
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่จัด 
หน่วยงานที่

จัด 
หลักฐาน 

1 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 

24-25 
พ.ย.61 

อบรมโครงการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน 
(ผู้ชมผู้ฟัง)ในกิจกรรม
กระจายเสียงและกิจกรรม
โทรทัศน์ 

โรงแรมรีเจ้นท์ 
จังหวัดเพชรบุรี 

ส านักงาน 
กสทช. 

ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม 

2 นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 1-2 ธ.ค.61 

อบรมโครงการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ 
 

โรงแรมพีลูส 
จังหวัด

กาญจนบุรี 

ส านัก
วิทยาศาสตร์

การกีฬา 
กรมพล
ศึกษา 

รายงาน
การอบรม 

3 นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ 
11-16 

พ.ย. 61 

อบรมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 
การศึกษาดูงาน 

จังหวัดสตูล และ
ประเทศ
มาเลเซีย 

สพฐ. 

ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม/
เกียรติบัตร 

4 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นางสาวรุ่งฟ้า ค านึงชาติ 

23 พ.ย. 
61 

น าเสนอผลงานโครงการ
ประกวดโรงเรียนคาร์บอน
ต่ าสู่ชุมชน(ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่บ้าน
นักเรียน) 

การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศ

ไทย 
กฟผ. 

ค าสั่ง/
เกียรติบัตร 

5 นางสาวนิภา  มหาโชต ิ 14 ธ.ค. 61 
อบรมกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ 

โรงแรมราช 
ศุภมิตร จังหวัด
กาญจนบุรี 

ส านักงาน
จัดหางาน 
จังหวัด

กาญจนบุรี 

ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม 

6 คณะครูทุกท่าน 15 ธ.ค. 61 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2561  

ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน 

สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู

กาญจนบุรี 

หนังสือ
ราชการ 

7 
นายบรรจง   ปิ่นปฐม 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 

23 ธ.ค. 61 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การถอดบทเรียนโรงเรียน
แกนน า โรงเรียนสีเขียว 

โรงแรมบียอนด์ 
กรุงเทพฯ 

กฟผ. 
หนังสือ
ราชการ 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่จัด 
หน่วยงานที่

จัด 
หลักฐาน 

8 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 24 ธ.ค. 61 

ประชุมสร้างความเข้าใจ
การด าเนินงานศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน (SP Center)  

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

9 นายบรรจง   ปิ่นปฐม 25 ธ.ค. 61 
ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

ที่ว่าการอ าเภอ
ท่ามะกา 

เทศบาล
ต าบลท่า
มะกา 

หนังสือ
ราชการ 

10 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 9 ม.ค. 62 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์
สอบการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  
(O-NET)  

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

11 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 10 ม.ค. 62 
ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนวัด
เบญพาด 

สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

12 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 

17-21 ม.ค. 62 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าหลักสูตรและ
แผนการจัดท ากิจกรรม
ค่ายห้องเรียนสีเขียว 

โรงแรมบียอนด์ 
สวีท กรุงเทพฯ 

กฟผ. 
หนังสือ
ราชการ 

13 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
นางวนิดา  ทองสุขใส 

27-28 ม.ค. 62 
อบรมครูสะเต็มศึกษา
ระบบทางไกล 

โรงแรมแอมบาส
เดอร์ กรุงเทพฯ 

สพฐ. 

หนังสือ
ราชการ/
ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม 

14 คณะครูผู้ได้รับมอบหมาย 26 ม.ค.62 
ประชุมคณะกรรมการคุม
สอบ (O-NET) 

สฟบ.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

15 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 4 ก.พ. 62 
ประชุมน าส่งเงินสวัสดิการ
ประจ าเดือน มกราคม 
2562  

โรงเรียนวัดเขา
สามสิบหาบ 

กลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
โรงเรียนท่า

มะกา 5 

หนังสือ
ราชการ 

16 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 8 ก.พ. 62 
ประชุมปรับปรุงข้อมูลเขต
รับผิดชอบของโรงเรียน  
อ. ท่ามะกา  

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่จัด 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
หลักฐาน 

17 คณะครูที่ได้รับมอบหมาย 9 ก.พ. 62 
ประชุมกรรมการคุมสอบ
การอ่าน-เขียน ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 ค าสั่ง 

18 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 11 ก.พ. 62 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

19 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 12 ก.พ. 62 
ประชุมประธานสนามสอบ
การอ่าน-เขียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

20 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 4 มี.ค. 62 
ประชุมร่างกรอบการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

21 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 7 มี.ค. 62 
ประชุมผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

วัดทิพย์สุคน
ธาราม 

สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

22 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 11-13 มี.ค. 62 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้อ านวยการในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  

โรงแรมชล
พฤกษ์ จังหวัด

นครนายก 
สพฐ. 

หนังสือ
ราชการ 

23 นางโสภา  ค านา 14 มี.ค. 62 
ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

24 ครูผู้ที่ได้รับมอบหมาย 18 มี.ค. 62 
ประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  

ศาลาประชาคม 
อ.ท่ามะกา 

กกต. ค าสั่ง 

25 นายบรรจง ปิ่นปฐม 21 มี.ค. 62 
ประชุมการใช้โปรแกรม
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 ค าสั่ง 

26 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
นางโสภา  ค านา 

22 มี.ค. 62 
เข้าร่วมประเมินผลงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ระดับเพชร 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 ค าสั่ง 

27 
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 
นายภานุวัฒน์  จันทร์แดง 

25 มี.ค.-30 
เม.ย. 62 

อบรมหลักสูตรผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร 
กองทัพบก  

หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 17  

กองทัพบก 
หนังสือ
ราชการ 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่จัด 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
หลักฐาน 

28 ครูผู้ได้รับมอบหมาย 25 มี.ค. 62  
อบรมการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

ห้องประชุมว่อง
กุศลกิจ โรงเรียน
อนุบาลวัดลูกแกฯ 

โรงเรียน
อนุบาลวัดลูก
แกประชาชนู

ทิศ 

ค าสั่ง 

29 
นายพงศกร  แว่นแก้ว 
นายก าชัย    ยุกติชาติ 

27 มี.ค. 62 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างคุณลักษณะ  
“อยู่อย่างพอเพียง”  

โรงเรียนบ้านท่า
มะกา 

สพป.กจ. 2 
ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม 

30 นายชาติชาย  ฉัตรทอง 28 มี.ค. 62 
อบรมสัมมนากองทุน
พัฒนาไฟฟ้า จ.ราชบุรี  

อาคารดับเพลิง 
เทศบาลต าบลลูก

แก 

กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า 

จ.ราชบุร ี

ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม 

31 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 29 มี.ค. 62 
ประชุมกรรมการการ
เลือกตั้ง 

อบต.สนามแย้ กกต. 
หนังสือ
ราชการ 

32 นางประนอม  ทิมพิทักษ์ 
31 มี.ค. –  
5 เม.ย. 62 

ประชุมพัฒนาคู่มือการ
สอนเวทคณิต 

โรงแรมกานต์มณี
พาเลส กรุงเทพฯ 

สพฐ. 
ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม 

33 นางสาวพิพาพร  สังคุ้ม 1 เม.ย. 62 

ประชุมการวัด
ประเมินผล ส าหรับครู
ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 
1-3  

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม 

34 

นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี  
นายจิรายุ  ปิยภัณฑ์ 
นางสาวภัทรฐินีย์พร  พงศ์วิ
สุวรรณ 

3 เม.ย. 62 
ประชุมระบบ School 
MIS 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม 

35 นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย 8 เม.ย. 62 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบ DMC 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/
รายงาน

การอบรม 

36 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 19 เม.ย. 62 
อบรมสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย 

โรงแรมพีลูส 
จังหวัดกาญจนบุรี 

สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่จัด 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
หลักฐาน 

37 
นางลัดดา  รักงาม 
นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ 

27 เม.ย. 62 

ประชุมโครงการส่งเสริม
ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
2562 

โรงแรมรอยัลได
มอนต์ จังหวัด

เพชรบุรี 
สพฐ. 

ค าสั่ง/
รายงานการ

อบรม 

38 

นางสาวนิภา  มหาโชต ิ
นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์ 
นายก าชัย  ยุกติชาติ 

29-30  
เม.ย. 62 

อบรมโครงการพัฒนา
ครูผู้สอนใน สพป.กจ.2 
ที่สอนไม่ตรงเอก 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
กาญจนบุรี 

ค าสั่ง/
รายงานการ

อบรม 

39 
นายพงศกร  แว่นแก้ว 
นายปองคุณ  พวงปัญญา 

2-3  
พ.ค. 62 

อบรมโครงการพัฒนา
ครูผู้สอนใน สพป.กจ.2 
ที่สอนไม่ตรงเอก 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
กาญจนบุรี 

ค าสั่ง/
รายงานการ

อบรม 

40 

นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นางสาวรุ่งฟ้า  ค านึงชาติ 

31 พ.ค. –  
2 มิ.ย. 62 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่าย 
Green school camp 

เขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กฟผ. ค าสั่ง 

42 

นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นางสาวรุ่งฟ้า  ค านึงชาติ 

7-9 มิ.ย. 62 
เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่าย 
Green school camp 

เขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กฟผ. ค าสั่ง 

43 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
คณะครูระดับปฐมวัยทุกท่าน 

8-9 มิ.ย. 62 

การอบรมผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยผ่านระบบ
ทางไกล ตามโครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

44 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 11 มิ.ย. 62 
ประชุมชี้แจงการ
ประเมินการด าเนินงาน
นโยบาย 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

45 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ 
นางสาวสุพัตรา กสิวัฒนาวุฒิ 

14 มิ.ย. 62 

อบรมโครงการสร้าง
เสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
สถานศึกษา 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่จัด 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
หลักฐาน 

46 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
คณะครูระดับปฐมวัยทุกท่าน 

15-17 มิ.ย. 
62 

การอบรมผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยผ่านระบบ
ทางไกล ตามโครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

                                                                                                                                    
47 

นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย 1 ส.ค.62 

ประชุมปฏิบัติการการ
เผยแพร่การใช้โปรแกรม
แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ 
Offline  

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

48 
นางสาวพิพาพร  สังคุ้ม 
นางสาวณัฐวรา  เที่ยงธรรม 

3-4 ส.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูแกนน า ด้าน
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ (PISA) 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

49 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์ 

15 ส.ค. 62 
ประชุมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)  

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

50 

นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ  
นายชาติชาย  ฉัตรทอง 
นายวิษณุ  ค าจันทร์ 
(นักเรียนจ านวน 3 คน) 

15 ส.ค. 62 
ประชุมเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน  

อบต.ลาดหญ้า 
จ.กาญจนบุรี 

อบต.ลาด
หญ้า 

ค าสั่ง 

51 

นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ 
นางสาวชิดชนก  วันด ี
นางสาวกัลย์นิศา หอมจันทร์ 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 

17-18  
ส.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

52 นางสาวพรพนา  ธุระศรี 
22-24  
ส.ค. 62 

อบรมโครงการชี้ทาง
ศิลป์แด่ครูสู่เยาวชน 
ภาคกลาง/ภาค
ตะวันออก 

จังหวัดชลบุร ี

หอศิลป์คลัง
จัตุรัส 

ร่วมกับศูนย์
ส่งเสริม
ศิลปาชีพ
ระหว่าง
ประเทศ 
(ศศป.) 

รายงานการ
อบรม 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่จัด 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
หลักฐาน 

53 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นางสาวภัทรฐิณีพร พงศ์วิ
สุวรรณ 

24-25  
ส.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 

โรงเรียนบ้านท่า
มะกา  

สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

54 นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
31 ส.ค. – 
1 ก.ย. 62 

อบรมกิจกรรมลดเวลา
เรียน-เพ่ิมเวลารู้ 
(Active Learning) 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

55 นางวนิดา  ทองสุขใส 13 ก.ย. 62 
ประชุมการแช่งขัน
ศิลปหัตถกรรม สาระ
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนวิสุทธรังษี สพฐ. 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

56 นายศุภชัย  สาล ี 13 ก.ย. 62 
ประชุมการแช่งขัน
ศิลปหัตถกรรม สาระ
คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

สพฐ. 
ค าสั่ง/

รายงานการ
อบรม 

57 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 16 ก.ย. 62 
ประชุมโครงการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาสู่
ผู้บริหารดี 4.0 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

58 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
17-18  
ก.ย. 62 

เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา  

เขื่อนวชิราลงกรณ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 

59 
คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูก
แกประชาชนูทิศ 

20 ก.ย. 62 
ประชุมสหกรณ์ 
พบเพื่อนครู 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

โรงเรียนอนุบาล
วัดลูกแก

ประชาชนูทิศ 

สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู

กาญจนบุรี 
ค าสั่ง 

60 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
นางสาวนิภา  มหาโชต ิ
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 

20 ก.ย. 62 
ประชุมการเตรียมพร้อม
รับการประเมินภายนอก
นอกรอบสี่ 

สพป.กจ.2 สพป.กจ.2 
หนังสือ
ราชการ 



 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที่จัด 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
หลักฐาน 

61 นายบรรจง  ปิ่นปฐม 25 ก.ย. 62 

ประชุมสามัญครั้งแรก 
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี  

โรงเรียน 
กาญจนานุเคราะห์ 

สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู

กาญจนบุรี 

หนังสือ
ราชการ 


