
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     เอกสารสารสนเทศฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป นโยบายและทิศทางการบริหาร 

จัดการศึกษาของโรงเรียน ข้อมูลด้านการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์และแผนงาน ข้อมูลด้านครู 

ผลงานครูและบุคลากร ด้านนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

(O-net) สรุปข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียนตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลงาน

นักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านอาคารสถานที่และการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูล

สารสนเทศดังกล่าว จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ ปรับปรุง หรือพัฒนางาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     งานสารสนเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร 

ครู และบุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน การวางแผนพัฒนางาน

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

      ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียน 

 
 
 
 
  
 
 
  
 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ชื่ออังกฤษ  Phayaophitthayakhom School 

 ประเภทสถานศึกษา สหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ 
 อักษรย่อ  พ.ค. (P.P.K.) 
 ก่อตั้ง   พ.ศ. 2479 

ผู้ก่อตั้ง   นายอุ่นเรือน ฟองศรี   
    (ศึกษาธิการอ าเภอเมืองพะเยาในขณะนั้น) 

รหัส   56012001 
ที่ตั้งโรงเรียน  97 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
พื้นที่   โรงเรียนมีพื้นท่ีท้ังหมด 53 ไร่ 391 ตารางวา  
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
โทรศัพท์  0-5443-1275, 0-5448-3041 
โทรสาร  0-5443-1522 
จ านวนนักเรียน 3,538  คน 
จ านวนข้าราชการครู 185  คน 
เปิดสอนตั้งแต ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

เว็บไซต ์  http://www.ppk.ac.th 
 

  

ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2479
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

      ประวัตกิำรก่อต้ังโรงเรียน 
 
 
  
         ที่ตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 36ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 97ถนน
ประตูชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์  56000 โทรศัพท์ 0-5443-1275,  
0-5443-1522, 0-5448-3041 โทรสาร 0-5443-1522 สถานที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณภายในเมืองโบราณ 
ที่เรียกชื่อว่า เวียงน้ าเต้าหรือเวียงประตูชัย โดยมีแนวเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ  เป็นประตูหน้า ติดถนนสาย พะเยา-ป่าแดด 

 ทิศตะวันออก  ติดคูเมืองเก่า 

 ทิศใต้  ติดหมู่บ้านพักครูพะเยา และถนนสาธารณประโยชน์ 

 ทิศตะวันตก  ติดถนนสายเอเชีย 1   ล าปาง-เชียงราย 

         โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตั้งขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2479 โดยอาศัยเรียนรวมกับโรงเรียน
เทศบาล1 (พะเยาประชานุกุล) ใช้ชื่อว่าโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม” ปีพุทธศักราช 2482 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือสร้างอาคารเรียนที่
ต าบลประตูชัย ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ตั้งได้เปิดด าเนินการสอนเมื่อวันที่19 มีนาคม พ.ศ 2582 
         ในปีพุทธศักราช 2484 ประชาชน ชาวพะเยาได้ร่วมมือกัน สร้างอาคารเรียนขึ้น มาอีกหนึ่งหลัง
แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปเพราะเกิดสงครามโลกครั้ งที่ 2 เมื่อสงครามสงบลง ก็ด าเนินการ 
ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2488 
         โรงเรียนได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2494ในปีเดียวกันนี้ประชาชน 
ชาวพะเยาได้บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร ถังเก็บน้ า และโรงเก็บรถจักรยาน ของนักเรียนนอกจากนี้ 
ยังมีผู้อุปการคุณได้สร้างโรงพลศึกษา อุทิศส่วนกุศลให้แก่ เจ้าแม่ไหว ศีติสาร อีกหนึ่งหลัง 
         ต่อมาปีพุทธศักราช 2501 ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินสร้างอาคารห้องสมุด ให้อีกหนึ่งหลัง 
และได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการอีก 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือซ่อมแซม 
อาคารเรียนที่ถูกพายุพัดเสียหายและทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงให้ไปเรียน ที่โรงเรียนสตรีพะเยา 
ครั้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2501 นายมนู ยอดปัญญา ครูใหญ่ได้ถึงแก่กรรม กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ อดุลย์พงษ์ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2501 
         ต่อมาเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ยุบให้โรงเรียนสตรีพะเยา
รวมกับโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพะเยาพิทยาคม” 
         เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2513 ทางราชการได้แต่งตั้ง นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ให้มาด ารง
ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่ แทนนายสวัสดิ์ อดุลย์พงษ์ ซึ่งลาออกจากราชการไป 
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          เมื่อปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนา โรงเรียนในส่วนภูมิภาค 
(ค.ม.ภ.ร.2)รุ่นที่ 4 อันดับที่ 50 โดยใช้หลักสูตรของส านักงาน โครงการศึกษาพิเศษ (ส.ค.ศ) กรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปี พ.ศ.2542 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเงินกู้ธนาคารโลกโดยได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน และครุภัณฑ์ เพ่ือการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
          ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 
          ปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับจัดสรรอาคาร 5 หลังใหม่ ใช้จัดการเรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง IT และห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

ปี พ.ศ.2555 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเพ่ือคงสภาพรางวัลพระราชทาน  
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

ปี พ.ศ.2555 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเพ่ือคงสภาพรางวัลพระราชทาน  
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 ปี พ.ศ.2556 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
         ปัจจุบันผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คือ นายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์ 

 พื้นที่โรงเรียน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 53 ไร่ 391 ตารางวาโดยแบ่งเป็น 

 แปลงที่ 1   44 ไร่ 218 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 

 แปลงที่ 2     7  ไร่    5 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านพักครู 

 แปลงที่ 3      2  ไร่ 168 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านพักครูเดิม และเคยเป็น
ที่ตั้งของส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา  

 อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 อาคารเรียน    จ านวน 6 หลัง 
 อาคารประกอบ-อาคารโรงฝึกงาน  จ านวน 6  หลัง 
 อาคารหอประชุม    จ านวน 1  หลัง 
 อาคารศูนย์กีฬา    จ านวน 1  หลัง 
 อาคารอเนกประสงค์   จ านวน 1  หลัง 

โรงอาหาร    จ านวน 1  หลัง 
 บ้านพักผู้บริหาร    จ านวน 1  หลัง 
 บ้านพักครู    จ านวน 14 หลัง 
 อาคารชุดบ้านพักครู   จ านวน 1  หลัง 16 ชุด 
 ห้องน้ า     จ านวน 4 หลัง 
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ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศ 
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ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

แผนผังแสดงเส้นทางจราจรของโรงเรียน 

 
 

แผนผังแสดงทีต่ั้งอาคารของโรงเรียน
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ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

      สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

 
ตราโรงเรียน : 

 

เป็นวงกลมประดับด้วยกลีบบัว 32 กลีบ มีอักษรย่อ “พ.ค.” 
อยู่ภายในวงกลม  และมีพุทธภาษิตก ากับว่า 
“คารโว  วินเย  เอตมฺมงคฺล  มุตฺตม ” 

ความหมาย : 

       นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาไปจากสถานศึกษาแห่งนี้ แสดงว่าเป็นผู้ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เปรียบประดุจบัวท่ีพ้นน้ า และเป็นผู้ท่ีเต็มเปี่ยม
ด้วยคุณธรรม 32 ประการ 
 
สีประจ าโรงเรียน  :  “ฟ้า – บานเย็น” 
 

 

 

สีฟ้า หมายถึงความสงบ สะอาด และร่มเย็น 
 

สีบานเย็น เป็นสีประจ ามณฑลพายัพซึ่งได้รับพระราชทานตั้งแต่ สมัยรัชกาลท่ี 6 
ดังนั้น  สีฟ้า-บานเย็น  จึงแสดงถึงเกียรติภูมิของโรงเรียนและความร่มเย็นเป็นสุข 

 
คติพจน์ประจ าโรงเรียน : 

คารโว  วินเย  เอตมฺมงฺคล  มุตฺตม  
การเคารพในระเบียบวินัยเป็นมงคลอันประเสริฐ 

 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นมะขาม 
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ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

      วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) 

      พันธกจิของโรงเรียน (Mission) 

      อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) 

       เอกลักษณข์องโรงเรียน (Uniqueness) 

 
 

 
“เป็นคนดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้” 

 
 

 

 
“วิชาการดี   กีฬาเด่น   เน้นวินัย   ใส่ใจชุมชน” 

 
 

  
 

ภายในปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย  
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  
 

 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ                         
     ได้มาตรฐานสากล 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
5.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

      เป้ำประสงค์ของโรงเรียน(Goal) 

      กลยุทธ์ระดับองค์กร 

      ยุทธศำสตร์ 

 
  

1.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล  
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3.  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง 
4.  มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.  มีระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
 
1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน 
3.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
     แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการ

ขับเคล่ือนสู่ความส าเร็จ 
 

 

1.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

 พอเพียง 
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้  

 อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการ 
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
6.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และวิถีชีวิตร่วมภาคี เครือข่ายร่วมกันพัฒนา 
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      กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

      กลยุทธ์ของสพฐ. 

      วัฒนธรรมองคก์รและค่ำนยิมของโรงเรียน 

 
 
1.   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
3.   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.   สนบัสนุน และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
5.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
6.   พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานสากล 
7.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
8.   เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการให้บริการทางการศึกษาระหว่าง 

สถานศึกษากับองค์กรนั้น 
9.   ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน 

การสอน 
 
 
 

 
1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
2.  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเสมอภาค 
3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
 

 
 

 
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน คือ เคารพผู้อาวุโส 
ค่านิยมของโรงเรียน คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

      คณะสีของโรงเรียน 

        คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรยีนพะเยำพิทยำคม 

 
  

 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม หรือ 5 คณะสี เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละคณะสี ได้วางแผนด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย ความเป็นประชาธิปไตย  และกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งแยก
ได้เป็น 5 คณะสี ดังนี้ 

สีม่วง  คณะศรีจอมธรรม 
สีเขียว  คณะเจืองธรรมิกราช 
สีเหลือง คณะจอมผาเรือง 
สีแสด  คณะมิ่งเมือง 
สีแดง  คณะง าเมือง 

 

      
 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
วาระการด ารงต าแหน่ง  ปี  พ.ศ.  2556– 2560 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 ร.อ.ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า ประธานกรรมการ 
2 นายแพทย์สุคนธ์  ค าวิชัย รองประธานกรรมการ 
3 นายเสถียร  เชื้อประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 
4 นายนพดล  ภู่ชัย กรรมการ 
5 พ.ต.อ.คะนอง  ไข่ทา กรรมการ 
6 ผศ.ดร.วุฒิชัย   ไชยรินค า กรรมการ 
7 นางสาวพรพรรณ  วงค์ประพันธ์ กรรมการ 
8 นายจรัญ  สิทธิกุลบุตร กรรมการ 
9 นายเสนีย์  มานนท์ กรรมการ 
10 นายบุญโต  เกียรติวิชัยงาม กรรมการ 
11 นายวินัย  ตาระกา กรรมการ 
12 นายอภิชาติ  ปิงเมือง กรรมการ 
13 นายประสงค์  พรหมสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

      คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
 

 

      

 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายแพทย์สุคนธ์  ค าวิชัย นายกสมาคม 
2 นายประสงค์  พรหมสิทธิ์ อุปนายกสมาคมฯคนที่1 
3 นายคงศักดิ์  ธรานิศร อุปนายกสมาคมฯคนที่2 
4 นายบรรจง  วงค์ราษฎร์ เลขานุการ 
5 นางเกศรินทร์ รัตนรักษ์มงคล ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 
6 นางรุจิรา  เครือพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2 
7 นายสมบัติ  จันทร์ผ่องศรี เหรัญญิก 
8 นางอุบล  กุลศรี ผู้ช่วยเหรัญญิก 
9 นายอภิชาติ  ปิงเมือง ประชาสัมพันธ์ 
10 นางผุสดี  วัชรสกุลวงค ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
11 นายผดุงสิงค์ ปงหาญ ปฏิคม 
12 นายวินัยตาระกา ผู้ช่วยปฏิคม 
13 นายประสงค์  เหล็กกว้า นายทะเบียน 
14 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ ผู้ช่วยนายทะเบียน 
15 นายแพทย์อรัญ  พูลสวัสดิ์ กรรมการ 
16 นายเสถียร  เชื้อประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 
17 นายปกรณ์  ซือสุวรรณ กรรมการ 
18 นายเอกรินทร์  สกุลเจียมใจ กรรมการ 
19 นายอรรณพ  ยะตา กรรมการ 
20 นายนพพร  ทาทาน กรรมการ 
21 นางวชิรภรณ์  นนทรี กรรมการ 
22 นางนงคราญ  ยะตา กรรมการ 
23 นายประกิจ  ซือสุวรรณ กรรมการ 
24 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา กรรมการ 
25 นางเกตุมณี  ใจปัญญา กรรมการ 
26 นางสาวทรัชพร  ทวีเดช กรรมการ 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

      คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมนักเรยีนเก่ำพะเยำพิทยำคม และสตรีพะเยำ 
 

 
 

1. กรรมการที่ปรึกษา 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ส.ส.อรุณี ช านาญยา กรรมการที่ปรึกษา 

2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรรมการที่ปรึกษา 

3 ผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการที่ปรึกษา 

4 นายวิชัย  ธนาพรพูลพงษ์ กรรมการที่ปรึกษา 

5 นายบุญศรี หาลือ กรรมการที่ปรึกษา 

6 นายวิษณุ สกุลเจียมใจ กรรมการที่ปรึกษา 

7 นายแพทย์อรัญ พูลสวัสดิ์ กรรมการที่ปรึกษา 

8 นายอัครา พรหมเผ่า กรรมการที่ปรึกษา 

9 นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กรรมการที่ปรึกษา 

10 นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังทอง กรรมการที่ปรึกษา 

11 นายบรรจง วงษ์ราษฎร์ กรรมการที่ปรึกษา 

 
2. กรรมการบรหิารสมาคมฯ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนคร  สรรพานิช นายกสมาคมฯ 

2 นายพิสนธ์ ศรีภัทรโชติ อุปนายกคนที่1 

3 นายสิทธิชัย งานดี อุปนายกคนที่2 

4 นางวิลัยพร ชัยเมือง เลขานุการ 

5 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 

7 นางเกศวดี ศรีสมพร ผู้ช่วยเลขานุการ 

6 นายไพวัลย์ ลีลาชินาเวศ เหรัญญิก 

7 นางวนิดา จันทราช ผู้ช่วยเหรัญญิก 

8 นายวรวิชญ ์ ปิงเมือง ปฏิคม 

9 นางดารุณี ใหม่ตาจักร์ ผู้ช่วยปฏิคม 

10 นายทวีศักดิ์ วาวงศ์มูล ผู้ช่วยปฏิคม 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

     คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมนักเรยีนเก่ำพะเยำพทิยำคม และสตรีพะเยำ 

 
      

 
2. กรรมการบริหารสมาคมฯ (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
12 นายนพดล   จันทราช ผู้ช่วยปฏิคม 

13 นายธีรศักดิ์   สิทธิชัยชนะกิจ นายทะเบียน 

14 นางสุคนธา   เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ประชาสัมพันธ์ 

18 นายจตุพล มงคลยศ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

19 นางดารุณี สกุลเจียมใจ กรรมการ 

20 นางสาวนัยนา แผ่นทอง กรรมการ 

21 นายบันดล ศีติสาร กรรมการ 

22 นายอภิเดช ผันอากาศ กรรมการ 

23 พ.ต.ท.อภิรักษ์   นักไร่ กรรมการ 

24 นายอ านาจ สุขสถิต กรรมการ 

25 นายวีศักดิ์ ค าวงษ์ษา กรรมการ 

26 นางภัทนารี วงศ์สา กรรมการ 

27 นายวิรุฬห์ ผลมาก กรรมการ 

28 นางยุพิน กาศกุล กรรมการ 

29 นายพิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการ 

30 นายอภิวัฒน์  เขื่อนสกุล กรรมการ 

31 นายอาทิตย์ โนค า กรรมการ 

30 นางพัชราพร ป่าตุ้ม กรรมการ 

32 นางเอราวัล ถาวร กรรมการ 

33 นายธวัชชัย หน่อค าบุตร กรรมการ 

34 นายประกาศิต ทอนช่วย กรรมการ 

35 นางอริสรา   แสงแก้ว กรรมการ 

36 นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล กรรมการ 

33 นางสาวพิชญดา อินทะ กรรมการ 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

      ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรยีนพะเยำพทิยำคม 
 
 

ล าดับที ่ รายนาม ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายเชื้อ  นนทวาสี ครูใหญ่ พ.ศ.2479-2479 

2 นายสมัคร  สิทธิเลิศ ครูใหญ่ พ.ศ.2479-2481 

3 นายมนู  ยอดปัญญา ครูใหญ่ พ.ศ.2481-2501 

4 นายสวัสดิ์  อดุลยพงษ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2501-2513 

5 นางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2513-2518 

6 นายสมศักดิ์  ศรีสุวรรณ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2518-2520 

7 นายอรุณ  อาษา ผู้อ านวยการ พ.ศ.2520-2531 

8 นายสาหร่าย  แสงทอง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2531-2534 

9 นายวรรณ  จันทร์เพชร ผู้อ านวยการ พ.ศ.2534-2536 

10 นายอรุณ  อาษา ผู้อ านวยการ พ.ศ.2536-2537 

11 นายกิตติโชต  ห้อยยี่ภู่ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2537-2543 

12 นายมานิตย์  ศรีพิทักษ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2543-2544 

13 นายสุรัตน์  เจียตระกูล ผู้อ านวยการ พ.ศ.2544-2553 

14 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2553-2557 

15 นายประสงค์  พรหมสิทธิ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2557-2560 

16 นายพิเชษฐ์   สมฤทธิ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2560-ปัจจุบัน 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

       โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เครือข่ายการสง่เสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาภายนอก 

เครือข่ายการสง่เสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาภายใน  

1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
2.  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา 
3.  ศูนย์แนะแนวจังหวดัพะเยา 
4. ศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ (ERIC) 
5.  ศูนย์วิชาการสุขศกึษาและพลศึกษา 
6.  ศูนย์วิชาศิลปศึกษา 
7.  ศูนย์วิชาวทิยาศาสตร ์
8.  ศูนย์อาเซียนศกึษา 
9.  ศูนย์วิชาภาษาฝรั่งเศส 

1.   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
2.  สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา 
3.  มูลนธิิผู้ปกครองและครโูรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
4.  มูลนธิิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
5.  มูลนธิินกัเรียนเก่าพะเยาพทิยาคมและสตรีพะเยา 
6.  มูลนธิิมน ู ยอดปัญญา 
7.  สหวิทยาเขต 
8.  ศูนย์ไกล่เกลี่ย 
9.  ศูนย์บริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
10. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
11. หน่วยอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาตแิละศิลปกรรมทอ้งถิน่ 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

กลุ่มส่งเสริม 
กิจการนักเรียน 

1. งานส านักงาน 
2. งานระดับชั้น 
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย     
    / คณะกรรมการนักเรียน    
4. งานสารวัตรนักเรียนและ 
    จราจร 
5. งานเวรประจ าวัน 
    และเวรยาม 
6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 
7. งานป้องกันและแก้ไข 
    พฤติกรรมนักเรียน/ศูนย์ไกล่ 
    เกลี่ยข้อพิพาท 
8. งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรียน/เครือข่ายผู้ปกครอง 
9. งานสร้างเสริมคุณธรรม 
   จริยธรรม 
10. งานเสริมสร้างกิจกรรม 
    ทักษะชีวิต 

1. งานส านักงาน 
2. งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 
3. งานรับนักเรียน ม.1,ม.4 
4. งานตารางสอน 
5. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์และ 
    ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
6. งานโครงการพิเศษและ 
    งานตามนโยบาย 
7. งานห้องสมุด 
8. งานพัฒนาหลักสูตรและ 
    กระบวนการเรียนการสอน 
9. งานพัฒนาหลักสูตร 
    ห้องเรียนพิเศษ 
10. งานวัดผลประเมินผล 
11. งานทะเบียนและสถิติ 
     นักเรียน 
12. งานกิจกรรมนักเรียน 
13. งานแนะแนวการศึกษาต่อฯ 
14. งานส่งเสริมและประสานงาน 
ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษา 
15. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลย ี
16. งานนิเทศและพัฒนา 

กลุ่มอ านวยการ 

1. งานส านักงาน 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานสารบรรณ 
4. งานบุคลากร 
5. งานประกันคุณภาพ/

สารสนเทศ/แผนงานของ
กลุ่มอ านวยการ 

6. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานส านักงานพัสดุ 
- งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- งานยานพาหนะ 

7. งานสวัสดิการครูและ
นักเรียน 

- งานน้ าด่ืมโรงเรียน 
- งานปฏิคมโรงเรียน 
- งานประกันอุบีติเหตุ 
- งานสหการร้านค้า 

ฝ่ายงานบริการ 

1. งานส านักงาน 
2. งานโสตทัศนศึกษา 
3. งานโภชนาการ 
4. งานสาธารณูปโภค 
5. งานประชาสัมพันธ์ 
6. งานนักการภารโรง

และลูกจ้างชั่วคราว 
7. งานอาคารสถานที่ 
8. งานอนามัยโรงเรียน 
9. งานชุมชนสัมพันธ์ 
10. งานหมู่บ้านพักครู 
11. งานธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและ
แผนงาน 

1. งานส านักงาน 
2. งานสารสนเทศ 
3. งานข้อมูล (Data Center) 
4. งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์ 
5. งานก ากับ ติดตาม และ 
    ประเมินผล 
6. งานเลขาคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
7. งานแผนงาน งบประมาณ 
8. งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
9. งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
10. งานสวัสดิการ 

นักเรียน 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอ านวยการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

งานบุคลากร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

ฝ่ายงานบริการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการคนที่  1 ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการคนที่  2 

งานส านักงาน
อ านวยการ 

งานการเงินและบัญชี 

งานสารบรรณ 

งานประกันคุณภาพ/สารสนเทศ/
แผนงานของกลุ่มอ านวยการ 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 

งานส านักงานพัสดุ 

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 

งานยานพาหนะ 

งานสวัสดิการนักเรียนและครู 

งานปฏิคมของโรงเรียน 

งานน้ าดื่มโรงเรียน 

งานสหการร้านค้า 

งานประกันอุบัติเหตุ 

นักเรียน 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

       โครงสร้างการบรหิารงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
  

 
  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

ฝ่ายงานบริการ 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนที่ 1 

งานส านักงานวิชาการ 

งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 

งานรับนักเรียน ม.1, ม.4 

งานตารางสอน 

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
และส่งเสริมความเป็นเลิศ 

งานโครงการพิเศษ 

และงานตามนโยบาย 

งานห้องสมุด 

งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนที่ 2 

งานพัฒนาหลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนการสอน 

งานวัดผลประเมินผล 

งานพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

งานทะเบียนและสถิตินักเรียน 

งานกิจกรรมนักเรียน 

งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

งานส่งเสริมและประสานงาน 

ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษา 

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

นักเรียน 
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ด้ำนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

 

 

       โครงสร้างการบรหิารงานกลุ่มส่งเสรมิกจิการนักเรียน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สมาคมผู้ปกครองและคร ู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารโรงเรียน 

เครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายใน 

เครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายนอก 

คณะกรรมการเครือข่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

กลุ่มส่งเสริม 

กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารท่ัวไป
และแผนงาน 

ฝ่ายบริการ 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
คณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรยีน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนท่ี 1 

งานระดับชั้น 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย/ 
คณะกรรมการนักเรียน 

งานสารวัตรนักเรียนและจราจร 

งานเวรประจ าวันและเวรยาม 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นักเรียน 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนท่ี 2 

งานส านักงาน 

งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน/
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 

งานระบบการดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน/ 

เครือข่ายผู้ปกครอง  

งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

งานเสริมสร้างกิจกรรมทักษะชีวิต 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพ
ื้นฐำน สญั

ลักษณ
์ ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

         โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มส่งเสรมิกิจการโรงเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมกิจการ

นักเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ 

รองผู้อ านวยการ
กลุ่มอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

รองผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ คนที่ 2 รองผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ คนที่ 1  

งานส านักงานบริการ 

งานโสตทัศนศึกษา 

งานโภชนาการ 

งานสาธารณูปโภค 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

งานชุมชนสัมพันธ ์

งานอาคารสถานที ่

 
งานอนามัยโรงเรียน 

 

งานหมู่บ้านพักครู 

งานประชาสัมพนัธ ์ งานธนาคารโรงเรียน 

งานนักการภารโรงและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

นักเรียน 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐำน สญัลักษณ์ ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 

 

 
โครงสร้างการบรหิารงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
        
 
 
 

 
 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ

กลุ่มอ านวยการ 

 

รองผู้อ านวยการ

กลุ่มส่งเสริม 

กิจการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานทั่วไปและ

แผนงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานก ากับ  ติดตาม  และ

ประเมินผลโครงการ 

งานส านักงาน 

งานข้อมลู (DataCenter) 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ             
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และแผนงานคนที่  2 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

งานสารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

งานแผนงานงบประมาณ 

 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ             
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และแผนงานคนที่  1 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

งานสวัสดิการ 

งานเลขาคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

ฝ่ายบริการ 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

การศกึษา 

 

แผนปฏิบัติการแยกตามกลยุทธ์ของโรงเรยีน  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กลยุทธ ์
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 
สู่มาตรฐานสากล 

1,303,122 

กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ 
ที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

975,978 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ        
ตามหลักสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

186,817 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจดัการ 

55,930 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบรหิารจดัการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแหง่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการ
ขับเคลือ่นสู่ความส าเร็จ 

3,381,121 

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสรา้งประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และวิถีชวีิต
ร่วมภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนา 

140,564 

   

 

  

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 
 



1

22 

 

ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

การศกึษา 

 

โครงการ/กิจกรรมแยกตามกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1 พัฒนางานศูนย์อาเซียนศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 28,945 
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 45,727 
3 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย    20,990 
4 ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 108,753 
5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 262,205 
6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,660 
7 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 217,411 
8 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 18,700 
9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 41,600 
10 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 36,302 
11 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 73,960 
12 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 269,114 
13 พัฒนาครูเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม

หลักสูตรมาตรฐานสากล 
- 

14 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 35,954 
15 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น 19,655 
16 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาเมียนมา 30,181 
17 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาฝรั่งเศส 60,185 
18 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานคอมพิวเตอร์ 29,979 
19 พัฒนาครูคอมพิวเตอร์ 26,650 
20 พัฒนานักเรียน 16,500 
21 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT 16,000 
22 ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาพลศึกษา    193,829  
23 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 35,791 
24 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

(สาระทัศนศิลป์) 
100,777 

25 สานฝันด้วยเส้นเสียง 29,900 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

การศกึษา 

 

โครงการ/กิจกรรมแยกตามกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
26 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระ

นาฏศิลป์) 
105,500 

27 เปิดโลกกว้างทางการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ 24,350 
28 สารสนเทศดี มีคุณจริง 14,405 
29 พัฒนางานห้องสมุด 346,106 
30 รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ ก้าวสู่วัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน 33,320 

รวมทั้งสิ้น 1,303,122 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 180,190 
2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 254,700 
3 จิตอาสารจราจร 19,015 
4 ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนในโรงเรียนด้วยระบบสภานักเรียน 26,530 
5 พัฒนาผู้น าเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด 49,961 
6 จิตอาสาสภานักเรียน - 
7 พอเพียงอย่างเพียงพอ 10,000 
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 28,075 
9 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 11,476 
10 งานไม้ 14,935 
11 งานบ้าน 15,140 
12 เกษตรพ้ืนฐาน 15,220 
13 เกษตรพ้ืนฐาน 15,000 
14 เกษตรพ้ืนฐาน 14,150 
15 งานบ้าน(แบบผ้า) 22,900 
16 งานธุรกิจ 27,940 
17 เกษตรพ้ืนฐาน 15,700 
18 งานไฟฟ้า 15,000 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

การศกึษา 

 

โครงการ/กิจกรรมแยกตามกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
19 งานโลหะ 14,700 
20 งานธุรกิจ 14,449 
21 งานบ้าน (ประดิษฐ์) 15,985 
22 งานประดิษฐ์ 14,916 
23 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 24,928 
24 สังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน 32,460 
25 ห้องแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยบริการหลัก 5 ด้าน 
25,283 

26 เปิดโลกกว้างทางการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ 24,350 
27 อบรมเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ 10,425 
28 อบรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor 26,050 
29 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30,000 
30 กิจกรรมวันวชิราวุธ 1,500 
31 กิจกรรมมุทิตาอ าลาธงประจ ากอง 5,000 

รวมทั้งสิน้ 975,978 
 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1 พัฒนางานสารบรรณ 94,629 
2 พัฒนางานการเงิน / บัญชี 104,535 
3 พัฒนางานพัสดุ 105,759 
4 พัฒนางานบุคลากร 177,427 
5 โรงเรียนมาตรฐานสากล 112,035 
6 ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 102,150 
7 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 53,750 
8 งาน Google App for Education 77,910 

รวมทั้งสิ้น 828,195 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

การศกึษา 

 

โครงการ/กิจกรรมแยกตามกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1 พัฒนาสารสนเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 43,430 
2 พัฒนางาน ICT 12,500 

รวมทั้งสิ้น 55,930 
 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 95,194 
2 พัฒนางานการเงินและบัญชี 117,859 
3 พัฒนางานพัสดุ 82,734 
4 พัฒนางานบุคลากร 155,749 
5 พัฒนาระบบกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 103,409 
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 106,770 
7 ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 40,630 
8 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่รางวัล OBECQA 134,750 
9 คณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา 30,347 
10 พัฒนาระบบงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 121,484 
11 จิตอาสาสภานักเรียน - 
12 งานอนามัย 67,126 
13 งานชุมชนสัมพันธ์ 45,000 
14 งานส านักงานฝ่ายบริการ 20,000 
15 งานประชาสัมพันธ์ 82,910 
16 งานโสตทัศนศึกษา 281,710 
17 งานอาคารสถานที่ 582,422 

โครงการ/กิจกรรมแยกตามกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

การศกึษา 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
18 การแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพ กลุ่มมัธยมศึกษา ระดับ

จังหวัด ระดับประเทศ 
- 

19 จัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 23,790 
20 งานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารวิชาการ 4,425 
21 งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 4,746 
22 งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 1,451 
23 งานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ 35,743 
24 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ค่ายวิชาการ - 
25 งานประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 6,642 
26 งานทะเบียนและสถิตินักเรียน 135,355 
27 งานวัดและประเมินผล 245,870 
28 บริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 20,197 
29 งานตารางสอน - 
30 งานนิเทศ พัฒนาบุคลากร - 
31 งานรับนักเรียน 113,995 
32 ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ 14,400 
33 งาน Open House 110,000 
34 งานซอ่มแซมคุรุภัณฑ์ 16,263 
35 สวัสดิการจัดสอบ 194,800 
36 ส ารองจ่าย 5% กลุ่มบริหารวิชาการ 200,000 
37 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 48,440 
38 พัฒนาห้องส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
63,852 

39 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 24,928 
รวมทั้งสิ้น 3,381,121 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

การศกึษา 

 

การจดัสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจดัการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2560 

โครงการ/กิจกรรมแยกตามกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วน และวิถีชีวิตร่วมภาคี เครือข่ายร่วมกันพัฒนา 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1 คณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา 30,347 
2 งานชุมชนสัมพันธ์ 45,000 
3 การแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพ กลุ่มมัธยมศึกษา ระดับ

จังหวัด ระดับประเทศ 
- 

4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4,515 
5 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 36,302 
6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 14,400 

รวมทั้งสิ้น 140,564 

 

 

 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

ที่จัดสรร 

จ านวนเงิน 

ที่ใช ้

จ านวนเงิน 

คงเหลือ 

1 รายการเงินอุดหนุน    

 1. รายจา่ยประจ า    

     1.1 ค่าไฟฟ้า  

 

 

2,000,000 

3,133,268  

 

 

-2,454,339 

     1.2  ค่าน้ าประปา 683,666 

     1.3  ค่าโทรศัพท์ 29,703.63 

     1.4  ค่าไปรษณีย์และโทรเลข 12,321 

     1.5  ค่าอินเตอร์เน็ต 273,813 

     1.6  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 321,567 

     1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทางไปราชการ 400,000 2,487,636 -2,087,636 

     1.8 ค่าปรับซ่อมวัสดุครุภัณฑ์,ยานพาหนะ 500,000 810,000 310,000 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

การศกึษา 

 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

ที่จัดสรร 

จ านวนเงิน 

ที่ใช ้

จ านวนเงิน 

คงเหลือ 

     1.9 ค่าพัสดุกลาง/กระดาษ/หมึก/กระดาษไข 1,800,000 -  

 2. เงินบริหารโรงเรียนตามโครงสร้าง    

     2.1 บริหารวิชาการ  60% 4,046,880 3,167,487 879,393 

     2.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  7% 472,136 329,066 130,270 

     2.3 กลุ่มอ านวยการ  7% 472,136 401,103 50,433 

  2.4 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  10% 674,480 485,082 166,798 

     2.5 ฝ่ายบริการ  16% 1,079,168 1,030,795 48,373 

 2.6 เงินส ารองจ่ายผู้บริหาร  10 %    843,100 117,621 725,479 

 2.7 เงินส ารองจ่าย  10% 843,100 169,419 673,681 

2 รายการเงินนโยบายเรียนฟรี    

 2.1  กิจกรรมวิชาการ  1,137,000 1,137,000 - 

 2.2  คุณธรรม จริยธรรม 710,500 643,314 67,186 

 2.3  กิจกรรมทัศนศึกษา 710,500 854,000 -143,500 

 2.4  กิจกรรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 674,100 119,866 554,234 

3 รายการเงินบ ารุงการศึกษา    

 3.1 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 2,848,000 2,597,332 250,668 

 3.2 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติของห้องเรียนพิเศษ ม.1- ม.3 720,000 670,000 50,000 

 3.3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดสอน

คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  

ยกเว้น ม.6 

1,780,200 1,454,671 325,529 

 3.4 พัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา

เรียน ด้านศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม 

312,000 112,000 200,000 

 3.5 พัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา

เรียนด้านกีฬา 

312,000 311,338 662 

 3.6 พัฒนากิจกรรมนักเรียน (กีฬาสีภายใน, กีฬากลุ่ม

มัธยม) 

800,000 695,000 105,000 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้ำนที่  2 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

สารสนเทศการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

การศกึษา 

 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

ที่จัดสรร 

จ านวนเงิน 

ที่ใช ้

จ านวนเงิน 

คงเหลือ 

 3.7 พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  1,424,000 1,377,180 46,820 

 3.8 งบบริหารการพัฒนา 712,000 557,740 154,260 

 3.9 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 8,544,000 7,386,726 1,157,274 

 3.10 คู่มือนักเรียน(เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4) 117,400 117,400 0 

 3.11 ค่าวารสารโรงเรียน 890,000 890,000 0 

 3.12 ค่าประกันอุบัติเหตุ 712,000 712,000 0 

 3.13 ค่าปฐมนิเทศ (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1) 74,880 74,880 0 

 3.14 ค่าเรียนปรับพื้นฐาน (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1) 218,400 218,400 0 

 3.15 ค่าพัฒนาศักยภาพโรงเรียน 712,000 712,000 0 

 3.16 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (เฉพาะนักเรียนชั้น  

ม.1, ม.4) 

58,700 58,700 0 

 3.17 ห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.ต้น 1,440,000 462,478 977,522 

 3.18 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. 219,500 219,500 0 

 3.19 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - สุขภาพ 145,500 145,500 0 

 3.20 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - สารสนเทศ 102,060 93,570 8,490 

 3.21 ห้องเรียนพิเศษ - Gifted Math 84,000 84,000 0 

 3.22 ห้องเรยีนพิเศษ - Gifted English 138,477 103,757 34,720 

รวมทั้งสิ้น 38,728,217 35,260,900 2,231,317 
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ด้ำนที่  3 สำรสนเทศกลุม่อ ำนวยกำร 

 

สำรสนเทศด้ำนครูและบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 จ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

แยกตามต าแหน่ง 

 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน(คน) 

1 ผู้อ านวยการ - 

2 รองผู้อ านวยการ 4 

3 คร ู 157 

4 ครูผู้ช่วย 24 

รวมข้าราชการครู (ตามบญัชีรายชือ่เลื่อนขั้นเงินเดือน) 185 

5 พนักงานราชการ 9 

6 ครูอัตราจ้าง (เงินงบประมาณ) 2 

7 ครูอัตราจ้าง (เงินอืน่ๆ) 12 

8 เจ้าหนา้ที่ (เงินงบประมาณ) 2 

9 เจ้าหนา้ที่ (เงินอื่นๆ) 18 

10 ลูกจ้างประจ า/นักการภารโรง 3 

11 ลูกจ้างชัว่คราว 34 

รวมทั้งสิ้น 265 

หมายเหตุข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ด้ำนที่  3 สำรสนเทศกลุ่มอ ำนวยกำร 
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ด้ำนที่  3 สำรสนเทศกลุม่อ ำนวยกำร 

 

สำรสนเทศด้ำนครูและบุคลำกร 

 

 

 จ านวนบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

แยกตามวิทยฐานะ 

 

ล าดับ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ช านาญการ

พิเศษ 
ช านาญการ 

ไม่มีวิทย
ฐานะ 

รวม 

1 ผู้อ านวยการ - - - - 

2 รองผู้อ านวยการ 3 1 - 4 

3 ภาษาไทย 7 5 5 17 

4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8 7 8 23 

5 วิทยาศาสตร ์ 6 17 16 39 

6 คณิตศาสตร ์ 7 13 6 26 

7 ภาษาต่างประเทศ 7 10 13 30 

8 ศิลปะ 4 2 4 10 

9 สุขศึกษาและพลศกึษา 2 - 4 6 

10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 16 2 25 

11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 - 3 5 

รวมทั้งสิ้น 53 71 61 185 
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ด้ำนที่  3 สำรสนเทศกลุ่มอ ำนวยกำร 

 

สำรสนเทศด้ำนครูและบุคลำกร 

 

     จ านวนบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

แยกตามวุฒิการศึกษา 

ที ่
วุฒิการศึกษา 

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี(คน) 
ร้อยละ ปริญญาตรี(คน) ร้อยละ ปริญญาโท(คน) ร้อยละ รวม(คน) ร้อยละ 

1 ผู้บริหาร - 0 2 50.00 2 50.00 4 2.16 

2 ภาษาไทย - 0 12 70.59 5 29.41 17 9.19 

3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - 0 8 34.78 15 65.22 23 12.43 

4 วิทยาศาสตร์ - 0 21 53.85 18 46.15 39 21.08 

5 คณิตศาสตร์ - 0 13 50.00 13 50.00 26 14.05 

6 ภาษาต่างประเทศ - 0 15 50.00 15 50.00 30 16.22 

7 ศิลปะ - 0 9 90.00 1 10.00 10 5.41 

8 สุขและพลศึกษา - 0 4 66.67 2 33.33 6 3.24 

9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.54 12 48.00 12 48.00 25 13.51 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 0 4 80.00 1 20.00 5 2.70 

รวมทั้งสิ้น 1 0.54 100 54.05 84 45.41 185 100 

หมายเหตุ บุคลากรครูไม่รวมอัตราจ้าง 
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ด้ำนที่  3 สำรสนเทศกลุ่มอ ำนวยกำร 

 

สำรสนเทศด้ำนครูและบุคลำกร 

 

            อัตราก าลังครูและบุคลากรครโูรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

ที ่ ผู้บริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนคาบ
สอนทั้งหมด 

จ านวนครูแยกตามประเภท 
หมายเหตุ ครูตาม  

จ.18 
พนักงาน 
ราชการ 

ครูวิกฤติ ครูอัตราจ้าง 
ครูช่วย
ราชการ 

รวม 
เฉลี่ย

คาบ/คน 

1 ผู้บริหาร  4     4   

2 ภาษาไทย  17 1    18 18  

3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  23 2    25 20  

4 วิทยาศาสตร์  39   2  41 18  

5 คณิตศาสตร์  26   1  27 19  

6 ภาษาต่างประเทศ  30 1  8  39 19  

7 ศิลปะ  10     10 21  

8 สุขศึกษาและพลศึกษา  6 1  1  8 20  

9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  25 3 2   30 17 รวมคอมฯ 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  5 1    6 17  

รวมทั้งสิ้น  185 9 2 12 - 208 19  
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ด้ำนที่  3 สำรสนเทศกลุ่มอ ำนวยกำร 

 

สำรสนเทศด้ำนครูและบุคลำกร 

 
จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ  

ในปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ ผู้บริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนคร ู
จ านวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

ไม่เคยได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
มากกว่า 2 ครั้ง/ 

ภาคเรียน 

1 ผู้บริหาร 4 4    

2 ภาษาไทย 17 1 5 6 5 

3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 23    23 

4 วิทยาศาสตร์ 39  2 6 31 

5 คณิตศาสตร์ 26  4 5 17 

6 ภาษาต่างประเทศ 30 10 19 1  

7 ศิลปะ 10 1 5 1 3 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  6   

9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 25  3 6 16 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5  1  5 

รวมทั้งสิ้น 185 16 45 25 100 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

สำรสนเทศด้ำนครูและบุคลำกร 

 

ด้ำนที่  3 สำรสนเทศกลุ่มอ ำนวยกำร 

 

                                 

จ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน 

          ปกีารศึกษา 2560 

ที ่ กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน 
คอมพิวเตอร์

ตั้งโต๊ะ 
โน๊ตบุ้ค แท็บเล็ต เครื่องพิมพ์ รวม 

1 กลุ่มงานทั่วไปและแผนงาน 6 - - 4 6 
2 กลุ่มอ านวยการ 20 1 1 15 37 
3 กลุ่มบริหารวิชาการ 9 1 - 10 20 
4 กลุ่มกิจการนักเรียน 3 - 1 3 7 
5 ภาษาไทย 2 2 - 2 6 
6 สังคมศึกษา ฯ 3 - - 2 5 
7 คณิตศาสตร์ 32 13 2 2 49 
8 วิทยาศาสตร์ 6 - - 3 9 
9 ภาษาต่างประเทศ 4 2 - 2 8 
10 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 - - 1 4 
11 ศิลปะ 3 - - 3 6 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 3 - 6 33 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 2 - 4 10 

รวมทั้งสิ้น 126 24 4 57 200 
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ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

สำรสนเทศด้ำนครูและบุคลำกร 

 

ด้ำนที่  3 สำรสนเทศกลุ่มอ ำนวยกำร 

 

 

            จ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา 2560 

 

ที ่ กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน 
คอมพิวเตอร์

ตั้งโต๊ะ 
โน๊ตบุ้ค แท็บเล็ต เครื่องพิมพ์ รวม 

1 ภาษาไทย - 9 - - 9 
2 สังคมศึกษา ฯ 12 - - - 12 
3 คณิตศาสตร์ 16 13 2 - 31 
4 วิทยาศาสตร์ 21 - - - 21 
5 ภาษาต่างประเทศ 24 2 - 4 26 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 1   - 1 
7 ศิลปะ 8 1 3 - 12 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 329 - 25 1 354 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 2 - 4 6 
10 ห้องสมุด 45    45 

รวมทั้งสิ้น 460 27 30 9 517 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมแยกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2560 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน(คน) 
เพศ 

ชาย หญิง 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 625 285 340 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 616 277 339 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 596 268 328 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 541 227 314 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 572 218 354 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 588 215 373 

รวมทั้งสิ้น 3,538 1,490 2,048 

 
  

ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

(คะแนนเฉลี่ย) 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1 ภาษาไทย 48.49 56.70 58.73 
2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 52.51 57.45  
3 วิทยาศาสตร์ 47.01 42.95 38.46 
4 คณิตศาสตร์ 44.94 43.95 40.27 
5 ภาษาอังกฤษ 38.45 40.91 37.55 

 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558– 2560 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะยา 

(คะแนนเฉลี่ย) 

 
  
 
 
 

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1 ภาษาไทย 60.06 63.16 58.28 
2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 45.20 42.27 42.31 
3 วิทยาศาสตร์ 39.38 37.04 36.82 
4 คณิตศาสตร์ 37.03 34.28 34.44 
5 ภาษาอังกฤษ 31.70 34.24 34.81 

 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2558– 2560 



  
 

40 
 

 

  

ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
   สรุปร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   

    ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ ระดับชั้น 

ร้อยละผลการเรียน 
ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ต่ ากว่า 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

1 ภาษาไทย 73.92 69.08 76.53 24.41 29.73 23.13 1.67 1.20 0.35 

2 สังคมศึกษาฯ 74.15 76.58 80.68 24.63 21.59 18.69 1.22 1.84 0.63 

3 วิทยาศาสตร์ 71.64 71.77 78.36 27.16 26.80 20.80 1.20 1.44 0.84 

4 คณิตศาสตร์ 59.28 60.11 58.66 39.75 39.20 40.72 0.97 0.70 0.62 

5 ภาษาต่างประเทศ 73.74 61.72 78.84 24.90 35.10 20.21 1.36 3.17 0.95 

6 ศิลปะ 85.70 80.20 88.34 13.34 16.31 10.79 0.95 3.49 0.87 

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 79.43 97.62 90.46 19.42 5.20 8.88 1.16 1.18 0.66 

8 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 88.42 91.70 89.94 10.85 7.24 9.64 0.74 1.07 0.42 

 ค่าเฉลี่ย 75.79 76.10 80.23 23.06 22.65 19.11 1.16 1.76 0.67 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับท้องถิ่น(LAS) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559-2560 

(คะแนนเฉลี่ย) 

ผลการประเมินความสามารถในการ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

 
 
 
 

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 

1 ภาษาไทย 42.52 59.20 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.47 52.24 
3 วิทยาศาสตร์ 48.40 49.91 
4 คณิตศาสตร์ 37.33 44.60 
5 ภาษาต่างประเทศ 43.08 48.44 

ค่าเฉลี่ย 43.56 50.87 
 

 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
3 

(ดีเยี่ยม) 
2 
(ดี) 

1 
(ผ่าน) 

0 
(ไม่ผ่าน) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 79.92 19.44 0.64 - 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 79.17 17.98 2.59 0.26 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 79.80 17.27 2.31 0.62 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 82.03 16.66 0.39 0.92 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 80.88 17.51 1.23 0.38 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 88.83 9.34 1.47 0.36 

รวม/ค่าเฉลี่ย 3,538 81.77 16.37 1.44 0.42 
รวมจ านวนระดับคณุภาพตั้งแต่ 2(ดี) ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  98.14   
รวมจ านวนระดับคุณภาพ 1 (ผ่าน) คิดเป็นร้อยละ    1.91  
รวมจ านวนระดับคณุภาพ 0 (ไม่ผ่าน) เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ     0.42 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
3 

(ดีเยี่ยม) 
2 
(ดี) 

1 
(ผ่าน) 

0 
(ไม่ผ่าน) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 88.07 11.69 0.24 - 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 83.96 15.48 0.31 0.25 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 85.66 12.51 0.98 0.85 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 83.08 15.55 0.34 1.03 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 83.97 14.33 1.14 0.56 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 91.9 5.86 0.90 1.34 

รวม/ค่าเฉลี่ย 3,538 86.11 12.57 0.65 0.67 
รวมจ านวนระดับคณุภาพตั้งแต่ 2 (ดี) ขึ้นไปคดิเป็นร้อยละ  98.68   
รวมจ านวนระดับคุณภาพ 1 (ผ่าน) คิดเป็นร้อยละ    0.65  
รวมจ านวนระดับคณุภาพ 0 (ไม่ผ่าน) เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ     0.67 

 
 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625 - 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 616 - 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 596 - 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 541 - 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 572 - 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 588 - 

รวมทั้งสิ้น 3,538 3,538 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 100.00  
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ านวนนักเรียนแยกตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับ) 
ปีการศึกษา 2560 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
1 ลูกเสือ ชั้น ม.1 285 

 
285 

2 ลูกเสือ ชั้น ม.2 285 
 

285 
3 ลูกเสือ ชั้น ม.3 278 

 
278 

4 เนตรนารี ชั้น ม.1  114 114 
5 เนตรนารี ชั้น ม.2  114 114 
6 เนตรนารี ชั้น ม.3  120 120 
7 ยุวกาชาด ชั้น ม.1  105 105 
8 ยุวกาชาด ชั้น ม.2 

 
112 112 

9 ยุวกาชาด ชั้น ม.3 
 

98 98 
10 บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.1 

 
121 121 

11 บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.2 
 

111 111 
12 บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.3 

 
111 111 

รวมทั้งหมด 848 1,006 1,854 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 454 108 54 9 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 469 124 21 2 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 374 157 62 3 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 376 135 29 1 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 458 87 27 1 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 323 238 27 - 

 รวมทั้งสิ้น 3,538 2,454 849 220 16 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,303   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  93.36   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    236 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    6.64 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
 
 

 

  

จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 

 
 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 446 170     

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 472 75 49   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 329 212     

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 347 220 5   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 339 203 46   

 รวมทั้งสิ้น 3,538 2,558 880 100   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,438   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  97.17   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    100 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    2.83 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

  

จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 

ซึ่งแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 

 

 

      

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 386 230     

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 396 187 13   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 329 212     

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 347 220 5   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 479 109     

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,562 958 18   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,520   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  99.49   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    18 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    0.51 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

  

จ านวนผู้เรียนที่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 

 
 

 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 122 188 180 135 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 116 166 195 139 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 131 195 164 106 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 160 206 162 13 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 231 169 145 27 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 236 150 130 72 

รวมทั้งสิ้น 3,538 996 1074 976 492 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  2,070   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  58.51   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    1,468 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    41.49 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 

  

จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านการค านวณ 

ปีการศึกษา 2560 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
            

 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 607 9     

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 573 14 9   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 528 5 8   

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 554 6 12   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 573 8 7   

รวมทั้งสิ้น 3,538 3,460 42 36   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,502   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  98.98   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    36 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    1.02 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
   
 
 

 
ที ่

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625       

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 312 280 24   

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 365 206 25   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 185 317 39   

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 387 162 23   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 413 156 15   

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,287 1,121 126   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,408   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  96.43   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    126 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    3.57 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 518 107     

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 581 35     

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 501 84 11   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 400 86 55   

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 557 10 5   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 522 50 16   

รวมทั้งสิ้น 3,538 3,079 372 87  

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,451   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  97.54   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    87 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็น
ร้อยละ 

   2.46 

 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ านวนผู้เรียนที่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

 
 

 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 552 54 14 5 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 432 137 36 11 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 358 223 12 3 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 417 100 21 3 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 564 4 2 2 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 486 93 5 4 

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,809 611 90 28 

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,420   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  96.67   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    118 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    3.33 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ านวนผู้เรียนที่มีวิธีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

 
 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 625    

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 616    

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 596    

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 540  1  

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 572    

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 588    

รวมทั้งสิ้น 3,538 3,537  1  

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,596   

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  99.97   

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    1 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    0.03 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 

 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 481 93 51  
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 458 124 34  
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 436 132 28  
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 433 61 47  
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 525 29 18  
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 531 57 -  

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,864 494 178  
รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,360   
รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  94.98   
รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3    178 
รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ    5.02 

 
อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถ 

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

 
 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 436 152 37   
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 435 119 62   
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 368 136 92   
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 349 145 47   
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 475 80 17   
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 435 138 15   

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,498 770 270   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,268  

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  92.73  

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3   270 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ   7.63 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

จ านวนผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนการท างาน  

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 

 

 
 
 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเยี่ยม) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 625 343 260 22   

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 616 436 119 61   

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 596 368 138 90   

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 541 349 163 29   

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 572 385 176 11   

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 588 435 139 14   

รวมทั้งสิ้น 3,538 2,311 988 228   

รวมจ านวนผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  3,311  

รวมผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  93.58  

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3   227 

รวมจ านวนผลการเรียนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ   6.42 
 

อ้างอิงจาก : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
          

 
ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จ านวนนักเรียน 

1 Biology นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์ 
นางอรชร  ถาค า 

21 

2 Biotechnique นางลักษณาวรรณ  พวงสุวรรณ
นายสุทัศน์  บุญเลิศ 
นางสาวรัศมี  เพชรนาดี 
นางสาวกมลรัตน์  ทองห่อ 

7 

3 Health Science นางนงคราญ  ยะตา 
นางสาวอมรรัตน์  แก้วเหมือน 

25 

4 Human Relationship (มนุษยสัมพันธ์) นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม 
นางสาวสวรรยา  ขวานเพชร 

19 

5 Science 3 นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์ 10 
6 Science library (ห้องสมุดวิทยาศาสตร์) นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา 

นางสาวอีสซา  เดสสิ 
- 

7 Science qenius นางสาวอาภัทธา  บุญยัง 
นางจีรพา  กันทา 

19 

8 Young Generative Sciencetist นางปริยากร  วงศ์ชัย 
นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย 
นางสาววรวรรญ์ญา  วิชัยศิริ 

29 

9 เพาะพันธุ์ปัญญา นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน 25 
10 ติวเคมี นายพรพจน์  ประเสริฐธิติพงษ์ 27 
11 ติวฟิสิกส์ ม.ปลาย นางสาวนภาภรณ์  ปัญญา 4 
12 นักกิจกรรมน้อย นางนิตยา  ทาเป๊ก 

นางอริสาพร  แสงแก้ว 
11 

13 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นางสุมิตรา  จันแย้ 
นางสาวศุภกา  เรือนวงค์ 

20 

14 พลังจิตกับวิทยาศาสตร์ นายวิรัตน์  ไชยสุ - 
15 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นางกนกพร  ช านาญยา  

นางสุจินดา  สระคูพันธ์ 
29 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเลือก/ชุมนุม) 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จ านวนนักเรียน 

16 พ่ีติวน้อง นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม 
นางสาวเจนจิรา  จันทร์หล้า 

52 

17 พ่ีสอนน้อง นางสุญาณี  ปัญญา 
นายสุวิทย์  เทพวงศ์ 

51 

18 ฟิสิกส์ประยุกต์ (Apply Physics) นายศุภชาติ  สุทธิวานิช - 
19 ห้องเรียนสีเขียว นางยอดกุศล  ศรีทัน 

นางวิลัยพร  ชัยเมือง 
นางสาวดารากร  จางคพิเชียร 

38 

20 หัตถกรรมท าเงิน นางสาวจิรัชยา  วงค์ราษฎร์ - 
21 Activities for Kids นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ 

นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช 
10 

22 A-Math นางสาวไสว  ศักดิ์ศร 
นางศิริชร  นันทชาติ 

25 

23 Arts of Maths นางวันวิสาข์  พรรณกุล 
นางสาวณิชกุล  อดุลย์พงศ์ไพศาล 

15 

24 Gifted Math นายปรัชญา  สัมมาทรัพย์ 18 
25 Math queen นางสาวอัญชลี  วงค์ไชย 35 
26 My MATH นายเสน่ห์  อยู่สุข 

นางสาวนิภาพร  นิลประภา 
3 

27 SIDIY (Search Internet for Do it yourself) นายจิรพันธ์  จันจินะ 3 
28 Sudoku  ม.ต้น นางดวงจันทร์  หลายแห่ง 4 
29 เครื่องเสียงกลางแจ้ง (Sound Music PPK) นายสงคราม  ชินสงคราม 30 
30 เพชร พ.ค. นางวิจิตรา  ทาทอง 

นายสุธิวัตร  วงศ์ใหญ่ 
24 

31 คณิตศาสตร์หรรษา นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์ 
นางสาวสรัญญา  มูลมาก 

26 

32 ปาร์ตี้ D.I.Y. นางสาวลินดา  วงศ์ดาว 
นายธนิต  กิตติวรพงษ์กิจ 

32 

33 ครอสติส 3D นางประภากร  ชาวเมือง 
นางจรัสศรี  สุวรรณลพ 
นางสาวปิยวรรณ  วทาวงศ์นันท์ 

10 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จ านวนนักเรียน 

34 ติวเข้ามหาวิทยาลัย นายส าเริญ  ปัญญาใจ 16 
35 สิ่งประดิษฐ์ไอเดียเจ๋ง นางนงลักษณ์  พรหมสิทธิ์ 27 
36 หมากล้อม "โก๊ะ" นางประนอม ทศรฐ 

นายสพลกิตย์  ศรีภา 
10 

37 Anime Club นางดารุณี  ใหม่ตาจักร 
นางสาวปิโยรส  ใจเอ้ือ 
นางสาวกิติยา  ชัยเลิศ 

57 

38 Cover dance นางมณฑา  นนท์ศรี 
นางมาริษา  สิงห์กา 
นางสาวรจุิรา  กาจินา 

45 

39 T.F.K. (Thai Fan K-Pop) The end season นางสาวมาลัย  ฟักเขียว 20 
40 คลีนิกวัยใส ใส่ใจความพอเพียง นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง 34 
41 งานประดิษฐ์ นางมณฑา  นนท์ศรี 

นางมาริษา  สิงห์กา 
6 

42 ท่องโลกอาเซียน นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ 
นายณฉัตรมงคล  มูลศรี 

23 

43 ภาวะผู้น าผ่านงานสภานักเรียน นางสาวหัตถยากานต์  สุริยะวงค์สกุล 
นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ 
นางญาติกา  ไชยจ าเริญ 

25 

44 ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวชัชฎาภรณ์  รชัฎาวรรณ์ 
นายเอกรัฐ  แสงเพชร 
นางสาวชุลีมาศ  ค าบุญเรือง 

61 

45 รักการอ่าน นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย 21 
46 รู้เพื่อรักษ์ นางชนันษร  วัชรกุลปรีชาชาติ 

นางสาวณัชชณิช  ทิพกุล 
18 

47 วัฒนธรรมน าพาภาษาสร้างสรรค์ นางศิริธร  อุตโม 20 
48 สืบสานดุริยางคศิลป์ล้านนา นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ 2 
49 D.I.Y. for Brain นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์ 8 
50 ค าคมภาษาไทย นางนงค์พรรณ  สุคันธมาลา 17 
51 ลีลาศ นางสาวรัตนา  สบายจิตร 5 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จ านวนนักเรียน 

52 วรรณกรรมท้องถิ่น นางอุบล  กุลศรี 
นางไพจิตร  ใจค า 

3 

53 สัพเพเฮฮา นายพศิน  สาดสาร 4 
54 สานกล้าวรรณกรรม นางสาวน้ าผึ้ง  มั่งค่ัง 20 
55 หมอภาษา นางนฤมล  พันธุ 

นางชุติมา  พู่ตระกูล 
22 

56 หลากสาระภาษาไทยใช้สอบจริง นางอัศนีย์พร  มังคลาด 
นายปริญญา  บุญปัญญา 
นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 

39 

57 ห้องสมุด นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา 
นางสาวอัมพร  เพียรการ 
นางรุจิรา  เครือพันธ์ 

198 

58 ภาษาพาสนุก นางเบญจวรรณ  มงคลดีอนันต์ 
นางสาวศุภลักษณ์  บุญวงค์ 

36 

59 เทเบิลเทนนิส นางสาวเปรมจิต  ธุระงาน 21 
60 เปตอง นายอนุวัฒน์  ค าฟู 

นายสมเดช  ชัยวร 
นายพงศกร  หงส์ระนัย 
นายนพดล  ศีติสาร 

55 

61 แอโรบิกด้านซ์แบบประยุกต์ นางสาวพรเมษา  กรรณทรา 39 
62 กรีฑา นายประสงค์  อิ่นค า 

นายธนารักษ์  วงศ์ค า 
40 

63 บาสเกตบอล นายศุภพงษ์  ชัยทัศน์ 
นางจามจุรี  พรหมเผ่า 
นางสาวกันยา  กันทะ 

97 

64 ช่างกรอบพระ (เลี่ยมพระพลาสติก) นายนิรันดร์  เป็งโท - 
65 เพ่ือนศิลปกรรม นายวรรณะ  โพธิ์ชอุ่ม 

นางอุบลวดี  พรหมสิงห์ 
นายอุดม  ไชยวุฒิ 

49 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จ านวนนักเรียน 

66 ดนตรีไทย นายสิทธิโชค  หากิจ 
นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง 
นายกฤษณ์  วาเพชร 

23 

67 ดุริยางค์ นายสิทธิโชค  หากิจ 
นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง 

50 

68 ศิลปะการแสดง นายมงคล  ครุฑนาค 
นางกรรณิกา  ค าถิน 

55 

69 สานฝันด้วยเส้นเสียง นายพงศธร  โพธิ์แก้ว 
นายกวี  บุญกว้าง 
นางอุบลวดี  พรหมสิงห์ 

51 

70 D.I.Y. (งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้) นายสิรวงษ ์ วงศ์ไชย 16 
71 เชฟรุ่นใหม่ นางอารีรัตน์  นาแพร่ 

นางสาวมุธิตา  ปะระพุตตัง 
26 

72 เย็บร้อย  ค่อยจีบ นางรัตนาภรณ์  ภิญโญฤทธิ์ 
นางสาวจันทร์จิรา  เตชะวงค์ 

24 

73 เลี้ยงปลาสวยงาม นายวิทวัส  วงค์คม 20 
74 คุ้มครองผู้บริโภค นางนัยนา  ประวงศ์เทพ 7 
75 ธนาคารโรงเรียน นางสุกัลยา  ชัยทัศน์ 12 
76 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ นางผุสดี  วัชรสกุลวงศ ์ 25 
77 รักต้นไม้ นายปิติ  โกฎิยา 20 
78 สารวัตรนักเรียนและจราจร นายกิตติภณ  เพียรจริง 

นายวิรัตน์  ไชยสุ 
24 

79 หมากกระดาน นายผดุงศิลป์  เทพจันทร์ 
นายเจษฏาวัชส์  เสียงเย็น 

36 

80 Computer Game นายยศ  กันทายวง 
นายวัชระ การสมพจน์ 

17 

81 Multimedia นางพัชรี  สารงาม 24 
82 Cyber Scout นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ 

นายวรันย์  ปัญญา 
41 

83 Graphic Book นางจิรปรียา  ชัยทะ 
นางสาวจิรสุดา  กุมาลี 

14 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จ านวนนักเรียน 

84 Samsung Discovery Club นางราตรี  ค าปัน 
นางปทิตา  อนันตกรณ์ 

49 

85 โครงงานคอมพิวเตอร์ นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ 
นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง 
นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ 

9 

86 หุ่นยนต์ นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา 
นายอภิวัฒน์ พวงล าใย 

24 

87 English Chill Out นางรวิกานต์  ลือวงค์ 
นางสาวอภิรยา  แก้วสาร 

19 

88 English Edutainment นายเกียรติชัย  ธรรมโชติ 
นางสาวกัญญารัตน์  โทวรรธนะ 

22 

89 English Giffted Program นางร าไพ  ชุมชอบ 24 
90 English is Everyday Life นางสาวชมัยพร  สุวรรณ 

Mr.Alejandro Omania 
25 

91 English is fun นางธนวรรณ  กันค า 
นางสาววรวีร์  อินจันทร์ 

48 

92 English Music Video นายราชนุชา  อินจันทร์ 20 
93 International Movie Club นางอเนรี  ใจวงศ์ 

Miss.Abigael  Hoy 
48 

94 J'aime le fran?ais นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา 
นางสาวโสภา  สุก าบัง 
Mr.Julien  Salesne 

34 

95 Le petit coin de fran?ais นางรุจิรา  เครือพันธ์ - 
96 Read for Life นายอานุพันธ์  เทพรักษา 

Miss.Annalisa  Ard 
29 

97 Voice's working นายกฤษณ์  วาเพชร 20 
98 Youtuber (สนุกเวอร์ กับยูทูป) นายทรงศักดิ์  แก้ววิลัย 

นายอนุชิต  ศาสนา 
นางสาวอรุณรุ่ง  สุขส าราญ 

37 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จ านวนนักเรียน 

99 ภาษาจีนหรรษา นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ 
นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง 
นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ 

26 

100 ดูหนังฝรั่ง นางสาวทรัตชพร  ทวีเดช  
นางพรรณทิพย์  ศักดิ์ศร 

40 

101 อ่านเพื่อสุขภาพ นางเพ็ญพิชญ์  จันทร์ศุภเสน 
นายภีรภูมิ  จินดา 
Mrs.Medilyn  Albaran 

31 

102 โอริกามิ (การพับกระดาษญี่ปุ่น) นางบุษบา  อริยะค า 
Mr.Koishi  Oyama 

24 

103 กลุ่มทักษะฃีวิตดอกหญ้า นางสาวปนัสยา  แก่นพล 28 
104 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)  

ม.ปลาย 
นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 
นางอภิญญา  โยธามาศ 

16 

105 นักแนะแนวน้อย นางสุนิศา  หงส์ทอง 
นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล 

27 

106 พยาบาลน้อย นางเสาวลักษณ์  พันธ์ภัฒนกุล 
นางพวงบุหงา  สุขสอน 

23 

107 นักศึกษาวิชาทหาร นายวินัย  ตาระกา 
นายอภิวัฒน์ พวงล าไย 
นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 
จ.ส.อ.สมผัด  พรมจันทร์ 

484 

108 ฟุตบอล นายอนุรักษ์  ยอดวงศ์ 99 
109 Cinemania นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์ 76 
110 Story Telling นางวรรณรดา  จันต๊ะนา 

นางสาวณัตตยา  ไชยเมือง 
21 

111 ดูให้รู้ นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ 
นายรณชัย  วรรณรัตน์ 

31 

112 วอลเล่ย์บอล นายเหมราช  เมืองซื่อ 60 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จ านวนนักเรียน 

113 รักการบ้าน นางสาววรุณพร  วงค์ราษฎร์ 21 
114 วงดนตรีลูกทุ่ง พะเยาพิทยาคม PPK BAND นายสิทธิโชค  หากิจ 

นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง 
นายกฤษณ์  วาเพชร์ 

11 

รวม  3,538 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
        สรุปผลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 

           โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน/สถาบันการศึกษา  
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 224 283 507 

2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 2 

3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 4 6 10 

4 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย 1 2 3 

5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  1 1 

6 โรงเรียนเทศบาล 2 1  1 

7 โรงเรียนตามฝันแม่ใจ  4 4 

8 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 35 19 54 

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 1 3 4 

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์  1 1 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  1 1 

12 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  1 1 

13 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  1 1 

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  1 1 

15 ศึกษาต่อต่างประเทศ (ประเทศจีน)  1 1 

16 ก าลังติดตามผล  3 3 

รวมทั้งสิ้น   596 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
สรุปจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ที่ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ 

รายการ 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
การจบการศึกษา 268 328 596 
1. ศึกษาต่อ       
   1.1   เรียนต่อม.4  โรงเรียนเดิม 224 283 507 
   1.2   เรียนต่อม.4  โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม 7 10 17 
   1.3   เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด 1 4 5 
   1.4   เรียนต่อม.4  โรงเรียนอื่นในกทม.    
   1.5   สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ 35 22 57 
   1.6   สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1 5 6 
   1.7   สถาบันอื่น ๆ (ศึกษาต่อประเทศจีน)   1  1  

รวมศึกษาต่อ 268 325 593 
2. ไม่ศึกษาต่อ       
    2.1 ประกอบอาชีพ       
           (1)   ภาคอุตสาหกรรม       
           (2)   ภาคการประมง       
           (3)   การประมง       
           (4)   ค้าขาย,ธุรกิจ       
           (5)   งานบริการ       
           (6)   รับจ้างทั่วไป       
           (7)   อ่ืน ๆ       

รวมประกอบอาชีพ       
   2.2  บวชในศาสนา       
   2.3  ไม่ประกอบอาชีพ       
   2.4  อ่ืน ๆ (ก าลังติดตามผล)  3 3 
   2.5  ยังไม่จบ    

รวมไม่ศึกษาต่อท้ังสิ้น  (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 268 328 596 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
สรุปข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
แยกตามคณะ/สาขา 

ล าดับที่ คณะ/สาขา/หลักสูตร จ านวน (คน) 
1 คณะแพทยศาสตร์ 12 
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 
3 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 5 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 16 
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 7 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 
7 คณะวิทยาศาสตร์  19 
8 คณะศึกษาศาสตร์  2 
9 คณะรัฐศาสตร์ 10 
10 คณะบริหารธุรกิจ 12 
11 คณะเศรษฐศาสตร์ 7 
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 
13 ส านักวิชาการท่องเที่ยว 5 
14 ส านักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร 5 
15 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  11 
16 ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 
17 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 
18 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 
19 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 
20 คณะศิลปศาสตร์  13 
21 คณะนิติศาสตร์ 12 
22 คณะนิเทศศาสตร์ 15 
23 คณะมนุษยศาสตร์  21 
24 คณะเกษตรศาสตร์  2 
25 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 3 
26 คณะมัณฑนศิลป์ 5 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ล าดับที่ คณะ/สาขา/หลักสูตร จ านวน (คน) 
27 คณะดิจิทัลมิเดีย 6 
28 ส านักวิชานิติศาสตร์ 11 
29 คณะการสื่อสารมวลชน 8 
30 คณะวิจิตรศิลป์ 3 
31 ก าลังติดตามผล 329 

รวมทั้งสิ้น 593 
 

ข้อมูล ณ วันที่  12  มิถุนายน 2561 (งานแนะแนว) 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
    สรุปข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
    (แยกตามสถาบันการศึกษา) 

ล าดับที่ สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 0.17 
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 91 3.88 
3 มหาลัยวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14 2.36 
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 1.52 
5 มหาวิทยาลัยพะเยา  46 7.76 
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 0.68 
7 มหาวิทยาลัยเชียงราย 17 2.87 
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 0.68 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 3.88 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 47 7.93 
11 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 8 1.35 
 รวมศึกษาต่อในประเทศ 264 44.52 
 ศึกษาต่อต่างประเทศ   
 ไม่ศึกษาต่อ   
 ไม่จบการศึกษา   
 ก าลังติดตามผล 329 55.48 
 รวมทั้งสิ้น 593 100.00 

 
ข้อมูล ณ วันที่  12  มิถุนายน 2561 (งานแนะแนว) 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2560 

         โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

 
 
 

        
 

1) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
โรงเรียนเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
OBEC QA  

2) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าและ
สตรีพะเยา สมาคมผู้ปกครองและครู องค์การบริหารส่วน
จั ง ห วั ด พะ เ ย า  น า โ ด ยน ายส ถา พร   จั น ท ร์ ผ่ อ ง ศ รี  
( ค รู ดิ น )  และน ายสมบั ติ  จั นท ร์ ผ่ อ ง ศรี  ( ค รู ส มบั ติ )  
จัดท าโครงการก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยดสู่มาตุภูมิ สร้างสนาม
กีฬาเพื่อมวลชน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย
จะเร่ิมสร้างในปีการศึกษา 2561 ต่อไป  

3) นางมณฑา  นนท์ศรี 
ได้รับรางวัลคุรุสดุดี และโล่เกียรติยศ สตรีนักศึกษา 
มุ่งมั่นพัฒนาสร้างคนดีด้วยคุณธรรม  

4) นางสาวน้ าผึ้ง  ม่ังคั่ง  
 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2560  

5) นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์   
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครผูู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ใน
การประกวดรางวลัทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2560  

6) นายพงศธร     โพธิแก้ว 
   นายกวี           บุญกว้าง 
   นางอุบลวดี      พรหมสิงห์ 
   และคณะนักเรียนประสานเสียงระดับม.ต้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 การประกวดขับขานประสานเสยีง 
ระดับชัน้ ม.1-3 ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67  

7) นายพงศธร     โพธิแก้ว 
    นายกวี         บุญกว้าง 
    นางอุบลวดี    พรหมสิงห์ 
    และคณะนักเรียนประสานเสียงระดับ ม.ปลาย 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดขับขานประสาน
เสียงระดับชั้น ม.4-6  
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67  

8) นางธัญวรัตน์   ภัทรภูตานนท์ 
    นางสาวสุพัฒน์     ยังมั่ง 
    นายกิตตินันท์     พรหมเผ่า   ม.6/14 
    นางสาวฐิตวันต์   อินทะนิล ม.6/14 
    นายพยุภัทร       ค ามูล    ม.6/14 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการประกวด
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67  
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

9) นางสาวสุพัฒน์   ยังม่ัง 
    นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ 
     นายณัฐวุฒิ    พร้อมสุข  ม.6/14 
     นายธีรสุวัตน์    ตั้งธนพนธ์ ม.6/14 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ในงานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 67  
 

10) นายอภิวัฒน์  พวงล าใย 
      นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา 
        นายพงศ์ภัค    ตาปวน    ม.6/13 
        นางสาวปามาลิน    ค ามาเร็ว ม.5/9 
        นางสาวญาธิณี    จักรแก้ว ม.5/9 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ
กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67 

11) นายมงคล ครุฑนาค 
     นางอุบล  กุลศรี 
     นางกรรณิกา  ค าถิน 
     และคณะนักเรียนระบ ามาตรฐานม.1-ม.3 
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 67  

12) นายศุภพงษ์ ชัยทัศน์ 
    และนักเรียนทีมบาสเกตบอลอายุ 18 ปี ชาย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันบาสเกตบอล
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี รุ่น 15 ปีชาย และ รางวัลอันดับ 3 รุ่น 18 
ปีชาย  
 

13) นายศุภพงษ์ ชัยทัศน์ 
     และนักเรียนทีมบาสเกตบอล 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน
บาสเกตบอลนักเรียน ร่วมกับ สพฐ.โมโนแชมเปี้ยนคัพ 
2017 ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 
12-18 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

14) นายสุทธิพงษ์ โนจันทร์ 
     และนักเรียนทีมฟุตบอล 
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาฟุตบอล 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  
รอบคัดเลือกเขต 5 จังหวัดล าปาง  
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
นักเรียนกรมพลศึกษา ไพรมินิสเตอร์ คัพ 2014  
รุ่นอาย 16 ปี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับปะเทศ 
ณ จังหวัดชุมพร  

15) นายสุทัศน์  บุญเลิศ 
      นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน 
     และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
     ระดับชั้นม.2/14  
ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานฐานวิจัย (โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา) ประเภท Poster presentation 
เนื่องในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

16) นายสุทัศน์  บุญเลิศ 
     นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน 
     และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
     ระดับชัน้ม.2/14  
ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานฐานวิจัย (โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา) ประเภท Oral presentation เนื่องใน
งานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 
7  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

17) นายณัฐวุฒิ    พร้อมสุข  
เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผ่านการเข้ารอบค่าย 3  
ปีการศึกษา 2560  

18) เด็กหญิงเกื้อการย์ ปุญญมัย  
) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ประเภทเดี่ยว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

19) เด็กชายไอศูรย์  จันทร์จองค า ม.3/14 
     เด็กชายชโลทร  ละมัย  ม.3/14 
สอบได้คะแนน 100 เต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์  
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  

20) นางสาวศศินบุญ ลีลาวณิชย์  ม.6/9 
     นายภูริเดช  คงวัฒนานนท์ ม.6/10 
     นายธนภูมิ  ฟองค า ม.6/9 
สอบได้คะแนน 100 เต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์  
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560  

21) นายธีรสิทธิ  วิไลลักษณ์ ม.6/9 
สอบได้ 92 คะแนน ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สังกัดสพม.36 เชียงราย-พะเยา 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  

22) นางสาวศศินบุญ ลีลาวณิชย์ ม.6/9 
สอบได้ 76 คะแนน ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา 
สังคมศึกษา สังกัดสพม.36 เชียงราย-พะเยา 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  

23) นายธนวรรธ ค าอ้าย  ม.5/10 
     นายธีรภัทร  เมืองใจ  ม.5/10 
     นางสาวหทัยภัทร จรัสดาราแสง ม.5/12 
ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สาขาวิชาชีววิทยา ค่าย 2  

24) นายสุรพัศ  วงศ์หาญ ม.5/10 
    ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สาขาวิชาชีววิทยา ค่าย 3 

25) นายกฤษฎ์  เอื้อพิทักษ์สกุล ม.5/10 
     ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 3 

26) นายพอเจตน์  ค ามา  ม.5/10 
ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 3 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
    รางวัลเกียรติยศที่ได้รับของบุคลากรครโูรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางสาวอัมพร     เพียรการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับ ม. 1-3   เนือ่งในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ               
สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - 3                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา    
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 67  
ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 
 

4. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน         
จังหวัดพะเยา    ครั้งที่ 67  ปกีารศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
 

5. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ   
ทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น 
ม.1 -3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร ครั้ งที่  67        
ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 
 

2 นางอัศนีย์พร       มังคลาด    ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย                 
ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน              
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
3 นางนงค์พรรณ    สุคันธมาลา     1 .  ค รู ผู้ ฝึ กสอนนั ก เ รี ยน ได้ รั บ ร าง วั ล    

เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

    2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม )  ระดับชั้ น  ม .4 -6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา    
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

    3 .  ค รู ผู้ ฝึ กสอนนั ก เ รี ยน ได้ รั บ ร าง วั ล      
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม )  ระดับชั้ น  ม .1 -3        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 

    4 .  ค รู ผู้ ฝึ กสอนนั ก เ รี ยน ได้ รั บ ร าง วั ล      
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม )  ระดับชั้ น  ม .4 -6        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 

4 นางปทิตตา    อนันต์กรณ์ 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขัน            
เรียงร้อยถ้อยความ  ระดับชั้น ม.4 – ม. 6                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศกึษา 2560 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน            
เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 กิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่ องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 



  
 

77 
 

 

  

ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลกัฐานอ้างอิง 
5 นางศิริธร           อุตโม 

 
1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับ ม. 4-6  เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย  ระดับชั้น ม.4 – ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา    
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น  ม .4 –  ม .6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
 
 
 

6 นายพศิน           สาดสาร 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่ งขันกวี เยาวชนคนรุ่น ใหม่      
กาพย์ยานี11 (8 บท)   ระดับชั้น ม.1 – ม. 3          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา      
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ    
ทองชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 (8 บท) ระดับ ระดับชั้น ม.1-3 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

3.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ  กิ จกรรมการแข่ งขันกวี เยาวชน          
คนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์  (8 บท) ระดับชั้น 
ม.4 – ม. 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
6 นายพศิน           สาดสาร 4. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่    
อินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท)  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

7 นางเบญจวรรณ    มงคลอนันต์ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามค าบอก ระดับชั้น 
ม.4-6 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย               
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

8 นางอุษณีย์          จันทร์สุริยา 1.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.1–3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จ. พะเยา  ครั้งที่ 67 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับที่  1  กิจกรรมการประกวด       
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.4–6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ   
ทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น   
ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชรครั้งที่ 67   
ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 
 



  
 

79 
 

 

  

ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
9 นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ  ระดับชั้น ม.1 – ม.3            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา      
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.1-3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการเขียนเรียงความ 
“เรียนรู้ประวัติชาติไทย :ปลูกฝังความรักชาติ     
รักแผ่นดินเกิด” ระดับชั้น ม.2  

เกียรติบัตร 

10 นางชุติมา  พู่ตระกูล 1.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามค าบอก ระดับชั้น 
ม.1-3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย               
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
11 นางจุฑามาศ  กรงจักร 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.1–3                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ระดับชั้นม.1–3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

12 นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.4–6  
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท)   
ระดับชั้น ม.4 – ม. 6  กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

เกียรติบัตร 

3.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท) ระดับชั้น ม.4 – 
ม. 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัด
พะเยา  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

4. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่ งขันกวี เยาวชนคนรุ่น ใหม่     
อินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท) ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดก าแพงเพชร  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
12 นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 5.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ระดับชั้น ม.4 - ม.6                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

6.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับชั้น  ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
ระดับภาคเหนือ  จังหวัดก าแพงเพชร  ครั้งที่ 67  
ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 

7. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา  ครั้ง
ที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

8. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม
เดิม) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

9. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท าประโยชน์ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการกล้าแผ่นดิน
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 
2560 ของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย
เพ่ือนคุณธรรม 

โล ่

10.ครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดประจ าปี 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ คุรุสภา 
 
 
 
 

โล่และเข็มครูดีเด่น 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
12 นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 11.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ    
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ (Obec Award) 
ระดับภาคเหนือ 

เกียรติบัตร 

12.รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ การประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ (Obec Award) ระดับภาคชาติ 

เกียรติบัตร 

13 นายปริญญา  บุญปัญญา 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันปริศนา
สร้ า งสรรค์ วรรณคดี ไทย ระดับชั้ น  ม . 4-6                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดพะเยา      
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันท่อง
อาขย านท า นอ ง เ สน าะ  ร ะดั บชั้ น  ม . 4-6                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา      
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 

14 นางนฤมล  พันธุ 1.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ระดับชั้น ม.1 - ม.3                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา     
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ  จังหวัด
ก าแพงเพชร  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
14 นางนฤมล  พันธุ   3.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน        

กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  

เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย รางวัลเหรียญทองการจัดการเรียนรู้ที่

ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
O-NET ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พะเยา 
ครั้งที่ 66 ระดับชาติ  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการประกวด
ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 67 วันที่13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม  
จ .พะเยา วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ 66 รับเกียรติบัตร 
วันที่ 16 ม.ค. 61 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100 เปอร์เซ็นต์” 

เกียรติบัตร 

เป็นตัวแทนรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน า รุ่นที่ 8 ประจ าปี 2560 

เกียรติบัตร 

ผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ เปรียบเทียบ 
ปี 2558-2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

ตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
ประจ าปี 2560 ประเภทโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับวิทยาเขต 
ภูกามยาว 

เกียรติบัตร 

2 นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ ผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ เปรียบเทียบ 
ปี 2558-2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พะเยา 
ครั้งที่ 67 วันที่ 12-14 ก.ย. 60 
 
 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
2 นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองกิจกรรมประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 วันที่ 13-15 
ธ.ค. 60 จ.ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

3 นางมณฑา  นนท์ศรี “ คุรุสดุดี ” ประจ าปี 2560 เข็มคุรุสดุดี /  
เกียรติบัตร 

“ สุภาพบุรุษรักการศึกษา สุภาพสตรี
รักการศึกษา  มุ่งม่ันพัฒนาสร้างคนดี
ด้วยคุณธรรม ” 

โล่เกียรติยศ /
วุฒิบัตร 

รางวัลเหรียญทองจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้นักเรียนมีผลการพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
O-NET ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต้น  
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 67 วันที่ 13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

4 นางมาริษา  สิงห์กา จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผล
การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้น ม.3  

เกียรติบัตร 

ได้ลด ละ เลิกเหล้า เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตย์น้อย 

เกยีรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการประกวด
ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 67 วันที่13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
4 นางมาริษา  สิงห์กา ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
บรรยายธรรม ระดับจังหวัด 

เกียรติบัตร 

5 นายสมเดช  ชัยวร ครูดีที่ลด ละ เลิกเหล้า เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตย์น้อย
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ประสานงานโครงการเยาวชนต้น
กล้าคุณธรรม 2560 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน 

เกียรติบัตร 

6 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช่วงชั้นที่ 3 “การประกวดบรรยาย
ธรรม” ประจ าปี 2560 ระดับจังหวัด 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนและน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม 
ระดับภาค คณะสงฆ์ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

เกียรติบัตร 

จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 
2558-2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ให้การสนับสนุนตอบปัญหา
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 
ครั้งที่ 21 เนื่องในงานสัปดาห์
ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
6 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ขยายผลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET วันที่ 3 และ 5 ส.ค. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เกียรติบัตร 

7 นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง  การประกวดสื่อและนวัตกรรมครู  
ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ระดับดีเด่น 

เกียรติบัตร 

รางวัลครูเกียรติยศการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 
ม.ปลาย สพม.36 ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
8 นางสาวปิโยรส  ใจเอ้ือ ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 

บาลี-อังกฤษ ชนะเลิศเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรม จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ เหรียญทอง 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ 
จ.ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
 อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

9 นางสาวกิติยา  ชัยเลิศ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม  
จ .พะเยา วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการประกวด
ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 67 วันที่13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น  ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนปี 2560 กิจกรรม “เยี่ยม
บ้านนักเรียนครบ  100 %” 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
10 นายณฉัตรมงคล   มูลศรี เป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ

ขยายผลทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(มหิดลวิทยานุสรณ์) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม จ .พะเยา 
 (สพม.36) วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  จากการแข่งขันเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ               
จ.ก าแพงเพชร ครั้งที่ 67 วันที่13-
14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

วิทยากรพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน เตรียมความพร้อมสอบเข้า
มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนพะเยา
ประสาธน์วิทย์ 

เกียรติบัตร 

น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางกฏหมาย ณ คณะ
นิติศาสตร์ ม.พายัพ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
 อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม   
อ.ดอกค าใต้ 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
10 นายณฉัตรมงคล   มูลศรี วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม   

เกียรติบัตร 

11 นางสาวณัชชณิช   ทิพกุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับ
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขัน
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับ จ .พะเยา 
ครั้งที่ 67 วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองการแข่งขันเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ  
จ.ก าแพงเพชร ครั้งที่ 67 วันที่  
13-14 ธ.ค. 60  

เกียรติบัตร 

12 นางสาวชุลีมาศ   ค าบุญเรือง รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรม จ .พะเยา  
วันที่  12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาคเหนือครั้งที่ 67  
วันที่ 13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

13 นางสาวรุจิรา  กาจินา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับ
เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขัน 
เพลงคุณธรรม ระดับชั้นม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับ  
จ .พะเยา ครั้งที่ 67  
วันที่ 12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
13 นางสาวรุจิรา  กาจินา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองการแข่งขันเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ  
จ.ก าแพงเพชร ครั้งที่ 67  
วันที่ 13-14 ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

14 นายสมหวัง  ศรีธิเลิศ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดละครคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม จ .พะเยา วันที่  
12-14 ก.ย. 60 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาคเหนือครั้งที่ 67 วันที่ 13-14 
ธ.ค. 60 

เกียรติบัตร 

ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง 
โครงงานคุณธรรม ระดับเขต 

เกียรติบัตร 

15 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ ชนะเลิศเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรม จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ เหรียญทอง 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ  

เกียรติบัตร 

น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางกฏหมาย ณ คณะ
นิติศาสตร์ ม.พายัพ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม   

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
15 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม  
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

วิทยาการให้ความรู้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ณ โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม  
อ.ดอกค าใต้ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เนื่องในวันรพี พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย ประจ าปีพุทธศักราช 
2560 

เกียรติบัตร 

ผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ เปรียบเทียบปี 
2558-2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

เกียรติบัตร 

16 นางดารุณี  ใหม่ตาจักร์ ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ ชนะเลิศเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรม จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนทักษะสวดมนต์แปล 
บาลี-อังกฤษ เหรียญทอง 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ 
จ.ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
17 นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ ชนะเลิศการประกวดผู้มีผลงาน

ดีเด่นประสบความส าเร็จและเป็นที่
ประจักษ์รางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 7 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านวิชาการ 

เกียรติบัตร / 
รูปภาพ / 

หนังสือราชการ 

เหรียญเงินการประกวดผู้มีผลงาน
ดีเด่นประสบความส าเร็จและเป็นที่
ประจักษ์รางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 7 ระดับ
ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านวิชาการ 

เกียรติบัตร / 
รูปภาพ / 

หนังสือราชการ 

รองชนะเลิศเหรียญเงินการประกวด
ผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จ
และเป็นที่ประจักษ์รางวัล
ทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)  
ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2560 ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านวิชาการ 

เกียรติบัตร / 
รูปภาพ / 

หนังสือราชการ 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์ 1. ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกียรติบัตร 

2. ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมินโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เกียรติบัตร 

2 นางปรานอม ทศรฐ รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การประกวดสื่อนวัตกรรม
ครูประจ าปีการศึกษา 2560 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

3 นายสงคราม ชินสงคราม ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกียรติบัตร 
4 น.ส.ศิริชร นันทชาต ิ 1. รางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น หลักสูตรการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาลัย
ราชภัฏล าปาง 

เกียรติบัตร 

2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ชั้น  
ม.1 - ม.3 ระดับจังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีฯ 
ชั้น ม.4 – ม.6  ระดับจังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

4. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีฯ        
ชั้น ม.4 – ม.6  ระดับภาคเหนือ ณ จ.ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

5. ที่ปรึกษาโครงงาน วิธีหาดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์ 

n x n ; n  3 แบบ Dodgson Chio’s 
Condensation Method เพ่ือแก้ระบบสมการเชิงเส้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การน าเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ. 
2561 ตามโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ 

เกียรติบัตร 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
5 
 

น.ส.นิชาภร ต๊ะสมบัติ 
 

1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

เกียรติบัตร 
 

2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ประเภทเดี่ยว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

เกียรติบัตร 
 

3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3  ระดับ จังหวัดพะเยา  

เกียรติบัตร 
 

4. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1- ม.3  ระดับจังหวัด ภาคเหนือ ณ จังหวัด
ก าแพงเพชร  

เกียรติบัตร 
 

5. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) OBEC Vedic Mathematics 
Competition 2017 ประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี  
ระดับประเทศ 

เกียรติบัตร 
 

6. เป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

เกียรติบัตร 
 

7. เป็นวิทยากรตามโครงการสอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนง าเมือง
วิทยาคม จังหวัดพะเยา 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
5 น.ส.นิชาภร ต๊ะสมบัติ 8. เป็นวิทยากรตามโครงการสอนเสริมเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 
 

6 นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่ เป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

เกียรติบัตร 
 

7 นางดวงจันทร์ หลายแห่ง รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การประกวดสื่อนวัตกรรม
ครูประจ าปีการศึกษา 2560 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.พะเยา 

เกียรติบัตร 

8 น.ส.ภสัราภรณ์ ชัยเดช ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลเกียรติยศ 
ประเภทครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจ าปี การศึกษา 2560 สหวิทยาเขต    
ภูกามยาว 

เกียรติบัตร 

9 น.ส.ลินดา วงศ์ดาว ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงาน 
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

เกียรติบัตร 

การน าเสนอผลงานดีเด่น หลักสูตรการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย MS-Powerpoint 

เกียรติบัตร 

 
 
 
 
  
 

  



  
 

97 
 

 

  

ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน 
Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 (ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
(ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

2 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

3 นางธนวรรณ กันค า ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit 
ระดับชั้นม.1-ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

4 นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม     
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 (ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม    
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6  
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูด
เพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.
6 (ระดับภาคเหนือ) 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
4 นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง  กิจกรรม         
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6  
(ระดับภาคเหนือ) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขันคัดจีน (ม.ปลาย) 
ระดับมัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ
มัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

5 นายอานุพันธ์ เทพรักษา ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ
มัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

6 นางสาวชมัยพร สุวรรณ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นม.4-ม.6 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นม.4-ม.6 
(ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

7 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน 
Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 (ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
(ระดับภาค) 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
8 นายภีรภูมิ จินดา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน 
Story Telling ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน Story 
Telling ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 (ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

9 นางวรรณรดา จันต๊ะนา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

10 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูด
เพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.
6 (ระดับภาคเหนือ) 
 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
10 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง   
กิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 
(ระดับภาคเหนือ) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขันคัดจีน (ม.ปลาย) 
ระดับมัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ
มัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

11 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ Skit ระดบัชั้นม.4-ม.6 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นม.4-ม.6 
(ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

12 นางอเนรี ใจวงศ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ระดับชั้นม.1-ม.3 
(ระดับจังหวัด) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับชั้นม.1-ม.3  
(ระดับภาค) 

เกียรติบัตร 

13 นายกฤษณ์ วาเพชร ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

 

  



  
 

101 
 

 

  

ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นายประภาส รวมปะระ ครูที่ปรึกษาโครงงานฐานวิจัย

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปีที่ 4 
เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษารายวิชาการสื่อสารและ
การน าเสนอ 

เกียรติบัตร 

กรรมการสังเกตการณ์ในการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

เกียรติบัตร 

2 นางดารากร จางคพิเชียร คณะกรรมการ โครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show) (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษารายวิชาการสื่อสารและ
การน าเสนอ 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
show) ระดับภาคเหนือ 

เกียรติบัตร 

3 นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์
มงกุฎไทย 

ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา  

เล่มที่ 134 ตอนที่ 52ข 
เล่มที่ 8/4 16 ต.ค.60 

4 นางสาวณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม รางวัลครูเกียรติยศ ระดับดีเยี่ยม 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

รางวัลสื่อการสอนระดับดีเยี่ยม 
ประเภทสื่อผสมและอ่ืน ๆ  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
5 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show)  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
show) ระดับภาคเหนือ 

เกียรติบัตร 

6 นางสาวอีสซา เดสสิ ครูผู้ควบคุมนักเรียนรางวัลชนะเลิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ งานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ 67 ระดับเขต จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนรางวัลเหรียญ
ทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขต 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

7 นางจีรพา กันทา รางวัลดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เกียรติบัตร 

8 นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว ครูที่ปรึกษารายวิชาการสื่อสารและ
น าเสนอ 

เกียรติบัตร 

9 นางยอดกุศล ศรีทัน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน 
อิจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
10 นางจามจุรี พรหมเผ่า ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทองแดง การประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา Student 
STEM Project Contest ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน 
Thailand STEM Festival and 
ASEAN Academic Symposium 
2017 ภาคเหนือตอนบน 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา Student 
STEM Project Contest ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน 
Thailand STEM Festival and 
ASEAN Academic Symposium 
2017 ภาคเหนือตอนบน 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา (STEM 
Invention Contest) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง งาน Thailand STEM 
Festival and ASEAN Academic 
Symposium 2017 ภาคเหนือ
ตอนบน 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษาโครงงานฐานวิจัย รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการ
น าเสนอโครงงานฐานวิจัย ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
11 นางนงคราญ ยะตา ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรม 
“เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 
เปอร์เซ็นต์” 

เกียรติบัตร 

เป็นคุณครูที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ 
เพ่ือด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน ในโครงการโพธิสัตว์น้อย 
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 

เกียรติบัตร 

12 นางปริยากร วงศ์ชัย เป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เกียรติบัตร 
 

ได้น าเสนอผลงาน e-Poster 
“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจต่อวิชาเคมี 10 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ แบบสืบเสาะเรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมี” 

เกียรติบัตร 
 

ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์การประกวดสื่อ 
นวัตกรรมครู ประจ าปีการศึกษา 
2560 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 
 

13 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย เป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เกียรติบัตร  
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
13 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย การน าเสนอผลงาน e-Poster  เรื่อง 

“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่เรียน
รายวิชา การสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ โดยใช้การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es” ในงานประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 

เกียรติบัตร  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานดีเด่น 
เนื่องในงานกิจกรรม “สายสัมพันธ์ 
สามัญศึกษาพะเยา” สหวิทยาเขตภู
กามยาว 

เกียรติบัตร  
 

14 นางลัดดาวัลย์ นันติตานนท์ ครูผู้ควบคุม การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science 
show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต”์ 

เกียรติบัตร 

เป็นครูที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือ
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
15 นางสุญาณี ปัญญา ครูผู้ควบคุม การแข่งขันตอบปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science 
show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต”์ 

เกียรติบัตร 

เป็นครูที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือ
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน 

เกียรติบัตร 

16 นางอรชร ถาค า ครูผู้ฝึกสอน นักเรียน กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 (ตัวแทน
ระดับชาติ) 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต”์ 

เกียรติบัตร 

เป็นครูที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือ
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน 

เกียรติบัตร 

17 นางสุมิตรา จันแย้ ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรม 
“เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 
เปอร์เซ็นต์” 

เกียรติบัตร 



  
 

107 
 

 

  

ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
18 นางวิลัยพร ชัยเมือง อาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา 
STEM Invention contest ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต”์ 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ 
เพ่ือด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียนในโครงการโพธิสัตย์น้อย  
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 

เกียรติบัตร 

19 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รางวัล
เหรียญทองโครงงานปะเภทน าเสนอ
แบบบรรยายเป็นภาษาไทย สาขา
ชีววิทยา ในการประชุมวิชาการ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน ครั้ง 9  

เกียรติบัตร 

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รางวัล 
ชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแช่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
19 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั่งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนจุน
วิทยาคม จังหวัดพะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครัง่ที ่67 ปีการศึกษา 
2560  จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

เกียรติบัตร 

20 นางกนกพร ช านาญยา ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560  
“ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100 เปอร์เซ็นต์ “ 

เกียรติบัตร 

ได้ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูก
และครอบครัว ในโครงการโพธิสัตว์
น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
21 นางสาวกนกวรรณ  ณ ล าพูน ตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่
พิเศษ ระดับสหวิทยาเขตภูกามยาว 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา (Student 
STEM Project Contest) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัด
พะเยา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัด
พะเยา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษารายวิชาการสื่อสารและ
น าเสนอ 

เกียรติบัตร 

22 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า เป็นครูดีเด่นด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2560  
กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100 % “ 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
22 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ได้น าเสนอผลงาน การประยุกต์

โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องตรวจวัด 
ส าหรับการลดขนาดการวิเคราะห์
แบบไทเทรต (THE APPLICATION 
OF MOBILE PHONE AS THE 
DETECTOR FOR DOWN 
SCALING TITRIMETRIC 
ANALYSIS) 

เกียรติบัตร 
 

23 นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์ ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรม 
“เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 
เปอร์เซ็นต์”  

เกียรติบัตร 

24 นายสุทัศน์ บุญเลิศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา (Student 
STEM Project Contest) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง 
โครงงานประเภทน าเสนอแบบ
บรรยายเป็นภาษาไทย สาขา
ชีววิทยา 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน 
โครงงานประเภทน าเสนอแบบ
โปสเตอร์ สาขาชีววิทยา 

เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทองแดง  
ในการประกวดโครงงานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
24 นายสุทัศน์ บุญเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 

เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลทีไ่ด้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นายกวี   บุญกว้าง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ

ทอง  ระดับชาติ การแข่งขันขับขาน
ประสานเสียง 

รูปภาพ  เกียรติบัตร 

2 นางอุบลวดี   พรหมสิงห์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ การแข่งขันขับขาน
ประสานเสียง 

รูปภาพ  เกียรติบัตร 

3 นายพงศธร   โพธิแก้ว ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ การแข่งขันขับขาน
ประสานเสียง 

รูปภาพ  เกียรติบัตร 

4 นางกรรณิกา   ค าถิน ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ การแข่งขันระบ า
มาตรฐาน  

รูปภาพ  เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
5. นายมงคล  ครุฑนาค ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ

ทอง ระดับชาติ การแข่งขันระบ า
มาตรฐาน  

รูปภาพ  เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางผุสดี   วัชรสกุลวงศ ์ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอ านวยการดีเด่น เกียรติบัตร 
2 นายสิรวงษ์   วงศ์ไชย ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอ านวยการดีเด่น เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น     
ม.4 - ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียน
สวนกุหลาบ จังหวัดนนทบุรี 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

2 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูที่ปรึกษา รายวิชาการสื่อสารและการ
น าเสนอ ชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การน าเสนอผลงาน
นักเรียน รายวิชา การสื่อสารและการ
น าเสนอ IS2 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
2 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา ที่บริหารงานด้วยเกณฑ์คุณภาพ 

OBECQA ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

เลขานุการสมาคมนักเรียนเก่าพะเยา
พิทยาคมและสตรีพะเยา เป็นเวลา 4 ปี  

เกียรติบัตร 

(พ.ศ. 2556-2560) สมาคมนักเรียนเก่า
พะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน STEM Robo 
cup 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งาน Thailand  STEM Festival and 
ASEAN Academic Symposium 2017 
ภาคเหนือตอนบน 

 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน STEM Robo 
cup 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งาน Thailand  STEM Festival and 
ASEAN Academic Symposium 2017 
ภาคเหนือตอนบน 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
จังหวัดก าแพงเพชร “รัฐราษฎร์ร่วม
ใจ  ศิลปหัตถกรรมไทยล้ าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล”โรงเรียน
ก าแพงเพชรวิทยาคม 

เกียรติบัตร 

ได้ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัว ในโครงการโพธิสัตว์น้อย  
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
3 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 

 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขัน
ทักษะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันทักษะการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4-6 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น โล่รางวัล 
เข้าร่วมประกวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สาขา กิจกรรมชุมนุม 

เกียรติบัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย 

เกียรติบัตร 

4 นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองระดับชาติ ครั้งที่ 67  
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้น ม.4- ม.6 

เกียรติบัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย 

เกียรติบัตร 

เป็นครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรม 
“เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์” 

เกียรติบัตร 

5 นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ปี 2560 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
5 นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การประกวดโครงงานระบบ
สมองกลฝังตัว ระดับชั้น ม.4-ม.6  

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม  
การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  

เกียรติบัตร 

6 นายยศ กันทายวง ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรตบิัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทองกิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
สร้างเกมสร้างสรรค์ระดับ ม.ปลาย 

เกียรติบัตร 

6 นายยศ กันทายวง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
สร้างเกมสร้างสรรค์ระดับ ม.ต้น 

เกียรตบิัตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
ที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ระดับ ม.ต้น 

เกียรติบัตร 

7 นายวรันย์  ปัญญา ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
7 นายวรันย์  ปัญญา ชนะเลิศ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 67 หุ่นยนต์พ้ืนฐาน ม.ปลาย 
เกียรติบัตร 

รองชนะเลิศ 1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 โครงงานสมองกลฝังตัว ม.ปลาย 

เกียรติบัตร 

รองชนะเลิศ 2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 หุ่นยนต์พ้ืนฐาน ม.ต้น 

เกียรติบัตร 

8 นายอภิวัฒน์  พวงล าใย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับเหรียญ
เงินระดับชาติ ครั้งที่ 67 การแขง่ขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

ครูเกียรติยศ เกียรติบัตร 
ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขัน STEM 
Robo Cup 2017 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

เกียรติบัตร 

9 นางราตรี ค าปัน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม  
การแข่งขันการสร้างงาน 2D Animation 
ชั้น ม.1-3 

เกียรติบัตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการ
สร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editor  
ชั้น ม.1-3 

เกียรติบัตร 

ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
ระดับชั้นม.1 – ม.3 นักเรียนได้รับ รางวัล
เหรียญทอง ระดับภาค 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
9 นางราตรี ค าปัน ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ

ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  
เกียรติบัตร 

10 นางจิรปรียา  ชัยทะ เป็นตัวแทนน าเสนอผลงานด้านส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ใน
การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้าน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.4- ม.6 

เกียรติบัตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

เกียรติบัตร 

เป็นครูที่ปรึกษา รายวิชาการสื่อสารและ
การน าเสนอ ในการน าเสนอผลงาน
นักเรียน รายวิชาการสื่อสารและการ
น าเสนอ IS2  

เกียรติบัตร 

ได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กิจกรรม PLC ครูที่
ปรึกษาการอ่าน งานห้องสมุดโรงเรียน
พะเยาพิทยาคม  

เกียรติบัตร 

รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ปลาย 

เกียรติบัตร 

11 นางพัชรี  สารงาม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การสร้างการ์ตูน 2 
D แอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งท่ี 
67 ปี 2560 
 

เกียรติบัตร 
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
11 นางพัชรี  สารงาม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน กิจกรรม WEB TEXT 
EDITER ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค  
ครั้งที่ 67 ปี 2560 

เกียรติบัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  

เกียรติบัตร 

12 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองระดับชาติ ครั้งที่ 67  
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

เกียรติบัตร 

รางวัลครเูกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เกียรติบัตร 

ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพ่ือลูกและ
ครอบครัวในโครงการโพธิสัตว์น้อย  

เกียรติบัตร 

13 นางสาวจิรสุดา กุมาลี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองระดับภาค ครั้งที่ 67  
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editorระดับชั้น ม.1- ม.3 

เกียรติบัตร 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นายศุภพงษ์  ชัยทัศน์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทีมบาสเกตบอล 

-อายุ 18 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1  การแข่งขันบาสเกตบอลชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่น 
15 ปีชาย และ รางวัลอันดับ 3 รุ่น 18 
ปีชาย  
 

รูปภาพ   
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ด้ำนที่ 4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นายศุภพงษ์  ชัยทัศน์ -ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   

การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ร่วมกับ 
สพฐ.โมโนแชมเปี้ยนคัพ 2017 ครั้งที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 
12-18 ธันวาคม 2560  
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รูปภาพ 

2 นางประสงค์  อ่ินค า 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญ
ทอง วิ่งวิบาก 3,000เมตร เยาวชน
แห่งชาติ นา่นเกมส์ และเหรียญทอง 
วิ่งวิบาก 3,000เมตร กีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  
ขุนด่านเกมส ์

รูปภาพ   

3 นายสุทธิพงษ์  โนจันทร์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลั 
-เหรียญทอง กีฬาฟุตบอล 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกเขต 5 
จังหวัดล าปาง  
-รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา  
ไพรมินิสเตอร์คัพ2014 รุ่นอายุ 16 ปี 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับปะ
เทศ ณ จังหวัดชุมพร  

รูปภาพ 

 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หลักฐานอ้างอิง 
1 นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล ครูเกียรติยศ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม

แนะแนว) 
เกียรติบัตร 

2 นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 1. ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศกึษา 2560 

เกียรติบัตร 
 

2. ได้ปฏิบัติตนงดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ
ครบ 7 รอบ 

เกียรติบัตร 
 



 
 

 

 

120 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ผลงาน/รางวัลของนักเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

1 ด.ญ.ปภาวรินทร์  โพธิ์ทองค า ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเขียนเรียงความ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย  

1 ก.ค. 60 

2 ด.ญ.กัญญวรา ใจประภา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเขียนตามค าบอก ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

3 ด.ญ.ชริกา ออ้ยบ ารุง ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

4 ด.ญ.ประภาสิริ   ใจด ี ม.1-3 เหรียญทองแดง จังหวัด การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทางPISA 

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

5 น.ส.ปราณชีวา หินทอง ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเขียนตามค าบอก ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

6 นายสุทธิพงษ์  บ ารุงนา ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

7 น.ส.ภุมรีรัตน์ บุญจันทร ์ ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทางPISA 

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

8 น.ส.ปานชีวา วงศ์ไชย ม.4-6 เหรียญทองแดง จังหวัด การแข่งขันแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

 

1 ก.ค. 60 



 
 

 

 

121 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

9 น.ส.ศุภนันท์ ตึ้ง ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การแข่งขันเขียนเรียงความ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย  

1 ก.ค. 60 

10 น.ส.ชัญญานุช   จินดากุล ม.4-6 ชมเชย ประเทศ การแข่งขันประชันกลอนสด มหิดลกรอง
แก้วแวววรรณ ครั้งที่ 10 ประจ าปี  2560  

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 ส.ค. 60 

11 น.ส.ณฐอร   ไชยเมือง ม.4-6 ชมเชย ประเทศ การแข่งขันประชันกลอนสด มหิดลกรอง
แก้วแวววรรณ ครั้งที่ 10 ประจ าปี  2560  

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 ส.ค. 60 

12 ด.ญ.ภัทรฤทัย นามวงศ์ ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

13 ด.ญ.ปภาวินท์  โพธิ์ทองค า ม.1-3 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

14 ด.ญ.กัญญวรา ใจประภา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

15 ด.ญ.นลิน ดูเบย ์ ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

16 ด.ญ.จักรพงษ์ วงค์ปัญญา  ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

17 ด.ญ.พัชรินทร์ธร สุรินทอง ม.1-3 เหรียญเงิน จังหวัด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์
ยานี 11 (8 บท)  

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

18 ด.ช.สมบูญ  อินทนนท์ ม.1-3 เหรียญเงิน จังหวัด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่                 
กาพย์ยานี 11 (8 บท)  

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

19 ด.ญ.ธนัชพรรณ  กอบค า  ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทาง PISA 

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

20 ด.ช.วทัญญู  พนาไพศาลสกุล  ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพม.36 12-14 ก.ย. 60 



 
 

 

 

122 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

21 ด.ญ.วัสนนันท์ ปัญญา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

22 ด.ญ.ภัทราจิตร ไชยวุฒ ิ ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

23 ด.ญ.พลอยไพลิน สมศรี ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

24 ด.ญ.พรชิตา ไพรบึง ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

25 ด.ช.ปิยณัฐ  เครือมา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

26 ด.ญ.ลดาวัลย์  จันทร์ศุภเสน ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

27 ด.ญ.กณิการ์ แสนมา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

27 ด.ญ.กณิการ์ แสนมา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

28 น.ส.ชัญญานุช  จินดากุล ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

29 น.ส.ณฐอร   ไชยเมือง ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

30 นายบูรพา  ลัดทอง ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

31 นายสุทธิพงษ์ บ ารุงนา ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันทักษะคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

32 น.ส.ภุมรีรัตน์ บุญจันทร ์  ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทาง PISA 

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

33 นายภาคภูมิ ศิริค าน้อย ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 

จังหวัด การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ สพม.36 12-14 ก.ย. 60 



 
 

 

 

123 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

34 น.ส.พนัชกร  อินถา ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

35 น.ส.วราภรณ์ มั่งคั่ง ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

34 น.ส.พนัชกร  อินถา ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

35 น.ส.วราภรณ์ มั่งคั่ง ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

36 น.ส.กัญญาพัชร  สิงห์แก้ว ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

37 น.ส.กนกวรรณ  กันชัย ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

38 น.ส.ณัฐชยา  โนศรี ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรรคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

39 น.ส.ณัฐวดี  พิลึกเรือง ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรรคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

40 น.ส.วภิาดา  กิริยา ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรรคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 



 
 

 

 

124 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

41 ด.ญ.ธนัชพรรณ  กอบค า  ม.1-3 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาคเหนือ การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทาง PISA 

สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

42 ด.ญ.ภัทรฤทัย นามวงศ์ ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

43 ด.ช.วทัญญู  พนาไพศาลสกุล  ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

44 ด.ญ.วัสนนันท์ ปัญญา ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

45 ด.ช.ปิยณัฐ  เครือมา ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

46 ด.ญ.ลดาวัลย์  จันทร์ศุภเสน ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

47 ด.ญ.กณิการ์ แสนมา ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

48 ด.ญ.กัญญวรา ใจประภา ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

49 ด.ญ.นลิน ดูเบย ์ ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

50 ด.ญ.จักรพงษ์ วงค์ปัญญา ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

51 ด.ญ.ภัทราจิตร ไชยวุฒ ิ ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

52 ด.ญ.พลอยไพลิน สมศรี ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

53 ด.ญ.พรชิตา ไพรบึง ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

54 น.ส.ชัญญานุช  จินดากุล ม.4-6 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 

สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

55 น.ส.ณฐอร   ไชยเมือง ม.4-6 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 

สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

56 นายบูรพา  ลัดทอง ม.4-6 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 



 
 

 

 

125 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

57 นายสุทธิพงษ์ บ ารุงนา ม.4-6 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันทักษะคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

58 น.ส.ภุมรีรัตน์ บุญจันทร ์  ม.4-6 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทาง PISA 

สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

59 ด.ญ.ธนัชพรรณ  กอบค า  ม.1-3 เหรียญเงิน ประเทศ การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทาง PISA 

สพฐ 11-13 ก.พ. 60 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 น.ส.กมลชนก  วังวล ม.5 เหรียญทองชนะเลิศ ภาค ละครคุณธรรม โรงเรียนขาณุวิทยา 

จ. ก าแพงเพชร 
14 ธ.ค. 60 

2 นายกรวิชญ์  วงศ์วิง ม.5 
3 น.ส.กานต์ธิดา  วันด ี ม.5 
4 น.ส.ชนิตา  ไชยมงคล ม.5 
5 น.ส.ชลธิชา  ชะนะมา ม.5 
6 น.ส.ธนพร  ภู่บุปผา ม.5 
7 น.ส.ธนชัชา ศักดิ์สูง ม.5 
8 น.ส.ธัญญารัตน์  นามวงศ์ ม.5 
9 นายธีรภัทร  พลอยงาม ม.5 
10 นายนภสินธุ์  ใจมา ม.5 
11 ด.ญ.นภสร  เล้า ม.2 



 
 

 

 

126 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
12 นายธิติธาดา  จุมปา ม.5 เหรียญทองชนะเลิศ ภาค ละครคุณธรรม โรงเรียนขาณุวิทยา 

จ. ก าแพงเพชร 
14 ธ.ค. 60 

13 นายปริเยศ  สนั่นนอก ม.5 

14 น.ส.ปรียานันท์  อ่อนละม้าย ม.5 

15 ด.ญ.ปาลิตา  นวลเสน่ห์ ม.2 

16 นายพิษณุ  เหมะภูษิต ม.5 

17 นายพีรวิชญ์  เมืองสุวรรณ ม.5 

18 นายสุกฤษฎิ์  สิงห์กา ม.5 

19 น.ส.เจนิสา  แก้วเขียว ม.5 

20 นายเนติรัฐ  บัวอินทร์ ม.5 

21 น.ส.กมลชนก  วังวล ม.5 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครคุณธรรม โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

22 นายกรวิชญ์  วงศ์วิง ม.5 

23 น.ส.กานต์ธิดา  วันด ี ม.5 

24 น.ส.ชนิตา  ไชยมงคล ม.5 

25 น.ส.ชลธิชา  ชะนะมา ม.5 

26 น.ส.ธนพร  ภู่บุปผา ม.5 

27 น.ส.ธนชัชา ศักดิ์สูง ม.5 

28 น.ส.ธัญญารัตน์  นามวงศ์ ม.5 

29 นายธีรภัทร  พลอยงาม ม.5 

30 นายนภสินธุ์  ใจมา ม.5 



 
 

 

 

127 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
31 ด.ญ.นภสร  เล้า ม.2 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครคุณธรรม โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

32 นายธิติธาดา  จุมปา ม.5 

33 นายปริเยศ  สนั่นนอก ม.5 

34 น.ส.ปรียานันท์  อ่อนละม้าย ม.5 

35 ด.ญ.ปาลิตา  นวลเสน่ห์ ม.2 

36 นายพิษณุ  เหมะภูษิต ม.5 

37 นายพีรวิชญ์  เมืองสุวรรณ ม.5 

38 นายสุกฤษฎิ์  สิงห์กา ม.5 

39 น.ส.เจนิสา  แก้วเขียว ม.5 

40 นายเนติรัฐ  บัวอินทร์ ม.5 

41 นายศุภชีพ  พรหมทอง ม.5 เหรียญทอง จังหวัด การประกวดเพลงคุณธรรม โรงเรียนจุนวิทยาคม/ 
สพม..36 

12-14 ก.ย. 60 

42 น.ส.ลลิตา  อุดกันทา ม.5 

43 นายพิชิวัฒน์  สุวรรณรัตน ์ ม.5 

44 น.ส.ชนิตา  มงคล ม.4 
45 น.ส.กนกพร  เพ็ชรคง ม.5 

46 นายศุภชีพ  พรหมทอง ม.5 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดเพลงคุณธรรม โรงเรียนขาณุ  
จ.ก าแพงเพชร / สพฐ. 

13-15 ธ.ค.60 

47 น.ส.ลลิตา  อุดกันทา ม.5 

48 นายพิชิวัฒน์  สุวรรณรัตน ์ ม.5 

49 น.ส.ชนิตา  มงคล ม.4 



 
 

 

 

128 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
50 น.ส.กนกพร  เพ็ชรคง ม.5 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดเพลงคุณธรรม โรงเรียนขาณุ  

จ.ก าแพงเพชร / สพฐ. 
13-15 ธ.ค.60 

51 ด.ช.นิติกร  นาแพร่ ม.2 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

จังหวัด การประกวดมารยาทไทย โรงเรียนจุนวิทยาคม / 
สพม.36 

12-14 ก.ย. 60 
52 ด.ญ.ชญานิษฐ์  ศรีบุญชู ม.2 
53 น.ส.เปมิกา  สุยะราช ม.4 รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัด การประกวดบรรยายธรรม ม.ปลาย สนง.วัฒนธรรม จ.พะยา 7 ก.พ. 61 
54 ด.ญ.ชญาดา  ไชยมงคล ม.3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดบรรยายธรรม ส านักงานสภาวัฒนธรรม 6 ก.พ. 61 
55 น.ส.กานต์พิชชา  นามเมือง ม.6 รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัด บรรยายธรรม วัดศรีโคมค า / วัฒนธรรม จ. 28 มี.ค.60 
56 น.ส.ธนวรรณ  นุ่มยองใย ม.5 เหรียญทองรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 
เขตพ้ืนที่ โครงงานคุณธรรม ม.4-6 สพม.36 17 ส.ค.60 

57 น.ส.อรวรรญา  เฉวียงหงส ์ ม.5 
58 น.ส.กัญญาวีร์  เจนใน ม.5 
59 น.ส.ธัญชนก  ภัสรโยธิน ม.5 
60 น.ส.มินตรา  สมปาน ม.5 
61 ด.ญ.ธัญชนก  เชื้อบุญยนื ม.2 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การประกวดสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา 
โรงเรียนจุนวิทยาคม /  
สพม.36 

12-14 ก.ย. 60 
62 ด.ญ.ธัญรดา  รุ่งแสง ม.2 
63 ด.ญ.ปุณณภัสสร  เครือมา ม.2 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การประกวดสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา 
โรงเรียนจุนวิทยาคม /  
สพม.36 

12-14 ก.ย. 60 
64 ด.ญ.เวทิกา  หงส์สี ่ ม.2 
65 ด.ญ.ปุญญาณนิท์  ถิ่นล าปาง ม.2 
66 ด.ญ.นริศรา  ปิติยาภิรมย ์ ม.2 
67 น.ส.กนกนารา  ธาดาธนากร ม.5 
        



 
 

 

 

129 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
68 น.ส.วริศรา  ปู่จันทร์ ม.5 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การประกวดสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา 
โรงเรียนจุนวิทยาคม /  
สพม.36 

12-14 ก.ย. 60 
69 น.ส.ณัฐนรี  ดีรัก ม.5 
70 น.ส.ชลดา  เงินเย็น ม.5 
71 นายกีรติ    ช านาญวนกิจ ม.4 เหรียญทอง จังหวัด มารยาทไทย ม.4-6 โรงเรียนจุนวิทยาคม/ 

สพม..36 
12-14 ก.ย. 60 

72 น.ส.ปรียาภรณ์   แสนค า ม.4 
73 ด.ญ.ณัฐณิชา   วงศส์รรคกร ม.2 รางวัลระดบัเหรียญทอง 

(ชนะเลิศ) 
จังหวัด การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมระดับ จ .พะเยา ครั้งที่ 67  
โรงเรียนจุนวิทยาคม 
จ. พะเยา 

12-14 ก.ย. 60 
74 ด.ญ.พิมพิไล   ใจค า ม.3 
75 ด.ญ.ภคินีนาถ   สุเมธกร ม.3 

76 ด.ช.ธีรพงศ์    บุญตือ ม.3 

77 ด.ช.เจษณ์พิพัฒต์   นันตาลิต ม.3 

78 ด.ญ.ณัฐณิชา   วงศส์รรคกร ม.2 รางวัลระดบัเหรียญทอง  ภาค การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ จ.
ก าแพงเพชร  คร้ังที่ 67 

โรงเรียนขาณุวิทยา 
จ.ก าแพงเพชร   

13-15 ธ.ค. 60 
79 ด.ญ.พิมพิไล   ใจค า ม.3 
80 ด.ญ.ภคินีนาถ   สุเมธกร ม.3 

81 ด.ช.ธีรพงศ์    บุญตือ ม.3 

82 ด.ช.เจษณ์พิพัฒต์   นันตาลิต ม.3 

83 นายจิรภัทร    ฝอยทอง ม.5/9 รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 

จังหวัด เล่านิทานคุณธรรม  ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.60 

84 ด.ช.ณัฐศิษย์  เรียบร้อย ม.1/6 ชนะเลิศ จังหวัด ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ วัดศรีโคมค า 6 ก.พ. 61 
85 ด.ช.จิรัฏฐ์    ปานันตา ม.1/6 
86 ด.ช.กษิดิศ    กุลพัฒน์เศรษฐ ม.1/6 



 
 

 

 

130 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
87 ด.ช.นนท์วริทธิ์   เมาลานนท์ ม.1/6 ชนะเลิศ จังหวัด ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ วัดศรีโคมค า 6 ก.พ. 61 
88 ด.ช.พสธร     บุญเย็น ม.1/6 
89 ด.ช.รชตวิทย์     ยะมา ม.1/6 
90 ด.ช.เอกณัฐ   ศิริวัฒนา ม.1/6 
91 นายทินภัทร  ภาชะนนท์ ม.5 เข้าร่วมการแข่งขัน

ตอบปัญหากฎหมาย 
จังหวัด ตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่อง
ในวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
ประจ าปีพุทธศักราช 2560 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

18 ส.ค. 
2560 92 นายพอเจตน์  ค ามา ม.5 

93 น.ส.ธนวรรณ  นุ่มยองใย ม.5 
94 น.ส.อโณทัย  อดิศัยสกุล ม.6 
95 นายพงศธร  ตาไคร้ ม.6 
96 น.ส.ณัฐธิดา  จินาเฟย ม.6 
97 น.ส.ชมพูนุช  จงถนอม ม.6 เข้าร่วมการแข่งขัน

ตอบปัญหากฎหมาย 
ภาค แข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย ณ 

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

24 ม.ค. 
2561 98 น.ส.ณัฏฐกนิษฐ์  ปัญญาวรรณ ม.6 

99 น.ส.ชนานันท์  เมืองมา ม.6 
100 ด.ญ.ชนิษฎา  ทองทา ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมการ

ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 
ประจ าปี 2561 (ระดับ
ภาคคณะสงฆ์) 

ภาค การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ ประจ าปี 
2561 (ระดับภาคคณะสงฆ์) 

คณะสงฆ์ภาค 6 ร่วมกับ
ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย / วัดพระ
ธาตุผาเงา  ต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย  

27 มี.ค. 61 
101 ด.ญ.เบญญาภา  ศรีปา ม.1 
102 ด.ญ.โยษิตา  ปาระมะ ม.1 
103 ด.ญ.อุษณีย์พร  วิสิทธิ์ศักดิ์ ม.1 
104 ด.ญ.ธวัลรัตน์  ใจยา ม.1 

 



 
 

 

 

131 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1. ด.ญ.ปรวรรณ    แปงณีวงศ์ ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
2. น.ส.ปพัฐษดา    ภาชนะ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
เขตพ้ืนที่ ศิลป์สร้างสรรค์  โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

3. ด.ญ.พัทธ์ธีรา    สายลังกา ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ วาดภาพระบายสี โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

4. น.ส.วราภรณ์    เรือนอินทร์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เขตพ้ืนที่ วาดภาพระบายสี โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

5. นายกรณ์    มูลอินต๊ะ ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ เขียนภาพไทยประเพณี โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
6. น.ส.จุฑาทิพย์    เขียวงาม ม.4-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ เขียนภาพไทยประเพณี โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
7. ด.ญ.นภสร    อุทธวัง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 5 
เขตพ้ืนที่ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

8. นายพร้อมบุญ    อินทร์มาตย์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
9. ด.ญ.ดลนภา    ตาเบ้า ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เขตพ้ืนที่ วาดภาพลายเส้น โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

10. ด.ช.อภิวิชญ์    รตนเครือค าฝั้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ การประกวดวงดนตรีสตริง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 ด.ช.ธีราภัทร    ข่ายสุวรรณ 
 น.ส.ชลุีกร    จินะวัน 
 ด.ช.สธุิพงษ์    เจนใจ 
 ด.ช.ธรรม์ปกรณ์    อุณวงค์ 



 
 

 

 

132 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

11. น.ส.ณัฐมน    แสนใส ม.1-ม.6 
 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
นายกอปรลาภ    ใจกล้า 
นายจิรพัส    ธนะสังข ์
น.ส.นันยา    เชียงโส 
ด.ช.ธีราภัทร    ข่ายสุวรรณ 
ด.ช.ธรรม์ปกรณ์    อุณวงศ์ 
นายชินวัตร    เผ่าแก้ว 
น.ส.ณัฏฐธิดา  เครือราษฎร์ 
น.ส.ณัฐฐินันท์    สิทธิเวช 
น.ส.จิรกานต์    สมปาน 
น.ส.จารุพรรณ    ท้าวล่า 
นายธนากร    จันทร์สา 
น.ส.กรรณิการ์    อินทะ 
น.ส.กมลทิพย์    วรรณวิจิตร 
น.ส.กรวรา    ใจบุญ 
นายกิตติภณ    อ่อนวงษ์ 
นายคุณากร    ทะดวงศร 
น.ส.มัณฑณา    สิงห์แก้ว 
ด.ญ.บัณฑิตา    ชุ่มใจ 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 นายปรัชญากร    ยะตา ม.1-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 นายพจน์    ทะอุด 

 ด.ญ.พรนัชชา    ยะเกียง 
 น.ส.พัฒน์นร ี   แท่งทอง 
 น.ส.พิมพ์ลภัส    สิงห์ชัย 
 นายภาณุวัฒน์    สพานแก้ว 
 นายภูมิรพี    สมหล่อ 
 น.ส.รัฐนันท ์   แก้วงาม 
 ด.ญ.วัศัลยา    ลิ้มพุทธานุภาพ 
 น.ส.วลิาสิน ี   วงศ์ช่างเงิน 
 ด.ช.ศิวนาถ    กาตาสาย 
 น.ส.สุกัญญากรณ์   แผ่จิต 
 น.ส.สุดาน ี   เรืองหุ่น 
 ด.ช.สธุิพงษ์    เจนใจ 
 น.ส.สภุาพิชญ์    ชลาลัย 
 ด.ญ.สโรชา    เครือค า 
 ด.ช.อภิวิชญ์   รัตนเคลือค าฝั้น 
 ด.ญ.อัญชิสา    แก้วเทพ 
 ด.ญ.อาทิตยา    เปรื่องวิชาธร 



 
 

 

 

134 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 นายอายุวัฒณ์    เกิดสมบัติ ม.1-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.โสภาวด ี   ภูรักษา 
12. ด.ช.ศตวรรษ    ฟักแก้ว ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

13. น.ส.รัตนาภรณ์    ค าเหมย ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ วาดภาพลายเส้น โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

14. น.ส.อักษราภัค    เสมอเชื้อ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ การประกวดวงดนตรีสตริง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 นายวริทธิ์ธร    โพธิสิทธิ ์
 นายณัฐวัฒน์    แสงทอง 
 นายดิถดนัย    ทาทาน 
 นายนันทวัฒน์    ค าจันทร์ 

15. นายธนภูมิ    ฟองค า ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

16. ด.ญ.อรวรรณ    คบทองหลาง ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 7 เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
17. น.ส.อริสรา    สิงห์แก้ว ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 4 เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
18. ด.ช.มรุพงศ์    เปิงงามเมือง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

19. นายภาคภูมิ    ศิริค าน้อย ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 



 
 

 

 

135 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
20. ด.ญ.จุฬาลักษณ์    จินดาชัย ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

21. น.ส.ปิยะพัตร์    พันธ์พิพิศ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

22. ด.ช.ธีรภัทร    ข่ายสุวรรณ ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
23. ด.ญ.สุภนิดา    เดชะบุญ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

24. น.ส.ศิริรัตน์    ค้าอร ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

25. ด.ช.ภัทรดร    ภัทรดรปกรณ์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
26. นายฐิติโชติ    ชัยกุหลาบ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

27. น.ส.ชลุีกร    จินะวัน ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 
อันดับ 7 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

28. น.ส.ปาณิศา    พลพานิช ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 4 เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
29. น.ส.สุดาน ี   เรืองหุ่น ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ประกวดวงดนตรีประเภทวงเครื่องลม โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.วลิาสิน ี   วงศ์ช่างเงิน 
 น.ส.มัณฑนา    สิงห์แก้ว 
 น.ส.พัฒน์นร ี   แท่งทอง 
 น.ส.ปนัดดา    ท าด ี



 
 

 

 

136 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 นายพจน์    ทะอุด ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ประกวดวงดนตรีประเภทวงเครื่องลม โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 นายอายุวัฒณ์    เกิดสมบัติ 
 นายกนกพล    ขยันขาย 
 นายภุชงค ์   นุกูลรักษ์ 

30. ด.ช.ณัฐพงษ์    สุทธะ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 ด.ช.ณภัทร    ดีตา 
 ด.ช.ภูริฉัตร    เสมอเชื้อ 
 ด.ช.ฐิติพงศ์    ต๊ิบบุญเรือง 
 ด.ช.ภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์ 
 ด.ช.ดวงชัย    ยอดพล 
 ด.ช.ศักดิ์สิทธิื  เดชพิริพัฒน์ 
 ด.ช.รัชพล    ศรีค าตัน 
 ด.ช.ภูบดินทร ์   ลาวตุม 
 ด.ช.ธีรโชต ิ  วัชรพนาพงศ์ 
 ด.ช.พีรภาส    ขันค า 
 น.ส.ชลุีกร    จินะวัน 
 ด.ญ.กมลชนก  เผ่าเครื่อง 
 ด.ญ.ธวัลรัตน ์   ใจยา 
 ด.ญ.วิชิตา   วรภูรีกุล 



 
 

 

 

137 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 ด.ญ.ธมลวรรณ  กรเมธาวี ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 ด.ญ.อัจริยา    ดวงแก้ว 
 ด.ญ.ณัฏฐนิชา   เมืองวงศ์ 
 ด.ญ.กชวรรณ    จ าลอย 
 ด.ญ.ญาดา    เครือชัยวัฒนา 
 ด.ญ.กัญจน์พิญช์    พูลจีน 
 ด.ญ.กชรัตน์    ธิเป็ง 
 ด.ญ.กัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์ 
 ด.ญ.ชนิตา   กิจสถาพรไพศาล 
 ด.ญ.ศุภสุตา    เต็มเปี่ยม 
 ด.ญ.สรณ์กนก    ศิลลัย 
 ด.ญ.ชุติมาภัสสร    วังศร ี
 ด.ญ.เรณุกา    อ่องค า 
 ด.ญ.กชพร    ไชยเลิศ 
 ด.ญ.ปวีณา    นามโท 
 ด.ญ.กรนันท์    งานดี 
 ด.ญ.จิราพัชร   พิทักษ์เมธี 
 ด.ญ.ศิริฌานี    นวลไชยดี 
 ด.ญ.กันต์กมล    ค ายอด 



 
 

 

 

138 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 ด.ช.พฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 ด.ญ.อชิรญาณ์    วงศ์สุชา 
31. น.ส.ญาณิฐา    ธนะวงค ์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.จิณณพัต    อวดครอง 
 น.ส.พัณณ์ชิตา    บัวไชยา 
 น.ส.วิรัญญา    ช านาญหล่อ 
 นายพีรพัฒน์    ไชยมงคล 
 น.ส.ณหทัย    ภูศิร ิ
 นายชูรัตน    ยศกาศ 
 นายวรายุทธ    เรือนสอน 
 น.ส.ชนาภา    ยังมั่ง 
 นายนพรัตน์    ทาทอง 
 นายกมลพัฒน์    สุนทรพงศ์ 
 นายศุภกร    ข าแนวนาค 
 น.ส.ณัฐกานต์    สิงห์ชัย 
 น.ส.รพีพรรณ    สุรินทร์รังษี 
 น.ส.ปาณิศา    พลพานิช 
 น.ส.ปิยาอร    สุภาวะ 
 น.ส.เวียนนา    สุขเจริญ 



 
 

 

 

139 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 น.ส.ลลิตภัทร    เชี่ยวชาญ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.กานต์พิชชา    นามเมือง 
 นายธวัชชัย    เสมอเชื้อ 
 นายนนทวัฒน์    วิสัย 
 น.ส.มาลิกา    อินต๊ะวิชา 
 นายฐิติโชติ    ชัยกุหลาบ 
 น.ส.สภุาวรรณ    ทองธรรมชาติ 
 น.ส.ชญานิษฐ ์   ไชยวุฒิ 
 น.ส.อักษราภัค  เสมอเชื้อ 
 น.ส.วรินร าไพ  เทพทองค า 

33. ด.ช.ก้องเกียรติ    พุทธวงศ์ ม.1-ม.3 เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ร าวงมาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.60 

 ด.ช.เดชาธร    เชื้อทอง 
 ด.ช.ภูบด ี   ไชยเมือง 
 ด.ช.วายภุักษ์    กมลศรี 
 ด.ช.สุทธิพงษ์    เจนใจ 
 ด.ญ.ธัยชนก    นนทมาลย์ 
 ด.ญ.สุชาดา    ต๊ะวงค์ 
 ด.ญ.เพราพิลาศ    ใจบุญ 
 ด.ญ.วชิรญา    ขรวงศ์ 



 
 

 

 

140 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 ด.ญ.ภัทรธิดา  ชัยชนะยานนท์ ม.1-ม.3 เหรียญทองรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 
เขตพ้ืนที่ ร าวงมาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.60 

34. นายชโนดม    จันทอน ม.4-ม.6 เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ร าวงมาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.60 

 นายธิติวุฒ ิ   พรมมูล 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 
 นายชัชนันท์    ทองทา 
 นายกฤษณะ    ประดิษฐ์ 
 น.ส.กมลชนก    มีทรัพย์ 
 น.ส.สชุานาถ    กองจันทร์ 
 น.ส.กชพร    ภาชนะ 
 น.ส.ไอรดา    พนธ์ธนะ 
 น.ส.วนชัพร  ตั้งสุโชติรัตนกุล 

35. ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ระบ ามาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 ด.ญ.ณิชกานต์    อินยศ 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ปฏิมา    ฉ่ าวิจิตร 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 ด.ญ.นิชา    สอนวงค ์ ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ระบ ามาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

36 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ ม.4-ม.6 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ระบ ามาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 
 น.ส.สธุัญญา    ธุระ 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 

37 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 
 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.นิชา    สอนวงค ์
 ด.ญ.ชนาภัทร    ศรีสมพร 
 ด.ญ.รังสิมา    ชัยชนะ 
 ด.ญ.อุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร 

38 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ ม.4-ม.6 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ ม.4-ม.6 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 
 น.ส.สธุัญญา    ธุระ 

39 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 
 ด.ญ.นิชา    สอนวงค ์
 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 ด.ญ.ณิชกานต์    อินยศ 
 ด.ญ.วชิรญา    ขรวงศ์ 
 ด.ญ.รังสิมา    ชัยชนะ 
 ด.ญ.สุชาดา    ต๊ะวงค์ 
 ด.ญ.สุพิชญา    อุ้มเงิน 
 ด.ญ.อุไรวรรณ    ทิพย์เสถียร 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ปฏิมา    ฉ่ าวิจิตร 
 ด.ช.ภควันต ์   ฝันถึงภูมิ 
 ด.ช.ศรัณย์    จันทร์จิราภิวัฒน์ 
 ด.ช.รัฐภูมื    อ้อยลี 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
40 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 
 นายธิติวุฒิ    พรมมูล 
 นายชัชนันท์    ทองทา 
 นายชานนท์    ใจมูล 
 นายกิตติภณ    อ่อนวงษ์ 
 นายณัฐพล    ปิงเมือง 
 น.ส.วริศรา   ปัญญาวรรณ์ 
 น.ส.อรอนงค์    ทองเรือง 
 นายชนพรรษ    ศรีวิชัย 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 
 น.ส.สชุานาถ   กองจันทร์ 
 น.ส.วนชัพร    ตั้งสุโชติรัตนกุล 

41  ด.ญ.ปรวรรณ    แปงณีวงศ์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับ 28 ภาคเหนือ ศิลป์สร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

42  นายกรณ์    มูลอินต๊ะ ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 10 ภาคเหนือ เขียนภาพไทยประเพณี จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

43  น.ส.จุฑาทิพย์    เขียวงาม ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 11 ภาคเหนือ เขียนภาพไทยประเพณี จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 



 
 

 

 

144 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
44 นายพร้อมบุญ    อินทร์มาตย์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 9 ภาคเหนือ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

45  น.ส.รัตนาภรณ์    ค าเหมย ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 33 ภาคเหนือ วาดภาพลายเส้น จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
46 น.ส.ณัฐมน    แสนใส ม.1-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 8 ภาคเหนือ วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท ข จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 นายกอปรลาภ    ใจกล้า 
 นายจิรพัส    ธนะสังข ์
 น.ส.นันยา    เชียงโส 
 ด.ช.ธีราภัทร    ข่ายสุวรรณ 
 ด.ช.ธรรม์ปกรณ์    อุณวงศ์ 
 นายชินวัตร    เผ่าแก้ว 
 น.ส.ณัฏฐธิดา  เครือราษฎร์ 
 น.ส.ณัฐฐินันท ์   สิทธิเวช 
 น.ส.จิรกานต์    สมปาน 
 น.ส.จารุพรรณ    ท้าวล่า 
 นายธนากร    จันทร์สา 
 น.ส.กรรณิการ์    อินทะ 
 น.ส.กมลทิพย์    วรรณวิจิตร 
 น.ส.กรวรา    ใจบุญ 
 นายกิตติภณ    อ่อนวงษ์ 
 นายคุณากร    ทะดวงศร 



 
 

 

 

145 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
46 น.ส.มัณฑณา    สิงห์แก้ว ม.1-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 8 ภาคเหนือ วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท ข จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.บัณฑิตา    ชุ่มใจ 
 นายปรัชญากร    ยะตา 
 นายพจน์    ทะอุด 
 ด.ญ.พรนัชชา    ยะเกียง 
 น.ส.พัฒน์นร ี   แท่งทอง 
 น.ส.พิมพ์ลภัส    สิงห์ชัย 
 นายภาณุวัฒน์    สพานแก้ว 
 นายภูมิรพี    สมหล่อ 
 น.ส.รัฐนันท ์   แก้วงาม 
 ด.ญ.วัศัลยา  ลิ้มพุทธานุภาพ 
 น.ส.วลิาสิน ี   วงศ์ช่างเงิน 
 ด.ช.ศิวนาถ    กาตาสาย 
 น.ส.สุกัญญากรณ์    แผ่จิต 
 น.ส.สุดาน ี   เรืองหุ่น 
 ด.ช.สธุิพงษ์    เจนใจ 
 น.ส.สภุาพิชญ์    ชลาลัย 
 ด.ญ.สโรชา    เครือค า 
 ด.ช.อภิวิชญ์  รัตนเคลือค าฝั้น 



 
 

 

 

146 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
46 ด.ญ.อัญชิสา    แก้วเทพ ม.1-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 8 ภาคเหนือ วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท ข จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.อาทิตยา    เปรื่องวิชาธร 
 นายอายุวัฒณ์    เกิดสมบัติ 
 น.ส.โสภาวด ี   ภูรักษา 

47 นายภาคภูมิ    ศิริค าน้อย ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 12 ภาคเหนือ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

48 ด.ญ.จุฬาลักษณ์    จินดาชัย ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับ 30 ภาคเหนือ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

49 ด.ช.ธีรภัทร    ข่ายสุวรรณ ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 13 ภาคเหนือ ขับร้องเพลงสากล จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

50 น.ส.สุดาน ี   เรืองหุ่น ม.4-ม.6 เหรียญเงิน อันดับ 16 ภาคเหนือ ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 น.ส.วลิาสิน ี   วงศ์ช่างเงิน 
 น.ส.มัณฑนา    สิงห์แก้ว 
 น.ส.ณฐมน    แสนใส 
 น.ส.ปนัดดา    ท าด ี
 นายพจน์    ทะอุด 
 นายอายุวัฒณ์    เกิดสมบัติ 
 นายกนกพล    ขยันขาย 
 นายภุชงค ์   นุกูลรักษ์ 

51 ด.ช.ณัฐพงษ์    สุทธะ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ช.วัฒนา    ทิมาไชย 
 ด.ช.ภูริฉัตร    เสมอเชื้อ 



 
 

 

 

147 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
51 ด.ช.ฐิติพงศ์    ต๊ิบบุญเรือง ม.1-ม.3 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ช.ภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์ 
 ด.ช.ดวงชัย  ยอดพล 
 ด.ช.ศักดิ์สิทธิื  เดชพิริพัฒน์ 
 ด.ช.รัชพล   ศรีค าตัน 
 ด.ช.ภูบดินทร ์ ลาวตุม 
 ด.ช.อภิวิชญ์  รตนเครือค าฝัน 
 ด.ช.พีรภาส   ขันค า 
 น.ส.ชลุีกร    จินะวัน 
 ด.ญ.กมลชนก  เผ่าเครื่อง 
 ด.ญ.ธวัลรัตน ์  ใจยา 
 ด.ญ.วิชิตา   วรภูรีกุล 
 ด.ช.ชิษณุพงษ์    ฟูแสง 
 ด.ญ.อัจริยา    ดวงแก้ว 
 ด.ญ.ณัฏฐนิชา  เมืองวงศ์ 
 ด.ช.วรายุส    ทาฝุ่น 
 ด.ญ.ญาดา    เครือชัยวัฒนา 
 ด.ญ.รมิดา    ค ายอด 
 ด.ญ.กชรัตน์    ธิเป็ง 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
51 ด.ญ.กัญญาภัค    รัตน์เถลิงศักดิ์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.ชนิตา    กิจสถาพรไพศาล 
 ด.ญ.ศุภสุตา    เต็มเปีย่ม 
 ด.ญ.สรณ์กนก    ศิลลัย 
 ด.ญ.ชุติมาภัสสร    วังศร ี
 ด.ญ.เรณุกา    อ่องค า 
 ด.ญ.กชพร    ไชยเลิศ 
 ด.ญ.ปวีณา    นามโท 
 ด.ญ.กรนันท์    งานดี 
 ด.ญ.จิราพัชร  พิทักษ์เมธี 
 ด.ญ.ศิริฌานี   นวลไชยด ี
 ด.ญ.กันต์กมล   ค ายอด 
 ด.ช.พฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ 
 ด.ญ.อชิรญาณ์    วงศ์สุชา 

52 น.ส.ญาณิฐา    ธนะวงค ์ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 น.ส.จิณณพัต    อวดครอง 
 น.ส.พัณณ์ชิตา    บัวไชยา 
 น.ส.วิรัญญา    ช านาญหล่อ 
 นายพีรพัฒน์    ไชยมงคล 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
52 น.ส.ณหทัย    ภูศิร ิ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 นายชูรัตน    ยศกาศ 
 นายวรายุทธ    เรือนสอน 
 น.ส.สรียาภรณ์    เสมอเชื้อ 
 นายนพรัตน์    ทาทอง 
 นายกมลพัฒน์    สุนทรพงศ์ 
 นายศุภกร    ข าแนวนาค 
 น.ส.ณัฐกานต์    สิงห์ชัย 
 น.ส.รพีพรรณ   สุรินทร์รังษี 
 น.ส.ปาณิศา   พลพานิช 
 น.ส.เพชรแพรพร   กิติค า 
 น.ส.เวียนนา    สุขเจริญ 
 น.ส.ลลิตภัทร   เชี่ยวชาญ 
 น.ส.กานต์พิชชา  นามเมือง 
 นายธวัชชัย    เสมอเชื้อ 
 นายนนทวัฒน์    วิสัย 
 น.ส.มาลิกา    อินต๊ะวิชา 
 นายฐิติโชต ิ   ชัยกุหลาบ 
 น.ส.สภุาวรรณ ทองธรรมชาติ 



 
 

 

 

150 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
52 นายนันทวัฒน์    ค าจนัทร์ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 น.ส.อักษราภัค    เสมอเชื้อ 
 น.ส.วรินร าไพ    เทพทองค า 
 น.ส.ชวิศา    สันถนอม 

53 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง    ทังสนิมิตสกุล ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ภาคเหนือ ระบ ามาตรฐาน จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ณัฐชลีพร    บุญถา 

54 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน อันดับ 7 ภาคเหนือ ระบ ามาตรฐาน จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 น.ส.สธุัญญา    ธุระ 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 

55 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 
19 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 
 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
55 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 

19 
ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.ชนาภัทร   ศรีสมพร 
 ด.ญ.รังสิมา    ชีืยชนะ 
 ด.ญ.อุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร 
 ด.ญ.กุลริศา   บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ณัฐชลีพร    บุญถา 
 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 

56 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 
18 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 น.ส.กมลชนก    มีทรัพย์ 
 น.ส.สธุัญญา    ธุระ 
 น.ส.ไอรดา    พนธ์ธนะ 
 น.ส.กชพร    ภาชนะ 

57 ด.ญ.ชนาภัทร    ศรีสมพร ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 
8 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
57 ด.ญ.ณัฐชลีพร    บุญถา ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 

8 
ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 
 ด.ญ.วชิรญา    ขรวงศ์ 
 ด.ญ.รังสิมา    ชัยชนะ 
 ด.ญ.ภัทรธิดา  ชัยชนะยานนท์ 
 ด.ญ.สุพิชญา    อุ้มเงิน 
 ด.ญ.อุไรวรรณ    ทิพย์เสถียร 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ช.ภควันต ์   ฝันถึงภูมิ 
 ด.ช.ศตวรรษ    ฟักแก้ว 
 ด.ช.ณัฐชนน    ธรรมยืน 

58 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 
7 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 นายชลสิทธิ ์   จี๋ค าวัน 
 นายธิติวุฒิ    พรมมูล 
 นายชัชนันท์    ทองทา 



 
 

 

 

153 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
58 น.ส.สธุัญญา    ธุระ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 

7 
ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 นายกิตติภณ    อ่อนวงษ์ 
 นายณัฐพล    ปิงเมือง 
 น.ส.วริศรา   ปัญญาวรรณ์ 
 น.ส.อรอนงค์    ทองเรือง 
 นายชนพรรษ    ศรีวิชัย 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 
 นายชโนดม    จันทอน 
 น.ส.วนชัพร    ตั้งสุโชติรัตนกุล 

59 ด.ช.ณัฐพงษ์    สุทธะ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 ด.ช.วัฒนา    ทิมาไชย 
 ด.ช.ภูริฉัตร    เสมอเชื้อ 
 ด.ช.ฐิติพงศ์    ต๊ิบบุญเรือง 
 ด.ช.ภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์ 
 ด.ช.ดวงชัย    ยอดพล 
 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์  หาญสิริมาศ 
 ด.ช.รัชพล   ศรีค าตัน 
 ด.ช.ภูบดินทร ์   ลาวตุม 
 ด.ช.อภิวิชญ์  รตนเครือค าฝัน 



 
 

 

 

154 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
59 ด.ช.พีรภาส    ขันค า ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 น.ส.ชลุีกร    จินะวัน 
 ด.ญ.กมลชนก  เผ่าเครื่อง 
 ด.ญ.ธวัลรัตน ์   ใจยา 
 ด.ญ.วิชิตา    วรภูรีกุล 
 ด.ช.ชิษณุพงศ์    ฟูแสง 
 ด.ญ.อัจริยา    ดวงแก้ว 
 ด.ช.ณัฏฐณิชา    เมืองวงศ์ 
 ด.ช.วรายุส    ทาฝุ่น 
 ด.ญ.ญาดา    เครือชัยวัฒนา 
 ด.ญ.รมิดา    ค ายอด 
 ด.ญ.กชรัตน์    ธิเป็ง 
 ด.ญ.กัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์ 
 ด.ญ.ชนิตา   กิจสถาพรไพศาล 
 ด.ญ.ศุภสุตา    เต็มเปี่ยม 
 ด.ญ.สรณ์กนก    ศิลลัย 
 ด.ญ.ชุติมาภัสสร    วังศร ี
 ด.ญ.เรณุกา    อ่องค า 
 ด.ญ.กชพร    ไชยเลิศ 



 
 

 

 

155 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
59 ด.ญ.ปวีณา    นามโท ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 ด.ญ.กรนันท์    งานดี 
 ด.ญ.จิราพัชร   พิทักษ์เมธี 
 ด.ญ.ศิริฌานี    นวลไชยดี 
 ด.ญ.กันต์กมล    ค ายอด 
 ด.ช.พฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ 
 ด.ญ.อชิรญาณ์    วงศ์สุชา 
 ด.ญ.กรนันท์    งานดี 
 ด.ญ.เพลงผ้า    ฮ้ีเกษม  
 ด.ญ.ปาริชาติ    หัดถัง  
 ด.ญ.กันต์กมล    ค ายอด 

60 น.ส.ญาณิฐา    ธนะวงค์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง  
อันดับ 6 

ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 น.ส.จิณณพัต    อวดครอง 
 น.ส.พัณณ์ชิตา    บัวไชยา 
 นายปฏิเวธ    ศรีทอน 
 นายพีรพัฒน์    ไชยมงคล 
 น.ส.ณหทัย    ภูศิร ิ
 นายชานนท์    ใจมูล 
 นายวรายุทธ    เรือนสอน 



 
 

 

 

156 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
60 น.ส.สรียาภรณ์    เสมอเชื้อ ม.4-ม.6 เหรียญทอง  

อันดับ 6 
ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 นายนพรัตน์    ทาทอง 
 นายกมลพัฒน์    สุนทรพงศ์ 
 นายศุภกร    ข าแนวนาค 
 น.ส.ธิดารัตน ์   อินทะชัย 
 น.ส.รพีพรรณ    สุรินทร์รังษี 
 น.ส.ปาณิศา    พลพานิช 
 น.ส.เพชรแพรพร    กิติค า 
 น.ส.เวียนนา    สุขเจริญ 
 น.ส.ลลิตภัทร    เชี่ยวชาญ 
 น.ส.กานต์พิชชา    นามเมือง 
 นายธวัชชัย    เสมอเชื้อ 
 นายนนทวัฒน์    วิสัย 
 นายนนทพัทธ์    ไชยวังเทพ 
 นายฐิติโชต ิ   ชัยกุหลาบ 
 น.ส.พรพิมล    ดีใจ 
 นายนันทวัฒน์    ค าจันทร์ 
 น.ส.อักษราภัค  เสมอเชื้อ 
 น.ส.วรินร าไพ  เทพทองค า 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
60 น.ส.ชวิศา    สันถนอม ม.4-ม.6 เหรียญทอง  

อันดับ 6 
ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 น.ส.มณฑกาญจน์    เพชรจิตร 
 น.ส.วภิาดา    กิริยา 
 นายวุฒิชัย    ช้างสาร 

61 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
อันดับ 9 

ระดับชาติ ระบ ามาตรฐาน ศุนย์การค้าเซียรังสิต 11-13 ก.พ 61 
 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ณัฐชลีพร    บุญถา 

60. ด.ช.ชิษณุพงศ์  ฟูแสง ม.1-ม.3  ระดับภาค การประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชน
ภาคเหนือ 

จ.เชียงใหม่ 4 พ.ย. 60 
 ด.ญ.ปรวรรณ  แปงณีวงศ ์

61. นายธนิสร   จันทร์ทัน ม.4-ม.6 รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต
พ้ืนที่ 

วาดภาพ “วิถีรักษ์นกยูงไทย” วัดกู่ผางลาง อ.จุน  
จ.พะเยา 

19 พ.ย. 60 

62. ด.ญ.ปภาวี    คงทน ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต
พ้ืนที่ 

ประกวดวาดภาพระบายสี วันคุ้มครอง
สัตว์ป่าแห่งชาติ 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 
จ.พะเยา 

26 ธ.ค. 60 

63. น.ส.วราภรณ์   เรือนอินทร์ ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ระดับเขต
พ้ืนที่ 

ประกวดวาดภาพระบายสี วันคุ้มครอง
สัตว์ป่าแห่งชาติ 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 
จ.พะเยา 

26 ธ.ค. 60 

 



 
 

 

 

158 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 1 ด.ช. ธนัท พิสิทฐ์ชลกาญจน์ ม.3/14 เหรียญทองชนะเลิศ     จังหวัด การแข่งขัน Multi Skills Competition 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

2 น.ส. เปมิกา สุยะราช ม.4/9 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ 

อันดับที่ 1  

จังหวัด การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

3 ด.ญ. ธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล ม.3/6 เหรียญทอง ชนะเลิศ    จังหวัด การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

4 น.ส. กนกนารา ธาดาธนากร ม.5/5 เหรียญทอง ชนะเลิศ    จังหวัด การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

5 ด.ช. เจษฎากร วังวิเศษ ม.3/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ   จังหวัด การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

6 น.ส. สุดาณิช สอาด ม.5/10 เหรียญทอง ชนะเลิศ   จังหวัด การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

 

 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 



 
 

 

 

159 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
7 ด.ญ. กันติชา หอมนานด.ญ. ศรุ

ดา ปาวิชัย 
ม.2/14 เหรียญเงิน รอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 
จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  

(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

8 นาย ศาสตรพล พงษ์นิล ม.4/5 เหรียญทองแดง    จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

9 ด.ช. โชติวิทย์ ธรรมศิลป ์ ม.3/12 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 

จังหวัด การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  ด.ญ. เจณิสรา สกุลเจียมใจ ม.2/14 

 นาย อลงกรณ์ สันใจ ม. 3/2 
 ด.ช. ณัฐศิษย์ สินไชยกิจ ม.1/13 
 ด.ญ. ญัฐชยา พงษ์พิพัฒน์ ม.3/1 

10 น.ส. แก้วเกล้า ชัยศร ม.5/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  นาย นิธิกันต์ โพธา ม.5/14 

 น.ส. มีนา คอนโด่ะ ม.5/14 
 นาย สมิทธิ์ สุยะเพ้ียง ม.5/14 
 น.ส. ภัททิยา ตันติเวชรักษ์ ม.5/14 

11 ด.ช. ณัฐพฤทธิ์ ปานทอง ม.2/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  ด.ช. ขจรวิชช์ วงศไ์ชย ม.2/14 

12 น.ส. ณภัทรสร เงินมูล  ม.5/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  น.ส. กรวิน ธิติธารวฒัน ์ ม.5/4 



 
 

 

 

160 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
13 น.ส. เกตุกัญญา ภาระจ า ม.5/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันละครสั้น ภาษาญี่ปุ่น 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

  น.ส. ปาริชาติ วงค์แสนศรี ม.5/4 
 น.ส. สิมิลันญา สวนแร่ ม.5/4 
 น.ส. กัญญารัตน์ เทียมศร ม.5/4 
 น.ส. ถวัลย์รัตน์ เอ็มปราดเทิ้ม ม.5/4 

14 นาย สหัสวรรษ วีระชัย ม.6/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

 นาย ณัฐวัฒิน์  สังขรักษา ม.6/4 

15 น.ส. นัยน์ปพร สมปาน ม.5/4 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 

จังหวัด การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 
ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4– ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

 น.ส. ณัฐริกา กาวิน ม.5/4 

16 นาย สิกขชาติ ณ น่าน ม.5/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันละครสั้น 
ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  น.ส. ทิพวรรณ ก๋าใจ ม.5/4 

 น.ส. ณัฐณิชา อินต๊ะสุวรรณ์ ม.5/4 
 น.ส. จันทร์จิตต์ ปญญาวรกาญจน์ ม.5/4 
 นาย ณัฏฐากร ค้าไป ม.5/4 

17 น.ส. สชุานาถ สมิง ม.5/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษา
ฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4– ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

 น.ส. สิรภัทร คิดศรี ม.5/4 

18 น.ส. อภิญญา คงหมี ม.5/3 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 

จังหวัด การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

 นาย สุริยงค์ เย็นจิต ม.5/3 
 น.ส. บุษยรังสี สิงห์แก้ว ม.5/3 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
18 น.ส. นงนภสั ศรีค ามูล ม.5/3 เหรียญทอง รอง

ชนะเลิศ อันดับที่ 1 
จังหวัด การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

 นาย ธนรัญ เหรียญธนะพงศ์ ม.5/3 
19 น.ส. วรดา มูลสถาน ม.6/3 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

 น.ส. เจนอักษร นันทชัย ม.6/3 
20 น.ส. นันท์นภัส ศรีค ามูล ม.5/3 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

21 นาย อนันตพงษ์ ผลมาก ม.6/3 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

 น.ส. ภาวินี ขันทะกิจ ม.5/3 
22 ด.ช. ธนัท พิสิทฐ์ชลกาญจน์ ม.3/14 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขัน Multi Skills Competition 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

23 ด.ญ. ธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล ม.3/6 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

24 น.ส. กนกนารา ธาดาธนากร ม.5/5 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

25 ด.ช. เจษฎากร วังวิเศษ ม.3/14 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 
 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 



 
 

 

 

162 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
26 น.ส. สุดาณิช สอาด 5/10 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

27 น.ส. แก้วหล้า ชัยศร ม.5/14 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันละครสั้น 
ภาษาอังกฤษ (Skit)  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 นาย นิธิกันต์ โพธา ม.5/14 
 น.ส. มีนา คอนโด่ะ ม.5/14 
 นาย สมิทธิ์ สุยะเพ้ียง ม.5/14 
 น.ส. ภัททิยา ตันติเวชรักษ์ ม.5/14 

28 ด.ช. ณัฐพฤทธิ์ ปานทอง ม.2/14 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 ด.ช. ขจรวชิช์ วงศ์ไชย ม.2/14 

29 น.ส. ณภัทรสร เงินมูล ม.5/4 เหรียญทอง  ภาคเหนือ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 น.ส. กรวิน ธิติธารวัฒน์ ม.5/4 

30 น.ส. เกตุกัญญา ภาระจ า ม.5/4 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันละครสั้น ภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 น.ส. ปาริชาติ วงค์แสนศร ี ม.5/4 
 น.ส. สิมิลันญา สวนแร่ ม.5/4 
 น.ส. กัญญารัตน์ เทียมศร ม.5/4 
 น.ส. ถวัลย์รัตน์ เอ็มปราดเทิ้ม ม.5/4 

31 นาย สหัสวรรษ วีระชัย ม.6/4 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 นาย ณัฐวัฒิน์  สังขรักษา ม.6/4 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
32 น.ส. วรดา มูลสถาน ม.5/3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 น.ส. เจนอักษร นันทชัย ม.5/3 
33 นาย สิกขชาติ ณ น่าน ม.5/4 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันละครสั้น  

ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 น.ส. ทิพวรรณ ก๋าใจ ม.5/4 
 น.ส. ณัฐณิชา อินต๊ะสุวรรณ์ ม.5/4 
 น.ส. จันทร์จิตต์ ปญญาวรกาญจน์ ม.5/4 
 นาย ณัฏฐากร ค้าไป ม.5/4 

34 น.ส. นันท์นภัส ศรีค ามูล ม.5/3 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

35 นาย อนันตพงษ์ ผลมาก ม.6/3 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 น.ส. ภาวินี ขันทะกิจ ม.5/3 
36 ด.ญ.ณัฏฐ์ศศิภา  ชุ่มวงศ์ ม.1/12 เหรียญทอง มัธยมศึกษา การแข่งขันคัดจีน (ม.ต้น) ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม

การเรียนการสอน
ภาษาจีน สพฐ.โรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

21 ส.ค.2560 

37 น.ส.เจนอักษร นันทชัย ม.6/3 เหรียญทอง ชนะเลิศ
อันดับ 2 

มัธยมศึกษา การแข่งขันเล่านิทาน ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาจีน สพฐ.โรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

21 ส.ค.2560 



 
 

 

 

164 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
38 น.ส.อินทุอร อินต๊ะ ม.5/3 เหรียญทอง มัธยมศึกษา การแข่งขันคัดจีน (ม.ปลาย) ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม

การเรียนการสอน
ภาษาจีน สพฐ.โรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

21 ส.ค.2560 

 

39 นายกฤติภณ  อ่อนวงศ์ ม.5/3 เหรียญทอง มัธยมศึกษา การแข่งขันร้องเพลงจีน   ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาจีน สพฐ.โรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

21 ส.ค.2560 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

165 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที ่ ชือ่-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

1. งานประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 9  
1.1 1. นายณัฐดนัย  เปี่ยมระลึก 

2. น.ส.ปัญชิกา  แซ่ลี ้
3. น.ส.ภัทรวดี  ไฝเครือ 

ม.6/13 เหรียญเงิน ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาอังกฤษ 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.2 1. น.ส.มาฆวรรณ วรรณแก้ว 
2. น.ส.วชิรญาณ์  ใจวงศ์ 
3. น.ส.อภิชญา  แก้วม ี

ม.6/13 รองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญทอง 

ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาไทย  
สาขาชีววิทยา 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.3 1. นายพงศ์ภัค  ตาปวน 
2. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ 
3. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ 

ม.6/13 รองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทอง 

ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาไทย  
สาขาคอมพิวเตอร์ 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.4 1. นายอนุชา  ชอบจิต 
2. นายวชิรวิทย์  ถึงส ุ

ม.6/13 เหรียญเงิน ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาไทย สาขาเคมี 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.5 1. น.ส.วิภาพร  ทนันชัย 
2. น.ส.อัญชากานต์  โยมา 
3. น.ส.อาทิตยา  โยมา 

ม.6/13 เหรียญเงิน ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาไทย  
สาขาคณิตศาสตร์ 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.6 
 

 

1. นายณัฐดนัย  เปี่ยมระลึก 
2. น.ส.ปัญชิกา  แซ่ลี ้
3. น.ส.ภัทรวดี  ไฝเครือ 

ม.6/13 
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญทอง 
 

ภาค 
 

 

โครงงานประเภทน าเสนอ 
แบบโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์ 
 
 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

 

23-25 ก.ค. 
2560 



 
 

 

 

166 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชือ่-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1.7 1. น.ส.ศวิตา  ดูด ี

2. น.ส.สุทธิดา นุชถาวรลักษณ์ 
ม.6/13 

 
รองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญทอง 

ภาค 
 

โครงงานประเภทน าเสนอ 
แบบโปสเตอร์ สาขาเคมี 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.8 1. นายณัฐพล  ศิริชุมพันธ์ 
2. น.ส.กชกร  ผันอากาศ   
3. น.ส.ดิษยา  ท้าวงาน 

ม.6/13 เหรียญเงิน ภาค โครงงานประเภทน าเสนอ 
แบบโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.9 1. นายสุทธิพงษ์  ใจเที่ยง 
2. นายยุทธกร  วชิรเดชา 
3. น.ส.ชมพูนุช  จงถนอม 

ม.6/13 
 

เหรียญทองแดง ภาค 
 

โครงงานประเภทน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
สาขาเคมี 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

2. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2560 
2.1 1. ด.ช.ธีรธร  ใจอยู่  

2. ด.ช.สืบสกุล  โพนทอง 
ม.2/14 เหรียญเงิน ภาค 

 
โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.2 1. นายพงศ์ภัค  ตาปวน 
2. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ  
3. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ 

ม.6/13 
 

เหรียญเงิน ภาค 
 

โครงงานระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.3 1. ด.ช.ทิวัตถ์  แก้วมา 
2. ด.ช.ไทโย  ไชยมงคล  
3. ด.ญ.วาริสสา  สมณี 

ม.2/14 เหรียญทองแดง ภาค 
 

โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

 
 
 



 
 

 

 

167 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
2.4 1. นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท์ 

2. น.ส.นารีรัตน์  อัมพวะศิร ิ 
3. น.ส.นิภาธร  ไชยวุฒิ 

ม.6/13 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาค โครงงานระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.5 1.ด.ญ.วิชญาดา อนุมาวัฒนากุล 
2. ด.ญ.ศิบุญตรัตน์ พ่วงมาล ี  
3. ด.ญ.อรวรรณ เศรษฐอัคราเบญจา 

ม.3 รางวัลที่ 3 ภาค การประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.6 1. นายอภิตะวัน  อัตถวิบูลย์  
2. น.ส.ลลิดา  เตชะกุลวิโรจน์ 

ม.6 ชมเชย ภาค การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.7 1. น.ส.พรจิรา   ศิริวัฒนา 
2. น.ส.ศศินบุญ  ลีลาวณิชย ์
3. น.ส.ธิติพร   ธิติพรพงศ์ 

ม.6 ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.8 1. นายกรวุฒ   อนาวงศ์ 
2. นายธราเทพ   ประชุมของ 
3. น.ส.ชญานิตย์ ปรีชานนท ์                                       

ม.4/11 ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันยอดรถพลังยาง  
รุ่น Sprint (รุ่นยอดรถนักวิ่ง) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.9 1. นายพัทธกานต์  ศรีเรือน  
2. นายธนกฤต   มีพฤกษ์   
3. นายธนารัฐ   เกิดแล้ว 

ม.4 และ ม.6 
 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันยอดรถพลังยาง  
รุ่น Up Hill (รุ่นยอดรถนักปีน) 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560   



 
 

 

 

168 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
2.10 

 
 

1. นายพัทธกานต์  ศรีเรือน  
2. นายธนกฤต   มีพฤกษ์   
3. นายธนารัฐ   เกิดแล้ว 

ม.4 และ ม.
6 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
 
 

ภาค 
 

การแข่งขันยอดรถพลังยาง  
รุ่น Sprint (รุ่นยอดรถนักวิ่ง) 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

16-18 ส.ค. 
2560 

2.11 1. นายกรวุฒ   อนาวงศ์ 
2. นายธราเทพ   ประชุมของ 
3. น.ส.ชญานิตย์ ปรีชานนท์  

ม.4/11 รองชนะเลิศ อันดับ 1 
 

ภาค การแข่งขันยอดรถพลังยาง  
รุ่น Up Hill (รุ่นยอดรถนักปีน) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560 

2.12 1. น.ส.ภัทรพรรณ  แก้วจิโน 
2.น.ส.กฤติยาภรณ์ จันทร์พรมมินทร์ 
3. น.ส.สุธิดา   หล้าเฟย 

ม.6 
 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ภาค การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560 

2.13 1. ด.ญ.ภิญญพัฒน์ สิงคราช 
2. ด.ญ.เกื้อการย์   ปุญญมัย 
3. ด.ญ.บุษกร เรืองขจรเมธี 

ม.3 ชมเชย ภาค การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560 

2.14 1. น.ส.ณัฐณิชา  อาจค า 
2. น.ส.รมิตา  ไชยมงคล 
 

ม.6/15 
 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

16-18 ส.ค. 
2560 

3. กิจกรรม Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน 
3.1 1. ด.ช.ธีรธร  ใจอยู่   

2. ด.ช.สืบสกุล  โพนทอง   
ม.2/14 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   ภาค การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

เชิงสะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 



 
 

 

 

169 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
3.2 1. นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท์   

2. น.ส.นารีรัตน์  อัมพวะศิริ   
3. น.ส.นภิาธร  ไชยวฒุิ   

ม.6/13 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง   

ภาค การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
เชิงสะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 

3.3 1. ด.ช.ทิวัตถ์  แก้วมา   
2. ด.ช.ไอศูรย์  จันจองค า  
3. ด.ญ.วาริสสา  สมณี   

ม.3/14 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญทอง   

ภาค การประกวดโครงงานสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 
 

 
3.4 1. นายอนุชา  ชอบจิต   

2. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ   
3. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ   

ม.6/13 เหรียญเงิน   ภาค การประกวดโครงงานสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 

3.5 1. นายณัฐดนัย  เปี่ยมระลึก   
2. น.ส.ปัญชิกา  แซ่ลี้   
3. น.ส.ภัทรวดี  ไฝเครือ   

ม.6/13 เหรียญทองแดง ภาค การประกวดโครงงานสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 

4. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา 
4.1 1. ด.ญ.นภชา  ลัมยศ 

2. ด.ช.ไอศูรย์  จันจองค า 
ม.3/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ  จังหวัด การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.2 1. น.ส.กชกร  ผันอากาศ 
2. นายณัฐพล  ศิริชุมพันธ์ 
3. น.ส.ดิษยา  ท้าวงาน 

ม.6/13 เหรียญทอง ชนะเลิศ  จังหวัด การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 



 
 

 

 

170 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
4.3 
 

1. ด.ญ.จิรวรรธ  ใสสม 
2. ด.ญ.ดารากร สร้อยเพชร 
3. ด.ญ.วิชชุภรณ์  ใหม่ค า 

ม.3/14 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  
 
 

จังหวัด 
 

 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.4 1. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ 
2. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ 
3. นายอนุชา  ชอบจิต 

ม.6/13 เหรียญทอง ชนะเลิศ  
 

จังหวัด 
 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.5 1. ด.ช.ธีรธร  ใจอยู่  
2. ด.ช.สืบสกุล  โพนทอง 

ม.2/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ  
 

จังหวัด 
 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.6 1.ด.ญ.วชิญาดา อนุมาวัฒนากุล 
2. ด.ญ.ศิบุญตรัตน ์พ่วงมาล ี  
3. ด.ญ.อรวรรณ เศรษฐอัครเบญจา 

ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ  
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.7 1. นายธนดล  แสงแก้ว 
2. นายพิชญะ  เจริญราษฎร์ 
3. นายวริทธิ์ธร  อุตตะมา 

ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ  จังหวัด การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.8 1.น.ส.ธัญลักษณ์ เผ่ากันทะ 
2. น.ส.พิชชาพร  ราชจริต 
3. น.ส.สิดาพร  ฟองฟู 

ม.4 เหรียญทอง  
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show) 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 
 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 



 
 

 

 

171 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
4.9 1.ด.ญ. ณ หทัย แก้วบุญเสริฐ 

2.ด.ญ.ทรงอัปสรศรีจันทร์พาล 
3. ด.ญ.เอี่ยมดรุณ  อินเตชะ 

ม.3/14 
 

เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.10 1. นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท์   
2. น.ส.นภิาธร  ไชยวุฒ ิ  

ม.6/13 เหรียญทอง  
 

จังหวัด การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.11 1. ด.ช.กรกฤต  ผัดวงค์ 
2. ด.ช.วิชชากร  ดูด ี
 

ม.3/12 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1   
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.12  1.ด.ช.กฤษณะพจน์  ทศรฐ 
2. ด.ช.กิตติทัต  พงษ์พนัศ  

ม.3/12 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2   
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (3D)  
ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

5. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
5.1 1. นายธนดล  แสงแก้ว 

2. นายพิชญะ  เจริญราษฎร์ 
3. นายวริทธิ์ธร  อุตตะมา 

ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  

ภาค การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.2 1. น.ส.กชกร  ผันอากาศ 
2. นายณัฐพล  ศิริชุมพันธ์ 
3. น.ส.ดิษยา  ท้าวงาน 

ม.6/13 เหรียญทอง  ภาค การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 
 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 



 
 

 

 

172 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
5.3 1. ด.ช.ธีรธร  ใจอยู่  

2. ด.ช.สืบสกุล  โพนทอง 
ม.2/14 เหรียญทอง  

 
ภาค การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.4 1.ด.ญ.วิชญาดาอนุมาวัฒนากุล 
2.ด.ญ.ศิบุญตรัตน์  พ่วงมาล ี  
3.ด.ญ.อรวรรณเศรษฐอัครเบญจา 

ม.3 เหรียญทอง  
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.5 1. ด.ญ.นภชา  ลัมยศ 
2. ด.ช.ไอศูรย์  จันจองค า 

ม.3/14 เหรียญเงิน ภาค การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.6 1. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ 
2. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ 
3. นายอนุชา  ชอบจิต 

ม.6/13 เหรียญเงิน  
 

ภาค การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.7 1. ด.ญ.จิรวรรธ  ใสสม 
2.ด.ญ.ดารากร สร้อยเพชร 
3. ด.ญ.วิชชุภรณ์  ใหม่ค า 

ม.3/14 
 

เหรียญทองแดง 
 
 

ภาค 
 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
6.1 1. ด.ญ.กันยกร เป็กครือ  

2. ด.ญ.จิราภรณ์  บ ารุงผล 
3. ด.ญ.ธนภรณ์ วังวล  
4. ด.ญ.ประกายดาว พลานามัย 

ม.2/14 ชนะเลิศ การแข่งขัน
โครงงานฐานวิจัย (โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา) ประเภท 
Poster presentation 

ภาค การแข่งขันโครงงานฐานวิจัย 
(โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)  
เนื่องในงานการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 11-14 ม.ค. 
2561 

 
 



 
 

 

 

173 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
5. ด.ญ.ภัทราจิตร ไชยวุฒิ  
6. ด.ญ.ภัทรฤทัย นามวงศ์  
7. ด.ญ.ภุชมล  ไชยมงคล  
8. ด.ญ.รตนมน อ่องค า  
9. ด.ญ.วรวลญัช์ น าสินจรรยาสุข  
10. ด.ญ.วิชญาพร  ประภาการ  
11. ด.ญ.หทัยจิตร ไชยวุฒิ  
12. ด.ญ.อติกานต์ ละลอกแก้ว  

ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 
 
 

 

6.2 1. ด.ช.สืบสกุล โพนทอง 
2. ด.ช.ธีรธร ใจอยู ่
3. ด.ช.ศุภโชติ เบ้าชาล ี
4. ด.ช.ภัทรพล ยาวิละ 

ม.2/14 ชนะเลิศ การแข่งขัน
โครงงานฐานวิจัย (โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา) ประเภท 
Oral presentation 

ภาค การแข่งขันโครงงานฐานวิจัย 
(โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)  
เนื่องในงานการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 
ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 11-14 ม.ค. 
2561 

7. การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 6 
7.1 1. น.ส.ณัฏฐนิช ธงสิบเจ็ด 

2. น.ส.พนัชกร อินภา 
3. น.ส.ชนิตา บุญมา 
4. น.ส.พรนภา สมศร ี
5. น.ส.ภรสิมา ปิมแปง 

ม.5/13 เหรียญทองแดง  
(อันดับที่ 9) 

ภาค การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
นักเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน ครั้งที่ 6 

โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย 

10-11 ก.พ. 
2561 

 



 
 

 

 

174 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 น.ส.ปามาลิน   ค ามาเร็ว ม.4 เหรียญเงิน ชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  

ม.4-ม.6 
สพฐ. 11-13 ก.พ. 61 

2 น.ส.ญาธิณี   จักรแก้ว ม.4 
3 นายพงศ์ภัค    ตาปวน ม.6 
4 นายณัฐวุฒิ    พร้อมสุข ม.6 เหรียญทอง ชาติ การแข่งขันการเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
สพฐ. 11-13 ก.พ. 61 

5 นายธีรสุวัตน์   ตั้งธนพนธ ์ ม.6 
6 นายกิตตินันท์   พรหมเผ่า ม.6 เหรียญทอง ชาติ การประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-ม.6 

สพฐ. 11-13 ก.พ. 61 

7 น.ส.ฐิตวันต ์อินทะนิล ม.6 
8 นายพยุภัทร    ค ามูล ม.6 
9 ด.ญ.ปวณรี    ไชยค า ม.2 เหรียญทอง ภาค การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 

แอนิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

10 ด.ญ.ภัทรวดี กองกุนะ ม.2 

11 ด.ช.พัลลภ  จันทร์ปัญญา ม.3 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

12 ด.ช.เอกราช    แซ่ซื้อ ม.3 

13 ด.ช.นนท์วริทธิ์  เมาลานนท ์ ม.1 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ม.1-ม.3 
 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

14 ด.ญ.ปวริญญาไชยค า ม.1 



 
 

 

 

175 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
15 น.ส.พรพิมล    ดีใจ ม.4 เหรียญทอง ภาค การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

16 นายจิตตพล    จันทร์ค า ม.4 

17 ด.ช.ภูริณัฐ ภาณุพงศ์สกุล ม.3 เหรียญเงิน 
 

ภาค การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

18 ด.ญ.ปวิชญา    ค ามี ม.3 
19 ด.ช.ณฐัดนัย    ท าทอง ม.2 เหรียญทอง ภาค การแข่งขันการสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

20 ด.ช.ศิวกร    สารเร็ว ม.2 
21 นายกิตตินันท์    พรหมเผ่า ม.6 เหรียญทองแดง ภาค การแข่งขันการสร้าง Web 

Applications ม.4-ม.6 
สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

22 นายศุภฤกษ์    ไชยสาร ม.6 
23 ด.ช.รณกฤต    เพียรการ ม.2 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 

ม.1-ม.3 
สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

24 ด.ช.พีรณัฐ    สร้อยเกียว ม.2 
25 ด.ช.ศภุโชติ    เบ้าชาล ี ม.2 
26 ด.ช.ญิชกุณ    ชุ่มลือ ม.2 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 

ม.1-ม.3 
สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

26 ด.ช.พศิน    นิมมานพิภักดิ์ ม.2 
27 ด.ช.ศภุกฤต  เอ้ือหยิ่งศักดิ์ ม.2 
28 นายภูริพัฒน์    แก้วค า ม.5 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 

ม.4-ม.6 
 
 
 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

29 นายฐาณัจ    ใจดี ม.4 
30 นายณัฐนันท์    ยะตา ม.4 



 
 

 

 

176 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
31 น.ส.พิชยารัชต ์พ่วงภิญโญ ม.5 เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 

ม.4-ม.6 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

32 น.ส.มัญชุสา  สิงห์อุไร ม.5 
33 ด.ช.ธนวัฒน์  ดูใจ ม.3 เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

34 ด.ช.ภัทรดนัย  ศักดิ์สูง ม.3 
35 น.ส.พลอยชมพู  ธนภัทร์ธีนันท์ ม.4 เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันการสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

36 น.ส.พิชชาพร  เดชะบุญ ม.5 
37 ด.ช.ญาณภัทร  มาฟู ม.2 เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 

ม.1-ม.3 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

38 ด.ช.สุปริญญา  นวนสาย ม.2 
39 ด.ช.ไกรวิทย์  พรหมเสน ม.2 
40 นายกฤษณพงษ์  ธีระมูล ม.5 เหรียญทอง จังหวัด การประกวดโครงงานระบบสมอง

กลฝังตัว ม.4-ม.6 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

41 น.ส.ภัทรกัณย์  ภิญโญ ม.5 
42 น.ส.วิรวรรณ  วงศ์ใหญ่ ม.5 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

1 ด.ญ.ธนพร  พรมมา ม.2/1 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

2 ด.ญ.พนิดา สุทธภักติ ม.2/6 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

3 ด.ช.อัษฎายุธ  ทุนกุล ม.2/12 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

4 ด.ญ.หทัยทิพย์  ตารินทร์ ม.3/1 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

5 ด.ญ.วิจิตตรา  ยาสมุทร ม.3/1 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

6 ด.ญ.ธนพร  พรมมา ม.2/1 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

7 ด.ญ.พนิดา สุทธภักติ ม.2/6 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

8 ด.ช.อัษฎายุธ  ทุนกุล ม.2/12 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

9 ด.ญ.หทัยทิพย์  ตารินทร์ ม.3/1 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

10 ด.ญ.วิจิตตรา  ยาสมุทร ม.3/1 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

11 นายเจนน์บดินทร์  มิ่งเมือง ม.4 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

12 นางงสาวณัฎฐ์ญาดา   
ศิริปะยะภิญญากุล 

ม.4 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

13 น.ส.ศิรประภา  เงินงาม ม.6 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

14 น.ส.ปานชีวา  ค านวล ม.6 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

15 น.ส.ดวงกมล  ไชยโพธิ ์ ม.6 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

16 นายเจนน์บดินทร์  มิ่งเมือง ม.4 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 



 
 

 

 

178 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

17 นางงสาวณัฎฐ์ญาดา   
ศิริปะยะภิญญากุล 

ม.4 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

18 น.ส.ศิรประภา  เงินงาม ม.6 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

19 น.ส.ปานชีวา  ค านวล ม.6 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

20 น.ส.ดวงกมล  ไชยโพธิ ์ ม.6 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1. นางอัศนีย์พร       มังคลาด 2560 -  สื่อสิ่งพิมพ์ 

-  สื่อเทคโนโลยี 
-สื่อการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
-การเขียนสารคดี 

ภาษาไทย 

2. นางศิริธร           อุตโม 2560 -  สื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  สื่อเทคโนโลยี 

-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง 
ทุกข์ของชาวนา 
-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง 
มหาเวสสันดรชาดก 
-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง 
มงคลสูตร 
-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง 
หัวใจชายหนุ่ม 
-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง
โวหาร 
-สื่อการสอนเรื่องอิเหนา  
-สื่อการสอนเรื่องนิราศนิรินทร์ 
-สื่อการสอนเรื่องบทความ 
-สื่อการสอนเรื่องการเพิ่มค า 

ภาษาไทย 

3. นางนงค์พรรณ    สุคันธมาลา 2560 งานวิจัย -วิจัยในชั้นเรียนเรื่องอ่านถูกจะเขียนถูก 
-วิจัยในชั้นเรียนเรื่องอ่านถูกต้องเขียนถูกต้อง 

ภาษาไทย 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
4. นางอุษณีย์          จันทร์สุริยา 2560 ชุดกิจกรรม 

 
 
 
-สื่อเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
 
- งานวิจัย 

-ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา ท20204     
การใช้ห้องสมุด 1 
-ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา ท20205    
การใช้ห้องสมุด 2 
-E-book ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา         
ท20205 การใช้ห้องสมุด 2 
- เว็บไซต์เรียนรู้ทักษะการใช้ห้องสมุด Online 
by KruUsanee 
-“7 Read & Share อ่านและบอกต่อเพ่ือสร้าง
พะเยาพิทยาคมเป็นสังคมแห่งการอ่านและ 
การเรียนรู้ 
-ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โ ดยใช้ ชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่ อง ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม    
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ภาษาไทย 

5. นางปทิตตา         อนันต์กรณ์ 2560 สื่อการสอน -แบบฝึกทักษะการอ่านแบบมีวิจารณญาณ 
-การพัฒนาหลักสูตรการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 
 
 

ภาษาไทย 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
6. นายพศิน           สาดสาร 2560 -สื่อสิ่งพิมพ์ 

 
 
 
-สื่อเทคโนโลยี (วีดิทัศน์) 

-แบบฝึกทักษะ GAT-PAT 
-แบบฝึกทักษะเรื่องการสร้างค าไทย 
-แบบฝึกทักษะเรื่องระดับภาษา 
-แบบฝึกทักษะเรื่องค าราชาศัพท์ 
-สื่อวีดิทัศน์เรื่องกาพย์เห่เรือ 
-สื่อวีดิทัศน์เรื่องสามัคคีเภทค าฉันท์ 

ภาษาไทย 

7. นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 2560 -งานวิจัย  
 
 
 
-เอกสารประกอบการสอน 
 
 
 
-สื่อเทคโนโลยี  
(Power Point) 

การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี 
วินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
-เอกสารประกอบการสอนเรื่องกลอนดอกสร้อย
ร าพึงในป่าช้า ม.2 
-เอกสารประกอบการสอนเรื่องการเขียน
จดหมาย ม.2 
- เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ม.2 
- เรื่องค าสมาส สนธิ ม.2 

ภาษาไทย 

8. นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 
 
 
 
 

2560 - งานวิจัย 
 
- นวัตกรรม 

- การใช้แอปพิเคชั่น Plickers ของนักเรียนชั้น 
ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
- การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโคลงสี่สุภาพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาไทย 



 
 

 

 

182 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
9. นางชุติมา พู่ตระกูล 2560 -สื่อเทคโนโลยี  

(Power Point) 
-สื่อการสอน Power Point เรื่องเรียนรู้ 
ค าราชาศัพท์ 

ภาษาไทย 

10. นายปริญญา บุญปัญญา 2560 -สื่อเทคโนโลยี  
(Power Point) 
-งานวิจัย 

- สื่อ Power Point วิชา ท30202 ม.4 
- วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลของการการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team Games 
Tournament : TGT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ภาษาไทย 

11. นางดวงดารา       กมลบูรณ์ 2560 งานวิจัย - การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาการอ่าน
ออกเสียง ร ล ฟ ช และค าควบกล้ า 

ภาษาไทย 

12. นางจุฑามาศ  กรงจักร 2560 นวัตกรรม - วรรณกรรมสู่การอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย 
13. นางสาววัชราภรณ์  แก่นรัตน์ 2560 - งานวิจัย 

 
 
 
- สื่อเทคโนโลยี         
- เอกสารประกอบการสอน 

- การแก้ปัญหาการแต่งกลอนสุภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม โดย ใช้ แบบฝึกหั ด เสริ มทักษะ
ประกอบ 
- สื่อ Power Point วิชาท23102,ท22102  
- กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า ม.2 
- ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ม.2 
- โคลงสี่สุภาพ ม.3 

ภาษาไทย 



 
 

 

 

183 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
14. นางนฤมล  พันธุ 2560 - งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
-เอกสารประกอบการสอน 
 
 
 
 
 
 
สื่อเทคโนโลยี 

-การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยาโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
-การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ความ
พอเพียง เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 
 
-แบบฝึกทักษะการใช้ค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 
-แบบฝึกพัฒนาทักษะการใช้หลักภาษาไทยชุด
หมอภาษาเรือ่งเก่งการใช้หลักภาษา 
-หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องความพอเพียง 
-หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่องส านวนสุภาษิต 
ค าพังเพย 
-บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องรูปลักษณ์ของค าไทย 
-Power point เรื่อง ประโยคที่ซับซ้อน 
-Power point เรื่อง อิศรญาณภาษิต 

ภาษาไทย 

 



 
 

 

 

184 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ 2560 สิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคม

ศึกษา (เศรษฐศาสตร์) ชั้น ม.5 
สังคมศึกษา 

Power point เอกสารประกอบการสอน เรื่อง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ชั้น ม.5 

สังคมศึกษา 

Power point เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อาเซียน
ศึกษา ชั้น ม.5 

สังคมศึกษา 

2 นางมาริษา  สิงห์กา 2559 วิจัย   
2560 บทความ สุจริตน าไทยพ้นภัยคอร์รัปชั่น สังคมศึกษา 
2560 บทความ วินัยสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างคน สังคมศึกษา 

3 นายสมเดช  ชัยวร 2553 ICT คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอ านาจ
อธิปไตย 

สังคมศึกษา 

4 นายสมผัด  พรมจันทร์ 2560 ICT พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง 
กฎหมาย 

สังคมศึกษา 

5 นายมาโนชย์  มีมา  2560 ผลงานวิชาการ ชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ ประเภททีมชาย ม.ต้น 

พระพุทธศาสนา 

6 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว 2559 บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องกลไกราคาใน เศรษฐศาสตร์ 
2560 Power point ระบบเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ 



 
 

 

 

185 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
6 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว (ต่อ)   เครื่องมอืทางภูมิศาสตร์  

ทวีปอเมริกาเหนือ 
ทวีปอเมริกาใต้ 

7 นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง 2560 สิ่งพิมพ์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “เหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
ปัจจุบัน” 

ประวัติศาสตร์ 

วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประวัติศาสตร์ 

8 นางสาวปิโยรส  ใจเอ้ือ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด
เศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังคมศึกษา 

สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียนสาระ
พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 

สังคมศึกษา 

สื่อการสอน E-Book ประชาคมอาเซียน “เปิดโลก 
AEC” 

อาเซียนศึกษา 

9 นางสาวหัตถยากานต์  สุริยวงค์สกุล 2560 สื่อการสอน แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ 
- วิชาภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- วิชาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 



 
 

 

 

186 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
9 นางสาวหัตถยากานต์  สุริยวงค์สกุล 2560 สื่อการสอน แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ 

- วิชาภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- วิชาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

10 นางสาวณัชชณิช   ทิพกุล 2560 แบบเรียนส าเร็จรูป ความขัดแย้งและความร่วมมือใน
ศตวรรษท่ี 20 

ประวัติศาสตร์ ม.3 

11 นางสาวรุจิรา   กาจินา 2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม  ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2560  เรื่อง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิค
การเล่นเกม 

สังคมศึกษา 

12 นายพร้อมพงษ์   ถิ่นล าปาง 2560 งานวิจัย การสร้างแบบฝึกเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง แผนที่ 

ภูมิศาสตร์ 

ผลงานวิชาการ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ
เหรียญทอง ปะเภทมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ระดับจังหวัด) 

 

ผลงานวิชาการ ชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ 
สรภัญญะ ประเภทชาย ระดับจังหวัด 

 



 
 

 

 

187 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
13 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร 2560 งานวิจัย การใช้แผนผังความคิดเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระหน้าที่
พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังคมศึกษา 

สิ่งพิมพ์ ชุดการสอนสาระพระพุทธศาสนา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังคมศึกษา 

14 นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ 2560 งานวิจัย - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่อง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้วย
กระบวนการประชุมสัมมนา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
- การจัดการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาด้วยกิจกรรมการกินขันโตก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
- การจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
นอกเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 

ประวัติศาสตร์ 

สื่อการสอน ใบความรู้  
- การนับเวลา และศักราชที่ปรากฏใน
หลักฐานประวัติศาสตร์ 
- แนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทย 
 

ประวัติศาสตร์ 



 
 

 

 

188 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
14 นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ (ต่อ) 2560 สื่อการสอน - รัฐโบราณในดินแดนไทย 

- สนธิสัญญาเบอร์นี่และเบาว์ริ่ง 
- การเขียนอักษรธรรมล้านนา 
PowerPoint ประกอบการเรียน 
- การปฏิรูปประเทศสมัย ร.5 
- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
- สถาบันพระมหากษัตริย์กับการ
สร้างสรรค์ชาติไทย 
- บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ 
- วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา 

ประวัติศาสตร์ 

รูปภาพ 
- ประกอบการศึกษาเรื่องราวของเมือง
พะเยา 
- ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงสภาพ
ภูมิศาสตร์เมืองพะเยา 

 

ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือขอรับ
รางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARDS
ครั้งที่ 7 

ประวัติศาสตร์ 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 

1. นายมงคล  ครุฑนาค ปี 60 สื่อการสอน เทคนิคการจัดการแสดง นาฏศิลป์ 
2. นางกรรณิกา   ค าถิน ปี 60 สื่อการสอน นาฏยศัพท์และภาษาท่า นาฏศลิป์ 
3. นายกวี  บุญกว้าง ปี  60 สื่อการสอน การเรียนไวโอลีนขั้นพ้ืนฐาน ดนตรี 
4. นางอุบลวดี   พรมหสิงห์ ปี  60 สื่อการสอน ชุดพัฒนาฝึกทักษะการระบายสีขั้น

พ้ืนฐาน 
ทัศนศิลป์ 

5. นายอุดม  ไชยวุฒิ ปี  60 สื่อการสอน ทฤษฎีสีขั้นพ้ืนฐาน,สีกับจินตนาการ ทัศนศิลป์ 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นางวิจิตรา ทาทอง 2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “การใช้เหตุผล

เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมประกอบการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมรหัส ค20206 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

คณิตศาสตร์ 

2 นางศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ 2560 สื่อการสอน เรื่องล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ 
3 นางจรัสศรี สุวรรณลพ 2560 สื่อการสอน แบบฝึกทักษะเรื่องสมการ คู่อันดับและกราฟ ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับสามมิติเรื่องการบวกลบคูณ
หารจ านวนเต็ม 

คณิตศาสตร์ 

4 นางปรานอม ทศรฐ 2560 สื่อการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

คณิตศาสตร์ 

2560 งานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

คณิตศาสตร์ 

 5 น.ส.นิภาพร นิลประภา 1/2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง สถิติ คณิตศาสตร์ 
1/2560 งานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCSE ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

คณิตศาสตร์ 

2/2560 สื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาก powerpoint เรื่อง ล าดับ คณิตศาสตร์ 
6 นางวันวิสาข์ พรรณกุล 2/2560 สื่อการสอน สื่อ Powerpoint เรื่องผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่เป็น

อนุกรมเรขาคณิต 
คณิตศาสตร์ 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
6 นางศิริชร นันทชาติ 1/2560 แบบฝึกทักษะ เซตและจ านวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์ 

1/2560 แบบฝึกทักษะ ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์ 
2/2560 แบบฝึกทักษะ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์ 
2/2560 Video Video ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและ

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม จาก Youtube 
คณิตศาสตร์ 

8 น.ส.ณิชกุลย์  
อดุลย์พงศ์ไพศาล 

2/2560 งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คณิตศาสตร์ 

9 นายปรัชญา สัมมาทรัพย์ 2560 สื่อการสอน เลขยกก าลัง คณิตศาสตร์ 
10 น.ส.นิชาภร ต๊ะสมบัติ 1/2560 แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้น ม.2  คณิตศาสตร์ 

2/2560 แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  ระดับชั้น ม.2  

คณิตศาสตร์ 

11 น.ส.สรัญญา มูลมาก 2/2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ค32102 
ชั้น ม.5 

คณิตศาสตร์ 

12 นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่ 2/2560 แบบฝึกทักษะ ฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ 
13 น.ส.ดวงจันทร์ หลายแห่ง 1/2560 สื่อ+งานวิจัย การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
ส าหรับนักเรียนชั้น ม.2 

คณิตศาสตร์ 

14 น.ส.ศุภวรรณ ใจสุข 2/2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เส้นขนาน คณิตศาสตร์ 
2/2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การแปรผัน คณิตศาสตร์ 
2/2560 สื่อการสอน ผังความคิดเรื่อง “เส้นขนาน” คณิตศาสตร์ 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นางพวงบุหงา สุขสอน 2553 สิ่งพิมพ์.เอกสาร

ประกอบการสอน 
The interesting attractions in 
Thailand. 

ภาษาอังกฤษ 

2 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร 2560 สื่อการสอน เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ภาษาอังกฤษ 
3 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช 2560 วิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อภาพยนตร์ เพ่ือกระตุ้น

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาอังกฤษ 

4 นางธนวรรณ กันค า 2559-2560 ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ 

5 นายอานุพันธ์ เทพรักษา 2560 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ชุด 
Writing for the Real World รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ 31101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ 

  6 นางอนุตตรา รักษาวงศ์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
7 นางสาวชมัยพร สุวรรณ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการ

สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบ
การเทียบตัวอักษรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาษาอังกฤษ 

8 นางสิรินุช ตุมแก้ว 2560 วิจัยในชั้นเรียน ภาษาจีนยากไหม ภาษาจีน 
9 นายราชนุชา อินจันทร์ 2560 สื่อการสอน แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
10 นางบุษบา อริยะค า 2560 วิจัยในชั้นเรียน การการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

ภาษาญี่ปุ่น 

11 นายรณชัย วรรณรัตน์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การออกเสียงตัวอักษรฮิรางานะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

ภาษาญี่ปุ่น 

12 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ 2560 สื่อการสอน Power Point : Tenses 
Power Point : Modal verb 
Power Point : Passive Voice 

ภาษาอังกฤษ 

13 นางวรรณรดา จันต๊ะนา 2560 วิจัยในชั้นเรียน การใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Let’s 
visit Phayao Downtown เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 
 

ภาษาอังกฤษ 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
14 นางรวิกานต์ ลือวงค์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการ

อ่านภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษ
อ่านวิเคราะห์(อ23213)ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ 

15 นางอเนรี ใจวงศ์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนา
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Grammar 
Through Tenses ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาษาอังกฤษ 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1  นายสุวิทย์  เทพวงศ์ 2560 สื่อการสอน ข้อสอบออนไลน์ ฟิสิกส์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน ฟิสิกส์ 
2560 สื่อการสอน Power point การสอน ฟิสิกส์ 

2  นางสาวณัฐรินีย์   อภิวงค์งาม 2560 สื่อผสม สื่อผสมเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ฟิสิกส์ 
3  นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย 2560 แบบฝึกทักษะ 

และงานวิจัยในชั้นเรียน 
การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเปลี่ยน
หน่วย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ฟิสิกส์ 1 ของนักเรียนกลุ่มอ่อน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ฟิสิกส์ 

2560 แบบฝึกทักษะ 
และงานวิจัยในชั้นเรียน 

การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ร่วมกับ
เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ 2 
ขอ งนั ก เ รี ย นชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ า ปี ที่  4 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 

ฟิสิกส์ 



 
 

 

 

196 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
3  นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย 2560 สื่อผสม สื่อผสม ประกอบการสอน รายวิชา 

ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา 

2560 สื่อผสม สื่อผสม ประกอบการสอน รายวิชา  
ดาราศาสตร์ 

ดาราศาสตร์ 

2560 เอกสารประกอบการ
สอน 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2 

ฟิสิกส์ 

4  นางสาวอีสซา  เดสสิ 2560 สื่อการสอน สื่อการสอนโดย PowerPoint วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
(ฟิสิกส์) 

5  นางลัดดาวัลย์  นันติตานนท์ 2560 งานวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การศึกษาสเปกตรัม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 หลังการเรียนโดยใช้
รปูแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบ
สอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 

เคมี 

2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
จัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง
อะตอมและโครงสร้างอะตอม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน
พะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

เคมี 

6 นางปริยากร  วงศ์ชัย 
  

2560 สื่อสิ่งพิมพ์ ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
แบบสืบเสาะเรื่องไฟฟ้าเคมี 
 

เคมี 



 
 

 

 

197 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
6 นางปริยากร  วงศ์ชัย (ต่อ) 

 
2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความพึงพอใจต่อวิชาเคมี 10 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบ
สืบเสาะเรื่อง ไฟฟ้าเคมี 

เคม ี

7  นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา 2560 สื่อการสอน สื่อการสอน powerpoint ระบบภูมิคุ้มกัน 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ชีววิทยา 

8  นางดารากร  จางคพิเชียร 2560 สื่อการสอน สื่อการสอน powerpoint เรื่องการ
ด ารงชีวิตของพืชและโครงสร้างของเซลล์ 

วิทยาศาสตร์ 

9 นางลักษณาวรรณ  พวงสุวรรณ 2560 โครงงานฐานวิจัย การศึกษาวัสดุเพาะเลี้ยงที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของหนอนด้วงงวงมะพร้าว 

ชีววิทยา 

10 นางสุญาณี  ปัญญา 2560 งานวิจัย การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่มีระดับผล
การเรียนต่างกัน 

เคมี 

2560 งานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาเคมี  เรื่อง ก๊าซ  
ของเหลวและของแข็ง โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี  4  ปีการศึกษา 2560 
 

 



 
 

 

 

198 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
10 นางสุญาณี  ปัญญา (ต่อ) 2560  งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 

ชีววิทยา 

2560 สื่อการสอน สื่อการสอน powerpoint  ชีววิทยา 
2560 สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอด

ทางพันธุกรรม ส าหรับนักเรียนชั้น ม. 6 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 

ชีววิทยา 

12  นางจีรพา  กันทา 2560 สื่อผสม และงานวิจัย การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ (ว22101) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การจ าแนกสาร เรื่อง การแยกสาร ธาตุ 
สารประกอบ และกัมมันตรังสี 

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

13  นางวิลัยพร ชัยเมือง 2560 สื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความ
ผิดปกติของโครโมโซมและยีน 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 
วิทยาศาสตร์ 



 
 

 

 

199 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
13 นางวิลัยพร ชัยเมือง (ต่อ) 2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน และ
การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   

วิทยาศาสตร์ 

2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

14 นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์ 2560 สื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การ
รับรู้และการตอบสนอง 

ชีววิทยา 

2560 สื่อการสอน สื่อการสอน เว็บบล็อค “Kru Aey Biology”
ทีw่ww.japetin.wordpress.com  

ชีววิทยา 

15 นางกนกพร  ช านาญยา 2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  
หน่วยของชีวิต 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง 
กระบวนการด ารงชีวิตของพืช 

วิทยาศาสตร์ 

http://www.japetin.wordpress.com/


 
 

 

 

200 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
15 นางกนกพร  ช านาญยา (ต่อ) 2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  

สารและสมบัติของสาร 
วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  
สารละลายกรด – เบส 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  
พลังงานความร้อน 

วิทยาศาสตร์ 

2560 งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านหรือ
การไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

วิทยาศาสตร์ 

16 นายวิรัตน์  ไชยสุ 2560 สื่อการสอน Learning Object เพ่ือศึกษาสารประกอบ
อินทรีย์และสารชีวโมเลกุล 

เคมี 

2560 งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง
สารประกอบอินทรีย์ โดยใช้สื่อ Learning 
Object 

เคมี 

17 นางสาวกนกวรรณ ณ ล าพูน 2560 สื่อการสอน powerpoint เรื่อง สารและสมบัติของสาร,
สารละลาย, สารละลายกรด-เบส, บรรยากาศ
และลมฟ้าอากาศ, การเคลื่อนที่, การ
ด ารงชีวิตของพืช และโครงสร้างของเซลล ์

วิทยาศาสตร์  

2560 งานวิจัย ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 

วิทยาศาสตร์ 



 
 

 

 

201 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
18 นายสุทัศน์  บุญเลิศ 2560 งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชีววิทยา 

2560 สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต 

ชีววิทยา 

2560 งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด และ
ระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ร่วมกับการเรียนเชิงรุก (Active 
Learning) 

ชีววิทยา 

19 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า 2560 วิทยานิพนธ์ การประยุกต์โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่อง
ตรวจวัด ส าหรับการลดขนาดการ
วิเคราะห์แบบไทเทรต (THE 
APPLICATION OF MOBILE PHONE AS 
THE DETECTOR FOR DOWN 
SCALING TITRIMETRIC ANALYSIS) 
 
 
 
 

เคมี 



 
 

 

 

202 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
19 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า (ต่อ) 2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความพึงพอใจต่อวิชาเคมี 10 ของนักเรียน
ชั้น ม.5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการ
จ าแนก ทักษะการก าหนดและควบคุมตัว
แปร และทักษะการก าหนดสมมติฐาน 

เคม ี

 
 

  



 
 

 

 

203 
ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ 2560 บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการ
วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เทคโนโลยี 

2560 เกมส่งเสริมการเรียนรู้ เกมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C 
โดยใช้โปรแกรม Kahoot 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เทคโนโลยี 

2560 Present station Power Point ประกอบการสอนเรื่อง “ 
การเขียนโปรแกรมด้วย Dev C++ 

เทคโนโลยี 

2560 Present station Power Point ประกอบการสอนเรื่อง “ 
ค าสั่ง MySQL และฐานข้อมูล” 

เทคโนโลยี 

2560 วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยี 1 ด้วยโปรแกรม 
kahoot ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8-4/10 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 
 

เทคโนโลยี 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
2 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา 2560 วิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนใหน้ักเรียนมีวินัย

และความรับผิดชอบ ของนักเรยีนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

เทคโนโลยี 

3 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 2560 วิจัย ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
เทคโนโลยี 1  ระดับชั้น ม.4 

เทคโนโลยี 

4 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง 2560 วิจัย การท างานเดี่ยวกับงานกลุ่มอย่างไหน
ดีกว่ากัน ระดับชั้น ม.2 

เทคโนโลยี 

5 นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ 2560 วิจัย การเข้าเรียนสายของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
รายวิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย 

เทคโนโลยี 

6 นายยศ  กันทายวง 2560 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี
วินัยและความรับผิดชอบ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 

เทคโนโลยี 

7 นายวรันย์ ปัญญา 2560 วิจัย พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อ
รายวิชาคอมพิวเตอร์ (วิชาการสร้างโฮมเพจ 
ง.20243) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทคโนโลยี 

2560 วิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อ
ประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยี 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทคโนโลยี 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
8 นายอภิวัฒน์ พวงล าใย 2560 วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย Google 

Apps วิชาการสร้างงานมัตติมีเดีย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

เทคโนโลยี 

9 นางราตรี ค าปัน 2560 วิจัย ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ชุมนุม Samsung Discovery 
Club 

เทคโนโลยี 

10 นางจิรปรียา  ชัยทะ 2560 วิจัย การใช้แบบทดสอบออนไลน์ในแก้ปัญหา
นักเรียนขาดเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

เทคโนโลยี 

11 นางพัชรี สารงาม 2560 วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย Google 
Apps วิชาเทคโนโลยี 2 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทคโนโลยี 

12 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ 2560 วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย Google 
Apps วิชาการออกแบบงานกราฟิก 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เทคโนโลยี 

13 นางสาวจิรสุดา  กุมาลี 2560 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5/4  
ในเรื่องการไม่ส่งงาน 

เทคโนโลยี 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 
 
 

นางสุนิศา  หงษ์ทอง 2560 งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน  เรื่องท่ี 1 ทัศนคติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560ท่ีมีต่อ
การเรียนวิชากิจกรรมแนะแนว 
วิจัยในชั้นเรียน  เรื่องท่ี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

- 

สื่อการสอน website : เรื่อง   TCAS 61, TCAS 61 R1-5, 
TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆในระบบรับตรง 
website : เรื่อง  O-NET, วิชาสามัญ, ระบบรับ
ตรงของสถาบันการศึกษาต่างๆ GAT / PAT 

กิจกรรม 
แนะแนวระดับชั้น ม.6 

2 นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล 2560 สื่อการสอน โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะ
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา เพ่ือการเรียนต่อ 

กิจกรรม 
แนะแนวระดับชั้น ม.5 

3 นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 2560 สื่อการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ T-CAS 

กิจกรรมแนะแนว 

2560 ผลงานทางวิชาการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา YC ม.4 – ม.6 จังหวัดพะเยา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
5 นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 

(ต่อ) 
2560 ผลงานทางวิชาการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา YC ม.4 – ม.6 เหรียญทองอันดับ 4 ระดบั
ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4 นางสาวปนัสยา แก่นพล 2560 สื่อการสอน การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กิจกรรม    แนะแนว 
 

5 นางอภิญญา  โยธามาศ 2560 สื่อการสอน วีดิทัศน์ เส้นทางศึกษาต่อเมื่อจบ ม.3  สายสามัญ  
สายอาชีพ  4 เหล่าทัพ สายเฉพาะทาง กีฬา 
นาฏศิลป์  เตรียมวิศวกรรม วีดีทัศน์เทคนิคการเลือก
แผนการเรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
 

 

2560 ผลงานทางวิชาการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา YC ม.4 – ม.6 จังหวัดพะเยา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2560 ผลงานทางวิชาการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา YC ม.4 – ม.6 เหรียญทองอันดับ 4 ระดบั
ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6 นางอริสาพร  แสงแก้ว 2560 สื่อสิ่งพิมพ์ ใบความรู ้เร่ือง  จุดเด่น  จุดด้อย 
ใบความรู้ เรื่อง  การปรับตัว 
ใบความรู้ เรื่อง  อาชีพที่ฉันรู้จัก 

แนะแนว 

สื่อเทคโนโลยี เร่ือง  ระดับ  EQ, เร่ือง  ข่าวสารเทคโนโลยี แนะแนว 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (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  

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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  

 
 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 
 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 
 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 
 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 ช่ือ-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 เข้ารว่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)” โครงการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร 

ห้องประชุมภูกามยาว ส านักงาน
เทศบาลเมืองพะเยา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

5 

 
ล าดับที่ 16 ช่ือ-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 

 
 
 
 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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ล าดับที่ 17 ช่ือ-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 ช่ือ-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 ช่ือ-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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 ช่ือ-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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

234 

ล าดับที่ 21 ช่ือ-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 ช่ือ-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 ช่ือ-สกุล นางสาวดวงจันทร์ หลายแห่ง 
ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวนชั่วโมง 
1 19-20 มี.ค. 61 อบรม STEM2  “ถ้าพรุ่งนี้ไมม่ีไฟฟ้า” 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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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ล าดับที่ 24 ช่ือ-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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 
 
 

  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

240 

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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 
 
 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 
 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 
 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 
 

  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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  

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

247 

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  

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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ล าดับท่ี 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 

24  

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

249 

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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

258 

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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 ชือ่-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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 ชือ่-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  

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

24 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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   



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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  

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

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
วทิยาศาสตร์ 

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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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ล าดับที่ 37 ชื่อ-สกุล นายวิรัตน์ ไชยส ุ(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  

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 
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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 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้
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 
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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 
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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 
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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 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 าดับท่ี 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 

 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 
 

  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 
 
  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 
 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

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 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 
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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 



 

 

 

 

ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
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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 

โรงแรมบียอนดส์วีท 
กรุงเทพฯ 

สพฐ. 12 
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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 
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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 
จงัหวัดเชียงราย 

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 
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การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

ที ่
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ 

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

625 616 596 541 572 588 3,538 
1 ห้องสมุด 625 616 596 541 572 588 3,538 100.00 
2 ห้องคอมพิวเตอร์ 625 616 596 541 572 588 3,538 100.00 
3 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 345 387 313 367 386 434 2,232 63.31 
4 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 625 616 596 541 572 588 3,538 100.00 
5 ศูนย์อาเซียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 625 616 596 541 572 588 3,538 100.00 
6 ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาไทย 

และหมอภาษา 
604 589 588 536 563 544 3,433 97.09 

7 ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ  
(ศูนย์ ERIC ,BEYOND,ภาษาฝรั่งเศส,
ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น) 

625 616 596 541 572 588 3,538 100.00 

8 ห้องนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

625 616 596 541 572 588 3,538 100.00 

9 ห้องสมุดกลุ่มสาระการงานอาชีพ 625 616 596 541 572 588 3,538 100.00 
10 ห้องศูนย์แนะแนวโรงเรียน 

พะเยาพิทยาคม 
320 485 598 545 497 593 3,038 85.80 
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 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ระดับชั้น 

ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
625 616 596 541 572 588 3,538 

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
พะเยา 

 309     309 3.74 

2 วัดศรีโคมค า ต.เวียง จ.พะเยา 625   70  45 309 8.74 
3 กว๊านพะเยา    70 572  740 20.93 
4 เฮือนปฎิมาเซรามิก จังหวัดล าปาง    209   642 18.16 
5 มีดร่องไฮ ต.แม่ใส จ.พะเยา   263    209 5.91 
6 พิพิธภัณฑ์วัดลี ต.เวียง จ.พะเยา    17  45 263 7.44 
7 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   17   62 1.75 

8 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 40 40    17 0.48 

9 สวนพฤษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

 44    90 80 2.26 

10 หลักธรรมกับภูมิปัญญา  
(เศรษฐกิจพอเพียง) บ้านบัว  
ต.บ้านตุ่น จ.พะเยา 

 40     134 3.79 

11 วัดป่าแดงบุนนาค ต.เวียง จ.พะเยา     45  45 1.27 
12 วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย 626      626 17.70 
13 วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย 626      626 17.70 
14 อุทยานวิทยาศาสตร์และดารา

ศาสตร์ อบจ. จ.พะเยา 
 111  70   181 5.12 

15 หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า 
จ.พะเยา 

   17   17 0.48 

16 วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   16   16 0.45 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนพะเยาพิทยาคม (ต่อ) 

 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ระดับชั้น 

ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
625 616 596 541 572 588 3,538 

17 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   16   16 0.45 

18 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

40      40 1.13 

19 มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขต
ล้านนา จ.เชียงราย 

      0 0.00 

20 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล าปาง  616 596    1,210 34.22 
21 ศูนย์ฝึกลูกช้าง จ.ล าปาง  174 596    770 21.78 
22 พระธาตุดอยเวา จ.เชียงราย 626      626 17.70 
23 ไร่เชิญตะวัน 626      626 17.70 
24 อุทธยานแห่งชาติแม่ปืม  108     108 3.05 
25 สวนตุง จ.เชียงราย 45      45 1.27 
26 วัดพระยั้งย้อง จ.พะเยา    8   8 0.23 
27 พระธาตุล าปางหลวง  616 596    1,210 34.22 
23 น้ าตกจ าปาทอง  285     285 8.06 
24 วัดราชคฤห์    17   17 0.48 
25 คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
40 40     80 2.26 

26 สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
ศูนย์แผ่นดินไหวภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ 

40      40 1.13 

27 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี 
จังหวัดพะเยา 

40      40 1.13 

28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัด
เชียงราย 

40 85 596    721 20.39 

29 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า แม่ลาว 40 40 40    120 3.39 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนพะเยาพิทยาคม (ต่อ) 

 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ระดับชั้น 

ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
625 616 596 541 572 588 3,538 

30 ชุมชนบ้านห้วยลึก ต.บ้านตุ่น  
อ.เมือง จ.พะเยา 

 40     40 1.13 

31 พระธาตุจองค า อ.งาว จ.ล าปาง   596    596 16.86 
32 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอางมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

   8   8 0.23 

33 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น  
สพม.36 

   19   19 0.54 

34 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสามัคคี
วทิยาคม 

    5  5 0.14 

35 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา  309     309 8.74 
36 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดพะเยา 
  100    100 2.83 

37 เรือนจ าจังหวัดพะเยา   100    100 2.83 
38 ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา   50 50   100 2.83 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

 
           แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระฯ ให้ความรู้เรื่อง ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน 
ครั้ง/ปี 

1 นายอ้วน ขันทะวงค์ ภาษาไทย ค่าว จ้อย  ม.6 224 1 
2 ท่านเจ้าคุณสุนทร กิตติคุณ ภาษาไทย คุณธรรมส าหรับเยาวชน ม.1 625 1 
3 พระอริยชาติ อริยจิตโต ภาษาไทย คุณธรรมในชีวิตประจ าวัน ม.1 625 1 
4 นายทัน  ถูกใจ ภาษาไทย การนวดแผนไทย ม.4 144 1 
5 พระครูสังวรวรกุล สังคมศึกษาฯ วันส าคัญทางศาสนา 

วันขึ้นปีใหม่ 
ม.1-6 3,200 1 

6 นายชยกฤช โกเสนทอง วิทยาศาสตร์ การเลี้ยงด้วงมะพร้าว ม.2 40 3 
7 นางสาวมัจฑนา หน่อแก้ว วิทยาศาสตร์ การเลี้ยงด้วงมะพร้าว ม.2 40 3 
8 M. Wilfried Verbeke ภาษาต่าง 

ประเทศ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ฝรั่งเศส 

ม.4 10 1 

9 Mme.Camille Salesne ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ฝรั่งเศส 

ม.4-ม.6 50 1 

10 นายสุขณัฐ โพธิ์ศรีสุข ศิลปะ การขับร้องประสานเสียง ม.1-ม.6 80 1 
11 นายสุพจน์ สุขกลัด ศิลปะ การขับร้องเพลงสากล ม.1-ม.6 25 1 
12 นายอริน พูลเกษม ศิลปะ ฟ้อนพ้ืนเมือง ม.1-ม.6 30 3 
13 นายภวัต สัมฤทธิ์ ศิลปะ การศึกษาต่อด้านศิลปะ ม.1-ม.6 10 1 
15 นายธนวัฒน์ หมั่นคิด ศิลปะ เทคนิคการใช้สีกับ 

การสร้างงานศิลปะ 
ม.1-ม.6 49 1 

16 อ.ดวิษ แสนโภชน ์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาแอพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือด้วย 
MIT AppInventor 

ม.4-ม.5 16 1 

17 ดร.เชาว ์ปอแก้ว คอมพิวเตอร์ การพัฒนาอพพลิเคชัน 
บนโทรศัพท์มือถือด้วย 
MIT AppInventor 

ม.4-ม.5 16 1 

18 อ.ชลติพันธ์ เปล่ง คอมพิวเตอร์ การพัฒนาแอพพลิเคชัน 
บนโทรศัพท์มือถือด้วย 
MIT AppInventor 

ม.4-ม.5 16 1 
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ด้ำนที่  4 สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

 

            
แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระฯ ให้ความรู้เรื่อง ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน 
ครั้ง/ปี 

19 คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร คอมพิวเตอร์ Network - IT ในยุค 
Thailand 4.0 

ม.4-ม.5 16 1 
 

20 คุณพลังกร  สุรเดช คอมพิวเตอร์ การวาดการ์ตูน 2D ม.1-5 25 1 
21 อ.วิสูตร แก่นเมือง คอมพิวเตอร์ กระบวนการสร้างคลิป

วิดีโอด้วยโปรแกรม 
Sony Vegas 

ม.2 40 1 

22 มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เส้นทางศึกษาต่อ ม.2, ม.5, 
ม.6 

1,500 1 

23 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เส้นทางศึกษาต่อ ม.2, ม.5, 
ม.6 

1,500 1 

24 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เส้นทางศึกษาต่อ ม.2, ม.5, 
ม.6 

1,500 1 

25 สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เส้นทางศึกษาต่อ ม.2, ม.5, 
ม.6 

1,500 1 

26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เส้นทางศึกษาต่อ ม.2, ม.5, 
ม.6 

1,500 1 

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เส้นทางศึกษาต่อ ม.2, ม.5, 
ม.6 

1,500 1 

28 โรงเรียนเจริญดีบริบาล กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เส้นทางศึกษาต่อ ม.2, ม.5, 
ม.6 

1,500 1 

29 มหาวิทยาลัยนอร์ท
เชียงใหม่ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เส้นทางศึกษาต่อ ม.2, ม.5, 
ม.6 

1,500 1 

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เส้นทางศึกษาต่อ ม.2, ม.5, 
ม.6 

1,500 1 

31 ส านักงานจัดหางาน จ.พะเยา นักแนะแนว อาชีพทั้งใน /ต่างประเทศ ม.3 598 1 
32 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อาจารย์ เส้นทางศึกษาต่อ ม.3 598 1 

รวมทั้งสิ้น  37 
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ด้ำนที่ 5 สำรสนเทศกลุ่มกิจกำรนักเรียน

นักเรียน 

 

สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ด้านทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

สถติิข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี ประจ าปีการศกึษา 2560 
(มาตรฐานด้าน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) 

ล าดับ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนปกติ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง นักเรียนมีปัญหา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 625 597 95.52 15 2.40 13 2.08 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 615 595 96.75 7 1.14 13 2.11 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 597 576 96.48 12 2.01 9 1.51 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 541 528 97.60 7 1.29 6 1.11 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 572 551 96.33 12 2.10 9 1.57 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 578 566 97.92 8 1.38 4 0.69 

รวมทั้งสิ้น 3,528 3,413 96.74 61 1.73 54 1.53 
 
 

สถติิข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้รียนรูแ้ละมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง และรังแก 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

(มาตรฐานด้าน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) 

ล าดับ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนปกติ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง นักเรียนมีปัญหา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 625 597 95.52 15 2.40 13 2.08 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 615 580 94.31 22 3.58 13 2.11 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 597 559 93.63 22 3.69 9 1.51 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 541 511 94.45 24 4.44 6 1.11 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 572 537 93.88 26 4.55 9 1.57 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 578 555 96.02 19 3.29 4 0.69 

รวมทั้งสิ้น 3,528 3,339 94.64 128 3.63 54 1.53 

 

ด้ำนที่  5 สำรสนเทศกลุ่มกิจกำรนักเรียน 
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ด้ำนที่ 5 สำรสนเทศกลุ่มกิจกำรนักเรียน

นักเรียน 

 

สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ด้านทุนการศึกษา 

 

 
สถติิข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้รียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 

และอยู่รว่มกันดว้ยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 
 (มาตรฐานด้าน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน) 

ล าดับ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนปกติ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง นักเรียนมีปัญหา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 625 595 95.20 17 2.72 13 2.08 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 615 579 94.15 23 3.74 13 2.11 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 597 564 94.47 24 4.02 9 1.51 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 541 525 97.04 40 7.39 6 1.11 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 572 551 96.33 12 2.10 9 1.57 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 578 564 97.58 10 1.73 4 0.69 

รวมทั้งสิ้น 3,528 3,378 95.75 126 3.57 54 1.53 
 
 

สถติิข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดา้นทุนการศกึษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ทุนประจ าปี ทุนอาหารกลางวัน กยศ. รวมจ านวน
ทุน 

ที่ได้รับทุน 
จ านวน ร้อยละ 

จ านว
น 

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 625 89 14.24 119 19.04 - - 208 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 614 97 15.80 126 20.52 - - 223 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 596 100 16.78 130 21.81 - - 230 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 541 115 21.26 - - 28 5.18 143 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 572 138 24.13 - - 59 10.31 197 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 588 145 24.66 - - 83 14.12 228 

รวมทั้งสิ้น 3,536 684 19.34 375 61.37 170 4.81 1229 
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ด้ำนที่ 5 สำรสนเทศกลุ่มกิจกำรนักเรียน

นักเรียน 

 

สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ด้านทุนการศึกษา 

 

 
สรุปสถติิข้อมูลระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนปกติ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง นักเรียนมีปัญหา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 625 507 81.12 105 16.80 13 2.08 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 615 500 81.30 102 16.59 13 2.11 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 597 456 76.38 132 22.11 9 1.51 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 541 469 86.69 66 12.20 6 1.11 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 572 473 82.69 90 15.73 9 1.57 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 578 480 83.04 94 16.26 4 0.69 

รวมทั้งสิ้น 3,528 2,885 81.77 589 16.70 54 1.53 

 
 

สถติิข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ระดับชั้น 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

อา
รม

ณ
์แล

ะส
ุขภ

าพ
จิต

 

กา
รป

้อง
กัน

ตน
เอ

ง 

กา
รก

ระ
ท า

สิ่ง
ไม

่ถูก
ต้อ

ง 

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

สุข
ภา

พ 

คร
อบ

คร
ัว 

สิ่ง
เส

พต
ิด 

ปัญ
หา

ทา
งเพ

ศ 

อื่น
ๆ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 625 15 15 17 208 - - - - - 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 615 7 22 23 223 - - - - - 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 597 12 22 24 230 - - - - - 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 541 7 24 40 143 - - - - - 
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 572 12 26 12 197 - - - - - 
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 578 8 19 10 228 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 3,528 61 128 126 1,229 - - - - - 
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ด้ำนที่ 5 สำรสนเทศกลุ่มกิจกำรนักเรียน

นักเรียน 

 

สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ด้านทุนการศึกษา 

 

 
 
 

สถติิข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มมีปัญหา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ระดับชั้น 
จ า

นว
นน

ักเ
รีย

น 

อา
รม

ณ
์แล

ะส
ุขภ

าพ
จิต

 

กา
รป

้อง
กัน

ตน
เอ

ง 

กา
รก

ระ
ท า

สิ่ง
ไม

่ถูก
ต้อ

ง 

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

สุข
ภา

พ 

คร
อบ

คร
ัว 

สิ่ง
เส

พต
ิด 

ปัญ
หา

ทา
งเพ

ศ 

อื่น
ๆ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 625 13 13 13 208 - - - - - 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 615 13 13 13 223 - - - - - 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 597 9 9 9 230 - - - - - 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 541 6 6 6 143 - - - - - 
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 572 9 9 9 197 - - - - - 
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 578 4 4 4 228 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 3,528 54 54 54 1,229 - - - - - 
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ด้ำนที่ 6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร 

สารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้

 

ด้านอาคารสถานที่ 

   
 

 
 

 
 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียน 6 หลัง 
2 อาคารประกอบ-อาคารโรงฝึกงาน 6  หลัง 
3 อาคารหอประชุม 1  หลัง 
4 อาคารศูนย์กีฬา 1  หลัง 
5 อาคารอเนกประสงค์ 1  หลัง 
6 โรงอาหาร 1  หลัง 
7 อาคารประชาสัมพันธ์ 1  หลัง 
8 ศาลาจริยธรรม 1  หลัง 
9 ศาลาพิธีการ 1  หลัง 
10 บ้านพักผู้บริหาร 1  หลัง 
11 บ้านพักครู 17  หลัง 
12 อาคารชุดบ้านพักครู 1  หลัง  16  ชุด 
13 ห้องน้ า 4 หลัง 

รวมทั้งสิ้น 42 หลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนที่  6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร 
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ด้ำนที่ 6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร 

สารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้

 

 
ข้อมูลสภาพอาคารเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

  
อาคาร

หมายเลข 
ประเภทของอาคาร 

ปี พ.ศ.ที่
ก่อสร้าง 

สภาพของ
อาคาร 

สร้างด้วยเงิน 
งปม. นอกงบ บริจาค 

1 อาคารเรียน 216(ก) 2513 ดี 1,200,000   

2 อาคารเรียน 216 2518 ดี 1,762,000   

3 อาคารเรียน 322 2523 ดี 66,500,000   

4 อาคารเรียน 318 ล 2533 ดี 8,999,000   

5 โรงอาหาร 2523 ดี    

6 อาคารเอนกประสงค์ 2539 ดี 20,890,000   

7 โรงฝึกงาน 2523 ช ารุดควรซ่อม 800,000   

8 อาคารเกษตร 2515 ช ารุดควรซ่อม 174,000   

9 ห้องปฏิบัติการเกษตร 2514 ช ารุดควรซ่อม 90,000   

10 อาคารศูนย์กีฬา 2539 ดี 18,820,000   

11 บ้านพักครู 2522 ดี 500,000   

12 ศาลาพิธีการ 2530 ช ารุดควรซ่อม   200,000 

13 ห้องปฏิบัติการศิลปะ 2514 ดี 72,000   

14 ห้องน้ าห้องส้วม 2534 ดี 156,000   

15 หอประชุม 2514 ดี 120,000   

16 ศาลาพิธีการ 2534 ดี   30,000,000 

17 โรงผลิตประปา 2538 ดี  1,085,759  

18 อาคารเรียนใหม่หลังที่ 5 2548 ดี    

19 อาคารเรียนใหม่หลังที่ 6 2558 ดี    

20 อาคารเรียนใหม่หลังที่ 7 2560 ก าลังก่อสร้าง    
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ด้ำนที่ 6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร 

สารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้

 

 
 

สรุปสถิติการให้บริการอาคารสถานที่ ภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   
ปีการศึกษา  2560 

ที ่ สถานที ่
จ านวนที่ให้บริการให้กับหน่วยงานต่างๆ (ครั้ง) 

หมายเหตุ 
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก รวม 

1 หอประชุม 126 22 148  
2   ห้องโสตทัศนศึกษา 132 25 157  
3 ห้องประชุมเล็ก 95 11 106  
4 อาคารเรียน  15 15 ภายในใช้ตลอดปีการศึกษา 
5 บริเวณโรงเรียน  12 12 ภายในใช้ตลอดปีการศึกษา 

รวมทั้งหมด 353 85 438  
 
 

                สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลา ประจ าปีการศึกษา 2560 
                 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ล าดับท่ี ระดับชั้น จ านวนคน 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 171 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 184 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 188 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 210 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 241 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 115 

รวมทั้งสิ้น 1,109 
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ด้ำนที่ 6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร 

สารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้

 

 
สถิติการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ล าดับ

ที ่
ระดับชั้น Notebook 

แผ่น 
โปรแกรม 

กล้อง 
Paint 

mouse 
ชุด

ไมโครโฟน 
External 

CD 
ชุด 

IPST 
รวม  
(คน) 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 2  2 7   12 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3 9 3  12   27 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 25 4  7 2 2 42 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 13   2   19 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 26 6  20  8 67 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6     5  3 8 

รวมทั้งสิ้น 17 75 13 2 53 2 13 175 
 
 

    สถิติการใช้ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2560 
   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ล าดับที่ ระดับชั้น 
ห้อง  

E-Multimedia 
ห้อง  

E-learning 
Tablet พิมพ์งาน รวม 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 980 11,685 522 1,750 14,937 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1,540 4,300 287 2,079 8,206 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 245 240 374 750 1,609 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 180 655 229 450 1,514 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 608 2,088 215 738 3,649 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 380 287 195 287 1,149 

รวมทั้งสิ้น 3,933 19,255 1,822 6,054 31,064 
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ด้ำนที่ 6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร 

สารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้

 

 
    สถิติการยืมหนังสือและสื่อห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2560 

   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ล าดับที่ ระดับชั้น หนังสือ CD รวม 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 9,172 - 9,172 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 5,980 - 5,980 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2,694 - 2,694 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2,740 - 2,740 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6,506 - 6,506 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1,259 - 1,259 

รวมทั้งสิ้น 28,351 - 28,351 
 
 

สถิติการใช้ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ล าดับที่ เดือน จ านวน(คน) รวม 
1 พฤษภาคม 8,668 8,668 
2 มิถุนายน 6,334 6,334 
3 กรกฎาคม 8,093 8,093 
4 สิงหาคม 11,598 11,598 
5 กันยายน 12,407 12,407 
6 ตุลาคม 7,264 7,264 
7 พฤศจิกายน 15,207 15,207 
8 ธันวาคม 11,162 11,162 
9 มกราคม 15,841 15,841 
10 กุมภาพันธ์ 8,520 8,520 
11 มีนาคม 8,668 8,668 

รวมทั้งสิ้น 105,094 105,094 
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ด้ำนที่ 6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร 

สารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้

 

 
สรุปจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2560 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน 
คอมพิวเตอร์

ต้ังโต๊ะ 
โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต iPad เครื่องพิมพ์ รวม 

1 ภาษาไทย  9    9 
2 สังคมศึกษา  12 1    13 
3 คณิตศาสตร์ 16 13 2   31 
4 วิทยาศาสตร์ 13     13 
5 ภาษาต่างประเทศ 21    4 25 
6 ศิลปะ 8  3   11 
7 การงานอาชีพ 77 10    87 
8 คอมพิวเตอร์ 250  25 14 1 290 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา  4    4 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1     1 
11 ห้อง E-library 45     45 
11 อ่ืนๆ DLIT  7    7 

รวมทั้งสิ้น 443 44 30 14 5 536 
 

จ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ 
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2560 

ที ่ กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน 
คอมพิวเตอร์

ต้ังโต๊ะ 
โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต iPad เครื่องพิมพ์ รวม 

1 ภาษาไทย - 9 -  - 9 
2 สังคมศึกษา ฯ 12 - -  - 12 
3 คณิตศาสตร์ 16 13 2  - 31 
4 วิทยาศาสตร์ 21 - -  - 21 
5 ภาษาต่างประเทศ 24 2 -  4 30 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2    1 3 
7 ศิลปะ 8 1 3  - 12 
8 การงานอาชีพ 329 11 -  - 340 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 2 -  4 10 
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ด้ำนที่ 6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร 

สารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้

 

รวมทั้งสิ้น 416 38 5 0 9 468 
 

จ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในส านักงาน 
ปีการศึกษา 2560 

ที ่ กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน 
คอมพิวเตอร์

ตั้งโต๊ะ 
โน๊ตบุ้ค แท็บเล็ต เครื่องพิมพ์ รวม 

1 กลุ่มงานทั่วไปและแผนงาน 6 1 - 2 9 
2 กลุ่มอ านวยการ 20 1 1 15 37 
3 กลุ่มบริหารวิชาการ 9 1 - 10 20 
4 กลุ่มกิจการนักเรียน 3 - 1 3 7 
5 เลขานุการผู้บริหาร 2 - - 2 4 

รวมทั้งสิ้น 40 3 2 32 77 
 
 

สรุปจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนา IT โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ที ่ รายการ 
คอมพิวเตอร์

ต้ังโต๊ะ 
โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต iPad 

รวมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

Scanner เคร่ืองพิมพ์ 

1 
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (server) 

10 
 

- - - 10 - - 

2 
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน 
440 44 30 14 528 - 5 

3 
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับการบริหาร

จัดการ 
106 25 2 - 133 4 49 

รวมทั้งสิ้น 556 69 32 14 671 4 54 
จ านวนนักเรียน 3,528 คน : จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 528 เครื่อง  

คิดเป็นอัตราส่วน คอมพิวเตอร์ : จ านวนนักเรียน   1 : 7 
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ด้ำนที่ 6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร 

สารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู ้

 

 
สรุปสถิติจ านวนนักเรียนด้านสุขภาพร่างกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
น้ าหนักน้อยกว่าปกติ 

(รูปร่างผอม) 
น้ าหนักปกติ 
(รูปร่างปกติ) 

น้ าหนักเกิน 
(รูปร่างอ้วน) 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 625 37 454 134 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 619 17 438 164 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 603 21 430 152 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 550 35 402 113 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 577 34 393 150 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 595 42 420 133 

รวม 3569 186 2537 846 
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ด้ำนที่ 6 สำรสนเทศฝ่ำยบริกำร
 

สารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ 

 

 
 

           สถิติการใช้บริการห้องพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2560 
         โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

ที ่ ระดับชั้น 
ลักษณะอาการ 

เป็นไข้ 
ปวดศีรษะ 

ไข้หวัด ไอ จุก
เสียด 

ปวด
ประจ าเดือน 

ท้องร่วง ปวด
ฟัน 

เป็น
ลม 

ผด
ผ่ืน 

เกี่ยวกับ
ตา 

ปวด
กล้ามเนื้อ 

อุบัติเหตุ นอน
พัก 

อ่ืนๆ รวม 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 35 32 30 55 8 8 10 25 8 21 37 15 5 412 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 102 51 44 41 47 11 10 8 31 10 20 32 18 7 432 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 114 42 50 45 64 9 8 7 24 12 22 28 24 4 453 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 116 52 47 42 96 29 12 6 30 16 24 23 17 9 519 
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 120 60 53 37 67 21 9 8 22 18 25 22 25 8 495 
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 118 53 42 35 54 30 13 9 19 21 21 32 19 6 472 

รวมทั้งสิ้น 693 293 268 230 383 108 60 48 151 85 133 174 118 39 2783 
 
 
 

 



 
 

 

 

 


