
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปี 2562



 
 
 

รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  
ประจําป พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 
 
 



 

 
ขอมูลผูไดรับการบรรจุแตงต้ัง ตําแหนง ครูผูชวย 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พ.ศ.2562 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ/วิชาเอก/
สถาบันการศึกษา 

วัน เดือน ป  
ท่ีบรรจุ 

วัน เดือน ป  
ท่ีประเมิน 

1 นางสาวรัชฎา  ตาใจ ศษ.บ.(การสอนภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

20 มี.ค. 62 ครั้งท่ี 1 29 ม.ค. 63 
ครั้งท่ี 2 24 ส.ค. 62 

2 นายวิธวินท  จันทรลือ วท.บ.(ฟสิกส)  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

29 พ.ค. 62 ครั้งท่ี 1 29 ม.ค. 63 
ครั้งท่ี 2 24 ส.ค. 62 

3 นางสาวจันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

12 พ.ย. 62 ครั้งท่ี 1 24 ส.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอมูลการเขารับการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน 
ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ปการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 

 
 



 
 
 

สรุปการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของครแูละบุคลากร 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 ปการศึกษา 2562  
 
 
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ย/ป หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย 57.14  

2 ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 74.57  

3 ภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 55.00  

4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร) 64.87  

5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) 59.00  

6 คณิตศาสตร 33.00  

7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20.43  

8 การงานอาชีพ 22.50  

9 สุขศึกษาและพลศึกษา 16.50  

10 ศิลปะ 20.80  

 
 

 
 
 

  



ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาคเรียนท่ี 1 – 2  ปการศึกษา 2562 

 
 

รายช่ือคร ู
กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

รายการอบรม/ 
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ว/ด/ป สถานที ่
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

1. นางนภัสร  พันพิงค    
 
 

สัมมนาวิชาการการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมใช
ภาษาไทยเปนภาษาแม 

8 - 9 สิงหาคม 
2562 

หอประชุมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

12 

ศึกษา ดูงาน เพ่ือศึกษาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

30 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม  

 6 

ก า ร อ บ ร ม อ อ น ไ ล น   
www.ThaiSafeSchools.com                                                             
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัว 
รับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

15 ธันวาคม 
2562 

 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
ประเภท ออนไลน  
www.ThaiSafeSchools.co
m 

20 

2.น.ส.อารีรัตน   เชื้ออวน 
 

อบรมหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน  

วิชาการศึกษาคนควา 
ดวยตนเอง (IS) 

25-26 
มี.ค.2562 

หองประชุมสินสอนโรงเรียน 
เชียงแสนวิทยาคม 

12 

คณะกรรมการ 
ประชุมเชงิปฏิบัติการปรับปรุง 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พุทธศักราช 

2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

27 
มี.ค.2562 

หองประชุมสินสอนโรงเรียน 
เชียงแสนวิทยาคม 

6 

ศึกษาดูงาน 
การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5 
มิ.ย. 
2562 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

6 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
วันตอตานยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู 

ประจําป 2562 

26 
มิ.ย.  
2562 

โรงเรียน 
เชียงแสนวิทยาคม 

6 

วิทยากร 
“คายยุวมัคคุเทศก ตามโครงการสงเสริมการ

จัดการศึกษา 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 

30-31 ก.ค. 
2562 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 12 

สัมมนาวิชาการการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมใช

ภาษาไทย 
เปนภาษาแม 

8 - 9 ส.ค.
2562 

หอประชุมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

12 

กิจกรรม 
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  

ครั้งท่ี 24 

7พ.ย. 
2562 

หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6 



    

ศึกษาดูงาน 
ดานกลุมงานบริหาร 
นโนบายและแผนงาน 

โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม 

15 พ.ย. 
2562 

โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม 6 

ฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ 
มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนากําลังคน

เพ่ือตอบสนอง 
 NEW-S-Curve 

25-26 
พ.ย. 
2562 

มหาวิทยาลัยพะเยา 12 

สัมมนาทางภาษาไทย 
เรื่อง มิติใหมแหงการสอนวรรคดีไทยในยุค 

4.0 

21 ธ.ค. 
2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 6 

วิทยากรการสอนเสริม 
“เติมเต็มความรูสู O-NET วิชาภาษาไทย ม.

3” 

27-31 
ม.ค. 
2563 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 2 

สัมมนาวิชาการและประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2562 

เรื่อง โลกเปลี่ยนไป 
ครอบครัวไทยตองเปลี่ยนแปลง 

 

9-11  
ก.พ. 
2563 

โรงแรม เฮอริเทจเชียงราย 6 

ประชุมเชงิปฏิบัติการ 
สื่อสารสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
แนวทางการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง ประจําป 2562 
 

26 
ก.พ. 
2563 

หองประชุมดอยจอมทอง 
สพม.36 

6 

3. น.ส.ศิรประภา  
 บัวคอม 

สัมมนาครูแนะแนวและการรับเขาศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยาประจําปการศึกษา 
2563 

1 สิงหาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยพะเยา 6 

สัมมนาโครงการ“มหาวิทยาลัยพะเยากับการ
พัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนองNew-S-Curve 
(UP and manpower development for 
new S-Curve) 

25-26 
พฤศจิกายน 
2562 

มหาวิทยาลัยพะเยา 12 

ประชุมโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแก
นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมได 
เรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

6 

สัมมนาตามโครงการเตรียมความพรอมแก 
กําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพกอน
เขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมสรางเครือขาย
การแนะแนวอาชีพ  
ปงบประมาณ 2563 

13 พฤศจิกายน 
2562 

สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงราย 

6 



ประชุมสัมมนาระบบกลไกการเขาศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือรับทราบ
แนวทางและระบบการรับนักศึกษา 
สาขาวิชาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2563 

8 กันยายน 
2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 6 

ประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมคณะกรรมการ
ตัดสินเรียงรอยถอยความ งานศิลปหัตกรรม 
นักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี69  
ปการศึกษา 2562 

26 สิงหาคม 
2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

6 

ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน วันสุนทร
ภูและวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2561 
วันตอตานยาเสพติดโลก 

26 มิถุนายน 
2561 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 6 

สัมมนาวิชาการการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไม 
ใชภาษาไทยเปนภาษาแม 

8-9 สิงหาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12 

สัมมนาโครงการแนะนําหลักสูตรใหมในยุค
Digital Transformation ของสํานักวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Gen Z)  

4 ธันวาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 6 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ” (Pr๐fessional Learning 
Community) ระดับสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562 

29 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  6 

4. นางสาวพริ้มเพรา    
พฤกษมาศ 
 

Library : care the Bear  

 

15 พ.ย.2562 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 6 

หลักการจัดหมวดหมูหนังสือหองสมุด
โรงเรียน 

29 ส.ค. 2562  ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง 

6 

การจัดการเรียนรูแบบครูมืออาชีพสู
ความกาวหนาในวิชาชีพครู 

28 ก.ย. 2562 โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม 6 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา รหสัหลักสูตร 
62037  

1- 9 พ.ย. 2562 หลักสูตรออนไลน 20 

5. นายเมธิชัย   ชัยมินทร 
อบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 3 พ.ค. 62 

กรมทาเรือพาณิชยเชียงแสน 
8 

สัมมนาวิชาการ 
การพัฒนาภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมใช
ภาษาไทยเปนภาษาแม โรงเรียนในพ้ืนท่ี
โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน อัน

8-9 ส.ค. 62 หองประชุมจอมทอง สพม.36 16 



 
 

 

เน่ืองมาจากพระราชดําริ)และประสบการณ
ในการจัดการเรียนรูภาษาท่ีสองจากประเทศ

ไทย ลาว จีน และเมียนมา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ ของเครือขาย

ตอนบน สําหรับครูรุนท่ี 3 
 

7 ต.ค 62  

หอประชุมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

16 

รวมโครงการ 
การสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากขวดนํ้า

พลาสติก ภายใตหัวขอ “อัตลักษณเชียงแสน 
งามล้ําคา เมืองเกาท่ีมีชีวิต” 

 

9 ธ.ค. 62   อาคารคณะครศุาสตรใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

8 

สัมมนาทางภาษาไทย เรื่อง มิติใหมแงการ
สอนวรรณคดีไทยในยุค 4.0  

 

21 ธ.ค.62 หองประชุมท่ีวาการอําเภอ
เชียงแสน 

8 

ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 
 

17-18 ม.ค. 
63 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 16 

6.น.ส.โปรดปราน   
คําเปลว    

สัมมนาวิชาการการพัฒนาภาษาไทยสําหรับ
เด็กท่ีไมใชภาษาไทยเปนภาษาแม 

8-9 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
อ.เมอืง  จ.เชียงราย 

6 

สัมมนาวิชาการการดูแลเด็กสมาธิสั้นใหเกงดี
มีความสุข 

26 ก.ย. 62 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห อ.เมือง จ.เชียงราย 

6 

อบรมการจัดการเรียนรูแบบครูมืออาชีพ สู
ความกาวหนาในวิชาชีพคร ู

28 ก.ย. 62 โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม อ.
แมสาย จ.เชียงราย 

6 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศ
ไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส 62037 

1 ธ.ค. 62 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
ประเภท ออนไลน  
www.ThaiSafeSchools.co
m 

20 

7. นางสาวลดาวัลลิ์   
วงศใหญ  

สัมมนาวิชาการการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมใช
ภาษาไทยเปนภาษาแม 

8 - 9 สิงหาคม 
2562 

หอประชุมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

16 

 อบรมการใหความรูเรื่อง เด็กสมาธิสั้น 26 ก.ย. 62 
โรงพยาบาลเชียงราย 

ประชานุเคราะห 
8 

 
สัมมนาทางภาษาไทย เรื่อง มิติใหมแงการ
สอนวรรณคดีไทยในยุค 4.0 

21 ธ.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 

 การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี  
17 - 18 ม.ค. 

63 
อุทยานแหงชาติลํานํ้ากก 

จ. เชียงราย 
16 

เฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 57.14 



 
ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ประจําปการศึกษา 2562 
 

รายช่ือครู รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

1. นายณัฐกร  ทูลศิริ 
 
 
 

ฝกทบทวนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 12-14 มิ.ย. 62 
มณฑลทหารบกท่ี 37 

อ.เมอืง  จ.เชียงราย 
18 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ก.ค. 62 
โรงเรียนจอมทอง 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
6 

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครัง้ท่ี 69 
ประจําปการศึกษา 2562 

20 ก.ค. 62 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

อ.เทิง  จ.เชียงราย 
6 

อบรม เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

26-27 ก.ย. 62 
โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิ

ศาสตร 
อ.แมสาย  จ.เชยีงราย 

12 

ศึกษาแหลงเรียนรู “เปดโลกกวาง เสนทางสู
อาชีพ” 

3-8 ต.ค. 62 
กรุงเทพฯ และ  

จ.ปทุมธานี 
36 

ประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ
รับครชูวยสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษชาว
อเมริกันในโครงการ Fulbright English 

Teaching Assistantship (ETA) 

16-19 ต.ค. 62 
โรงแรม I-Residence Hotel 

Silom กรุงเทพมหานคร 
24 

สัมมนาในหัวขอ  
“Oxford Global Skills” 

28-29 พ.ย. 62 
โรงแรมเมอรเคียว  
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

12 

รวม 114 

2. นายปรเมษฐ  อินเขียว ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 ก.ค. 62 
โรงเรียนจอมทอง 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
6 

ศึกษาดูงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

30 ส.ค. 62 
โรงเรียนเม็งราย

มหาราช  
อ.เมือง จ.เชียงราย 

6 

ศึกษาแหลงเรียนรู “เปดโลกกวาง 
เสนทางสูอาชีพ” 

3-8 ต.ค. 62 
กรุงเทพฯ และ 

จ.ปทุมธานี 
36 

รวม 48 
3. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ อบรมเรื่อง Teaching Receptive 

Skills of Listening and Reading 
โดยสถาบัน AUA (America 
University Alumni Language 
Center) 

9 พ.ย. 2562 

สถาบัน AUA 
(America University 
Alumni Language 

Center) 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

6 



รายช่ือครู รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

อบรมเรื่อง ความกาวหนาของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ดวย ว.21 

11 ธ.ค. 2562 
โรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม  
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

6 

อบรมเรื่อง Maximizing Student 
Engagement โดยสถาบัน TES  
(Total Education Solutions) 

14 ธ.ค. 2562 
โรงแรม Grand Vista 

Hotel เชียงราย 
6 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ประยุกตใชนวัตกรรมในการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะดานการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (Innovative Activities 
to Promote Communicative 
Competence in the Classroom)  

14 ก.พ. 2563 
โรงแรมเชียงราย 

แกรนดรูม 
อ.เมือง  จ.เชียงราย 

6 

รวม 24 
4. นางสายรุง  รักษาดี นํานักเรียนเขารวมกิจกรรม CMU  

OPEN HOUSE 
30 ส.ค. 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 
6 

 นํานักเรียนเขารวมแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

6 ก.ย. 2562 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
อ. เทิง จ.เชียงราย 

6 

 อบรมเรื่องกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

26—27 
ก.ย. 2562 

โรงเรียนแมสายประ
สิทธิศาสตร 

อ.แมสาย จ.เชียงราย 

12 

 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใช
นวัตกรรมในการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา (Innovative 
Activities to Promote Communicative 
Competence in the Classroom) 

14 ก.พ. 2563 โรงแรมเชียงราย 
แกรนดรูม 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

6 

รวม 30 
5. นางศรีสุนีย  กันทาเดช ประชุมผูบริหารโรงเรียนเครือขาย 

ประจําปการศึกษา 2562 
10 พ.ค. 62 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 
6 

ประชุมพรอมสงมอบนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู วิชาภาษาจีน 

21 พ.ค. 62 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

6 

กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องใน
วันตอตานยาเสพติดโลก 

26 มิ.ย. 62 
อาคารศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ

6 



รายช่ือครู รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

กลุมประเทศ GMS จ.
เชียงราย 

ศึกษาแหลงเรียนรูในจังหวัดเชียงราย 
ตามกิจกรรมคายอบรมยุวุมัคคุเทศก 

31 ก.ค. 62 
สถานท่ีทองเท่ียว อ.
เมือง  และอ.แมจัน 

จ.เชียงราย 
6 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
2563 

4 ก.ย. 62 
โรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคมอ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย 

6 

การช้ีแจงการปฏิบัติหนาท่ีฝก
ประสบการณสอนภาษาจีน 

12 ก.ย. 62 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

6 

อบรมภาษาอังกฤษในหัวขอ 
“Teaching Receptive Skillis of 
Listening and Reading” 

9 พ.ย. 62 เอยูเอสาขาจ.เชียงใหม 6 

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

9 ม.ค. 63 
ศูนยวิปสสนาสากลไร
เชิญตะวัน อ.เมือง จ.

เชียงราย 
6 

รวมรับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

15 ม.ค. 63 
โรงเรียนแมจันวิทยาคม 
อ.แมจัน จ.เชียงราย 

6 

การประยุกตใชนวัตกรรมในการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการส่ือ
วารภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

14 ก.พ. 63 
โรงแรมเชียงรายแก
รนดรูม อ.เมือง จ.

เชียงราย 
6 

รวม 60 
6. นางรัตตินันท  ทูลศิริ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ตนฉบับเครื่องมือประเมิน (ขอสอบ) 

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.3 

8 – 11 ก.ย. 
2562 

โรงแรมเดอะรอยัล

เจมส กอลฟ รีสอรท  

อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 

24 

สัมมนาในหัวขอ “Oxford Global 
Skills” 

28-29 พ.ย. 62 
โรงแรมเมอรเคียว 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

12 

รวม 36 
7. นายอนุกูล  วังเวียงทอง การประชุมเชงิปฏิบัติการการตรวจสอบ

คุณภาพ/พัฒนา/ปรับปรุง (ขอสอบ) วิชา

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 

28 ส.ค. – 2 ก.ย. 

2562 

โรงแรมแจสโซเทล 

เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

36 



รายช่ือครู รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

การประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดทําตนฉบับ

เครื่องมือประเมิน (ขอสอบ) วิชา

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 

8 – 11 ก.ย. 

2562 

โรงแรมเดอะรอยัล

เจมส กอลฟ รีสอรท  

อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 

24 

กิจกรรมเปดโลกกวาง ปูทางสูอาชีพ 3 – 8 ต.ค. 2562 
กรุงเทพมหานคร และ 

จ.ปทุมธานี 
48 

การประชุมเชงิปฏิบัติการการพัฒนาครูแกน

นําครูภาษาอังกฤษระดับภูมภิาค (Boot 

Camp) 

9 – 10 ต.ค. 

2562 

โรงเรียนผดุงนารี  

อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
12 

การประชุมเชงิปฏิบัติเพ่ือประเมินผลการ

ดําเนินงานตามโครงการ ETA 

16 – 19 ต.ค. 

2562 

โรงแรม I-Residence 

เขตสีลม 

กรุงเทพมหานคร 

24 

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี 

24 
7 พ.ย. 2562 

หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 

6 

การประชุมเชงิปฏิบัติการ “Teaching 

Receptive Skills of Listening and 

Reading” 

9 พ.ย. 2562 

เอยูเอสาขาจังหวัด

เชียงใหม อ.เมือง 

จ.เชียงใหม 

6 

การประชุมเชงิปฏิบัติการ “Oxford 

Global Skills” 

28 – 29 พ.ย. 

2562 

โรงแรมเมอรเคียว 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 
12 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง

ท่ี 69 ภาคเหนือ ปการศึกษา 2562 

20 – 21 ธ.ค. 

2562 

โรงเรียนอุดมดรุณี 

อ.เมือง จ.สุโขทัย 
12 

การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

สําหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ

ในสหวิทยาเขตสุดถ่ินไทยและสหวิทยาเขต

อิงโขง 

22 ม.ค. 2563 

หองประชุมดอย

จอมทอง สพม.36 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

3 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 ปการศึกษา 2562 

1 – 2 ก.พ. 2563 

โรงเรียนบานแซว

วิทยาคม อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย 

12 

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ

สามัญประจําป 2562 สภาผูปกครองและ

ครูแหงประเทศไทย 

9 ก.พ. 2563 

โรงแรมเฮอริเทจ

เชียงราย อ.เมือง  

จ.เชียงราย 

3 



รายช่ือครู รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

การประชุมวางแผนการจัดทําหลักสูตรเพ่ือ

อบรมพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

12 ก.พ. 2563 

หองประชุมภูช้ีฟา 

สพม.36 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

6 

การประชุมเชงิปฏิบัติการ “Teaching 

Productive Skills of Writing and 

Speaking” 

15 ก.พ. 2563 

เอยูเอสาขาจังหวัด

เชียงใหม อ.เมือง 

จ.เชียงใหม 

6 

รวม 210 

เฉลี่ยกลุมสาระภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 74.57 

 
  



 
ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) ปการศึกษา 2562 
 

1. นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
วัน เดือน ป รายการอบรม/สัมมนา/ 

ประชุมปฏิบัติการ/ดูงาน 

สถานท่ี จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

25-26 มีนาคม 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน 
วิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)   

โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

 

16 

 

10 พฤษภาคม 
2562 

อบรมบทบาทของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใน
การดูแลนักศึกษาการฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
แมฟาหลวง 

8 

30-31 กรกฎาคม 
2562 

ดําเนินงานกิจกรรมคายยุวมัคคุเทศก   โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

16 

 

3 สิงหาคม 2562 ดําเนินงานกิจกรรมคายภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสารและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2562  

 

ศูนยภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 
สิรินธรและสถาบัน
ขงจ่ือ 
มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง 

8 

 

20 สิงหาคม 
2562 

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจําป
การศึกษา 2562 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

อ.เทิง  จ.เชียงราย 

6 

8 พศจิกายน 
2562 

นํ านั ก เ รี ยน ระ ดับ ช้ันมั ธ ยม ศึกษาป ท่ี  6  
ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 8 

12-13 ธันวาคม 
2562 

อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสําหรับครูไทย โรงแรมฮอลิเดย การ
เดน เชียงใหม 

16 

รวม 78 

 
  



2. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคํา 

วัน/เดือน/ป 
รายการอบรม/สัมมนา/ 
ประชุมปฏิบัติการ/ดูงาน 

สถานท่ี 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

3 สิงหาคม 2562 กิจกรรมคายภาษาจีน 
มหาวิทยาลัย 
แมฟาหลวง 

8 

9-10 มกราคม 
2563 

กิจกรรมคายดาราศาสตร 
ศูนยการเรียนรูโชติ

ดาราศาสตร 
16 

15 มกราคม 2563 กิจกรรมชมรม ทู บี นัม เบอรวัน 
โรงเรียนแมจัน

วิทยาคม 
8 

รวม 32 
เฉลี่ยกลุมสาระภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) 55 

 
  



 

ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ภาคเรียนท่ี 1 -2 ปการศึกษา 2562 

รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

 
นางอลิศลา รยิะสาร 
 

โครงการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงต้ังใหมีและ
เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 

29-30 เม.ย.
2562 ถึง1-2 
พ.ค.2562 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 24 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“วิธีการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 
ประจําปการศึกษา 2562 

8-9 มิ.ย.2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

12 

 
 
 

ประชุมสัมมนาการ
พัฒนาการเรียนการสอน
โครงงานวิทยาศาสตรสู
ความเปนเลิศ เพ่ือพัฒนา
ไปสูการแขงขัน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

21 ส.ค. 2562 โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม 

6 

 ประชุมเชงิปฏิบัติการสื่อสาร 
สรางความเขาใจ และเตรียม
ความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

16 ก.ย.2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

6 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“วิธีการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 
ประจําปการศึกษา 2562 

30 พ.ย.-1 

ธ.ค.2562 

โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

12 

 ประชุมสัมมนาเพ่ือสราง

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

กรอบแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอก ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

18 ธ.ค.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา 6 

 ประชุมสัมมนาวิชาการและ

ประชุมใหญสามัญประจําป 

2562 

10 ก.พ.2563 โรงแรมเดอะเฮอริเทจ 

เชียงราย 

6 



รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

นางอลิศลา รยิะสาร 
 

ประชุมเชงิปฏิบัติการสื่อสาร 

สรางความเขาใจ เกี่ยวกับ

การประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และแนวทาง

การจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง ประจําป 

2562 

26 ก.พ.2563 หองประชุมดอย

จอมทอง  

สพม.36 เชียงราย 

12 

รวม 84 

รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

นางสมศรี  สวัสดี 
 
 

วิธีจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

8-9 มิ.ย. 62 โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

14 

 

 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียน 
การสอน กลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร  

 

16-17 มิ.ย. 
62 

โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม จังหวัดตาก 

12 

 นักศึกษาวิชาทหาร ศึกษาดู
งานในหนวยทหาร 

  9 ส.ค. 62 สนามฝกกองรอย
มณฑลทหารบกท่ี 
37 

6 

 การประชุมเชงิปฏิบัติการ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2563 

4 ก.ย. 62  โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

5 

 วิธีจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

  30 พ.ย. - 1 
ธ.ค.62 

โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

14 

รวม 51 
 

  



รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

นางมยุรัตน  ตาใจ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“วิธีการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 
ประจําปการศึกษา 2562 

8-9 มิ.ย.2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย 

12 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“วิธีการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 
ประจําปการศึกษา 2562 

30 พ.ย.-1 
ธ.ค.2562 

โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย 

12 

อบรมแนวทางการ
ปฏิบัติงานบริหาร
งบประมาณ งบลงทุน คา
ท่ีดินและกอสราง 

29 ม.ค.2563 สพม.36 6 

รวม 30 

รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

นางวิภา  กันสเีวียง 

 

 

ออกแนะแนวการศึกษาตอ
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

20-21 ม.ค. 
63 

โรงเรียนประถมในเขต
อําเภอเชยีงแสน 

16 

 ศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานท่ีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 
70 คน 

17-18 ม.ค. 
63 

โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

16 

 
กิจกรรมคายดาราศาสตร 

9-10 ม.ค. 63 ศูนยการเรียนรูโชติ
ดาราศาสตร จงัหวัด
เชียงราย 

16 

 กิจกรรมงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 
จังหวัดสุโขทัย ระดับชาติ 

20-23 ธ.ค. 
62 

สํานักงานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

8 

 กิจกรรมแนะนําหลักสูตร
ใหมในยุด Digital 
Transformation 

4 ธ.ค. 62 
มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง 

8 

  



รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

นางวิภา  กันสเีวียง 

 

การประชุมเชงิปฏิบัติการ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2563 

4 ก.ย. 62 
โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

8 

 
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 24 

7 พ.ย. 62 หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

8 

 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน
จังหวัดเชียงราย ครัง้ท่ี 69 ป
การศึกษา 2562โรงเรียนเทิง
วิทยาคม 

3-6 ก.ย. 62 
สํานักงานเพตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 

16 

 ศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 

16-17 มิ.ย. 
62 

โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม จังหวัดตาก 

8 

 วิธีจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

8-9 มิ.ย. 62 โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

16 

 ศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา 

5 มิ.ย. 62 
โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม 

8 

รวม 144 

  



รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

นางสายบัว  วรภ ู การอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาครูสะเต็มศึกษาดวย
ระบบทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เรื่อง ขนสงทันใจ ลื่นไถลก็
ไมกลัว 

9-11 
พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนแมจัน
วิทยาคม 

อ.แมจัน  จ.เชียงราย 
18 

 ศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ณ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
จังหวัดตาก 

17 มิถุนายน 
2562 

โรงเรียนสรรพ

วิทยาคม  

อ.แมสอด จ.ตาก 

4 

 ศึกษาดูงานเรื่องงาน
การเงินและบัญชี พัสดุและ
ทรัพยสิน และงานธุรการ
ของกลุมอํานวยการ 

7 ตุลาคม 2562 โรงเรียนหางดงรัฐ

ราษฎรอุปถัมภ ตําบล

หางดง อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

4 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“วิธีการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 
ประจําปการศึกษา 2562 

30 พ.ย.-1 ธ.ค.
2562 

โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย 

12 

 ประชุมแนวทางในการ
ปฏิบัติงานบริหาร
งบประมาณงบลงทุนคา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

28 ม.ค.2563 หองประชุมดอย
จอมทอง  
สพม.36 เชียงราย 

6 

รวม 
 

44 

 

 

 

  



รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

นายพงศสุธี  เลศักด์ิ 

วิธีจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

โรงเรียน
วิทยาศาสตร
จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
เชียงราย 
จังหวัด
เชียงราย  

   30 พ.ย. - 1 ธ.ค.62 

18 

 

วิธีจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร  

โรงเรียน
วิทยาศาสตร
จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
เชียงราย  

   8-9 มิ.ย. 62 

18 

 ศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  

โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม 
จังหวัดตาก  

   16-17 มิ.ย. 62 
18 

 

รวมโครงการคายดารา
ศาสตร 

ศูนยการ
เรียนรูทองฟา
จําลอง อบจ.
เชียงราย  

   9-10 ม.ค. 63 

18 

 
อบรมครู เรื่องการปองกัน
การรังแกและวินัยเชิงบวก 

หองประชุม
ดอยจอมทอง 
สพม.36  

   2-4 ส.ค. 62 
18 

 
ศึกษาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

โรงเรียนเม็ง
รายมหาราช
วิทยาคม  

   30 ส.ค. 62 
6 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตรอากาศยาน 
“การออกแบบและสราง
เครื่องบินพลังยาง” 

โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม  

   24 ก.ย. 62 
6 

รวม 102 

  



รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

 
นางภัทรียา ชาวดร 
 

โครงการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของนิสิตศึกษาครู
และครูประจําการ ดวย
กระบวนการชุมชนการ
เรียนรูวิชาชีพผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

28 ส.ค. 2562 
 

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห 15 (เวียงเกา
แสนภูวิทยาประสาท) 

6 

 การประชุมเชงิปฏิบัติการ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2563 

4 ก.ย. 2562 
โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

6 

รวม 12 

รายช่ือครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ จํานวน
(ช่ัวโมง) 

นายวิธวินท จันทรลือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร ประจําภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

30 

พฤศจิกายนถึง 

1 ธันวาคม 

2562 

โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เชียงราย 

16 

 ประชุม PLC และกิจกรรม

บูรณาการระดับช้ัน 

8-9 ต.ค. 62 โรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม 

12 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใชบอรด 

kidbright 

8 สิงหาคม 

2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 

8 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร ประจําภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

8 - 9 

มิถุนายน 

2562 

โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เชียงราย 

16 

รวม 52 

เฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 64.87 

 

  



ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปการศึกษา 2562 

 
รายช่ือครูกลุมสาระ
การเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/
ป 

สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

1.  นายนิมิตร  
ไตรบุญรักษ 

พาณิชยอิเลคทรอนิกสสราง
อาชีพ 

7 - 8 ส.ค. 
2562 

โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

12 

การจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณ แบบออนไลน วิชา
วิทยาการคํานวณ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร 
2 (ม.2) รุนท่ี 1 

29 - 31 
ส.ค. 2562 

(อบรมออนไลน) 18 

การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) 
แบบออนไลน วิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบเทคโนโลยี) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
หลักสูตร 1 รุนท่ี 3 

24 – 26 
ก.ย. 2562 

(อบรมออนไลน) 18 

การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) 
แบบออนไลน วิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบเทคโนโลยี) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
หลักสูตร 1 รุนท่ี 3 

24 – 26 
ก.ย. 2562 

(อบรมออนไลน) 18 

 
2. นางสาวจินตนา 
รัตนชัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอน วิชา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(IS) 

25-26 มี.ค. 
62 

โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

12 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเผยแพรพระบรมรา
โชบายดานการศึกษาของ
รัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติเพื่อ
การเรียนรู” 

25 ก.ค. 62 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
36 

6 



การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําขาวและการ
ประชาสัมพันธ ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

26 ก.ค. 62 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
36 

6 

วิทยาการและผูดําเนินงาน
กิจกรรมอบรม “พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสรางอาชีพ”(E-
commerce) 

7-8 ส.ค. 
62 

โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

12 

การอบรมหลักสูตร “การ
อบรมครูวิชาเทคโนโลยี(การ
ออกแบบและเทคโนโลยี)” 
แบบออนไลน วิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
หลักสูตร 1 รุนท่ี 3 

26 ก.ย. 62 อบรมออนไลน 6 

การเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางความรูทางดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง 

6 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสงเสริมการเปน
พลเมืองดิจิทัลทดีและสราง
การมีสวนรวมในการใช
เทคโนโลยีอยางถูกตองและ
ปลอดภัยบนโลกออนไลน 
(Digital Citizenship to 
Promote Literacy & Civic 
Participation) 

27 มี.ค. 62 โรงแรมคงการเดน 

วิว รีสอรท 

6 

3. นายเกรยีงไกร  
อภิธนัง 

อบรมผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล 
หลักสูตร FA Thailand 
Introductory   

14-19 ต.ค. 
2562 

สมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทย 

36 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ออกแบบสมองกลฝงตัวใน
โรงงานอุตสาหกรรม  

9-10, 23-
24, 30   

พ.ย.  2562 

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

30 



การลดความเส่ียงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

15 ธ.ค. 
2562 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รวมกับ 
มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย 

6 

4.  นายอนุชิต   
โปราหา 
 
 
 
 

เขารวมโครงการใชส่ือ
ออนไลนและเครือขายสังคม
ออนไลนอยางสรางสรรค 

8 มิ.ย. 
2562 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

6 

วิทยากรและผูจัดกิจกรรม
อบรม พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สรางอาชีพ (E-commerce) 

2-5 ก.ค. 
2562 

โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 
อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย 

30 

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเผยแพรพระบรมรา
โชบายดานการศึกษาของ 
รัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติเพื่อ
การเรียนรู 

25-26 ก.ค. 
2562 

หองประชุมดอย
จอมทอง สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

12 

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชบอรด KidBright 

8 ส.ค. 
2562 

หองประชุมดอย
จอมทอง สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

6 

แนะนําหลักสูตรใหมในยุด 
Digital Transformation 
ของสํานักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Gen Z) 
 

14-15 ก.ค. 
2561 

หองคํามอกหลวง 
อาคารศูนย
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (E-
Park) 
มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

12 



5. นางสุวภัทร   
ดวงแดง 

กิจกรรมเสริมสรางความรูทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลโดยสํานัก

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ธันวาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง 

6 

นํานักเรียนเขารวมโครงการ

ใชส่ือออนไลนและเครือขาย

สังคมออนไลนอยาง สราง

สรรค 

 
8 มิถุนายน 

2562 

วิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงราย 

6 

กําหนดใหมีการจัดทํา AAR 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

8  ตุลาคม 

2562 

โรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม 

6 

ดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2563 

4 กันยายน 

2562 

โรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม 

6 

 แนะนําหลักสูตรใหมในยุด 
Digital Transformation 
ของสํานักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Gen Z) 

14-15 ก.ค. 
2561 

หองคํามอกหลวง 
อาคารศูนย
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (E-
Park) 
มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

12 

วิทยากรและผูจัดกิจกรรม
อบรม พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สรางอาชีพ (E-commerce) 

 

 

2-5 ก.ค. 
2562 

โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 
อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย 

24 



6. ร.ต.ท.ปฏิญญา 
เมืองมา 

วิทยากรและผูจัดกิจกรรม
อบรม พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สรางอาชีพ (E-commerce) 

 

 

2-5 ก.ค. 
2562 

โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย 

24 

แนะนําหลักสูตรใหมในยุด 
Digital Transformation 
ของสํานักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Gen Z) 

14-15 ก.ค. 
2561 

หองคํามอกหลวง 
อาคารศูนย
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (E-Park) 
มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง อ.เมือง จ.
เชียงราย 

12 

เฉลี่ยกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) 59 
 

 
 

 
 

 

  



 
ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ปการศึกษา 2562 
 

รายช่ือครู
กลุมสาระ
การเรียนรู 

คณิตศาสตร 

วันเดือน
ป 

รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน 

สถานท่ี จํานวนช่ัวโมง 

นางสาวชนัญ
ชิดา  จิตต
ปรีดี 

25-26 
มี.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอน วิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง (IS) 

โรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม 

12 

นางศุทธินี  
ไชยรินทร 

25 – 26 
มี.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอน วิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง (IS) 

โรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคมคม 

12 

21-24 
ส.ค.62 

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ความเขมแข็งในการสราง
เครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพ
ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ใหแกกลุมสถานศึกษาท่ีอยู
ในพื้นท่ีพิเศษ 

โรงแรมบางกอก
พาเลส  
เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

18 

20 ก.พ.
63 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห
และตรวจสอบความถูกตองแบบ
รายงานผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน(ปพ.3) 

สพม.36 6 

นายอรรณพ  
คํามีสวาง 

25-26 
มี.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอน วิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง (IS) 

โรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม 

12 

นายนิวัฒน  
ผานวัฒนภักดี 

29 เม.ย.
62-  

3 พ.ค.
62 

อบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ
รุนใหญ ความรูข้ันสูง (SS.ATC.) 

ณ คายลูกเสือ
ช่ัวคราวโรงเรียน
หวยซอวิทยาคม 

42 

8-9 มิ.ย. 
62 

วิธีจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 

12 

15-17 
ส.ค. 62 

อบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยา
เสพติด ประจําป 2562  

โรงเรียนแมสาย
ประสิทธิ์ศาสตร 
 

18 



รายช่ือครู
กลุมสาระ
การเรียนรู 

คณิตศาสตร 

วันเดือน
ป 

รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน 

สถานท่ี จํานวนช่ัวโมง 

นางรุงสุรีย   
ชางปรุง 

25 – 26 
มี.ค. 62  

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอน วิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง (IS) 

โรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม 

12 

8-9 มิ.ย.
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการเรียน
การสอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 
ประจําปการศึกษา 2562 

โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

12 

16 ก.ย.
2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่ือสาร สราง
ความเขาใจ และเตรียมความ
พรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี 

โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

6 

30 พ.ย.-
1 ธ.ค.
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการเรียน
การสอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 
ประจําปการศึกษา 2562 

โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

12 

วันท่ี 9 - 
11 
พฤษภา
คม 
2562 

การอบรมสําหรับครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเรื่อง"ขนสสง
ทันใจล่ืนไถลก็ไมกลัว" 

โรงเรียนแมจัน
วิทยาคม 

12 

นายธีรยุทธ  
มาถา 

25-26 
มี.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอน วิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง (IS) 

โรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม 

12 

เฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 33 
 

  



ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนท่ี  1  -  2   ปการศึกษา 2562 

 
รายช่ือ รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
1. นายทัตเทพ  
จงอมรรัตน 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

5  มิถุนายน 
2562 

ณ โรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 

๗ 

เขารวมประชุมสัมนาการจัดทําส่ือการเรียนรู 
กลุมสาระสังคมฯ  

17 ธันวาคม 
2562 

ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย 

6 

รวม ( 2 ครั้ง) 14 

รายช่ือ รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

2. นายมนัส 
ทองคํา 

นํานักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ สวนตุงและโคม 
วัดหวยปลากั้ง และหางสรรพสินคาเซ็นทรัล
พลาซา จังหวัดเชียงราย 

17 มกราคม 
2562 

สวนตุงและโคม วัด
หวยปลากั้ง และ
หางสรรพสินคา
เซ็นทรัลพลาซา 
จังหวัดเชียงราย 

6 

รวม ( 1 ครั้ง) 6 

3. วาท่ีรอยตรี 
คธาวุธ ใจจุมปา 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

5 มิถุนายน 
2562 

ณ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

7 

รวม ( 1 ครั้ง ) 12 

รายช่ือ รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

4. นางนิภา
วรรณ วิชัย 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   

5 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

7 

รวม ( 1 ครั้ง) 7 

  



รายช่ือ รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

๕. นางนันทพร  

แซหวาง 

 

อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับ

ประเทศไทย  

23 เมษายน 2562 ณ หองประชุมคช

สาร โรงเรียนองคการ

บริหารสวนจังหวัด

เชียงราย 

4 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม   

5 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 

7 

ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ 

คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข

ปญหาเศรษฐกิจ(กรอ.) 

5-7 กรกฎาคม 

2562 

จังหวัดเชียงราย-

จังหวัดสุโขทัย-

จังหวัดตาก 

24 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนพลเมือง 14-16 สิงหาคม 

2562 

ณ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทลัยเชียงใหม 

16 

รวม ( ๔ ครั้ง) 51 

รายช่ือ รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

6. นายปยพงษ 
ไมมีเหตุ 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   

5 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

7 

ศึกษาดูงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  30 สิงหาคม 
2562 

ณ โรงเรียนพญาเม็ง
รายมหาราชวิทยาคม 

 7 

 นํานักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหา
กฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจําป 256๒สุข
กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพเยาวชน 
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สูสังคม
คุณธรรม  

๓๑ สิงหาคม 256
๒ 

มหาวิทยาลัยแมฟ
หลวง  

3 

 นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน CRRU Social 
innovation Challenge ๒๐๑๙  

27 พฤศจิกายน
256๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 

3 

รวม ( 4 ครั้ง) 20 



รายช่ือ รายการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ป สถานท่ี จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

7. นางสาวญาณิชสา 
ใจยะกวาง 

ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ 
คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ(กรอ.) 

5-7 กรกฎาคม 
2562 

  

จังหวัดเชียงราย-
จังหวัดสุโขทัย-จังหวัด

ตาก 

24 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย เนื่องในวัน
รพี ประจําป 256๒ 

๗ สิงหาคม 256
๒ 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

เชียงราย 

3 

 การแขงขันตอบปญหากฎหมาย เนื่องในวัน
รพี ประจําป 256๒สุขกิจกรรมเสริมสราง
ศักยภาพเยาวชน ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง สูสังคมคุณธรรม  

๓๑ สิงหาคม 
256๒ 

มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง  

3 

 การแขงขัน CRRU Social innovation 
Challenge ๒๐๑๙ หัวขอ “ความมั่งคงทาง
อาหารสูสังคมไทยท่ียั่งยืน” ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

27 พฤศจิกายน
256๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 

3 

รวม ( 1 ครั้ง) 33 

เฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20.43 
 

 

 

  



ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ปการศึกษา 2562 

 
รายช่ือครูกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานท่ี 
จํานวน
ช่ัวโมง 

1.นางเพ็ญศรี   กันแกว     
2.นางสินีนาฎ  ชัยเขต ศึกษาดูงานเรื่องการจัด

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

12-13 มี.ค. 
2562 

โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม 
อําเภอแมสอด  
จังหวัดตาก 

6 

 

ศึกษาดูงานเรื่อง Zero 
Waste School 

19-21 มี.ค. 
2562 

โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 
จังหวัดจันทบุร ี

12 

 

ไดเขารวมอบรมหลักสูตร 
ยกระดับฝมือแรงงาน 
สาขาการทําขนมอบ (เบ
เกอรี่)  
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
 

1-5 เม.ย. 
2562 

สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน
นานาชาติ  
อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

30 

 

การจัดหลักสูตรทวิศึกษา 7 ม.ค. 2562 วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก 
เชียงราย     

6 

อบรมโครงการพัฒนาครู
กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ 

26 ก.ย. 
2562 

โรงเรียนแมจัน
วิทยาคม 
อําเภอแมจัน  
จังหวัดเชียงราย 

6 

 

แนวทางการจัดการเรียน
การสอนแบบทวิศึกษา 

13 ธ.ค. 
2562 

วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษ
กเชียงราย 

6 

รวม 66 
  



รายช่ือครูกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานท่ี 
จํานวน
ช่ัวโมง 

3. นายจักรินทร  ชาวดร อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการ 
สอน วิชาศึกษาคนควา
ดวยตนเอง (IS) 

25-26 
มีนาคม 2562 

โรงเรียนเชียงแสน 
วิทยาคม 

12 

ประชุมสัมนาสภา
ผูปกครองและครูแหง
ประเทศไทย 

9 ก.พ. 2563 โรงแรมเฮอริเทจ  
จ.เชียงราย 

6 

รวม 18 
4. น.ส.จันทรเพ็ญ  
สุขสุเมฆ 

เขารวมประชุมโครงการ
สงเสริมสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัดเพื่อ
สรางความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

18 ธ.ค.2562 มหาวิทยาลัย
พะเยา  
จังหวัดพะเยา   

6 

ประชุมคณะกรรมการคุม
สอบ O-net ประจําป
การศึกษา2562 

28 ก.พ. 
2563 

โรงเรียนแมจัน
วิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย 

3 

รวม 9 
5.นายสาธิต อิงอาน อบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอน วิชา
ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(IS) 

25-26 
มีนาคม 2562 

โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

12 

ประชุมสัมนาสภา
ผูปกครองและครูแหง
ประเทศไทย 

9 กุมภาพันธ 
2563 

โรงแรมเฮอริเทจ  
จ.เชียงราย 

6 

รวม 18 
  



รายช่ือครูกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 

รายการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

วัน/เดือน/ป สถานท่ี 
จํานวน
ช่ัวโมง 

6.นายธวัชชัย  พานแกว อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการ 
สอน วิชาศึกษาคนควา
ดวยตนเอง (IS) 

25-26 
มีนาคม 2562 

โรงเรียนเชียงแสน 
วิทยาคม 

12 

ประชุมสัมนาสภา
ผูปกครองและครูแหง
ประเทศไทย 

9 ก.พ. 2563 โรงแรมเฮอริเทจ  
จ.เชียงราย 

6 

รวม   18 
7.น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศ
ชัย 
 

โครงการพัฒนาครูกลุม
สาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ (กลุมงานธุรกิจ) 
 

26 ก.ย.2562 โรงเรียนแมจัน
วิทยาคม อ.แมจัน  

จ.เชียงราย 

6 

รวม 6 
8.น.ส.ตุลาภรณ ขันเพ็ชร     

เฉลี่ยช่ัวโมงอบรมกลุมสาระการงานอาชีพ 22.5 
 

  



ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 2562 

 

รายช่ือครู 
กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายการอบรมสัมมนา/ 

ศึกษาดูงาน 
วัน/เดือน/ป สถานท่ี จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

นายรวี   คิดอาน อบรมเชิงปฎิบัติการการ
จัดการเรียนการสอน  วิชา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
(IS) 

25-26 มี.ค. 62 
โรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม 
14 

การพัฒนาการเรียนรูแบบ 
electronic-learningเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศ
วิถีศีกษาและทักษะชีวิตใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8 พ.ย. 62 โรงแรมเวียงอนิทร 
จังหวัดเชียงราย 

7 

                                                                                      รวม ( 2ครั้ง ) 21 

รายช่ือครู 
กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายการอบรมสัมมนา/ 

ศึกษาดูงาน 
วัน/เดือน/ป สถานท่ี จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

นายนิธิภัทร  พรมมา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนว
ปฏิบัติสําหรับวิทยากรการ
ฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

14 ธ.ค. 62 ศูนยพัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือ ยุว
กาชาด และกิจกรรม
เยาวชนจังหวัด
เชียงราย 

6 

 งานประชุมสัมมนาวิชาการและ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
เรื่อง “โลกเปล่ียนไป ครอบครัว
ไทยตองเปล่ียนแปลง” 

9 ก.พ. 63 โรงแรมเฮอริเทจ 
จังหวัดเชียงราย 

6 

                                                                                      รวม ( 2ครั้ง ) 12 

เฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 16.5 



 
 

สรุปการประเมินผลการปฎิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
(คน) 

ดีเดน
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช 
(คน) 

ควรปรับปรุง
(คน) 

ขาราชการ 53 11 14 28 - - 
ลูกจางประจํา 4 1 3 - - - 
พนักงานราชการ 2 1 1 - - - 
ครูอัตราจาง 4 - 4 - - - 
ลูกจางช่ัวคราว 4 1 3 - - - 
พนักงานจางเหมา
บริหาร 

6 1 3 2   

รวม 73 15 28 30 - - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สถิติงานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ปการศึกษา 2562 
 

           ประเภท 
เดือน 

รายการ 

ของขวัญ/
ดอกไม/

กระเชาเยีย่มไข 

เยี่ยมคลอด
บุตรใหม 

พวงหรีด/
ทําบุญงานศพ 

ทําบุญงาน
ศพ 

ภัยธรรมชาติ/
อัคคีภัย 

งานสา
ธารณกุศล/
เบ็ดเตล็ด รวม 

ครู 
บุคลากร 

นร./
ผปค. 

ครู 
บุคลากร 

นร./
ผปค. 

ครู 
บุคลากร 

นร./
ผปค. 

ครู 
บุคลากร 

นร./
ผปค. 

ครู 
บุคลากร 

นร./
ผปค. 

ครู 
บุคลากร 

นร./
ผปค. 

พฤษภาคม 1            1 

มิถุนายน 3 1 2        1  7 

กรกฎาคม 1            1 

สิงหาคม 1 1           2 

กันยายน 3            3 

ตุลาคม 2    1 1     1  5 

พฤศจิกายน 1 1         1  3 

ธันวาคม 1    1 2       4 

มกราคม 2563 1 2    1       4 

กุมภาพันธ 2563 10 1    1       12 

มีนาคม 2563 1     1       2 

รวม 25 6 2  2 6     3  44 
 

*หมายเหตุ  สวัสดิการ/ชวยเหลือ 
1. ครู/บุคลากรทางการศึกษา       32   รายการ 

2. นักเรียน/ผูปกครอง        12   รายการ  

     รวม ปการศึกษา 2562         44   รายการ 
 


