
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 

ชั่วโมง 
1 นางสาวรุจิตา   

ปัญญาแก้ว 
25 /10/2562 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า

และพลังงานทางเลือกของ
ประเทศไทย 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 อบรม 8 

2 นางสาวรุจิตา   
ปัญญาแก้ว 

24 /11/ 2562 สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 อบรม 3 

3  นางสาวรุจิตา  
ปัญญาแก้ว 

7 /12/2562  อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
ขั้นความรู้ทั่วไป 

 ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 อบรม 24 

4 นางสาวรุจิตา   
ปัญญาแก้ว 

14 /12/ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพสัด ุ

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 อบรม 8 

5 นางสาวสุดารัตน์   
เปียงน้อย 

21/06/62 - 
22/06/62 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การใช้หนังสือเรียนท่ีเน้น
การแก้ปัญหาในนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนและ
วิธีการแบบเปิด 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 อบรม 16 

6  นางสาวสุดารัตน์  
เปียงน้อย 

29/28/62  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูคณติศาสตร์ โดยศูนย์
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
จังหวัดล าพูน 

 ศูนย์กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ 
จังหวัดล าพูน 

 อบรม 8 

7 นางสาวอัจจิมา        
ศิริสตูร 

4 /04/ 2562 อบรมเรื่องสถาบัน
พระมหากษตัริย์กับประเทศ
ไทย โดยวิทยากรจาก
หลักสตูรจติอาสา๙๐๔ 

 อบจ.ล าพูน  อบรม 3 

8  นางสาวอัจจิมา       
ศิริสตูร 

8 /05/ 2562 อบรมโครงการพัฒนาการ
บริหารจดัการแบบมีส่วน
ร่วมฯ TKB Model 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 อบรม 8 

9 นางสาวอัจจิมา        
ศิริสตูร 

6-21 /04/ 
2563 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับสากลเพื่อเตรียมความ
พร้อมสูส่ังคมโลก ยุค
ศตวรรษที่ 20 ส าหรับช่วง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 Trainflix  อบรม 20 

10 นางสาวสุพัตรา   
จินดาหลวง 

26/08/2562  PLC การจัดการเรยีนรู้
ศิลปะ 

 โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

 

6 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

11 นางสาวสุพัตรา  
จินดาหลวง 

24/11/2562 อบรมเรื่องสถาบัน
พระมหากษตัริย์กับประเทศ
ไทยโดยวิทยากรจติอาสา 
904 รุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า 
เป็นแม่พิมพ ์

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต35 

 อบรม 3 

12 นางสาวสุพัตรา  
จินดาหลวง 

07/12/2562 วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้น
ความรู้ทั่วไป 

ค่ายลูกเสือช่ัวคราว
โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

 อบรม 12 

13 นางสาวสุพัตรา  
จินดาหลวง 

10/12/2562 วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น 

ค่ายลูกเสือช่ัวคราว
โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

 อบรม 6 

14 นางสาวสุพัตรา  
จินดาหลวง 

02/04/2563  ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ศูนย์ฝึกอบรม 
Experttraining 

 อบรม 6 

15 นางสาวสุพัตรา  
จินดาหลวง 

03/04/2563  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับเช้ือ
ไวรัส Covid19 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต3 

 อบรม 6 

16 นางสาวสุรยิาพร 
ญาณตาล 

08/04/2562-
10/04/2562 

ได้ผา่นการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาครู ในโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ระยะเข้าสู่วิชาชีพ ส าหรับ
ครูรุ่น 2 ที่บรรจุในปี พ.ศ.
2560 ของเครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 อบรม 24 

17 นางสาวสุรยิาพร 
ญาณตาล 

07/05/2562-
09/05/2562 

 การประชุมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฏริูปการ
เรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรู้ทีม่ีสติ
และสมาธิเป็นฐาน รุ่นที่ 1 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ประชุม
/สัมมนา 

20 

18 นางสาวสุรยิาพร 
ญาณตาล 

13/08/2562 การประชุมเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ี
พัสดุโรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 

19 นางสาวสุรยิาพร 
ญาณตาล 

24/08/2562 การอบรมโครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 อบรม 8 

20 นางสาวสุรยิาพร 
ญาณตาล 

24/11/2562 โครงการ "จิตอาสา 904. 
หลักสตูรหลักประจ า "รุ่นท่ี 
2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ ์

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการ
มัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน 

 อบรม 3 

21 นางสาวสุรยิาพร 
ญาณตาล 

07/12/2562-
10/12/2562 

โครงการฝึกอบรมบคุลากร
ทางการลูกเสือ หลักสตูร 

 สมาคมลูกเสือจามเทวี
และส านักงานลูกเสือ 

 อบรม 28 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

   วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ข้ันความรู้ทั้วไปและขั้น
ความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) 

จังหวัดล าพูน   

22 นางสาวสุรยิาพร 
ญาณตาล 

13/12/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสด ุ

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

 อบรม 8 

 นางสาวสุรยิาพร 
ญาณตาล 

31/01/2563-
01/02/2563 

อบรมสมัมนาวิชาการ การ
จัดการองค์ความรู้ใน
เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันสู่
ความเป็นหนึ่ง ครั้งท่ี 4 

 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

 ประชุม
/สัมนา 

12 

23 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 8 – 9 เมษายน 
2562 

 การอบรมการพัฒนาครู ใน
โครงการผลติครู เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่
วิชาชีพ (Induction 
Period) 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 อบรม 16 

24 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 8 พฤษภาคม
2562 

การอบรมสัมมนาตาม
โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการ แบบมสี่วนร่วม เพื่อ
สืบทอดวัฒนธรรมองค์กร 
TKB Model ด้วยเทคนิค 
APODAR 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง จังหวัดล าพูน 

 อบรม 12 

25 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 5 – 6 สิงหาคม 
2562 

 ปฏิบัติหน้าท่ีงานชุมนุม
ลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 
1 

 ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยากร 16 

26 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 19 สิงหาคม 
2562 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“PLC การจัดการเรยีนการ
สอนภาษาไทย” 

 ศูนย์พัฒนา การจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการ
มัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน 

 ประชุม
/สัมนา 

8 

27 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 12 – 15 
กันยายน 2562 

ศึกษาดูงานการบรหิาร
วิชาการสู่มาตรฐานสากล ณ 
โรงเรียนกาญนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

 โรงเรียนธรีกานท์บา้น
โฮ่ง จังหวัดล าพูน 

 ศึกษาดู
งาน 

 

28 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 13 พฤศจิกายน 
2562 

 สอบผ่านหลักสตูรส าหรับ
ข้าราชการ ผ่านระบบ E-
Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

 เครือข่ายสจุริตไทย  อบรม  

 

 

 

http://www.thaihonesty.org/


ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

29 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 24 พฤศจิกายน 
2562 

 การอบรมเรื่องสถาบัน
พระมหากษตัริย์กับประเทศ
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 
904 “หลักสูตรหลัก
ประจ า” รุ่นที่ 2/61 “เป็น
เบ้า เป็นแม่พิมพ”์ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 โดยเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา 
จังหวัดล าพูน 

 อบรม 4 

30 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 7 – 10 ธันวาคม 
2562 

 - การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป - 
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญ รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2562 

 ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 อบรม 48 

31 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 17 มกราคม 
2562 

 การอบรมโครงการโรงเรยีน
ปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสตูรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ รหสั
หลักสตูร 62037 โดยการ
เรียนรู้ จ านวน 20 ช่ัวโมง 

 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ 
มูลนิธิศุภนมิิต แห่ง
ประเทศไทย 

 อบรม 20 

32 นางสาวอัมพร นามณ ี 30/06/62  การใช้เทคโนโลยีการสอน
ภาษาจีนและการพัฒนา
ต าราภาษาจีนในยุค 
Disruptive 

 มหาวิทยาลัย ราชภัฎ
ล าปาง 

 อบรม 12 

33 นางสาวอัมพร นามณ ี 30/11/62  ครูสอนจีน ส าหรับครูไทย  มหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรปักกิ่ง 

 อบรม 98 

34 นางสาวอัมพร นามณ ี 07/12/62  การฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ (ข้ันความรู้
ทั่วไป) 

 การลูกเสือล าพูน  อบรม 6 

35 นางสาวอัมพร นามณ ี 10/12/2562  การฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ (ข้ันความรู้
เบื้องต้น) 

 การลูกเสือล าพูน  อบรม 36 

36 นางสาวอัมพร นามณ ี 13/12/62  ครูสอนจีน ส าหรับครูไทย  สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 อบรม 12 

37 นางสาวอัมพร นามณ ี 05/02/63  ประชุมปฏิบตัิการเพื่อ
ยกระดับความเขม้แข็งการ
ด าเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา 

 

 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 ประชุม
/สัมนา 

21 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

38 นางสาวนิตยา      
แปงชัย 

25/11/2562 อบรมเรื่องสถาบัน
พระมหากษตัริย์กับประเทศ
ไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 
904 "หลักสูตรหลักประจ า" 
รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น 
แม่พิมพ์" 

 ณ หอประชุมบรุีรัตน์ 
โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

 อบรม 4 

39 นางสาวอรนุช     
เรือนค า 

01/09/2562-
19/09/2562 

หลักสตูรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ ส าหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา รหสั
หลักสตูร 62037 

 สพฐ. ร่วมกับมลูนิธิศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

 อบรม 20 

40 นางสาวอรนุช     
เรือนค า 

01/09/2562-
26/09/2562 

หลักสตูร "การอบรมครูวิชา
เทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี)" ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสตูร 1 รุ่นที่ 3 

 สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

 อบรม 20 

41 นางสาวประทุมพร  
อภิวงค ์

10 /03/ -10 
/04/ 2562 

 ค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 
4 

 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 อบรม 176 

42 นางสาวประทุมพร  
อภิวงค ์

30 /09/2562  English-Chinese 
Bilingual Camp 

 โรงเรียนพิชัย  วิทยาก
ร 

6 

43 นางสาวประทุมพร  
อภิวงค ์

7 /10/ 2562  โครงการฝึกอบรมทบทวน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 โรงเรียนพิชัย  อบรม 6 

44 นางสาวประทุมพร  
อภิวงค ์

12-13 /12/ 
2562 

 อบรมเทคนิคการสอน
ภาษาจีนส าหรับครูไทย 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  อบรม 12 

45 นายบรรจบ ชูมก 22/08/2562 การประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขันโครงงาน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ระดับจังหวดั
ล าพูน 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

4 

46 นายบรรจบ ชูมก 14/09/2562 ศึกษาดูงานโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุรี และสถานท่ี
ส าคัญ 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

16 

47 นายเมธา ศรปีระทีป 30 /05/ 2562 ประชุมคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
บ้านโฮ่ง 

 อ าเภอบ้านโฮ่ง  ประชุม
/สัมมนา 

3 

 

 

 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

48  นายเมธา ศรีประทีป 4 /06/ 2562  การประชุมหัวหนา้ส่วน
ราชการ คณะกรรมการ
บริหารอ าเภอ ประจ าอ าเภอ
บ้านโฮ่ง 

 อ าเภอบ้านโฮ่ง  ประชุม
/สัมนา 

3 

55  นายเมธา ศรีประทีป 27 /06/2562  การประชุมเิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครผูู้สอนสุข
ศึกษาและพลศึกษา โดยใช้
รูปแบบActive Leanrning 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

 อบรม 8 

56  นายเมธา ศรีประทีป 8 /11/ 2562  การประชุมการจัดการ
แข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์
หน่วยราชการ อ าเภอบ้าน
โฮ่ง ครั้งท่ี ๙ 

 อ าเภอบ้านโฮ่ง  ประชุม
/สัมมนา 

3 

57  นายเมธา ศรีประทีป 23-29 
/11/2562 

 การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาครั้งท่ี 41 ณ 
จังหวัดแพร ่

 ส านักงานการท่องเที่ยว
และ กีฬา จังหวัดแพร ่

 ประชุม
/สัมมนา 

48 

58  นางญาดา ตรเีนตร 31/05/2562 การอบรมรับฟังการบรรยาย
เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย 

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

 อบรม 8 

59  นางญาดา ตรเีนตร 8/07/2562-
9/07/2562 

 การประกวดโครงงานสะ
เต็มศึกษา สสวท.ปี ๒๕๖๒ 

  สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(สสวท.) 

 ศึกษาดู
งาน 

16 

60  นางญาดา ตรเีนตร 18/08/2562  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ป
ห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 ศึกษาดู
งาน 

6 

61  นางญาดา ตรเีนตร 26/08/2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC 
การจัดการเรยีนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน" ส าหรับ
ครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดล าพูน 

  ศูนย์พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กจิกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน กลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 

62  นางล าดวน ติดทะ 8/05/62  การอบรมสัมมนาตาม
โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
สืบทอดวัฒนธรรมองค์กร 
TKB Model ด้วยเทคนิค 
APODAAR 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 อบรม 6 

63  นางล าดวน ติดทะ 29/06/2562  การอบรมสัมนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้สู่
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

64  นางล าดวน ติดทะ 06/07/2562  การประชุมสัมมนา
วิเคราะห์องค์กรสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโรงเรียนธีร
กานท์บ้านโฮ่ง 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 

65  นางล าดวน ติดทะ 4/8/2562  การประชุมเตรยีมการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 35 จังหวัด
ล าพูน กล่ิมที่ 1 กล่ิมที่ 2 

 ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

3 

66  นางล าดวน ติดทะ 5-6/8/2562  การเข้าค่ายงานชุมนุม
ลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 
1 

  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน 

 วิทยาก
ร 

12 

67  นางล าดวน ติดทะ 23/8/2562  การอบรมโครงการน าเสนอ
ผลงานท่ีเป็นเลิศของครูกล่ิม
สาระการเรียนร้ิการงาน
อาชีพ 

 ศูนย์พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กล่ิมสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

 อบรม 6 

68  นางล าดวน ติดทะ 14/09/2562  ศึกษาดูงานโรงเรยีน
กาญจนานุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุรี และสถานท่ี
ส าคัญ 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

6 

69  นายพินิจ ทังสุนันท์ 17/08/62 - 
19/08/62 

 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตรแห่งชาติระดับ
ภาคเหนือตอนบน 

 สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยและ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ประชุม
/สัมนา 

24 

70  นายพินิจ ทังสุนันท์ 29/11/62 - 
1/12/62 

 ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 16 กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช 

 วิทยาก
ร 

36 

71  นางอรพินธ์ กันทะรัน 02/05/62  ประชุมผ่านวดีีโอ 
conference เรื่องการ
ประเมินโรงเรียนสุจริต 

 สพฐ.  ประชุม
/สัมมนา 

3 

72  นางอรพินธ์ กันทะรัน 08/05/62  อบรมสัมมนาตามโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมองค์กร TKB ด้วย
เทคนิค APODAAR 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

73  นางอรพินธ์ กันทะรัน 22/05/62  อบรมทบทวนการใช้
โปรแกรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 อบรม 6 

 

 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

74  นางอรพินธ์ กันทะรัน 04/06/62  ประชุมโครงการส่งเสรมิฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

75  นางอรพินธ์ กันทะรัน 07/06/62  รับการนิเทศตดิตามเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบท่ี 4 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

3 

76  นางอรพินธ์ กันทะรัน 11/06/62  ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

77  นางอรพินธ์ กันทะรัน 12/06/62  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอ กับคณะครจูาก
โรงเรียนฮ่องสอนพิทยาคม 
ที่มาศึกษาดูงาน OBECQA 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

3 

78  นางอรพินธ์ กันทะรัน 29/06/62  อบรมสัมมนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้สู่
การประกันคณุภาพ
การศึกษา (ดร.นาวิน วิยา
ภรณ์) 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 อบรม 12 

79  นางอรพินธ์ กันทะรัน 03/08/62  เป็นวิทยากรการเข้าค่าย
วิชาการ “ค่ายอนุรักษ์
วัฒนธรรม เลิศล้ าคุณคา่ 
พัฒนาสู่สังคม” 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 วิทยาก
ร 

12 

80  นางอรพินธ์ กันทะรัน 04/08/62 - 
06/08/62 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สื่อสาร สร้างความเข้าใจ
และเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี ่

 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 ประชุม
/สัมมนา 

18 

81  นางอรพินธ์ กันทะรัน 07/08/62  ร่วมกิจกรรมวันระพี ศึกษา
ดูงานนิทรรศการและร่วม
กิจกรรมตอบปัญหา
กฎหมาย 

 ศาลเยาวชนจังหวัด
ล าพูน 

 ศึกษาดู
งาน 

6 

82  นางอรพินธ์ กันทะรัน 19/08/62  ประชุมการจดัท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ประชุม
/สัมมนา 

 

3 

 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

83  นางอรพินธ์ กันทะรัน 26/08/62  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“PLC การจัดการเรยีนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

 กลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

84  นางอรพินธ์ กันทะรัน 06/09/62 ประชุมสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจการประเมิน
คุณภาพภายนอกแนวใหม่
รอบสี่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

85  นางอรพินธ์ กันทะรัน 09/09/62 ประชุมการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

 กลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

3 

86  นางอรพินธ์ กันทะรัน 07/11/62 รับคณะศึกษาดูงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จาก
โรงเรียนน้ าดิบวิทยา 
โรงเรียนจอมทองวิทยา และ
โรงเรียน นาทรายวิทยาคม 
ประชุมแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและน าเสนอผลการ
ประเมินท่ีรับผดิชอบ 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

3 

87  นางอรพินธ์ กันทะรัน 08/11/62 ประชุมสมัมนาทางวิชาการ 
ด้านรัฐศาสตร์ โครงการสิงห์
แดงสัญจร ครั้งที่ 11 
(ภาคเหนือ) 

 คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสต
ร์ ศูนย์รังสติ 

 ประชุม
/สัมนา 

6 

88  นางอรพินธ์ กันทะรัน 19/11/62  รับคณะศึกษาดูงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จาก
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตน วิทยา 
และโรงเรียนบา้นแป้นพิทยา
คม ประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและน าเสนอผลการ
ประเมินทีร่ับผดิชอบ 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

3 

89  นางอรพินธ์ กันทะรัน 28/11/62  ประชุมและเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งท่ี 
32 (ประกวดมารยาทไทย ,
สวดมนต์หมู่ท านอง
สรภญัญะฯ, ตอบปัญหา
ธรรม) 

 ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์สัมพันธ์ จังหวัด
ล าพูน 

 

 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

90  นางอรพินธ์ กันทะรัน 14/01/63  ประชุมการเตรยีมความ
พร้อมการจดังานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย 

 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน 

 ประชุม
/สัมนา 

3 

91  นางอรพินธ์ กันทะรัน 18/01/63  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
พิพิธภัณฑสถาน รามค าแหง 
และอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

6 

92  นางอรพินธ์ กันทะรัน 22/01/63 - 
24/01/63 

 เป็นวิทยากร จัดกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด 
ช้ัน ม. 1 -2 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 วิทยาก
ร 

18 

93  นางอรพินธ์ กันทะรัน 25/01/63  ประชุมและเข้าร่วมการ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
ทางรัฐศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 7 

 คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ประชุม
/สัมมนา 

3 

94  นางอรพินธ์ กันทะรัน 27/01/63  ร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม 
งานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย 

 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

3 

95  นางอรพินธ์ กันทะรัน 01/02/63  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
กิจกรรมชุมนมุกรีนเน็ท 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

6 

96  นางอรพินธ์ กันทะรัน 05/02/63  ประชุมชี้แจงการเข้าศึกษา
ต่อคณะรัฐศาสตรฯ์ และเข้า
ร่วมการแข่งขันตอบตอบ
ปัญหาด้านรัฐศาสตร์และ รัฐ
ประศาสนศาสตร ์

 คณะรัฐศาสตร์และ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

97  นางอรพินธ์ กันทะรัน 22/02/63  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน ระดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 วิทยาก
ร 

6 

98  นางอรพินธ์ กันทะรัน 26/02/63  ร่วมประชุมและเข้าร่วม
กิจกรรม การประกวดสวด
มนต์หมูส่รรเสริญ พระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
และการประกวดมารยาท
ไทย 

 ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดล าพูน 

 ประชุม
/สัมนา 

2 

99  นางสาววรัญญา 
เป็งปิง 

12/11/2562  ครูกับการจัดการเรียนรูเ้พศ
วิถีศึกษา "การสอนเพศวิถี
ศึกษา : การพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ E - learning" 

 สพฐ., สสส.  อบรม 22 

       



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

100 นางสาววรัญญา 
เป็งปิง 

25/10/2562 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า
และพลังงานทางเลือกของ
ประเทศไทย 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 อบรม 6 

101  นางสาววรัญญา 
เป็งปิง 

01/12/2562 กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ
ด้านสะเต็มศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษา 

 กระทรวงพลังงาน  อบรม 12 

102  นางสาววรัญญา 
เป็งปิง 

22/02/2563 การอบรมครู เพื่อเพิ่มองค์
ความรู้ กลุม่สาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) 

 ศูนย์หนังสือจุฬา 
ร่วมกับ สสวท. และ
บริษัทโมเดิร์น 

 อบรม 6 

103  นางศรีเริญ มีพิมพ ์ 9 เมษายน 
2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูแกนน า 
อย.น้อยด้านการใช้สื่อ
พัฒนาพฤติกรรมการบรโิภค
อาหารเพื่อป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ในเด็ก
นักเรียนป ี

 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 

 อบรม 6 

104  นางศรีเริญ มีพิมพ ์ 13-15
พฤษภาคม 

2562 

การประชุมวิชาการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ งาน
ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
ควบคุมโรค คุม้ครอง
ผู้บริโภคและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 1 

 -  ประชุม
/สัมมนา 

18 

105  นางศรีเริญ มีพิมพ ์ 23 สิงหาคม 
2562 

การอบรมโครงการน าเสนอ
ผลงานท่ีเป็นเลิศของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู-้ 

 ศูนย์พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

 อบรม 6 

106  นางศรีเริญ มีพิมพ ์ 4 กันยายน 
2562 

ประชุมเพื่อเตรียมการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
35 จังหวัดล าพูน กลุม่ที่ 1 
และ กลุม่ที่ 2 

 -  ประชุม
/สัมมนา 

3 

107  นางศรีเริญ มีพิมพ ์ 9 กันยายน 
2562 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 จังหวัดล าพูน กลุ่ม
ที่ 1 และกลุม่ที่ 2 

 เครือข่ายส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการจดัการ
มัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

3 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

108  นางศรีเริญ มีพิมพ ์ 5 ธันวาคม 
2562 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3ประจ าปีการศึกษา 2562 

 กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

6 

109 นางเสาวนีย์ แสงหงษ ์ 26/08/2562 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-
NET เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

 อบรม 8 

110 นางศิริเพ็ญ        
พินิจพรรณ 

13 กันยายน 
2562 

พัฒนาและเสริมสรา้ง วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรมและการ
ปรับฐานความคดิการแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 สพม.35  อบรม 8 

111 นางสาวนัยนา     
หมื่นจ าปา 

9/09/2562 น านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัถกรรมฯ ครั้ง
ที่ 69 ระดับเขตพื้นที ่

 สพม.35  ประชุม
/สัมมนา 

6 

112 นางสาวนัยนา     
หมื่นจ าปา 

13/09/62  เข้าร่วมประชุมตาม
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 สพม.35  ประชุม
/สัมมนา 

6 

113 นางสาวนัยนา     
หมื่นจ าปา 

20/12/2562 น านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัถกรรมฯ 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 69 
ณ จงัหวัดสโุขทัย 

 สพฐ.  วิทยาก
ร 

6 

114 นางสาวอ าไพ       
สิทธิกาน 

07-
09/05/2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรู้ทีม่ีสติ
และสมาธิเป็นฐาน 

 ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 
สพฐ. 

 อบรม 24 

115 นางสาวอ าไพ       
สิทธิกาน 

13/12/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพสัด ุ

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

 อบรม 6 

116 นางสาวสุภาพร เป็งปิง ระหว่างวันท่ี 6-7 
กรกฏาคม 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เศรษฐกิจ การขยายพันธ์ 
การปรับปรุงพันธ์และการ
อนุรักษ ์

 ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 

 อบรม 12 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

117 นางสาวสุภาพร เป็งปิง ระหว่างวันท่ี 23-
25 สิงหาคม 

2562 

การฝึกอบรมหลักสูตร"
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

 วิทยาก
ร 

12 

118 นางสาวสุภาพร เป็งปิง วันท่ี 28 
กันยายน 2562 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM 
Education ส าหรับนักเรยีน 
ตามโครงการพัฒนาผูเ้รียนสู่
มาตรฐานสากล 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

 อบรม 6 

119 นางสาวสุภาพร เป็งปิง วันท่ี 25 ตุลาคม 
2562 

 การอบรม เรื่อง 
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า
และพลังงานทางเลือกของ
ประเทศไทย รุ่นที่ 2 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 อบรม 6 

120 นางสาวสุภาพร เป็งปิง วันท่ี 14 ธันวาคม 
2562 

 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่ิอสมรรถนะผู้ปฎิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
(ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี) 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

 อบรม 6 

121 นางพันนภา วลีด ารงค ์ 21/08/2562  การประชุมอนุกรรมการ
วิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ทุกกลุม่สาระ 

 เครือข่ายส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการจดัการ
มัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

4 

122 นางพันนภา วลีด ารงค ์ 13/09/2562  โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตฯ 

 สพม.35  ประชุม
/สัมมนา 

8 

123 นางพันนภา วลีด ารงค ์ 27/01/2563  วันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย 

 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

4 

124 นายประสงค์ เลิศ
สมบัติพลอย 

07/05/2562  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
การน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาสู่การปฏิบัตภิายใต้
โครงการ "โรงเรียนสุจรติ" 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 อบรม 6 

125 นายประสงค ์       
เลิศสมบัติพลอย 

25/07/2562  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาสมรรถนะครูในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ (Computing 
Science) ส าหรับโรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบล 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 อบรม 6 

126 นายประสงค์        
เลิศสมบัติพลอย 

23/08/2562 - 
25/08/2562 

 การฝึกอบรมหลักสูตร 
"ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" 
ประจ าปี 2562 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 วิทยาก
ร 

18 
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127 นายประสงค์        
เลิศสมบัติพลอย 

29/08/2562  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาครูคณติศาสตร์ โดย
ศูนย์สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จังหวัดล าพูน 
เรื่อง เทคนิคการคดิเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณติ) 

 ศูนย์สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จังหวัด
ล าพูน 

 อบรม 6 

128 นางลาวัลย์ ขยันขาย 29 เมษายน 
2562 

 หลักสูตรส าหรับข้าราชการ 
"สุจริตไทย" 

 เครือข่ายสจุริตไทย  อบรม 6 

129 นางลาวัลย์ ขยันขาย 12 กรกฎาคม 
2562 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
น าหลักสตูรต้านทุจรติศึกษา 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

130 นางลาวัลย์ ขยันขาย 7 สิงหาคม 
2562 

 อบรมเทคนิคการอ่าน
ท านองเสนาะและการขับ
เสภา 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 อบรม 6 

131 นางลาวัลย์ ขยันขาย 19 สิงหาคม 
2562 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC 
การจัดการเรยีนการสอน
ภาษาไทย" 

 ศูนย์พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา 
จังหวัดล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

132 นางลาวัลย์ ขยันขาย 23 ตุลาคม 
2562 

 อบรมหลักสูตรครูกับการ
จัดการเรียนร้ิเพศวิถีศึกษา 
"การสอนเพศวถิีศึกษา:การ
พัฒนาการเรียนร้ิแบบ E-
learning เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน" 

 CSE-Elearning.OBEC 
:0000386 

 อบรม 22 

133  นางลาวัลย์ ขยันขาย 8 ธันวาคม 
2562 

 กิจกรรม PLC แนบทางการ
ยกระดับคุณภาพผ้ิเรียน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 อบรม 12 

134 นางสาวอ าภา เขียวด ี 28 กันยายน -18 
ตุลาคม 

 การลดความเสี่ยงภัยพิบตัิ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส าหรับบคุลากร
ในสถานศึกษา 

 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนมิิตแห่ง
ประเทศไทย 

 อบรม 20 

135 นางสาวอ าภา เขียวด ี 15-21 
พฤศจิกายน 

2562 

 สุจริตไทย  เครือข่ายสจุริตไทย  อบรม 10 
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136 นางสาวอ าภา เขียวด ี 15-21 
พฤศจิกายน 

2562 

 สุจริตไทย  เครือข่ายสจุริตไทย  อบรม 10 

137 นางกาญจนา     
เหลืองทา 

1  อบรมเทคนิคการอ่าน
ท านองเสนาะและการขับ
เสภา 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 อบรม 6 

138 นางกาญจนา    
เหลืองทา 

1  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับ
ฐานคิดบุคลากร 

 สพม.เขต 35  ประชุม
/สัมมนา 

6 

139 นางกาญจนา    
เหลืองทา 

1  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
องค์ความร้ิ STRONG-จิต
พอเพียงต้านทุจริต 

 สพม.เขต 35  ประชุม
/สัมมนา 

6 

140 นางกาญจนา    
เหลืองทา 

2-3  อบรมหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบตัิธรรมชาต ิ

 สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธศิุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

 อบรม 20 

141 นางอุมาพร แก้วปวน 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 
2562 

 หลักสูตรครูกับการจดัการ
เรียนรูเ้พศวิถีศึกษา 

 กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท ์

 อบรม 22 

142 นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์
วุฒิกุล 

1/02/62 - 
16/03/63 

 การอบรมหลักสตูรครูกับ
การจัดการเรยีนรู้เพศวิถี
ศึกษา "การสอนเพศ
วิถีศีกษา:การพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ E-Learning 
เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูให้
สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตในระบบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน" 

 สพฐ.  อบรม 22 

143 นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์
วุฒิกุล 

1/06/62-
9/07/62 

 อบรมหลักสูตร "การอบรม
ครูวิชาเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี)" 
แบบออนไลน์ วิชา
เทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี) ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักสตูร ๑ รุ่นที่ ๒ 

 สสวท.  อบรม 20 

144 นางสาวชลิดา โอดบาง 14/05/2562  น านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันโครงการรักษ์
ภาษาไทย ระดับเขตพื้นท่ี 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

145 นางสาวชลิดา โอดบาง 24/05/2562  ประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมการแข่งขันทักษะ
วิชาการโครงการรักษ์
ภาษาไทย 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 
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146 นางสาวชลิดา โอดบาง 04/07/2562 คณะกรรมการอนุกรรมการ
วิชาการ เรื่องการจัดการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับ
เขตพื้นท่ี 

 สมป.ล าพูน  ประชุม
/สัมมนา 

3 

147  นางสาวชลิดา โอด
บาง 

21/07/2562-
23/07/2562 

 เข้าร่วมโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2562 (ระดับประเทศ) 

 สพฐ.  อบรม 12 

148  นางสาวชลิดา โอด
บาง 

10/28/2562-
12/08/2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูผูส้อนด้านการสร้าง
ข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้
เรื่อง (Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
2021 

 สพฐ.  อบรม 21 

149  นางสาวชลิดา โอด
บาง 

04/09/2562 ประชุมเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขต
พื้นที ่

 สมป.ล าพูน  ประชุม
/สัมมนา 

3 

150  นางสาวชลิดา โอด
บาง 

06/09/2562-
07/29/2562 

 ศึกษาดูงานโรงเรยีน
กาญจนานุเคราะห์ จ.
กาญจนบุร ี

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

12 

151  นางสาวชลิดา โอด
บาง 

11/29/2562 การประชุมสรุปงานการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพื้นท่ี 

 สมป.ล าพูน  ประชุม
/สัมมนา 

3 

152  นางสาวชลิดา โอด
บาง 

12/09/2562 วิทยากรงานจบการศึกษา
โรงเรียนผูสู้งอายุ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่ายาว 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่ายาว 

 วิทยาก
ร 

6 

153  นางสาวชลิดา โอด
บาง 

25/02/2563  ติว O-net นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีน
เวียงเจดีย์วิทยา 

 โรงเรียนเวียงเจดยี์
วิทยา 

 วิทยาก
ร 

6 

154  นายชาญณรงค์ 
สมบัติใหม ่

17/04/62 - 
17/05/62 

หลักสตูร ผกท.ส่วนภูมภิาค 
ศฝ.นศท.มทบ.33 ประจ าปี
การศึกษา 2562 (รุ่น 
6/62) 

 ศฝ.นศท.มทบ.33  อบรม 300 

155  นายชาญณรงค์ 
สมบัติใหม ่

11/06/62-
12/06/62 

การฝึกทบทวนผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร 

 ศฝ.นศท.มทบ.33  อบรม 16 
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156  นายชาญณรงค์ 
สมบัติใหม ่

25/10/62-
25/10/62 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที2่1 ผ่านการ
เรียนรูเ้ชิงรุก Active 
learning 

 สมาคมวิชาชีพครูบ้าน
โฮ่ง 

 อบรม 8 

157  นายชาญณรงค์ 
สมบัติใหม ่

23/11/62-
23/11/62 

 เวทีวิชาการและน าเสนอ
นิทรรศการ ในการพัฒนา
วิชาชีพแบบชุมชนแห่งการ
เรียน(PLC) 

 สมาคมวิชาชีพครูบ้าน
โฮ่ง 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 

158  นางพิชยา ชูมก 22 กุมภาพันธ์ 
2562 

 การอบรมครูเพื่อเพิ่มองค์
ความรู้กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

 ศูนย์หนงัสือจุฬากรณ์
มหาวิทยาลยั 

 อบรม 6 

159  นางพิชยา ชูมก 8 สิงหาคม -9 
สิงหาคม 2562 

 การบูรณาการเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู้ยุคดิจิทัล 

 คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

160  นางพิชยา ชูมก 8 สิงหาคม -9 
สิงหาคม 2562 

 ร่วมกิจกรรมการแสดง
นิทรรศการมหกรรมบรูณา
การความรูสู้ส่ังคมดิจิทลั 

 คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ศึกษาดู
งาน 

6 

161  นางศิริญญา หล้าเต็น 31/05/2562  สถาบันพระมหากษัตรยิ์กับ
ประเทศไทยโดยวิทยากร
จากหลักสูตรจิตอาสา 904 
“หลักสูตรหลักประจ า” รุ่น
ที่ 2/61 “เป็นเบ้าเป็น
แม่พิมพ”์ จังหวัดล าพูน 

 องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดล าพูน 

 อบรม 3 

162  นางศิริญญา หล้าเต็น 29/06/2562  การอบรมสัมมนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้สู่
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 

163  นางศิริญญา หล้าเต็น 06/07/2562  การประชุมสัมมนา
วิเคราะห์องค์กรสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโรงเรียนธีร
กานท์ บ้านโฮ่ง 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 

164  นางศิริญญา หล้าเต็น 13/07/2562-
14/07/2562 

ค่ายวิชาการ "ฝีมือสวยด้วย
ศิลป์สร้างสรรค์" ช้ัน ม.๒ 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 วิทยาก
ร 

16 

165  นางศิริญญา หล้าเต็น 20/07/2562  วิทยากรอบรมปลัดอ าเภอ
จากท่ัวประเทศ รุ่น 243 
หลักสตูร คอมพิวเตอร์
สารสนเทศ 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 วิทยาก
ร 

9 
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166 นางศิริญญา หล้าเต็น 25/07/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ 
(Computing Science) 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 อบรม 8 

167 นางศิริญญา หล้าเต็น 21/08/2562 การประชุมติดตามการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 

168 นางศิริญญา หล้าเต็น 22/08/2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้วยกระบวนการ
เรียนการสอน วิชา
คอมพิวเตอร ์

 โรงเรียนจักรค าคณาทร  ประชุม
/สัมมนา 

8 

169 นางศิริญญา หล้าเต็น 22/08/2562 การประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับจังหวัดล าพูน 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

4 

170 นางศิริญญา หล้าเต็น 13/09/2562 - 
14/09/2562 

ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบรุ ี  โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

16 

171 นางศิริญญา หล้าเต็น 10/12/2562 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ จ.
เชียงราย 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

8 

172 นางศิริญญา หล้าเต็น 22/01/2563 - 
24/01/2562 

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนาร ี

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 วิทยาก
ร 

20 

173 นางศิริญญา หล้าเต็น 27/01/2563 การประชุมคณะกรรมการ 
O-NET ม.3 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

3 

174 นายกฤษฎิ์ชาญ      
รุ่นบาง 

07/05/62 - 
07/05/62 

ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริต 

 สพม.35  ประชุม
/สัมมนา 

6 

175 นายกฤษฎิ์ชาญ      
รุ่นบาง 

11/06/62 - 
14/06/62 

 ฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหาร 

 ศฝ.นศท.มทบ.33  อบรม 24 

176  นายกฤษฎิ์ชาญ     
รุ่นบาง 

08/08/62 - 
08/08/62 

อบรมสร้างภูมิคุม้กันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 สพม.35  อบรม 6 

177 นายกฤษฎิ์ชาญ       
รุ่นบาง 

07/12/62 - 
08/12/62 

ประชุมเชิงปฎิบัติการจดัท า
ข้อสอบมาตรฐานและคู่มือ
การประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาสู่การยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน 

 สพม.35  ประชุม
/สัมมนา 

12 

178 นายกฤษฎิ์ชาญ      
รุ่นบาง 

13/12/62 - 
13/12/62 

ประชุมชี้แจงการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร 

 ศฝ.นศท.มทบ.33  ประชุม
/สัมมนา 

 

6 

 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

179 นายกฤษฎิ์ชาญ      
รุ่นบาง 

18/01/2563 - 
18/01/2563 

โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์(Giffed Child 
in Mathematics) 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง จ.ล าพูน 

 ศึกษาดู
งาน 

12 

       
180 นายกฤษฎิ์ชาญ               

รุ่น บาง 
01/02/2563 - 
02/02/2563 

โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์(Giffed Child 
in Mathematics) 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ประชุม
/สัมมนา 

12 

181 นายกฤษฎิ์ชาญ          
รุ่นบาง 

14/04/2563-
14/04/2563 

อบรมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรสัโคโรน่า 
(COVID - 19) 

 สพม.35  อบรม 6 

182 นายพงศ์นรินทร์ อิน
กองงาม 

1/09/2562-
19/09/2562 

การอบรมหลักสตูร “อบรม
ออนไลน์ เรื่อง ความเสี่ยง
ภัยธรรมชาติและการ
ประเมินความเสี่ยง ใน
โรงเรียน” 

 สพฐ.  อบรม 20 

183 นายเอกดน อินต๊ะปัน 17/3/62 เข้าค่ายวงโยทวาทิต  โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ประชุม
/สัมมนา 

70 

184 นายเอกดน อินต๊ะปัน 13/7/62-
14/7/62 

ค่ายวิชาการ ฐานดนตร ี  โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 วิทยาก
ร 

16 

185 นายเอกดน อินต๊ะปัน 22/8/62  ประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขันดนตรี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับจังหวัด 

 สพม.35  ประชุม
/สัมมนา 

4 

186 นายเอกดน อินต๊ะปัน 14/9/62  ศึกษาดูงานโรงเรยีน
กาญจนานุเคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุรี และสถานท่ี
ส าคัญ 

 โรงเรียนธรีกานท์บา้น
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

16 

187 นายเอกดน อินต๊ะปัน 22/1/63-
24/1/63 

 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี  โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 วิทยาก
ร 

20 

188 นายเอกดน อินต๊ะปัน 17/04/2563 ทดสอบความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเช้ือไวรสั Covid-
19 

 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  อบรม 6 

189 นางจนัทร์เพ็ญ     
ยอดยา 

06/03/2562 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และ
เสรมิสร้างการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน
เนินปอรังนกชนูทิศ 
จังหวัดพิจิตร 

 ศึกษาดู
งาน 

 

 

10 

 

 

 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

190 นางจันทร์เพ็ญ     
ยอดยา 

14/03/2562  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
หลักสตูรสถานศึกษาเพื่อ
น ามาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรของโรงเรียน 

 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

 ศึกษาดู
งาน 

10 

191 นางจันทร์เพ็ญ     
ยอดยา 

05/07/2562  กิจกรรมพบปะระหว่าง
ผู้สนับสนุนทุนการศึกษากับ
นักเรียนท่ีได้รับ
ทุนการศึกษาของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 โรงเรียนสองแคว
วิทยาคม 

 ประชุม
/สัมมนา 

4 

192 นางจันทร์เพ็ญ     
ยอดยา 

22/11/2562  การสัมภาษณ์นักเรียนที่
ขอรับทุนการศึกษา 

โรงเรียนสองแคว
วิทยาคม 

 ประชุม
/สัมมนา 

4 

193 นางจันทร์เพ็ญ     
ยอดยา 

20/02/2563  กิจกรรมแนะแนวและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 

โรงเรียนห้วยสิงห์ ต าบล
แม่ยวม อ าเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแมฮ่่องสอน 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 

194 นางฉวรัตน์ ค าธัญ 11 -14 มิถุนายน 
2562 

 ฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหาร 

ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑล
ทหารบกท่ี 33 

 อบรม 24 

195  นางฉวรัตน์ ค าธัญ 20 กรกฎาคม 
2562 

 การประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพครผูู้สอนสุข
ศึกษาและพลศึกษาโดยใช้
รูปแบบ Active Learning 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๕ 

 ประชุม
/สัมมนา 

8 

196  นางฉวรัตน์ ค าธัญ 21สิงหาคม 
2562 

 การประชมุอนุกรรมการ
วิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการ
มัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน 

 ประชุม
/สัมนา 

4 

197  นางฉวรัตน์ ค าธัญ 9 กันยายน 
2562 

 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี๖๙ ระดับเขต
การศึกษา35 จังหวัดล าพนู 

 เครือข่ายส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการจดัการ
มัธยมศึกษา จังหวัด
ล าพูน 

 ประชุม
/สัมมนา 

4 

198  นางฉวรัตน์ ค าธัญ 29 กันยายน-2 
ตุลาคม 2562 

 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปี 2562 

ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑล
ทหารบกท่ี 33 

 อบรม 40 

199  นางฉวรัตน์ ค าธัญ 23-29 
พฤศจิกายน 

2562 

 การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา ครั้งท่ี ๔๑-ณ-
จังหวัดแพร ่

 จังหวัดล าพูน  ศึกษาดู
งาน 

48 

200  นางฉวรัตน์ ค าธัญ 5 ธันวาคม 
2562 

 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มบรหิารงานวิชาการ
โรงเรียนธรีกานท์บ้าน
โฮ่ง 

 ศึกษาดู
งาน 

8 

201  นางฉวรัตน์ ค าธัญ 17-19 
กุมภาพันธ ์2563 

 การฝึกภาคสนามนักศึกษา
วิชาทหาร 

ศูนย์การฝึกนักศึกษา 
มณฑลทหารบกท่ี 33 

 อบรม 30 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

202  นางฉวรัตน์ ค าธัญ 12 มีนาคม 
2563 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ในปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

4 

203  นายนิพล ปลุกเสก 25/06/2562  ประชุมเสวนาการต่อต้าน
การทุจริต "สพม 35 กับ
การต่อต้านการทุจรติ" 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 ประชุม
/สัมมนา 

6 

204  นายนิพล ปลุกเสก 27/08/2562  การดูแลระบบเครือข่ายให้
แข็งแรงและเป็นไปตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์

 ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 อบรม 12 

205  นายนิพล ปลุกเสก 10/01/2563  การอบรม TRIANING FOR 
THE FUTURE โครงการ 
60 ปี มจธ 60 โรงเรยีน
ร่วมสร้างแนวทางป้องกัน
อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

 อบรม 6 

206  นายนิพล ปลุกเสก 18/02/2563  การอบรมแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ วิทยาการค า
รสณ และ STEM 
Educaion เพื่อพัฒนา
ทักษะ CODING AND 
PROGRAMING โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Constructivism และ PBL 
จากกิจกรรมหุ่นยนตเ์ป็น
ฐาน 

 โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

 อบรม 6 

207  นายชัยพิชิต อุดค าม ี 25/09/2562  อบรมหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ ส าหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา รหสั
หลักสตูร 62037 

 มูลนิธิศุภนิมติรแห่ง
ประเทศไทย 

 อบรม 20 

208  นายชัยพิชิต อุดค าม ี 26/09/2562  หลักสูตรครูกับการจดัการ
เรียนรูเ้พศวิถีศึกษา"การ
สอนเพศวถี:การพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ E-Learning 

 สสส. สพฐ. มูลนิธิแพธ
ทูเฮลท ์

 อบรม 22 

209  นายชัยพิชิต อุดค าม ี 22 กุมภาพันธ์ 
2563 

 องค์ความรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์(ปรับปรุง พ.ศ 
2560)ตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท โมเดริ์น เอ็ด
ดูเคช่ัน มอลล์จ ากัด  

วันเสาร์ที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2563 

 อบรม 8 



ล าดับ ชื่อคร ู ช่วงวันที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด ประเภท จ านวน 
ชั่วโมง 

210  นายชัยพิชิต อุดค าม ี 04/04/2563  E-Learning จากเวป 
www.thaihonesty.ory 

กรรมการเครือข่ายสุจริต
ไทย 

 อบรม 20 

211  นายเรืองฤทธ์ พินิจ
พรรณ 

20 กรกฎาคม 
2562 

 การพัฒนาศักยภาพ
ครูผูส้อนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 สพม.35  ประชุม
/สัมมนา 

6 

 


