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

1 นายวัชรินทร์  จันทิมา ผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนว

พระราชด าริ

สพม.35

เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา Big Data ดับเขต

พืน้ทีก่ารศึกษา

สพม.35

เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา Big Data ดับเขต

พืน้ทีก่ารศึกษา ในวันที ่29 พฤษภาคม 2563

สพม.35

เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา Big Data ดับเขต

พืน้ทีก่ารศึกษา ในวันที ่20  มิถุนายน  2563

สพม.35

เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองโปรแกรมระบบบริหารกิจการ

นักเรียน และวิชาการ

ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ต าบล

หนองบัว  อ าเภอไชยปราการ  จังหวัด

เชียงใหม่

ประชุมผู้บริหาร ณ เขื่อนกิ่วลม

เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการ

เปล่ียนแปลงของโลก

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุช

พัทยา NICE    อ าเภอสัตหีบ  จังหวัด

ชลบุรี2 นางใกล้รุ่ง  ยอดเงิน ครู เข้าประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ครูอย.น้อย4.0 ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าปาง

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

เข้าร่วมประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพือ่การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน   ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19)

สพม.35

เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือน

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

สพม.35

เข้าประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ(โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ,โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปฏิรูป

การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติ

สมาธิเป็นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียน

ประวัติศาสตร์ และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนาคุณธรรมส าหรับครู

สพม.35

3 นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล ครู เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนว

พระราชด าริ

สพม.35

เข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

เข้าร่วมประชุมการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูเล่ือนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่1 (1 เมษายน 2563)

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษา(lntegrity Transparency Assessment Online : lTA Online)

สพม.35

4 นายธเนศร์  กามาด ครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณปี พ.ศ. 2564  งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

สพม.35

เข้าประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบ

ระดับชาติ      ขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา

 2562

สพม.35

เข้าร่วมอบรมการใช้ Application ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของสหกรณ์

ออมทรัพย์ ตามแผนปฏิบัติการสหกรณ์ ประจ าปี 2563

สหกรณ์ครูกรมสามัญล าปาง

ต่อ นายธเนศร์  กามาด ครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือนเงินบ านาญ

ข้าราชการเพือ่ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

สพม.35

เข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data)  สพม.35

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษา(lntegrity Transparency Assessment Online : lTA Ontine)

สพม.35

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พร้อมประกาศ

ประกวดราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน / การขับเคล่ือน

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงาน

ณ  โรงเรียนสรรพวิทยา  อ าเภอแม่สอด

  จังหวัดตาก

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพม.35

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาล   ในสถานศึกษา “โครงการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุจริต”

ณ ห้องประชุมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ 

แอนด์ รีสอร์ท์   จังหวัดล าพูน

5 นางสาวธนวดี  กระจ่างจิต ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนว

พระราชด าริ

สพม.35

เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา

สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก(Active Learning)

สพม.35

6 นางสาวธนาพร    ค าวินิตย์ ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนว

พระราชด าริ

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

7 นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ ครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานสถานศึกษา พัฒนาครูทีป่รึกษาและนักเรียน

แกนน า “โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ การขับเคล่ือนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ เอชไอว/ีเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพ

ติดในวัยรุ่นโดยองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดล าปาง”

ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าปาง

8 นางสาวนิภา  ประกาย ครู เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ”

สพม.35

9 นางสาวนิภา  ฤทธิไตรภพ ครู เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ความปลอดภัยในสถานศึกษา” สพม.35

เข้าร่วมประชุมผู้ปฏิบัติ“การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”

สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพือ่จัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-payment) ประจ าปี 2563

ส านักงานประกันสังคม

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

กิจกรรมส่งเสริมครูเพือ่สร้างบทเรียนออนไลน์เพือ่ยกระดับการศึกษาไทยตาม

แผนงานบูรณาการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

10 นายประพันธ์  แสงบุญเรือง ครู เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดลอสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน

(O-NET)  นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 และวางแผน

พัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

สพม.35

เข้าประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา

2562

สพม.35

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือนเงินบ านาญ

ข้าราชการเพือ่ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

สพม.35

11 นายรตนพงษ์  ปันติสวัสด์ิ ครู เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนว

พระราชด าริ

สพม.35

เข้าประชุมปฏิบัติการเพือ่ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา

2562

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

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ให้กับโรงเรียน

12 นางสาวสร้อยสุนีย์    ชูรักษา ครู เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ”

สพม.35

13 นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพือ่เตรียมการทดลอสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 

(O-NET) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 และวางแผน

พัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

สพม.35

ต่อ นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับการหักเงินเดือน เงินบ านาญ

ข้าราชการเพือ่ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

สพม.35

เข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2558-2563)

สพม.35

เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต

35

สพม.35
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โรงเรียนเมืองปานวิทยา

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา

                     ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สพม.35

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า สพม.35

เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาตามแนวทางประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน

สพม.35

เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับ

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

สพม.35

14 นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์ ครู เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนว

พระราชด าริ

สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(2558-2563)

สพม.35

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษา(lntegrity Transparency Assessment Online : lTA Ontine)

สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

สพม.35
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โรงเรียนเมืองปานวิทยา

เข้าประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาความรู้ความสามารถด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาตามแนวทางประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน
สพม.35

15 นางสาวเอมิกา    ลือยศ พนักงานราชการ เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือน

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น สพม.35

16 นางสาวกมลทิพย์  ปงลังกา ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการ

เรียนร่วม สพม.35

เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา,การจัดท า

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)และการประเมินศักยภาพครูสอน

เสริมวิชาการและการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการผลิตส่ือกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน สพม.35

เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือน

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น สพม.35

เข้าอบรมโครงการให้การปรึกษาเพือ่ป้องกันการฆา่ตัวตายในวัยรุ่น เขต

สุขภาพที ่1 สพม.35



218
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โรงเรียนเมืองปานวิทยา

17 นางดวงจันทร์  จันทะมาลา ครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที ่10 

และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพือ่จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่

เกี่ยวกับด้านคุณธรรมฯ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพม.35

เข้าประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ(โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ,โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปฏิรูป

การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติ

สมาธิเป็นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียน

ประวัติศาสตร์ และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนาคุณธรรมส าหรับครู สพม.35

18 นางสาวนิตยา  ป้องกัน ครูอัตราจ้าง เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือน

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น สพม.35

19 นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล ครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา “โครงการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุจริต”
ณ ห้องประชุมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ 

แอนด์ รีสอร์ท์   จังหวัดล าพูน

20 นางสาวรัศมิ์นภัส   กิติวัฒนากุล ครู เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา สพม.35
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รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

เข้าร่วมการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ(Boot 

Camp)                   ส าหรับครูผู้สอนภาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 สพม.35

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก(Active Learning) สพม.35

21 นางสาววัลภา   ฤทธิไตรภพ ครูอัตราจ้าง เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือน

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น สพม.35

เข้าประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานบูรณาการฯ(โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ,โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปฏิรูป

การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยใช้การเรียนรู้ทีม่ีสติ

สมาธิเป็นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียน

ประวัติศาสตร์ และการใช้กระบวนการ PLC เพือ่พัฒนาคุณธรรมส าหรับครู สพม.35

22 นางสาวสุกัลยา     ต้อนรับ ครูอัตราจ้าง เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาตามแนวทางประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน สพม.35

23 นางสาวเอมิกา    ลือยศ พนักงานราชการ เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา เพือ่หนุนเสริมการขับเคล่ือน

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น สพม.35


