกร่ง : โครงงานและการ
เรียนรู้ในศตวรรษใหม่ โครงการ Samsung Smart 
Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพฐ และ บ.ไทยซัมซุง 
อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 

6 

5 15-17 ต.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ฟัง เล่า เพ่ือเข้าใจ การประเมิน
และติดตามผลโครงการด้วยวิธี Narrative Research” 

โรงแรมรามาการ์เดนส์ 
กรุงเทพฯ 

สพฐ และ บ.ไทยซัมซุง 
อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 

18 

6 5 ธ.ค.2560 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 

7 1-2 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร 
การติดตั้งระบบ Computer & Network 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

8 3-4 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร  
กระบวนการน าเสนองานด้วยการสร้างคลิปวิดีโอ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 
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ล าดับที่ 9  นางราตรี  ค าปัน 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
9 5-6 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตรการสร้าง Mobile Application ด้วย

โปรแกรม App Inventer 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

10 19 มี.ค. 2561 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กิจกรรม 
PLC ครูที่ปรึกษาการอ่าน ระหว่างวันที่ 8 พ.ย. 2560 ถึง  
16 มี.ค. 2561 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม งานห้องสมุด  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

 
ล าดับที่ 10  นางจิรปรียา  ชัยทะ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-21 เม.ย. 2560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณา

การสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตที่ 1 
โมดูล สเลอปี้) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 

2 26-28 เม.ย. 2560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตที่ 1 
โมดูล The young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 
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ล าดับที่ 10  นางจิรปรียา  ชัยทะ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 1-3 พ.ค.2560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณา

การสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรที่ 1 
โมดูล เล่นล้อวงกลม) 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 

4 17 ก.ค. 2560 ศึกษาดูงาน วิจัยชุมชนสร้างคนแกร่ง : โครงงานและการ
เรียนรู้ในศตวรรษใหม่ โครงงการ Samsung Smart 
Learning Center “ซัมซุง  สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลค
โทรนิคส์ จ ากัด 6 

5 19-20 ส.ค. 2560 รหัส 60210019 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงแรมพะเยาเกทเวย์  
จ.พะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
18 

6 23-24 ก.ย. 2560 ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digigtal Literacy) ในระดับ
มาตรฐานสากล (รหัสหลักสูตร 60991447) ระยะเวลา 2 วนั 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 
12 

7 5 ธ.ค. 2560 การอบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีวสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
6 

8 1-2 มี.ค. 2561 การติดตั้งระบบ COMPUTER & NETWORK โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
9 3-4 มี.ค. 2561 กระบวนการน าเสนองานด้วยการสร้างคลิปวีดีโอ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
10 5-6 มี.ค. 2561 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือประยุกต์ใช้ หลักสูตรการสร้าง 

Mobile Application ด้วยโปรแกรม App Inventor  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

11 7-8 มี.ค. 2561 เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงาน “วันแห่งการค้นพบ : 
Samsung Discovery Day”  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 
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ล าดับที่ 10  นางจิรปรียา  ชัยทะ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
12 24-26 มี.ค. 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็ม

ศึกษา หลักสูตรครูพ่ีเลี้ยง STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเขต1 
พะเยา 

สพฐ. 18 

 
ล าดับที่ 11  นางพัชรี  สารงาม 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 7-8 มี.ค. 2561 กิจกรรมน าเสนอผลงาน  

“วันแห่งการค้นพบ : Samsung Discovery Day” 
 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ Samsung 
Smart Learning 

Center  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

2 5-6 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตรการสร้าง Mobile Application ด้วย
โปรแกรม App Inventor 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

3 3-4 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร  
กระบวนการน าเสนองานด้วยการสร้างคลิปวิดีโอ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

4 5 ธ.ค. 2560 
อบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ DLIT  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 11  นางพัชรี  สารงาม (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
5 1-2 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร 

การติดตั้งระบบ Computer & Network 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์-สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

6 5-7 ส.ค. 2560 การอบรมการประยุกต์การจัดการเรียนรู้ Active learning โรงเรียนภูวดลรีสอร์ท  
จ. เชียงราย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
30 

7 26-28 พ.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 
8 1-3 พ.ค. 2560 ผ่านการอบรมเชิงหลักสูตรครูสะเต็มศึกษาทางไกล โครงการ

บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา (หลักสูตรที่ 1  
เล่นวงล้อ วงกลม) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 
18 

9 26-28 เม.ย.2560 ผ่านการอบรมเชิงหลักสูตรครูสะเต็มศึกษาทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา (หลักสูตรที่ 1  
The Young Designer) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 
18 

10 19-21 เม.ย.2560 ผ่านการอบรมเชิงหลักสูตรครูสะเต็มศึกษาทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา (หลักสูตรที่ 1  
โมดูลสะเลอปี้) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 
18 

11 27-28 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBEC QA) 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
12 

12 20-21 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อ
ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน” 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา จ.พะเยา 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วม
พัฒนาไทย ร่วมกับ สสส. 

12 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 12  นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19 มี.ค. 2561 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กิจกรรม 

PLC ครูที่ปรึกษาการอ่าน ระหว่างวันที่ 8 พ.ย. 2560 ถึง  
16 มี.ค. 2561 งานห้องสมุด  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม งานห้องสมุด  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

2 7-8 มี.ค. 2561 กิจกรรมน าเสนอผลงาน  
“วันแห่งการค้นพบ : Samsung Discovery Day” 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ Samsung 
Smart Learning Center  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

3 5-6 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตรการสร้าง Mobile Application ด้วย
โปรแกรม App Inventer 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-

สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

4 3-4 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร กระบวนการน าเสนองานด้วยการสรา้งคลิปวิดโีอ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-

สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

5 1-2 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร การติดตั้งระบบ Computer & Network โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-

สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

6 5 ธ.ค. 2560 อบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ DLIT  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 12  นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
7 24-25 ก.ย. 2560 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล 

(Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย 

บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 12 

8 21-22 ส.ค. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษา 
 จังหวัดพะเยา 

12 

9 27-28 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBEC QA) 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 12 

10 20-21 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน” 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา จ.พะเยา 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วม
พัฒนาไทย ร่วมกับ สสส. 

12 

 
ล าดับที่ 13   นางสาวจิรสุดา กุมาลี 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 7-8 มี.ค. 2561 กิจกรรมน าเสนอผลงาน  

“วันแห่งการค้นพบ : Samsung Discovery Day” 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ Samsung 

Smart Learning Center  
12 

2 5-6 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตรการสร้าง Mobile Application ด้วย
โปรแกรม App Inventer 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-

สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 13   นางสาวจิรสุดา กุมาลี (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 3-4 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร  

กระบวนการน าเสนองานด้วยการสร้างคลิปวิดีโอ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
สารสนเทศ  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

4 1-2 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตร 
การติดตั้งระบบ Computer & Network 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-

สารสนเทศ  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

12 

5 5 ธ.ค. 2560 อบรมครูแกนน า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โครงการ DLIT  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

7 21-22 ส.ค. 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จ.พะเยา 

12 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาตนเองของครู 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
ล าดับที่ 1 ชื่อ – สกุล นางสุนิศา  หงษ์ทอง 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 12 มี.ค.60 T CAS 61  การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง    

ปีการศึกษา 2561 
หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทปอ. (สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย) 

8 

2 30 ส.ค. 60 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
มัธยมศึกษาเขต 36 

ศูนย์แนะแนว  
สพม. เขต 36 

8 

3 20 ก.ย. 6 นโยบายเส้นทางการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ห้องประชุมสุดดี 1  โรงแรม
เอ็มบูทีค รีสอร์ท จ.เชียงราย 

ศูนย์แนะแนว   
สพม.เขต 36 

8 

4 1  ก.ย 60 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 
จ. เชียงใหม่ 

ม.ราชภัฏเชียงใหม ่ 8 

5 15 ก.ย  60 การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 8 
  

ล าดับที่ 2 ชื่อ – สกุล นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 4 พ.ย. 2560 “TU  Lampang  Open  House 2017” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ศูนย์ล าปาง  จังหวัดล าปาง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ล าปาง 
8 ชั่วโมง 

2 14 มิ.ย. 2560 
 

จากมืออาชีพสู่ความเป็นครูยุคใหม่ 
 (PIM Train the Trainer Program) ครั้งที่ 26  
ตอน “Coaching ให้ได้ใจ สู่การเป็นครูมืออาชีพ”  

ณ โรงแรมเวียงลคอร 
จังหวัดล าปาง 

 

สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

8 ชั่วโมง 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 2 ชื่อ – สกุล นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล (ต่อ) 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 28 พ.ค. 2560 

 
 โครงการชี้แจงท าความเข้าใจระบบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (ปีการศึกษา 2561)  

ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ชั่วโมง 

4 14 ก.ค. 2560 งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 3 
โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 

ณ ห้องประชุมค ามอกหลวง 
ชั้น 5 (อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
(E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง  จังหวัดเชียงราย  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  8 ชั่วโมง 

5 9 พ.ย. 2560  จากมืออาชีพสู่ความเป็นครูยุคใหม่ (PIM Train the 
Trainer Program) ตอน “ครูนักโค้ช เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน”  

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 

 

สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

8 ชั่วโมง 

6  ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาและการแนะแนว  
เพ่ือพัฒนานักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ณ โรงแรม   จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 16ชั่วโมง 

 
ล าดับที่ 3 ชื่อ – สกุล นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 22-25 มิ.ย. 2560 ประชุมปฏิบัติการออกแบบและจัดท าเนื้อหาในเว็บไซต์

ทางการแนะแนวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงแรมบียอนด์สวีท 
กรุงเทพฯ 

สพฐ. 12 

2 20-23 ก.ค. 2560 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาในเว็บไซต์
ทางการแนะแนวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงแรมบียอนด์สวีท 
กรุงเทพฯ 

สพฐ. 12 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

314 

ล าดับที่ 3 ชื่อ – สกุล นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล (ต่อ) 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
3 3-6 ส.ค. 2560 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหาในเว็บไซต์

ทางการแนะแนวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ สพฐ. 12 

4 16 ก.ย. 2560 อบรมเพ่ือพัฒนาครูอย่างครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ 
2560  หลักสูตร “ค้นพบพรสวรรค์ ปั้นอาชีพในฝัน” 

โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ สพฐ. 8 

5 17 ก.ย. 2560 อบรมเพ่ือพัฒนาครูอย่างครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ 
2560  หลักสูตร “กระจกส่องนิสัย หยั่งรู้ใต้ส านึก” 

โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ สพฐ. 8 

6 26 ก.ย. 2560 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

โรงแรมเอ็มบูทีค  รีสอร์ท 
เชียงราย 

สพม. เขต36 8 

7 29 มี.ค. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางออกของปัญหาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

หอประชุมโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 

 
ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล   นางสาวปนัสยา   แก่นพล 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19 ม.ิย. 2560 ประชุมเครือข่ายภาคีอ าเภอเมืองในการท างานด้านเยาวชน

ในเรื่อง HIV/เอดส์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา  

มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา 6 

2 23 ส.ค. 2560 เข้าร่วมโครงการ ”School Ending AIDS model” มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา 6 
3 26-27 ส.ค. 2560 ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือพัฒนา

นักเรียนในศตวรรษที่ 21 
โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
12 

 

 



 

 

 

 

ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 
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ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล   นางสาวปนัสยา   แก่นพล (ต่อ) 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 13 ก.ย. 2560 แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

โรงเรียนจุนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

6 

5 28-29 ก.ย. 2560 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การรับ
นักศึกษาเชิงรุกในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

12 

6 9 พ.ย. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครู
ยุคใหม่ (PIM Train the Trainer Program) ครั้งที่ 89 
ตอน ครูนักโค้ชเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนแห่งอนาคต 

โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์ 
รีสอร์ท เชียงราย 

สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

6 

7 1 ธ.ค. 2560 ศึกษาดูงานและการรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง จังหวัดล าปาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง จังหวัดล าปาง 

6 

8 14 ธ.ค. 2560 แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 (ระดับภาค) 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12 

9 18-21 ธ.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรเครือข่าย
เยาวชนสืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด  
(รุ่นที่1) 

โครงการพัฒนาดอยตุง 
พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น และโรงแรม
เกรทเธอร์ แม่โขง ลอร์จ 
จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด กระทรวงยุติธรรม 

24 

10 11 ม.ค. 2561 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สวนพฤกษศาสตร์ พระนาง
เจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 6 
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ล าดับที่ 4 ชื่อ-สกุล   นางสาวปนัสยา   แก่นพล (ต่อ) 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
11 31 ม.ค. 2561 กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ  หอประชุม โรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 
งานแนะแนว โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

6 

12 5-6 ก.พ. 2561 โครงการอบรมบุคลากรสถานศึกษาในการช่วยเหลือเด็ก
เสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรมและการเรียนรู้กลุ่มเด็กวัยเรียน
ละวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรม
สุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 

12 

13 19-24 ม.ีค. 2561 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรเครือข่าย
เยาวชนสืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด  
(รุ่นที่2) 

โครงการพัฒนาดอยตุง 
พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น และโรงแรม
เกรทเธอร์ แม่โขง ลอร์จ 
จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด กระทรวงยุติธรรม 

24 

 
ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางอภิญญา  โยธามาศ 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 5-6 ส.ค. 2560 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม Save The World จังหวัดน่าน ธนาคารโรงเรียนและ

ธนาคารออมสิน 
16 

2 22-23 ส.ค. 2560 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมเวียงลคอร จังหวัด
ล าปาง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 16 

3 30-31 ส.ค. 2560 การให้ค าปรึกษา/การให้การปรึกษาแบบสั้น BA (Brief 
Advice) BI (Brief intervention) ในนักเรียนที่มีปัญหา
การใช้ยาและสารเสพติด 

ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ 
ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา 

16 
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ล าดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นางอภิญญา  โยธามาศ (ต่อ) 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
4 19 ก.ย. 2560 การสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค

พะเยา 
กระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดพะเยา 
8 

5 5  ธ.ค.  2560 อบรมครูแกนน า DLIT ในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 8 
 
ล าดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นางอริสาพร  แสงแก้ว 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 8-9 มี.ค. 2561  อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี 

สามัญรุ่นใหญ่  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 16 

 
 
 
 

 


