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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

1 นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว ผู้อ านวยการ 1.การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี 1 และการบันทึก

ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา

ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP

 ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

3.โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ

สมาชิกวุฒิสภา4.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังท่ี 3/2563  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 355.ประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ และขออนุญาตให้ข้าราชการร่วมประชุม การจัดประชุมทาง

วิชาการ

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

1  นายสน่ัน กาญจนเชษฐ์ ครู 1.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง การ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active 

Learning

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

2.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

3.การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมันตามแนว

พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต่อ  นายสน่ัน กาญจนเชษฐ์ ครู 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มเข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต35

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

2  นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครู 1.การอบรมเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดล าปาง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง

2.เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ” เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร

และครูในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเน่ือง (School Quality 

Improvement Program : SQIP)

 สกว.

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2562

 สพม.35

4.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Cloning หลักสูตร กรุงเทพฯ  บริษัทนายฉบับ

5.ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต "สพม.35 กับ การต่อต้านการทุจริต"  สพม.35
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

6.การฝึกอบรม “ต้นกล้าเยาวชนจิตอาสารักษ์ส่ิงแวดล้อม สืบสานแนวพระราชด าริ”      (มิติ

ส่ิงแวดล้อม) ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชนตาม

แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ

 ส านักพัฒนาส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าปาง

ต่อ  นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครู 7.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รักส่ิงแวดล้อม        ณ 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

 ศูนย์เครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อย 

 มีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

แจ้ห่มวิทยา

8.การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา                ณ 

หอประชุมพัฒนวิทย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางค์นคร

 สพม.35

9.การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมันตามแนว

พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

10.การจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมการมีงานท าของนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ    

จังหวัดเชียงใหม่

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

11.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

12.อบรมเชิงปฏิบัติการการท าภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติตามโครงการ“เรารักษ์โลก 

โลกรักษ์เรา” วันเสาร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์

การเกษตร ห้างฉัตร จ ากัด

 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด

ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตจานกาบ

หมากและวัสดุธรรมชาติวิสาหกิจ

ชุมชนท่าดีหมี อ าเภอเชียงคาน จังหวัด

เลยต่อ  นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ

สมาชิกวุฒิสภา
3  นางสรัญญา เรือนค า ครู 1.กิจกรรมค่ายรอบตัดสินและพิธีประกาศผลการประกวดโครงการพ่ีน าน้องรักษ์น้ าตามแนว

พระราชด าริ พ.ศ. 2561

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.โครงการฝึกอบรมต้นกล้าเยาวชนจิตอาสารักษ์ส่ิงแวดล้อมสืบสานแนวพระราชด าริ(โครงการ

ปิดทองหลังพระ)

 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 

จังหวัดล าปาง
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

3.กิจกรรมค่ายโครงการวัฒนธรรมรักษ์น้ ารุ่นท่ี 1 กลุ่มท่ี 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ. 2562 เติมร้อยเพ่ิมล้าน อาหารคุณค่า  สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต่อ  นางสรัญญา เรือนค า ครู 5.แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้       ทาง

วิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

6.การประชุมเชิงปฏิบัติการ โค้ช กระบวนการคิดเหตุ-ผลและการโค้ชกระบวนการคิด          

ไปสู่สะเต็มและซีม

 โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา          

ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

7.งานสัมมนาและพิธีมอบรางวัล รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ         

ประจ าปี 2561

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

8.จัดนิทรรศการด้านภูมิปัญญาและแสดงดนตรีในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดล าปาง ประจ าปี

 2562

 วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

9.โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตรการคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

10.กิจกรรมค่ายรอบประเมิน โครงการพ่ีน าน้องรักษ์น้ าตามแนวพระราชด าริ พ.ศ. 2562  มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

11.การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมันตามแนว

พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต่อ  นางสรัญญา เรือนค า ครู 12.เวทีล้อมวงฟังต้ังเร่ืองเล่า ตอนเคล็ดวิชาพัฒนาศิษย์ ครูแกนน าภาคเหนือและครูแกนน าภาค

กลาง โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

 โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา           

ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

13.การจัดการศึกษาด้านการส่งเสริมการมีงานท าของนักเรียน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่

14.งานน าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการวัฒนธรรมรักษ์น้ า คร้ังท่ี 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย15.การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 2

16.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

17.การรับฟังประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือก ทีเคส 64 - ทีเทส 66  ทปอ.ท่ีประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

18.การจัดนิทรรศการเน่ืองในงานประชุม สวทช. วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจ าปี 2563  สวทช.ภาคเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มเข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต35

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ

สมาชิกวุฒิสภาโครงการอบรมการให้การปรึกษาเพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพท่ี 1  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 354  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า ครู  กิจกรรมค่ายรอบตัดสินและพิธีประกาศผลการประกวดโครงการพ่ีน าน้องรักษ์น้ าตามแนว

พระราชด าริ พ.ศ. 2561

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(สกว) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา(กสศ) ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ) การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้่สอน ม.ต้น  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 การอบรมพัฒนาวิทยฐานะครูแนวทางใหม่ ใน ว 21  หจก.เพ่ือครู ในการก ากับของคุรุ

พัฒนา การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 ครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษาพ่ีเล้ียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ล าปาง

ต่อ  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า ครู  กิจกรรมค่ายโครงการวัฒนธรรมรักษ์น้ ารุ่นท่ี 1 กลุ่มท่ี 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ยุคดดิจิทัลส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ       

จังหวัดเชียงใหม่                  

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โค้ช กระบวนการคิดเหตุ-ผลและการโค้ชกระบวนการคิดไปสู่สะเต็ม

และซีม

 โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ศูนย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 การเสวนาสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา จังหวัดล าปางโดยการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาโดยวิธีการสอนแบบสะเต็มศึกษา

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 งานสัมมนาและพิธีมอบรางวัล รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ        

ประจ าปี 2561

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

 โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตรการคิดและการส่ือสารการคิดด้วยภาพ  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง

ต่อ  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า ครู  กิจกรรมค่ายรอบประเมิน โครงการพ่ีน าน้องรักษ์น้ าตามแนวพระราชด าริ พ.ศ. 2562  มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมันตามแนว

พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ       ป่า

ชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 เวทีล้อมวงฟังต้ังเร่ืองเล่า ตอนเคล็ดวิชาพัฒนาศิษย์ ครูแกนน าภาคเหนือและครูแกนน าภาค

กลาง โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

 โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ศูนย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์เร่ืองสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศ

ไทย

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 การประชุมยกระดับคุณภาพโรงเรียนเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา(กสศ)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด

วิเคราะห์

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

 โครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ  โครงการจิตอาสาพระราชทาน         

 จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ

 การจัดการศึกษาด้านการส่งเสริมการมีงานท าของนักเรียน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่

ต่อ  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า ครู  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

วิทยฐานะ

 หจก.เพ่ือครู ในการก ากับของคุรุ

พัฒนา

 กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  กระทรวงพลังงาน

 งานน าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการวัฒนธรรมรักษ์น้ า คร้ังท่ี 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 2

 กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก(องค์การมหาชน) อบก. 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 จังหวัด

ล าปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 การสร้างแนวทางป้องกันอันตรายจากฝุ่น พีเอ็ม 2.5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

 พระจอมเกล้าธนบุรี

ต่อ  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า ครู  การรับฟังประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือก ทีเคส 64 - ทีเทส 66 ทปอ.ท่ีประชุมอธิการบดี            

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 การจัดนิทรรศการเน่ืองในงานประชุม สวทช. วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจ าปี 2563  สวทช.ภาคเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า  สพม.35

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา

ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP

 ๒)
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม

แนวทางการปะเมิน PISA สู่ช้ันเรียน

 สพม.35

5  นายสถิตย์ ขาวปอน ครู  หลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานโครงการ โรงเรียนยุคใหม่พร้อมใจหักภาษี ณท่ีจ่าย  สพม.35

 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  สพม.35

 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปรับพ้ืนฐานความคิดการแยกระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

 สพม.35

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษา  สพม.35

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โรงเรียน

 อบรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยในสถานศคกษา  สพม.35

 ประชุมโครงการต่ายลูกเสือต้านยาเสพติด  สพม.35

 อบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  สพม.35

ต่อ  นายสถิตย์ ขาวปอน ครู  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

 เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21  สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

6  นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ครู  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติตามโครงการ“เรารักษ์

โลก โลกรักษ์เรา”

 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด

ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตจานกาบ

หมากและวัสดุธรรมชาติวิสาหกิจ

ชุมชนท่าดีหมี อ าเภอเชียงคาน        

จังหวัดเลย

ครู  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติตามโครงการ“เรารักษ์

โลก โลกรักษ์เรา”

 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด

ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตจานกาบ

หมากและวัสดุธรรมชาติวิสาหกิจ

ชุมชนท่าดีหมี อ าเภอเชียงคาน        

 จังหวัดเลย

โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ

สมาชิกวุฒิสภา

ประชุมช้ีแจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

7  นายสุรเดช ต้ือยศ ครู  การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.35 เร่ืองการประชุม

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปะ รูปแบบชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC)

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการการพัฒนาทักษความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ใน

โรงเรียนเพ่ือความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย

 สพป. เขต 2

 จัดนิทรรศการด้านภูมิปัญญาและแสดงดนตรี ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดล าปาง ประจ าปี

 2562

 จังหวัดล าปาง

 การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

 สพม. เขต 35

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกาม เชียงใหม่  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 การศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมันตามแนว

พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานอุทยานราชภักด์ิและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต่อ  นายสุรเดช ต้ือยศ ครู กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา

ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP

 ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

8  นางสาวนฤมล จ าอินทร์ ครู  การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขต

พ้ืนท่ี ปี 2562

 โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง

 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาสุขภาวะเด็กวัยเรียน  โรงพยาบาลเมืองปาน อ าเภอเมือง

ปาน จังหวัดล าปาง

 การอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางค์นคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต่อ  นางสาวนฤมล จ าอินทร์ ครู  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562 เส้นทางโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม – 

สวนสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง

เชียงใหม่-เวียงกุมกาม อ าเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่

9  นายทวี เข่ือนแก้ว ครู  การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี. การอบรม เร่ือง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  ศาลากลางจังหวัดล าปาง อ าเภอเมือง

 จังหวัดล าปาง

 ประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต "สพม.35 กับ การต่อต้านการทุจริต"  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ล าปาง

 ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา เร่ือง "ครูแห่งอนาคตเพ่ือผู้เรียนแห่งอนาคต"และน าเสนอผลงาน

หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรมประจ าปี 2562 "ระดับประเทศ"

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

 งานเสวนา Fabrication Lab ในสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลองต้นแบบ

ทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562

 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม่
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต่อ  นายทวี เข่ือนแก้ว ครู  “โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   จังหวัด

ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 โครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดล าปาง

 การศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก         ของ

ประเทศไทย

 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง

 โครงการ60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน รวมสรางแนวทางการป้องกนอนตรายจากฝุ่น F เพจร 60 

โรงเรียน ร่วมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย          

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี 1 และการบันทึก

ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

10  นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ ครู  ประชุมครูฝึกนีกศึกษาวิชาทหาร   ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32

 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเช่าอินเตอร์เน็ต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต่อ  นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ ครู  อบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัยตุณธรรม จริยธรรมและปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ        จังหวัดล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ส านักงานชลประทาน ล าปาง

 ศึกษาดูงาน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ  สพม.35

 การจัดการศึกษาด้านการส่งเสริมการมีงานท าของนักเรียน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด

เชียงใหม่

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเวิน บัญชีและพ้้สดุของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3511  นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ ครู  การด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาท่ี 35
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ด้านคุณธรรม/จริยธรรม)  โรงเรียนล าปางกัลยาณี

ต่อ  นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ ครู  การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย  มหาวิทยาลัย พะเยา

 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาท่ี 35

ประชุมช้ีแจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาท่ี 35

12  นางมงคลยา พานดง ครู  เข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการ หัวข้อ "ประวัติศาสตร์และศิลปะสมัยสุโขทัย" เน่ืองในวัน

อนุรักษ์มรดกไทย

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง

 การขับเคล่ือนการใช้วลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้วลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

ต่อ  นางมงคลยา พานดง ครู  ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 

Education)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 การศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมือง

ปาน จ.ล าปาง

ประชุมการประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการน้อมน าพระ

บรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชการท่ี10และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือ

จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับด้านคุณธรรมฯ,ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ด้าน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ

สมาชิกวุฒิสภา

ประชุมช้ีแจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

13  นางสิริภางค์ ขาวปอน ครู  โครงการรักษ์ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมือง

ปาน จ.ล าปาง

ต่อ  นางสิริภางค์ ขาวปอน ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม

แนวทางการปะเมิน PISA สู่ช้ันเรียน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

14  นางศิริญญา เข่ือนแก้ว ครู  ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 (O-NET) ปีการศึกษา 2561

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 ประชุมเตรียมมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เน่ืองในวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพ้ืนท่ี ปี 2562

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขต

พ้ืนท่ี ปี 2562

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 การประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม ปีการศึกษา2562 

ระดับประเทศ

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

 การศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด าริ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ต่อ  นางศิริญญา เข่ือนแก้ว ครู  เข้ารับรางวัล เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2562  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning)

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35

15  นายหัสรินทร์ ดอนดี ครู  เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ าเภอแจ้ห่ม 

จังหวัดล าปาง

 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (computing 

science)

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางค์นคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ล าปาง อ าเภอเมือง        

จังหวัดล าปาง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง the Coding and Robots Programming for Computing 

Science classroom

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ต่อ  นายหัสรินทร์ ดอนดี ครู  การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู เล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ 1 ต.ค.62 1 เม.ย.2562

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนน าเครือข่ายวิชาการ สควค."รายวิชาเทคโนโลยี

(วิทยาการค านวณ)"

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 ประชุมกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ประจ าปี 2562 คอมพิวเตอร์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย         

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

 ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายครู สควค.ภาคเหนือ  โรงเรียนเถินวิทยา อ าเภอเถิน         

จังหวัดล าปาง
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 การประชุมช้ีแจงการจัดต้ังงบประมาณ ปีพ.ศ.2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 น านักเรียนเข้าร่วมอบรมการสร้างนวัตกรรม STEM  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ล าปาง อ าเภอเมือง        

จังหวัดล าปาง

ต่อ  นายหัสรินทร์ ดอนดี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35
16  นายปรัชญา จันทร์แก้ว ครู  โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 โครงการ 60 ปี มจธ 60 โรงเรียนร่วมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5  มจธ

 การสนับสนุนระบบสารสนเทศของโรงเรียนด้วยระบบปฏิบัติการ Q-info  ทีมงานโหนดศรีปทุม

 “คณะผู้อ านวยการจากโรงเรียนมัธยมใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เยือนคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ศูนย์ล าปาง: ร่วมพัฒนาเยาวชนภาคเหนือให้พร้อมน าเปล่ียนแปลงสู่โลกดิจิทัล ด้วย

หลักสูตรวิทย์คอม มธ. ศูนย์ล าปาง”

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือการเตรียมความพร้อมการอบรมขยายผลองค์ความรู้  โรงเรียนล าปางกัลยาณี
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา

ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

 โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP

 ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปางการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี 1 และการบันทึก

ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู่

การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3517  นางสาวสุพรรณิภา จริยา ครู  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562 ร.รห้วยทรายประชาสวรรค์ 

เพชรบุรี โครงการช่ังหัวมัน อุทยานราชภักด์ิ ระบบนิเวศป่าชายยเลน อ่าวมะนาว           จ.

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววอทยาคม

 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔วปร.หลักสูตรหลักประจ า  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ต่อ  นางสาวสุพรรณิภา จริยา ครู  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562  สวนสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง

เชียงใหม่-เวียงกุมกาม อ าเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่

18  นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย ครู  น านักเข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง         

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

 งานเสวนา Fabrication Lab ในสถานศึกษาและน าเสนอผลงานโครงการโรงประลองต้นแบบ

ทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562

 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ       

จังหวัดเชียงใหม่
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 “โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด

ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 โครงการอ่างเก็บน้ าดอยงู         

ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า 

 จังหวัดเชียงราย

 โครงการสร้างความเข้าใจและส่างเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับ

เยาวชนในพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ EN-Campปีท่ี 1

 โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง

 การศึกษาดูงาน  จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง

ต่อ  นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย ครู  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง        

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2562  เส้นทางโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม – 

สวนสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง

เชียงใหม่-เวียงกุมกาม อ าเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 โครงการ60 ปี มจธ. 60 โรงเรียน รวมสรางแนวทางการป้องกนอนตรายจากฝุ่น F เพจร 60 

โรงเรียน ร่วมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย           

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา

ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

19  นายพงษ์สิทธ์ิ สุปัด ครู  โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา (BIG DATA)  สพม. เขต 35

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน การแก้

โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล

 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง  โรงเรียนบุญญาวาทย์วิทยาลัย

ต่อ  นายพงษ์สิทธ์ิ สุปัด ครู  การอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

และการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเก่ียวกับยาเสพติด (NISPA และ 

CATAS)

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

 โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนเพ่ือความเสมอภาคใน

การเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไท

 สพป. เขต 2

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง สกว.

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี 1 และการบันทึก

ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนว OECD โครงการโรงเรียนพัฒนา

ตนเอง(TSQP ๒) เครือข่ายจังหวัดลาปาง

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP

 ๒)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม

แนวทางการปะเมิน PISA สู่ช้ันเรียน

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

20
นางจรรยาพุทธา 

ครู โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ

สมาชิกวุฒิสภา

21
นางสาวก่ิงลดา หม่ืนสนัธิ

ครู การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี 1 และการบันทึก

ข้อตกลง MOU ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ต่อ
นางสาวก่ิงลดา หม่ืนสนัธิ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning)

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

22 นางสาวสุนิสา สุพันธ์ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบส่ี

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35
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ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เร่ืองท่ีประชุม/อบรม/พัฒนา หน่วยงานท่ีจัดประชุม/อบรม/พัฒนา

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู่

การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

23 นายพงศกร ทามา ครู การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ส าหรับครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35


