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กิจกรรมพะเยา เมืองแหงการเรียนรู Learning City  

 

วันเวลา กิจกรรม สถานที ่ ช่ัวโมง หลักสูตร มพ. ขอมูล 

9 มิถุนายน ทําเจล กองสวัสดิการ 

สงเสริมการเรียนรูใน

ครอบครัว 

ศพอส. 6 การใชชีวิตสรางสรรค ตามหลักการ UNESCO ขอสอบ 

แบบสอบถาม 

9 มิถุนายน ประชุมทําแบบสอบถาม

กับทีม 2 

 

ประชุมคัดเลือกโรงเรียน 

กับ ผอ เอ ผอ ตอม ศน 

ตอม หน มณ 

ศพอส. 6  รวมกับ เทศบาลเมืองพะเยา  

16 มิถุนายน เดคูพาท 

เย็บผารองกระเปา 

ปกผา 

ศพอส. 15 การใชชีวิตสรางสรรค มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ BCG 

คัดกลุมวิสาหกิจ 

ขอสอบ 

แบบสอบถาม 

21 มิถุนายน ประชุมชี้แจงการเก็บขอมูล

ตนทุนสินคา 

ศพอส.   มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ BCG 

คัดกลุมวิสาหกิจ 

ขอสอบ 

แบบสอบถาม 

22 มิถุนายน ไป 3 โรงเรียนเรื่องทํา

หลักสูตร 

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการ 
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มิถุนายน-ธันวาคม เรียนภาษาญ่ีปุน กับ  

อ โอ ทุกวันเสาร 

ออนไลน 6 การใชชีวิตสรางสรรค  ขอสอบ 

แบบสอบถาม 

1 กรกฎาคม ทดลองฉลากนํ้าผึ้ง วัดบานตํ๊า 2 กิจกรรมการใชชีวิตอยาง

สรางสรรค 

  

4 กรกฎาคม ปกผา กลุมแมเลี้ยงเด่ียว

เด็กพิการ 

โรงแรมวลีกาญจน 6 นวัตกรรมเพ่ือสังคม มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ BCG 

ขอสอบ 

แบบสอบถาม 

8 กรกฎาคม MOU Smart Kids Code สโมสรกองการศึกษา 2  คณะกรรมการพัฒนาเมือง 

รวมมือกับ บริษัท NT (TOT 

and CAT) 

 

9 กรกฎาคม ประกาศผลประกวด BCG  2 Hackathon   

11 กรกฎาคม คุกกี้ปลานิลสมุนไพร กลุมบานรักขนม 6 กิจกรรมการใชชีวิตอยาง

สรางสรรค 

 ถอดเทป 

15-16 กรกฎาคม ทําเจลสงเสริมการเรียนรู

ในครอบครัว 

ปกผา Hackathon 

ศูนย ศพอส. 6 

6 

Hackathon U2T แบบสอบถาม 

ถอดเทป 

19-22 กรกฎาคม ทําผลิตภัณฑขาย UP space 6 Hackathon   

29 กรกฎาคม Live คุณปอนด  

ยาคอปเซน 

FB  

Phayao Live&Learn 

 

6 ทองถ่ินกับเทคโนโลยี  แบบสอบถาม 

ถอดเทป 

30 กรกฎาคม ปงกรอบนิลหยองสมุนไพร กลุมบานรักขนม 6 กิจกรรมการใชชีวิตอยาง

สรางสรรค 

 แบบสอบถาม 

ถอดเทป 

1 สิงหาคม ปกผา กลุมแมเลี้ยงเด่ียว

เด็กพิการ 

ประกวด BCG products 

โรงแรม 6 

 

6 

กิจกรรมการใชชีวิตอยาง

สรางสรรค 

U2T ขอสอบ 

แบบสอบถาม 

ถอดเทป 
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7 สิงหาคม บราวน่ีนิลควิบ 
 

วิพากษหลักสูตร Social 

Enterprises 

กลุมบานรักขนม 
 

Online 

6 ทองถ่ินกับเทคโนโลยี คณะกรรมการพัฒนาเมือง แบบสอบถาม 

ถอดเทป 

14 สิงหาคม สต๊ิกปลานิล กลุมบานรักขนม 6 กิจกรรมการใชชีวิตอยาง

สรางสรรค 

U2T แบบสอบถาม 

ถอดเทป 

21 สิงหาคม กรอบเค็มปลานิล กลุมบานรักขนม 6 กิจกรรมการใชชีวิตอยาง

สรางสรรค 

U2T แบบสอบถาม 

ถอดเทป 

22 สิงหาคม กลุมแมเลี้ยงเด่ียวเด็ก

พิการ 

โรงแรม 6 Hackathon U2T แบบสอบถาม 

ถอดเทป 

29 สิงหาคม กลุมแมเลี้ยงเด่ียวเด็ก

พิการ 

โรงแรม 6 Hackathon U2T แบบสอบถาม 

ถอดเทป 

กันยายน กลุมแมเลี้ยงเด่ียวเด็ก

พิการ 

  Hackathon ประกาศผล  

ทุกวันเสารกันยายน เรียนภาษาญ่ีปุนออนไลน Online 3 ทองถ่ินกับเทคโนโลยี  เก็บรายชื่อ คะแนน 

จํานวนครั้งท่ีเรียน 

เสารท่ี 2 ของตุลาคม-

ธันวาคม 

ทําพวงกุญแจผา วัดเมืองชุม 6 ทองถ่ินกับเทคโนโลยี มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ BCG 

ขอสอบ 

แบบสอบถาม 

ตุลาคม-ธันวาคม เสวนาวิสาหกิจชุมชน ศพอส. 6 นวัตกรรมเพ่ือสังคม มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ BCG 

 

ตุลาคม-ธันวาคม เสวนาวิสาหกิจชุมชน ศพอส. 6 นวัตกรรมเพ่ือสังคม มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ BCG 

 

ตุลาคม 2564-มิถุนายน 

2565 

การใชสีดิน บานดินคําปูจู บานดินคําปูจู 6 ทองถ่ินกับเทคโนโลยี มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ BCG 

ขอสอบ 

แบบสอบถาม 
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ตุลาคม 2564-มิถุนายน 

2565 

กลุมอ่ืนๆ TBA 6 กิจกรรมการใชชีวิตอยาง

สรางสรรค 

  

ตุลาคม 2564-มิถุนายน 

2565 

นักธุรกิจนอย 

ทําสบูสวนนนดา 

ทําจานใบไมศิริสุข 

โรงเรียนเทศบาล 15 นวัตกรรมเพ่ือสังคม มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ BCG 

ขอสอบ 

แบบสอบถาม 

ตุลาคม 2564-มิถุนายน 

2565 

วิสาหกิจกลุมบานรักขนม กลุมบานรักขนม 6 การใชชีวิตสรางสรรค มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ BCG 

ขอสอบ 

แบบสอบถาม 

 

 

 

กิจกรรมพะเยา เมืองแหงการเรียนรู Learning City รวมกับ โรงเรียนเทศบาล 1 และ โรงเรียนเทศบาล 4   

วันเวลา กิจกรรม สถานท่ี ช่ัวโมง หลักสูตร มพ. ขอมูล 

พฤษภาคม-ธันวาคม ออกแบบโลโก 

ผลิตภัณฑ 

ไลนกลุม TBA ทองถ่ินกับเทคโนโลยี มีอาจารยแนะนําวิธี 

ออกแบบ 

BCG 

แบบสัมภาษณ 

สังเกต 

มิถุนายน-ธันวาคม ทําหลักสูตรทองถ่ิน

รวมกับโรงเรียน 

และจัดกิจกรรม 

กองการศึกษา 15 นวัตกรรมเพื่อสังคม - แบบสัมภาษณ 

สังเกต 

สิงหาคม 2564-

มิถุนายน 2565 

Hackathon and 

MOU 3 ฝาย 

อุทยานวิทยาศาสตร

ริมกวานพะเยา 

TBA TBA TBA  
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ป. 3 วันพฤหัส 8.30-

9.30 

นักธุรกิจนอย รร 

เทศบาล 4 

รร เทศบาล 4 1 นวัตกรรมเพื่อสังคม  แบบสัมภาษณ 

สังเกต 

ป.6 วันศุกร 12.30-

14.30 น. ของทุก

เดือน 

นักธุรกิจนอย รร 

เทศบาล 1 

รร เทศบาล 1 2 นวัตกรรมเพื่อสังคม  แบบสัมภาษณ 

สังเกต 

 

 


