
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562 
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 

 
ชื่อสกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยจัด หลักฐาน 

น.ส.เกษรินทร์ คำรอด 6 เม.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

สพป.สระแก้ว เขต 1 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร์วิโรฒ 

- เกียรติบัตร 

นางปัทมา  เจริญศรี 25-27  
เม.ย. 2562 

หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา  

(ป.4- ป.6) เรื่องเก็บดาวมาฝากเธอ จำนวน 18 
ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 62038 

โรงเรียนชุมชนบ้าน 
ตาหลังใน 

สพป.สระแก้ว เขต 1 - อ้างถึงที่ ศธ 04153/ว 554 
ลว.5 มี.ค. 2562 
- เกียรติบัตร เลขท่ี 79409/2562 

- ภาพถ่าย 

 31 ส.ค. 2562 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบ
ออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา 

หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 จำนวน 20 ชั่วโมง 

อบรมออนไลน์ สถานบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- เกียรติบัตร เลขท่ี วคป.
2.21529/2562 

 28 - 29 ก.ย. 2562 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 

สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 1 ภาพถ่าย 

น.ส.พิมพ์ขวัญ วิลัยรัมย์ 25-27 เม.ย. 2562 ผ่านการอบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โคตรงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับ
ประถมศึกษา (ป.4- ป.6) เรื่องเก็บดาวมาฝากเธอ 

จำนวน 18 ชั่วโมง รหัสหลักสตูร 62038 

ณ โรงเรียนชุมชน
บ้านตาหลังใน 

สพป.สระแก้ว เขต 1 - อ้างถึงที่ ศธ 04153/ว 554 ลว. 5 
มี.ค.2562 
- รายงานการเดินทางไปราชการ ที่ 
พิเศษ/2562 ลว. 16 พ.ค.2562 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
 



ชื่อสกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยจัด หลักฐาน 
 23 ก.ค. 2562 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชากลุ ่มสาระการเรียนรู ้และวิทยาการ
คำนวณ(โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม) 
(จำนวน 6 ชั่วโมง) 

 

โรงเรียนบ้านไพรจิตร
วิทยา 

สพป.สระแก้ว เขต 1 - อ้างถึงที่ ศธ04153/ว 1806ลว.
18 ก.ค.2562 
- รายงานการเดินทางไปราชการ ที่ 
พิเศษ/2562 ลว. 24 ก.ค. 2562  
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 

 4-6 ก.ย. 2562 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลหลักสูตร 
Boot Camp ครูผู้สอนภาษาอังกฤษประถมศึกษา 

จำนวน 3 วัน   

โรงเรียนอนุบาลวัด
สระแก้ว 

สพป.สระแก้ว เขต 1 - อ้างถึงที่ ศธ04153/ว 2202ลว. 
18 ก.ค. 2562 
- รายงานการเดินทางไปราชการ ที่ 
พิเศษ/2562 ลว. 9 ก.ย. 2562 
 - เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 

 27 พ.ค. 2562 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริตและ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ห้องประชุมวิทยาลัย
สระแก้ว 

สพป.สระแก้ว เขต 1 - อ้างถึงที่ ศธ04153/ว 2633ลว. 
18 ก.ค. 2562 
- รายงานการเดินทางไปราชการ ที่ 
พิเศษ/2562 ลว. 26 ก.ย. 2562  
- ภาพถ่าย 

น.ส.พิชญุ์มณฑน์  
                 การเพียร 

16 ม.ค.2562 รบัรางวัลการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” เนื่องในวันครู ปี พ.ศ. 

2562 

 

สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 1 - หนังสือ สพป.สก.1    ที ่ศธ 

04153/ว3622 ลว.26 ธ.ค.2562 

- รายงานผลการเข้ารับรางวัลที่ 

พิเศษ/2563 ลว. 11 ก.พ. 2563 

- เกียรติบัตร     
- ภาพถ่าย 



ชื่อสกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยจัด หลักฐาน 
 25-27 เม.ย. 2562 ผ่านการอบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ

ทางไกล โคตรงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับ
ประถมศึกษา (ป.4- ป.6) เรื่องเก็บดาวมาฝากเธอ 

จำนวน 18 ชั่วโมง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 
รหัสหลักสูตร 62038 

โรงเรียนชุมชนบ้าน
ตาหลังใน 

สพป.สระแก้ว เขต 1 - อ้างถึงที่ ศธ 04153/ว 554ลว. 
5 มี.ค.2562 
- รายงานการเดินทางไปราชการ ที่ 
พิเศษ/2562 ลว. 28 เม.ย.2562 
- เกียรติบัตร เลขท่ี 79410/2562 
 

 15 พ.ค. 2562 ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
TELETRING  

 

ออนไลน์ สำนักงานคณะการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อบรม  

- อ้างถึงที่ ศธ 04153/ว 1132 ลว.
7พ.ค. 2561 
- รายงานการเดินทางไปราชการ ที่ 
พิเศษ/2562 ลว. 16 พ.ค.2562 
- เกียรติบัตร  - ภาพถ่าย 

 19 พ.ค. 2562 ได้ร ่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูก
ต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” 

ออนไลน์ มูลนิธิรวมใจไทยปลูก
ต้นไม่เพ่ือแผ่นดิน 

- เกียรติบัตร เลขท่ี 20629 
- ภาพถ่าย 
 

 27 พ.ค. 2562 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ      
E-learning จาก www.thaihonesty.org 

ออนไลน์ สพป.สระแก้ว เขต 1 - เกียรติบัตร 

 23 ก.ค. 2562 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชากลุ ่มสาระการเรียนรู ้และวิทยาการ
คำนวณ(โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม) 
(จำนวน 6 ชั่วโมง) 

สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 1 - อ้างถึงที่ ศธ04153/ว 1806ลว. 
18 ก.ค.2562 
- รายงานการเดินทางไปราชการ ที่ 
พิเศษ/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 



ชื่อสกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยจัด หลักฐาน 
 24 ก.ค.2562 คุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอำเภอบูรณ์ ณ โรงเรียนอนุบาล       
วังสมบูรณ์ 

สพป.สระแก้ว เขต 1  - อ้างถึงกำหนดการการประชุมรับ
มอบนโยบายการข ั บ เคล ื ่ อน
คุณภาพการศึกษา ลว. 24 ก.ค. 
2562 
- รายงานการเดินทางไปราชการที ่
พิเศษ/2562 ลว.24 พ.ค. 2562 - 
ภาพถ่าย 

 15 ส.ค.2562 เป็นครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันความสามารถด้านการ
พูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญ
ทองแดง ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษา

สระแก้ว 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษา

สระแก้ว 

- เกียรติบัตร เลขท่ี 1563/2562 
- ภาพถ่าย 

 20 ส.ค. 2562 อบรมหลักสูตร “การสอนเพศวิถีศึกษา:การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” โดยสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 22 ชั่วโมง 

ออนไลน์ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้า

เสริมสุขภาพ ร่วมกับ 
มูลนแพธทูแฮลท์ 
อบรมออนไลน์ 

- เกียรติบัตร  
เลขท่ี 0003638 
 

 11 ก.ย. 2562 ได้ทำหน้าที่ฝึกสอนการร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ระดับ
ประถมศึกษา ส่งผลให้ได้รับรางวัล เหรียญทอง งาน
นิทรรศการวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังใหม่ ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. 2562 พ.ศ. 
2562 

รร.บ้านวังใหม ่ กลุ่มครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวัง

ใหม่ 

- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 



ชื่อสกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยจัด หลักฐาน 
 19 ก.ย. 2562 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
รหัสหลักสูตร 62037 จำนวน 20 ชั่วโมง 

อบรมออนไลน์ มูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

 

- รายงานการการอบรมฯ 
- เกียรติบัตร เลขท่ี 27335-2-
06856 
- ภาพถ่าย 

 2 พ.ย.2562 เป็นครูผู้สอนนักเรียน แข่งขันกิจกรรมการประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับ  รางวัลเหรียญทอง 

สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 1 - คำสั่ง รร.บ้านไพรจิตรวิทยา ท่ี 

39/2562 ลว. 30 ต.ค.2562 

- รายงานการเดินทางไปราชการ ที่ 

พิเศษ/2562  

ลว.10 ต.ค. 2562 

- เกียรติบัตร - ภาพถ่าย 

      

      

 
 
 

 

 


