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ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัดพะเยา 

 วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ในนาม

ผู้ด าเนินการจดัประชมุคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ             

ในจังหวัดพะเยา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานอนุกรรมการ                          

หัวหน้าส่วนราชการ ผูแ้ทนองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการ และผู้อ านวยการ                       

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ                                  

โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2562 และเสนอแผนปฏิบัติการประจ าป ี2562 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลาง

จังหวัดพะเยา  
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

 วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  จัดประเมิน        

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ระหว่าวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กนัยายน 2562 โดยมี       

นายสุวทิย์ สุทาลา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา นางสุชาดา ปาดอน 

ต าแหน่งครูช านาญการ นายพชิัย อนิต๊ะงาม ต าแหน่งครู  และนางสาวบุญสติา วงศรี ต าแหน่งครู

เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยมีผู้เข้ารับการประเมนิ 8 ราย จัดประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวติเด็กพิการ เยาวชนพิการ ด้วยกีฬาและดนตรี (Step Up)  

 วันท่ี 12-13 กนัยายน พ.ศ.2562 

คณะครูและบุคลากรศูนย์การศกึษา

พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับเชิญ

จากบ้านพกัเดก็และครอบครัวจังหวัด

พะเยา ให้เป็นวทิยากรในโครงการ 

ยกระดับคุณภาพชีวติเด็กพิการ เยาวชน

พิการ    ด้วยกีฬาและดนตรี (Step Up) 

โดยมีการฝึกให้นักเรียนรู้จักดนตรชีนิด

ต่างๆ และฝึกเล่นดนตรี (อังกะลุง)        

ณ วลีกาญจน์ รีสอร์ท จังหวัดพะเยา  
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งานมุทติาจติเกษียณอายุราชการ  

 วันท่ี 14 กันยายน 2562  นายสุวทิย์  สุทาลา ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ า

จังหวัดพะเยา พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา             

เข้าร่วมงานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศกึษาพิเศษ งานมุทติาจิตเกษียณอายุราชการ 

ประจ าปี 2562 ณ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา 

 วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ า

จังหวัดพะเยา มอบหมายให้บุคลากรศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา น านักเรียนเข้า

ร่วมการแสดง อังกะลุง และเต้นแอโรบิค ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา โดยท่านผู้ว่า

ราชการจังหวัดพะเยา ท่านณรงค์ศักดิ ์โอสถธนากร เปน็ประทานในพิธีเปิด ณ บริเวณข่วง

วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา  
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายในฯ 

 วันท่ี 15-17 กันยายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา นางอมรรัตน ์ ยาวิราชย์  และนางสาวจีรวรรณ บุญทา ครูศูนย์การศึกษา

พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร เสริมสร้างความเขา้ใจ    

การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายนอก

รอบ 4 (พ.ศ.2559 - 2563 ) แก่ผู้บริหารและผู้รับผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศกึษาใน

สถานศกึษาสังกัดส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงแรมแกรนดท์าวเวอร์ อนิน์ 

กรุงเทพมหานคร 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายในฯ 

 วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ า

จังหวัดพะเยา และคณะครูศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อส่ือสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้บริหารและผู้รับผดิชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศกึษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษากลุ่ม 6 ณ โรงแรม

เชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 
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ร่วมงานเกษียณอายุราชการ  

 วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ      

ประจ าจังหวัดพะเยา และคณะครูศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เขา้ร่วมงาน

เกษยีณอายุราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัพะเยา 

262 หมู่ 1 ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Tel : 054-412233 http://www.phayao-sec.ac.th   

Facebook : http.facebook.com/phayaosec 

พธิีมอบคูปองการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2562 

 วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดพิธีมอบคูปอง

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยท่านพงษ์พันธ์ วเิชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด

พะเยา เป็นประธานในพิธีเปดิ นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า

จังหวัดพะเยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีการมอบคูปองการศกึษาให้กับโรงเรียนจดัการ

เรียนรวม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1และ เขต 2 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต36 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศยั ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดส านัก

บริหารการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
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รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าป ีพ.ศ.2562  

 วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ      

ประจ าจังหวัดพะเยา มอบหมายให้บุคลากรศูนย์การศกึษาพิเศษฯ เข้ารับรางวัลสถานศกึษา

ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ.2562 (รางวัลชมเชย) โดยท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพะเยาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัล ในท่ีประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้า

ส่วนราชการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภกูามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   

 วันท่ี 25 – 26  กนัยายน พ.ศ.2562 ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดประเมนิ        

ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  โดยมี นายสุวิทย์ สุทาลา 

ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา นางสุชาดา ปาดอน ต าแหน่งครูช านาญ

การ นายพชิัย อนิต๊ะงาม ต าแหน่งครู  และนางสาวบุญสิตา วงศรี ต าแหน่งครู  เป็น

คณะกรรมการประเมนิ จัดประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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งานมุทติาจติเกษียณอายุราชการ ประจ าป ี2562  

 วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์  สุทาลา ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า

จังหวัดพะเยา พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา    เขา้ร่วม 

งานมุทติาจิตเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562  โรงเรียนกาวลิะอนุกุล  ณ โรงแรม               

กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   

 วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุชาดา ปาดอน ต าแหน่งครูช านาญการ นางสาวอัญชล ี 

เครือบุญ ต าแหน่งครูช านาญการ นายพิชัย อินต๊ะงาม ต าแหน่งครู  และนางสาวบุญสิตา วงศรี 

ต าแหน่งครู เป็นคณะกรรมการประเมิน จัดประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า

จังหวัดพะเยา 


