
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ นายเทวิน  ชินบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียน 

18 ก.พ. 62 เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษา 

หอประชุม 
นันทพันธ์ สพม.28 

   
036/2562 

 

19 มี.ค. 62 เข้าร่วมประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562 

หอประชุม 
นันทพันธ์ สพม.28 

   
050/2562 

 

26-29 มี.ค. 
62 

เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ภูเขางามรีสอร์ท อ.
เมือง จ.นครนายก 

   
058/2562 

 

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ
ในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กนัทรารมณ์    
095/2562 

 

18 มิ.ย. 62 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน OBECQA รร.กันทรารมณ์    
115/2562 

 

23 ก.ย. 62 โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล ระดับ ScQA 

โรงแรมเพชรรัตน์ 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

   
224/2562 

 

15 พ.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิม
ทักษะด้านอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

   
255/2562 

 

18 พ.ย. 62 เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ หอประชุม 
กันทรวิเชียร  
รร.กันทรลักษ์วิทยา 

   
358/2562 

 

13 ม.ค. 63 การประชุมผู้บริการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  

หอประชุม 
โรงเรียนกุดชุม
วิทยาคม อ.กุดชุม 
จ.ยโสธร 

   
009/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นายบัณฑิตย์  คมใส    ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    
095/2562 

 

6 ก.ค. 62 เข้าร่วมกิจกรรมปันรักรวมใจ ต้านภัยยาเสพ
ติดในพ้ืนที่ชายแดน ANTI-DRUG BIKE 2019 

รร.บ้านโคกขามป้อม    
134/2562 

 

2 ส.ค. 62 เข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ 

   
158/2562 

 

16 ส.ค. 62 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
และ)ฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   
181/2562 

 

24 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ด้สนวินัยครูและบุลากรทาง
การศึกษาแก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   
223/2562 

 

13 ธ.ค.62 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69   การ
แข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6 

มรภ.ศรีสะเกษ    
285/2562 

 

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิปหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการแข่งขัน
ในจังหวัดศรีสะเกษ 

   
286/2562 

 

12 ธ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตัดสินการ
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

รร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
จ.ศรีสะเกษ 

   
274/2562 

 

3-4 ม.ค. 63 น าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่เข้าค่ายพัก
แรม ปีการศึกษา 2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
กรมทหารพรานที่ 23 
อ.กันทรลักษ์ 

   
002/2563 

 

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   
003/2563 

 

 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางบัวทอง  เบ็ญมาศ  ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ    

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่
การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

18 มิ.ย. 62 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน OBECQA รร.กันทรารมณ์    115/2562  
25 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมงานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน 

โรงเรียน 
กันทรลักษ์วิทยา 

   151/2562  

14 ส.ค. 62 เข้าร่วมขอเชิยประชุมเพ่ือวางแผนและ
เตรียมการเข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 

หอประชุม 
นันทพันธ์ 
 สพม.28 

   182/2562  

18 พ.ย. 62 เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ 

หอประชุม 
กันทรวิเชียร  
รร.กันทรลักษ์วิทยา 

   358/2562  

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการ
แข่งขันใน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   286/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นายฤทธิรุทธ  สุภกุล  ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     

18 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขีบ
เคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ระดีบมัธยมศึกษา 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

   036/2562  

26-29 มี.ค. 62 เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจ าปี
การศึกษา 2561  

ภูเขางามรีสอร์ท อ.
เมือง จ.นครนายก 

   058/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่
การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นายฤทธิรุทธ  สุภกุล  ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

   

3 ก.ย. 62 เข้าร่วมออกข้อสอบรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

รร.ห้วยทับทัน
วิทยาคม 

   202/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

28ม.ค.-1 ก.พ. 
63 

น านักศึกษาวิชาทหาร ฝึกภาคสนาม   ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 
มณฑลทหารบกท่ี 
25 จ.สุรินทร์ 

   013/2563  

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางอัมพร  สมปาน ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     

11 มี.ค. 62 เข้าร่วมประชุมการด าเนินงานการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

   049/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่
การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

18 มิ.ย. 62 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน OBECQA รร.กันทรารมณ์    115/2562  
25 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมงานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน 

โรงเรียนกันทรลักษ์
วิทยา 

   151/2562  

16 ส.ค. 62 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี21 และปฏิบัติการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

   181/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

    226/2562  

11 ธ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตัดสิน
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 69 

โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 

   275/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางอัมพร  สมปาน ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     

13 ธ.ค. 62 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 การ
แข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 

โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 

   281/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางบุญฑริกา สีค า  ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ    

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในระดบัสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

13 ก.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเอเม็ท  อาคาร OTOP อบจ.ศก.    136/2562  
2-3 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคดิเลขเร็ว เอเม็ท 

และซูโดกุบุรีรัมย์  
คร้ังที่ 6 

รร.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ์  154/2562  

12 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งาน
สัปดาห์หนังสือและการ 
เรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ในระหว่างวนัที่ 
10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธาน ี

   173/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะผูเ้รียนในศตวรรษ
ที่ 21 Thailand 4.0 

หอประชุมแม่ฟ้าหลวง 
รร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี 
นครินทร ์

   225/2562  

24-25 ต.ค. 62 เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงาน การเงิน การบัญชี และสนิทรัพย์  

หอประชุมนันทพันธ์ สพ
ม.28 

   239/2562  

3-4 ม.ค. 63 น าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุน่ใหญ่เข้าค่ายพัก
แรม ปีการศึกษา 2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว กรม
ทหารพรานที่ 23 อ.
กันทรลักษ ์

   002/2563  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดบัชัน้
ก าหนด 

   003/2563  

 
 
 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสุนันท์ ค าปลิว ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ 

   

7 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมเวทีน าเสนอผลงาน
ระดับภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา 
2562 

มรภ.ศรีสะเกษ    021/2562  

11 มี.ค. 62 เข้าร่วมประชุมการด าเนินงานการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

   049/2562  

22 พ.ค. 62 เข้าร่วมรับวู๊ดแบดจ์ ขั้นที่ 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

   090/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

12 มิ.ย. 62 เข้าร่วมพิธีรับวุฒิทางลูกเสือ 
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (W.B)  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

   112/2562  

15 ก.ค. 62 เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัดแสดงผลงาน
นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา ในการ
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน 
(Agenda Based) 

โรงเรียนกระแชง    139/25652  

9 ก.ย. 62 การประชุมน าเสนอการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ออกกลางคันของโรงเรียน 

ห้องประชุมชาญ
ประดิษฐ์ สพม.28 

   197/2562  

31ส.ค.-1ก.ย.
62 

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 
หลักสูตร “คณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับยุคของ
ปัญญาประดิษฐ์ (Mathematics 
Computer Science for The Era of 
Artificial Intelligence: AI ) สู่การ
ปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมของ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

มรภ.ศรีสะเกษ    196/2562  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสุนันท์ ค าปลิว ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ 

   

30ก.ย.-1ต.ค.
62 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตการ 
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระบบบริหารสารสนเทศ SESA และ
โปรแกรม SMSS สู่การปฏิบัติเพื่อ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

หอประชุมกิจเจริญ
ไทย รร.ศรีสะเกษ
วิทยาลัย 

   228/2562  

3-4 ม.ค. 63 น าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่เข้า
ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
กรมทหารพรานที่ 
23 อ.กันทรลักษ์ 

   002/2563  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางอชิราภรณ์   ยอดกุลต าแหน่ง  ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ  

   

18 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขีบ
เคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ระดีบมัธยมศึกษา 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

   036/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

18 มิ.ย. 62 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน 
OBECQA 

รร.กันทรารมณ์    115/2562  

13 ก.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเอเม็ท  อาคาร OTOP 
อบจ.ศก. 

   136/2562  

27-28 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และวิทยาการค านวณส าหรับ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

   143/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางอชิราภรณ์   ยอดกุลต าแหน่ง  ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ  
   

2-3 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลข
เร็ว เอเม็ท และซูโดกุ  
บุรีรัมย์ ครั้งที่ 6 

รร.ประโคนชัย  
จ.บุรีรัมย์ 

   154/2562  

12 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานสัปดาห์หนังสือและการ 
เรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ใน
ระหว่างวันที่ 10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   173/2562  

7-8 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงาน 
และคัดเลือกสถานศึกษาแกนน า 
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรด้าน
ทุจริต 

หอประชุม 
นันทพันธ์ สพม.28 

   207/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางวิจิตรา ราศี ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ 

   

9 มี.ค. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา2561และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รางวัล 
IQAAWARDS   
ประจ าปี 2561 

หอประชุม 
นันทพันธ์ 
 สพม.28 

   051/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

18 มิ.ย. 62 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน 
OBECQA 

รร.กันทรารมณ์    115/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางวิจิตรา ราศี ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ 

   

1421 ส.ค. 62 เข้าร่วมขอเชิยประชุมเพ่ือวางแผนและ
เตรียมการเข้าร่วมเวทีศักยภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้ง
ที่ 3 

หอประชุม 
นันทพันธ์  
สพม.28 

   182/2562  

17 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาเพ่ือการสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบรอบสี่ 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   218/2562  

18 พ.ย. 62 เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

หอประชุม 
กันทรวิเชียร  
รร.กันทรลักษ์วิทยา 

   358/2562  

6 ธ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ
ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

ห้องทับทิมสยาม 
โรงแรมสุนีย์ 
แกรนด์ อ.เมือง  
จ.อุบลฯ 

   271/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายบุญร่วม ราศี ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  

   

18 ก.พ. 62 เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลระดับมัธยมศึกษา 

หอประชุม 
นันทพันธ์  
สพม.28 

   036/2562  

9 มี.ค. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา2561และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รางวัล 
IQAAWARDS   
ประจ าปี 2561 

หอประชุม 
นันทพันธ์ 
สพม.28 

   051/2562  

  



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายบุญร่วม ราศี ต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  

   

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

18 มิ.ย. 62 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน 
OBECQA 

รร.กันทรารมณ์    115/2562  

11 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยี
อย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลก
ออนไลน์ 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

   137/2562  

16 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจ าปี 2562 

มรภ.อุบลราชธานี    175/2562  

18 พ.ย. 62 เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

หอประชุมกันทร
วิเชียร รร.กันทร
ลักษ์วิทยา 

   358/2562  

11 ธ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการ
ตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 

   275/2562  

12 ธ.ค. 62 เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 การวาดภาพด้วยโปรแกรม 
paint 

โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 

   279/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายพรทิพย์  นามทองใบ ต าแหน่ง  
ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

   

18 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือขีบเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลระดีบมัธยมศึกษา 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   036/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

9 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมการจัดสรร
งบประมาณปี 2563 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

   135/2562  

22 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมการจัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

   150/2562  

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศลิปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 
69 ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการแข่งขัน
ในจังหวัดศรีสะเกษ 

   286/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

26 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังค าชี้แจ้ง
แนวทางในการด าเนินงานการ
ขอรับเงินอุดหนุน  

ห้องประชุมชาญ
ประดิษฐ์ สพม.28 

   051/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายอุดร  การะเกษ ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ  
   

26 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วย
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2562 

หอประชุมนันทพันธ์ 
 สพม.28 

   037/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายอุดร  การะเกษ ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ  
   

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

14 ส.ค. 62 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
คิดและทักษะวิทยาศาสตร์ 

รร.บึงมะลูวิทยา    180/2562  

16 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจ าปี 2562 

มรภ.อุบลราชธานี    175/2562  

30ก.ย.-1ต.ค.
62 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตการ 
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระบบบริหารสารสนเทศ SESA และ
โปรแกรม SMSS สู่การปฏิบัติเพื่อ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

หอประชุมกิจเจริญไทย 
รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 

   228/2562  

3-4 ม.ค. 63 น าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่เข้า
ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
กรมทหารพรานที่ 23 
อ.กันทรลักษ์ 

   002/2563  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

28-29 ม.ค. 63 เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
ม.อุบลราชธานี 

   012/2563  

18-19 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
ม.อุบลราชธานี 

   033/2563  

26 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการ
สอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2562 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   050/2563  

 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชาต าแหน่ง  
ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

   

7 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมเวทีน าเสนอ
ผลงานระดับภูมิภาค ประจ าปี
การศึกษา 2562 

มรภ.ศรีสะเกษ    021/2562  

26-29 มี.ค. 62 เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง 
จ.นครนายก 

   058/2562  

29-30 เม.ย. 62 เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  

หอประชุมนันทพันธ์ สพ
ม.28 

   072/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

18 มิ.ย. 62 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน 
OBECQA 

รร.กันทรารมณ์    115/2562  

15 ก.ค. 62 เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัด
แสดงผลงานนวัตกรรมเพาะพันธุ์
ปัญญา ในการต้อนรับคณะ
ผู้ตรวจราชการตามนโยบายการ
ตรวจราชการเฉพาะด้าน 
(Agenda Based) 

โรงเรียนกระแชง    139/25652  

27-28 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
วิทยาการค านวณส าหรับ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

หอประชุมนันทพันธ์ สพ
ม.28 

   143/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชาต าแหน่ง  
ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

   

11 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานสัปดาห์หนังสือและ
การเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 
ในระหว่างวันที่ 10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   173/2562  

6 ส.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตัดสิน และชี้แจ้งเกณฑ์การ
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หอประชุมนันทพันธ์ สพ
ม.28 

   209/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและ
เลื่อนวิทยฐานะ 

หอประชุมนันทพันธ์ สพ
ม.28 

    226/2562  

25 ธ.ค. 62 เข้ารับรางวัลเข็มพระพฤหัสบดี 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

สนง.สกสค จ.ศรีสะเกษ    292/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

28-29 ม.ค. 63 เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
ม.อุบลราชธานี 

   012/2563  

18-19 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
ม.อุบลราชธานี 

   033/25663  

 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 

นางศศิวิมล  พุทธวงค์ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ  
   

18 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขีบ
เคลื่อนโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล
ระดีบมัธยมศึกษา 

หอประชุมนันทพันธ์ สพม.
28 

   036/2562  

19 มี.ค. 62 เข้าร่วมประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดอืน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
2562 

หอประชุมนันทพันธ์ สพม.
28 

   050/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสมัมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ ์    095/2562  

1 มิ.ย. 62 เข้าร่วมตรวจนับเงินเดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

สพม.28    103/2562  

18 มิ.ย. 62 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน OBECQA รร.กันทรารมณ ์    115/2562  

24 มิ.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงาน
อัตราก าลังครู ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

สพม.28    118/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการส่งเสริม
และพัฒนาให้ข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

    226/2562  

18 พ.ย. 62 เข้าร่วมในการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสี ่

หอประชุมกันทรวิเชียร  
รร.กันทรลักษ์วิทยา 

   358/2562  

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิป
หัตกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 69  
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการแข่งขันใน 

จังหวัดศรีสะเกษ 

   286/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานท่ีตามระดับชั้นก าหนด    003/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่       ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายโกวิท  วันศรี ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการ     

25 ก.พ. 62 เข้ารับรางวัลเข็มพระพฤหัส 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  

สนง.สกสค. 
จังหวัดศรีสะเกษ 

    041/2562  

26-29 มี.ค. 62 เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง  
จ.นครนายก 

   058/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นายโกวิท  วันศรี ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการ  
   

29-30 เม.ย. 62 เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  

หอประชุมนันทพันธ์ 
 สพม.28 

   072/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

18 มิ.ย. 62 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน 
OBECQA 

รร.กันทรารมณ์    115/2562  

6 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าโครงการและจัดท าแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวพัฒน์แบบมีส่วน 
ร่วมจังหวัดศรีสะเกษ  

รร.กันทรารมณ์    131/2562  

25 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าโครงการและจัดท าแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนวทางมูลมูลนิธิ
ยุวพัฒน์แบบมีส่วนร่วม 
จังหวัดศรีสะเกษ  

ห้องประชุมชาญ
ประดิษฐ์  
สพม.28 

   149/2562  

3 ส.ค. 62 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

หอประชุมนันทพันธ์ 
 สพม.28 

   160/2562  

21 ส.ค. 62 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระ 
สังคมศึกษา 

โรงเรียนก าแพง    186/25652  

22 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศ
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   187/2562  

  



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นายโกวิท  วันศรี ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการ  
   

23 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศ
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   188/2562  

7-8 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ
ผลงาน และคัดเลือกสถานศึกษา
แกนน า กิจกรรมการขับเคลื่อน
หลักสูตรด้านทุจริต 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   207/2562  

6 ส.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตัดสิน และชี้แจ้งเกณฑ์การ
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   209/2562  

14 พ.ย. 62 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบึงมะลู    257/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

7 ก.พ. 63 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดจัดนิทรรศการและการ
แข่งขันตอบปํญหาธรรมะ วัน
มาฆบูชา ประจ าปี 2563 

วัดเจียงอีศรีมงคลา 
วราราม จ.ศรีสะเกษ 

   022/2563  

6 ก.พ. 63 เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัตการจัดท าผลวงานเข้าร่วม
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจ าปี
การศึกษา 2562 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   030/2563  

14 ก.พ. 63 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่น
ใหม่ คิดเป็น ท าเป็น ท าได้ ไม่พ่ึง
ยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา    037/2563  

 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายธรรมนันท์ จันดี ต าแหน่งครูวิทยฐานะ    



ช านาญการ 

15-17 ก.พ. 62 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ
ลูกเสือต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

ค่ายลูกเสือชั่วครา รร.ศรี
รัตนะ 

   031/2562  

22 พ.ค. 62 เข้าร่วมรับวู๊ดแบดจ์ ขั้นที่ 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

   090/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

24-25 ต.ค. 62 เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
การเงิน การบัญชี และ
สินทรัพย์  

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   239/2562  

3-4 ม.ค. 63 น าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่เข้าค่ายพักแรม  
ปีการศึกษา 2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
 กรมทหารพรานที่ 23  
อ.กันทรลักษ์ 

   002/2563  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศน
ศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการ  
   

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

28 พ.ค. 62 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมแกก าลัง
แรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   096/2562  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการ  
   

15 พ.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะ
ด้านอาชีพนักเรียนครอบครัว
ยากจน 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   255/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศน
ศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

28-29 ม.ค. 63 เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
ม.อุบลราชธานี 

   012/2563  

18-19 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
ม.อุบลราชธานี 

   033/25663  

6-7 ก.พ. 63 ออกแนะแนวโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ ต าบลสังเม็ก  
และบริเวณใกล้เคียง 

เขตพ้ืนที่บริการ 
ต าบลสังเม็ก 

   039/2563  

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวปัญจรัตน์  โลมะบรรณ์ ต าแหน่ง  
ครูวิทยฐานะช านาญการ  

   

26-29 มี.ค. 62 เข้าร่วมประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจ าปี
การศึกษา 2561  

ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง 
จ.นครนายก 

   058/2562  

29-30 เม.ย. 62 เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   072/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  



                            รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวปัญจรัตน์  โลมะบรรณ์ ต าแหน่ง  
ครูวิทยฐานะช านาญการ  

   

8-9 มิ.ย. 62 เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สพม.28 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   105/2562  

1 ก.ค. 62 เข้าร่วมมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 
ระดีบเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โรงเรียนก าแพง    123/2562  

6 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
โครงการและจัดท าแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมตาม
แนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์แบบมีส่วนร่าม
จังหวัดศรีสะเกษ 

รร.กันทรารมณ์    131/2562  

25 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
โครงการและจัดท าแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมตาม
แนวทางมูลมูลนิธิยุวพัฒน์แบบมีส่วน
ร่วมจังหวัดศรีสะเกษ  

ห้องประชุมชาญ
ประดิษฐ์  
สพม.28 

   149/2562  

26 ก.ค. 62 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

หอประชุม รร.ไกรภักดี  
จ.ศรีสะเกษ 

   153/2562  

3 ส.ค. 62 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณา
การงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   160/2562  

8-11 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
เสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตปัญหายา
เสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

หอประชุมโรงเรียนค้อ
วังวิทยาคม จ.ยโสธร 

   167/2562  

21 ส.ค. 62 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา   โรงเรียนก าแพง     86/25652  
22 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศโรงเรียน

คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   187/2562  

  



                            รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวปัญจรัตน์  โลมะบรรณ์ ต าแหน่ง  
ครูวิทยฐานะช านาญการ  

   

23 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศโรงเรียน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   188/2562  

7-8 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงาน 
และคัดเลือกสถานศึกษาแกนน า 
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรด้าน
ทุจริต 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   207/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการส่งเสริม
และพัฒนาให้ข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

    226/2562  

14 พ.ย. 62 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบึงมะลู    257/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

6 ก.พ. 63 เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัต
การจัดท าผลวงานเข้าร่วมการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ประจ าปีการศึกษา 2562 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   030/2563  

11-13 ก.พ. 63 น านักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมฝึก
ภาคสนาม 

ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 
มณฑลทหารบกท่ี 25 
จ.สุรินทร์ 

   026/2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

 

  วัน/เดือน/ปี รายการ                  สถานที่     ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวณพัชชนันท์  โพธิวัฒน์  
ต าแหน่ง ครู คศ. 1  

   

 7 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมเวทีน าเสนอ
ผลงานระดับภูมิภาค ประจ าปี
การศึกษา 2562 

มรภ.ศรีสะเกษ   021/2562   

 24 ก.พ.–4 มี.ค.
62 

เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจข้อสอบ O-
NET ป.6 วิชาภาษาไทย
รูปแบบอัตนัย 

โรงแรมเทา-ทอง ม.บูรพา   035/2562   

 2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการ
มอบนโยบายสู่การปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์   095/2562   

 28 มิ.ย. 62 เข้าร่วมประชุมตามโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ห้องประชุม สนง. 
สาธารณสุข 
อ าเภอกันทรลักษ์ 

  122/2562  

10-14 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดผล
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
แนว PISA-LIKE 

ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 
โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล  
จ.อุบลราชธานี 

  133/2562  

15 ก.ค. 62 เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัด
แสดงผลงานนวัตกรรม
เพาะพันธุ์ปัญญา  
ในการต้อนรับคณะผู้ตรวจ
ราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการเฉพาะด้าน (Agenda 
Based) 

โรงเรียนกระแชง   139/2562  

6 ส.ค. 62 เข้ารับคูปองการศึกษา ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
จ.ศรีสะเกษ 

  170/2562  

7-8 ส.ค. 62 เข้าร่วมอบรมแกนน านักเรียน
ให้ค าปรึกษา ประจ าปี 2562 

รพ.กันทรลักษ์   172/2562  

  



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ                  สถานที่     ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวณพัชชนันท์  โพธิวัฒน์  
ต าแหน่ง ครู คศ. 1  

   

14 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การจัดการ
ศึกษาเรียนรวม 

ห้องประชุมชาญประดิษฐ์  
สพม.28 

  215/2562  

11 ธ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
การตัดสินการแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา   275/2562  

13 ธ.ค. 62 เป็นคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 การ
แข่งขันการจัดท าหนังสือเล่ม
เล็ก ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา   282/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศน
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

สถานที่ตามระดับชั้นก าหนด   003/2563 
 

 

27ก.พ.-6มี.ค.63 เข้าร่วมตรวจข้อสอบรูปแบบ
อัตนัย วิชาภาษาไทย O-NET 
ป.6 ปีการศึกษา 2562 

ศูนย์ตรวจข้อสอบ ม.บูรพา  
จังหวัดชลบุร ี

  038/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวจุฑารัตน์  ผิวงาม ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

22 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศ
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางมลูนิธยิุวพัฒน์ 

หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28    187/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวจุฑารัตน์  ผิวงาม ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

23 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศ
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ 

หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28    188/2562  

6 ส.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตัดสิน และชี้แจ้งเกณฑ์การ
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28    209/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้า
ราชครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28     226/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศน
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

สถานที่ตามระดับชั้นก าหนด    003/2563  

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายฉัตรประชา  ทันนา ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

7 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมเวทีน าเสนอ
ผลงานระดับภูมิภาค ประจ าปี
การศึกษา 2562 

มรภ.ศรีสะเกษ    021/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการ
มอบนโยบายสู่การปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

25-26 r.8. 62 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการ
สังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หอประชุมชาญประดิษฐ์    097/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายฉัตรประชา  ทันนา ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

4-13 ก.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน “สพม.28 
เกมส์” 

จังหวัดศรีสะเกษ    130/2562  

15 ก.ค. 62 เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัด
แสดงผลงานนวัตกรรม
เพาะพันธุ์ปัญญา ในการ
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
ตามนโยบายการตรวจราชการ
เฉพาะด้าน (Agenda Based) 

โรงเรียนกระแชง    139/25652  

27-28 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
วิทยาการค านวณส าหรับ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28    143/2562  

25 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัต
กรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน 

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา    151/2562  

16 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  
ประจ าปี 2562 

มรภ.อุบลราชธานี    175/2562  

9 ก.ย. 62 การประชุมน าเสนอการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนออก
กลางคันของโรงเรียน 

ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.
28 

   197/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายฉัตรประชา  ทันนา ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

30ก.ย.-1ต.ค.62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัต
การ บูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระบบบริหาร
สารสนเทศ SESA และ
โปรแกรม SMSS สู่การปฏิบัติ
เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

หอประชุมกิจเจริญไทย 
 รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 

   228/2562  

25 ต.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
บันทึกข้อมูลในระบบฐานกลาง 
(Big Data) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28    240/2562  

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 
69  
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการแข่งขันใน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   286/2562  

23 ธ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสถานศึกษา 
วิชาทหาร 

ห้องอบรม หน่วยฝึกนักศึกษา 
วิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 
25 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

   291/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศน
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

สถานที่ตามระดับชั้นก าหนด    003/2563  

17-19 ก.พ. 63 น านักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วม
ฝึกภาคสนาม 

ค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑล
ทหารบกที่ 25 จ.สุรินทร์ 

   036/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางอันชลี  แก้ววรรณา  ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางอันชลี  แก้ววรรณา  ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

25 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน 

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา    151/2562  

11 ธ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการ
ตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา    275/2562  

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการแข่งขันใน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   286/2562  

12 ธ.ค. 62 เป็นคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 การแข่งขัน
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางการเห็น ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา    284/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้นก าหนด    003/2563  

19-27 ม.ค. 63 เข้าร่วมตรวจข้อสอบรูปแบบ
อัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) 
ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 

ศูนย์ตรวจข้อสอบ ม.
ขอนแก่น 

   017/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวนันทัษภรณ์  พิมพ์พงษ์  ต าแหน่ง  

ครู คศ. 1  

   

26-29 มี.ค. 62 เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง  
จ.นครนายก 

   058/2562  

29-30 เม.ย. 62 เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  

หอประชุมนันทพันธ์ 
 สพม.28 

   072/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวนันทัษภรณ์  พิมพ์พงษ์  ต าแหน่ง  
ครู คศ. 1  

   

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

2 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี ร าลึกพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 

มรภ.ศรีสะเกษ    159/2562 
 

 

7 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี ร าลึกพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์    168/2562  

22 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศโรงเรียน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   187/2562  

23 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศโรงเรียน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   188/2562  

23 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี ร าลึกพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 

มรภ.อุบลราชธานี    189/2562  

30 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี ร าลึกพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 

โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย 

   199/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวพัทธเนติห์  ทองบาง  ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

22 พ.ค. 62 เข้าร่วมรับวู๊ดแบดจ์ ขั้นที่ 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

   090/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

  



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวพัทธเนติห์  ทองบาง  ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

12 มิ.ย. 62 เข้าร่วมพิธีรับวุฒิทางลูกเสือ 
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (W.B)  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

   112/2562  

4-13 ก.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน “สพม.28 เกมส์” 

จังหวัดศรีสะเกษ    130/2562  

21-28 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมภาค 
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 21-28 
ส.ค. 2562 

สนามกีฬาในเขต
เทศบาลเมืองจังหวัดศรี
สะเกษ 

   190/2562  

3 ก.ย. 62 เข้าร่วมออหกข้อสอบรายวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 

รร.ห้วยทับทันวิทยาคม    202/2562  

13-14 พ.ย. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน
กีฬาที่ 3 ประจ าปี 2562 

รร.เฉลิมพระเกียรติ จ.
ศรีสะเกษ 

   254/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

6 ก.พ. 63 เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัต
การจัดท าผลวงานเข้าร่วมการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ประจ าปีการศึกษา 2562 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   030/2563  

13-14 ก.พ. 63 น านักเรียนเข้าร่วมการขางขันกีฬายูโด
ชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษ 

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ จ.ศรีสะเกษ 

   032/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

19 มี.ค. 62 เข้าร่วมประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

หอประชุมนันทพันธ์  
สพม.28 

   050/2562  

  



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

22 พ.ค. 62 เข้าร่วมรับวู๊ดแบดจ์ ขั้นที่ 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

   090/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

1 มิ.ย. 62 เข้าร่วมตรวจนับเงินเดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

สพม.28    103/2562  

12 มิ.ย. 62 เข้าร่วมพิธีรับวุฒิทางลูกเสือ 
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (W.B)  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

   112/2562  

27 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

ห้องประชุมชาญ
ประดิษฐ์  
จ.ศรีสะเกษ 

   155/2562  

24 ส.ค. 62 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ศรีสะเกษ 

   194/2562  

30 ส.ค. 62 การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   198/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการส่งเสริม
และพัฒนาให้ข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

    226/2562  

18 พ.ย. 62 เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

หอประชุมกันทรวิเชียร 
รร.กันทรลักษ์วิทยา 

   358/2562  

6 ธ.ค. 62 เข้ารว่มประชุมโครงการส่งเสริมฯ
ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

ห้องทับทิมสยาม 
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
 อ.เมือง จ.อุบลฯ 

   271/2562  

11 ธ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการ
ตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 

   275/2562  

  



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

12 ธ.ค. 62 เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 

   278/2562  

3-4 ม.ค. 63 น าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่เข้า
ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
กรมทหารพรานที่ 23 
อ.กันทรลักษ์ 

   002/2563  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้น
ก าหนด 

   003/2563  

13 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

ห้องทับทิมสยาม3-3 
ชั้น 5 โรงแรม 
สุนีย์แกรนด์ 

   034/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางณัฐสุดา  สืบวงศ์ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

26-29 มี.ค. 62 เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

ภูเขางามรีสอร์ท อ.
เมือง จ.นครนายก 

   058/2562  

22 พ.ค. 62 เข้าร่วมรับวู๊ดแบดจ์ ขั้นที่ 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

   090/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

1 ก.ค. 62 เข้าร่วมมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โรงเรียนก าแพง    123/2562  

26 ก.ค. 62 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

หอประชุม  
รร.ไกรภักดี  
จ.ศรีสะเกษ 

   153/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางณัฐสุดา  สืบวงศ์ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

11 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานสัปดาห์หนังสือและการ 
เรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ใน
ระหว่างวันที่ 10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   173/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

หอประชุมนันทพันธ ์
 สพม.28 

    226/2562  

14 พ.ย. 62 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบึงมะล ู    257/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดบัชัน้ก าหนด   003/2563  

28-29 ม.ค. 63 เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏบิัติงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
ม.อุบลราชธาน ี

   012/2563  

18-19 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏบิัติงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
ม.อุบลราชธาน ี

   033/25663  

15 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หอประชุมนันทพันธ ์
 สพม.28 

   035/2563  

14 ก.พ. 63 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนรุน่ใหม่ คิดเป็น 
ท าเป็น ท าได้ ไม่พึง่ยาเสพตดิ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา    037/2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวชนัญชิดา  นารี  ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย
สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

1 ก.ค. 62 เข้าร่วมมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 
ระดีบเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โรงเรียนก าแพง    123/2562  

30 มิ.ย. 62 น านักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์นักเรียน
แลกเปลี่ยน  
โครงการ AFS Thailand  

รร.สตรีสิริเกศ    126/2562  

5-7 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจีน รร.ศรีรัตนวิทยา    165/2562  
16 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

งานสัปดาห์หนังสือและการ 
เรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ใน
ระหว่างวันที่ 10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   173/2562  

18 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 
งานสัปดาห์หนังสือและการ 
เรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ใน
ระหว่างวันที่ 10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   173/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการส่งเสริม
และพัฒนาให้ข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

    226/2562  

14 พ.ย. 62 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบึงมะลู    257/2562  

11 ธ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตัดสิน
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 

โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 

   275/2562  

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิปหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการ
แข่งขันใน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   286/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวชนัญชิดา  นารี  ต าแหน่ง ครู คศ. 1     

12 ธ.ค. 62 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 การ
แข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 

   280/2562  

14 ธ.ค. 62 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 การ
แข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก  
ม.4-ม.6 

โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 

   283/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

14 ก.พ. 63 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ 
คิดเป็น ท าเป็น ท าได้ ไม่พ่ึงยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบึงมะลู
วิทยา 

   037/2563  

15 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หอประชุม 
นันทพันธ์  
สพม.28 

   035/2563  

วัน/เดือน/ป ี รายการ สถานที่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวมาลีวัลย์  สมใจต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย
สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

27 ก.ค. 62 เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

มรภ.ศรีสะเกษ    152/2562  

13 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 
งานสัปดาห์หนังสือและการ 
เรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 
 ในระหว่างวันที่ 10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   173/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวมาลีวัลย์  สมใจต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     

6 ก.ย. 62 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมือ
อาชีพ 

หอประชุม  
รร.เฉลิมพระเกียรติ  

   204/2562  

24-25 ต.ค. 62 เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงาน การเงิน การบัญชี และ
สินทรัพย์  

หอประชุม 
นันทพันธ์ สพม.28 

   239/2562  

25-26 พ.ย. 62 เข้าร่วมประชุมโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โรงแรมตักสิลา จ.
มหาสารคาม 

   256/2562  

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิปหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการ
แข่งขันใน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   286/2562  

3-4 ม.ค. 63 น าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่เข้า
ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
กรมทหารพรานที่ 
23 อ.กันทรลักษ์ 

   002/2563  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวปภัสสร  ศรีชัย ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     

24-25 ต.ค. 62 เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงาน การเงิน การบัญชี และ
สินทรัพย์  

หอประชุม 
นันทพันธ์ สพม.28 

   239/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

16 ก.พ. 63 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

หอประชุมโรงเรียน
เบญจะมะมหาราช 
จ.อุบลราชธานี 

   029/2563  

 
 
 
 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     

11-12 พ.ย. 62 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีน 

โรงเรียน 
ศรีรัตนวิทยา 

   251/2562  

5,12,19 ม.ค. 63 น านักเรียนเข้าร่วมการติวภาษาจีน โรงเรียน 
ศรีรัตนวิทยา 

   293/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

7-9 ก.พ. 63 น านักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสอบวัดผลความรู้ระดับ HsK3 

โรงเรียน 
ศรีรัตนวิทยา  

   028/2563  

   วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวชุติมา  ไชยจันทร์  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

11-13 ก.พ. 63 น านักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมฝึก
ภาคสนาม 

ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 
มณฑลทหารบกท่ี 
25 จ.สุรินทร์ 

   026/2563  

16 ก.พ. 63 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา 

หอประชุม
โรงเรียนเบญจะ
มะมหาราช จ.
อุบลราชธานี 

   029/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นายเสกสรร  สายเสนต าแหน่ง พนักงานราชการ     

7 ก.พ. 62 เข้าร่วมประชุมเวทีน าเสนอผลงานระดับ
ภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562 

มรภ.ศรีสะเกษ    021/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่
การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

15 ก.ค. 62 เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัดแสดงผลงาน
นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา ในการต้อนรับ
คณะผู้ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) 

โรงเรียนกระแชง    139/25652  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที ่      ค าสั่งที ่    หมายเหตุ 
นายเสกสรร  สายเสนต าแหน่ง พนักงานราชการ     

13 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 
งานสัปดาห์หนังสือและการ 
เรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ในระหว่าง
วันที่ 10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   173/2562  

16 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจ าปี 2562 

มรภ.อุบลราชธานี    175/2562  

28 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 Thailand 4.0 

หอประชุมแม่ฟ้า
หลวง รร.เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 

   225/2562  

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลป 
หัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการ
แข่งขันใน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   286/2562  

5 ม.ค. 63 น านักเรียนเข้าร่วมการติวภาษาจีน โรงเรียน 
ศรีรัตนวิทยา 

   293/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   003/2563  

18-19 ก.พ. 63 เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ห้องประชุม 201 
ชั้น 2 อาคารศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
ม.อุบลราชธานี 

   
033/25663 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นายทองค า  บุญล้อม ต าแหน่ง พนักงานราชการ     

22 พ.ค. 62 เข้าร่วมรับวู๊ดแบดจ์ ขั้นที่ 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

   90/2562  

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่
การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

รร.กันทรารมณ์    095/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นายทองค า  บุญล้อม ต าแหน่ง พนักงานราชการ     

12 มิ.ย. 62 เข้าร่วมพิธีรับวุฒิทางลูกเสือ เครื่องหมาย
วูดแบดจ์ 2 ท่อน (W.B)  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

   112/2562  

4-13 ก.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน “สพม.28 เกมส์” 

จังหวัดศรีสะเกษ    130/2562  

16 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจ าปี 2562 

มรภ.อุบลราชธานี    175/2562  

14 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล
การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน
สุจริตเพื่อเตรียมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนิน 
งานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

หอประชุมนันทพันธ์ 
สพม.28 

   216/2562  

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิป 
หัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการ
แข่งขันใน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   286/2562  

12 ม.ค. 63 น านักเรียนเข้าร่วมการติวภาษาจีน โรงเรียน 
ศรีรัตนวิทยา 

   293/2562  

3-4 ม.ค. 63 น าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่เข้าค่าย
พักแรม ปีการศึกษา 2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
กรมทหารพรานที่ 23 
อ.กันทรลักษ์ 

   002/2563  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับ 
ชั้นก าหนด 

   003/2563  

                  
วัน/เดือน/ปี 

รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 

นางสาวสุกัญญา  อ าคาคูณ ต าแหน่ง ครูธุรการ    

26-29 มี.ค. 62 เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจ าปี
การศึกษา 2561  

ภูเขางามรีสอร์ท  
อ.เมือง จ.นครนายก 

   058/2562  

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

                  
วัน/เดือน/ปี 

รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 

นางสาวสุกัญญา  อ าคาคูณ ต าแหน่ง ครูธุรการ    

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    
095/2562 

 

2 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายวันรพี 
ร าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

มรภ.ศรีสะเกษ    
159/2562 
 

 

7 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายวันรพี 
ร าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

ศาลจังหวัด 
กันทรลักษ์ 

   
168/2562 

 

23 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายวันรพี 
ร าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

มรภ.อุบลราชธานี    
189/2562 

 

30 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายวันรพี 
ร าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย 

   
199/2562 

 

8 ก.ย. 62 ส่งนักศึกษาชาวต่างชาติ สนามบินดอนเมือง 
กทม. 

   
210/2562 

 

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   
003/2563 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวสาวิตรี  แก้งพวง ต าแหน่ง ครูพ่ีเลี้ยง     

2 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รร.กันทรารมณ์    
095/2562 

 

6 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
โครงการและจัดท าแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์
แบบมีส่วนร่ามจังหวัดศรีสะเกษ 

รร.กันทรารมณ์    
131/2562 

 

25 ก.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
โครงการและจัดท าแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางมูลมูลนิธิ
ยุวพัฒน์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดศรีสะเกษ  

ห้องประชุมชาญ
ประดิษฐ์  
สพม.28 

   
149/2562 

 

  



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นางสาวสาวิตรี  แก้งพวง ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยง    

3 ส.ค. 62 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

หอประชุม 
นันทพันธ์ สพม.28 

   
160/2562 

 

22 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ 

หอประชุม 
นันทพันธ์ สพม.28 

   
187/2562 

 

23 ส.ค. 62 เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นเลิศโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ 

หอประชุม 
นันทพันธ์ สพม.28 

   
188/2562 

 

14 ก.ย. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การจัดเรศึกษาเรียนรวม 

ห้องประชุมชาญ
ประดิษฐ์  
สพม.28 

   
215/2562 

 

12-14 ธ.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิปหัตกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69  
ระหว่างวันที 12-14 ธ.ค. 62 

ศูนย์การจัดการ
แข่งขันใน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   
286/2562 

 

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   
003/2563 

 

                            
วัน/เดือน/ปี 

รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 

นางสาวทิพาพร  วงศ์ค าดี  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง    

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   
003/2563 

 

วัน/เดือน/ป ี รายการ สถานที่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นายสุนา  รัตนะวัน  ต าแหน่ง ช่างไม้ ระดบั ๔    

15 พ.ย. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ 
นักเรียนครอบครัวยากจน 

หอประชุมนันท
พันธ์ สพม.28 

   
255/2562 

 

19 ม.ค. 63 น านักเรียนเข้าร่วมการติวภาษาจีน โรงเรียน 
ศรีรัตนวิทยา 

   
293/2562 

 

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานที่ตาม
ระดับชั้นก าหนด 

   
003/2563 

 

 
 
 

 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที ่ ค าสั่งที่ หมายเหตุ 
นายดนัย  ศรศรี  ต าแหน่ง  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

   

4-8 มิ.ย. 62 เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขต 
ศรีสะเกษ 

   104/2562  

13 มิ.ย. 62 เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัด 

รร.พรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ    114/2562  

4-13 ก.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน “สพม.28 เกมส์” 

จังหวัดศรีสะเกษ    130/2562  

21-28 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมภาค 
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 21-

28 ส.ค. 2562 

สนามกีฬาในเขตเทศบาล
เมืองจังหวัดศรีสะเกษ 

   190/2562  

3-4 ม.ค. 63 น าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
เข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว กรม
ทหารพรานที่ 23 อ.กันทร
ลักษ์ 

   002/2563  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้นก าหนด    003/2563  

  วัน/เดือน/ป ี รายการ            สถานที่      ค าสั่งที่    หมายเหตุ 
นางสาวสุมินตรา  ละนาม ต าแหน่ง  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

   

13 มิ.ย. 62 เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัด 

รร.พรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ    114/2562  

4-13 ก.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน “สพม.28 เกมส์” 

จังหวัดศรีสะเกษ    130/2562  

11 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานสัปดาห์หนังสือและ
การเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 
ในระหว่างวันที่ 10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   173/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้นก าหนด    003/2563  

 
  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปีงบประมาณ 2562 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

  วัน/เดือน/ปี รายการ            สถานที ่      ค าสั่งที ่    หมายเหตุ 
นางสาวนภัสสร  ชัยภักดี ต าแหน่ง  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

   

13 มิ.ย. 62 เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัด 

รร.พรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ    114/2562  

4-13 ก.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน “สพม.28 เกมส์” 

จังหวัดศรีสะเกษ    130/2562  

11 ส.ค. 62 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานสัปดาห์หนังสือและ
การเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 
ในระหว่างวันที่ 10-18 ส.ค. 62 

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  
จ.อุบลราชธานี 

   173/2562  

10 ม.ค. 63 น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถานที่ตามระดับชั้นก าหนด    003/2563  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
  

                1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

                2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

                3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

                4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 

                5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 

                6. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา
ความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                7. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

                8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนและท้องถิ่น 

                10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนดให้ 


