
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
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โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของนางกมลวรรณ สังข์สิงห์ 

 
ที ่ รายการ จ านว

น 
ชม. 

ระหว่างวันที่  สถานที่อบรม/ศึกษาดู
งาน/หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมหลักสูตร “สุจริตไทย” ส ำหรับ
ข้ำรำชกำร ผ่ำนระบบ E-Learning จำก 
www.thaihonesty.org 

6 27 เมษำยน 2562 เครือข่ำยสุจริตไทย 

2 ร่วมโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและ
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้น
สังกัด เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ          
พ.ศ.๒๕๖๒ 

6 27 พฤษภำคม 2562 สมศ. 

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบทำงไกล 
(กลุ่มผู้บริหำร) หลักสูตรกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำร
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยฯ 

10 8-9 มิถุนำยน 2562 สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

4 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบทำงไกล 
(กลุ่มผู้บริหำร) หลักสูตรกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำร     สะ
เต็มศึกษำในระดับปฐมวัยฯ 

15 15-17 มิถุนำยน 2562 สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

5 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดสอบด้วย
บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ “หลักสูตร
กรรมกำรกลำง” 

6 4 สิงหำคม 2526 สทศ. 

6 อบรมโครงกำรโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตร “กำรลดควำมเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชำติ และกำรปรับตัวรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (รหัส
หลักสูตร ๖๒๐๓๗) 

20 16 พฤศจิกำยน 2562 สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

7 ประชุมสัมมนำ กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยกำรศึกษำ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
ครั้งที่ ๑ ภำคใต้ 

12 21-22 พฤศจิกำยน 2562 ส ำนักงำนเลขำธิกำร      
สภำกำรศึกษำ 

 
 

http://www.thaihonesty.org/


 
 

 
ที ่ รายการ จ านวน 

ชม. 
ระหว่างวันที่  สถานที่อบรม/ศึกษาดู

งาน/หน่วยงานที่จัด 
8 ประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 

ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ “กำรประกัน
คุณภำพเพ่ือยกระดับกำรศึกษำไทยใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑” 

6 30 พฤศจิกำยน 2562 สมศ. 

9 ร่วมโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและ
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้น
สังกัด เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

6 18  ธันวำคม  2562 สมศ. 

10  ศึกษำดูงำน กำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพภำยใน และกำรเตรียมควำม
พร้อมเพ่ือรับกำรประเมินภำยนอก รอบ
สี่ จำก สมศ. 

6 17 มีนำคม 2562 โรงเรียนบ้ำนกลำง 
อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 

11 ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัส COVID-19  

6 ๒๘ มีนำคม 2562 โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

12 ผ่ำนกำรเรียนรู้ “กำรเป็นพลเมือง
อินเทอร์เน็ตอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ”   
ที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ กำรระบุควำมเสี่ยงในโลก
ออนไลน์และกำรขอควำมช่วยเหลือ
อย่ำงเหมำะสม ส ำหรับอำยุ ๑๖+ปี 

6 31 มีนำคม 2562 ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิตอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  นางสาวดวงพรทิพย์ ยมโชติ 
 

  
ที ่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 
1 
 
 
 

ได้รับรำงวัล ครูดีของแผ่นดิน โครงกำรเครือข่ำยครู
ดีของแผ่นดิน เจริญรอบตำมเบื้องยุคลบำท 

กระทรวงศึกษำธิกำร 2562 

2 
 
 
 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กำรน ำเสนอผลงำน
นวัตกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมปฐมวัย งำนเสวนำ
วิชำกำร “เปิดบ้ำนนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

3 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับ
เครือข่ำย กำรแข่งขันกิจกรรมมำรยำทไทย ป.4 – 
6 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

4 
 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเครือข่ำย กำรแข่งขันปั้น
ดินน้ ำมัน ปฐมวัย 
 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

5 
 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ระดับ
เครือข่ำย กำรแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดำษ ปฐมวัย 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

6 
 
 
 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเครือข่ำย 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 
 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

7 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 – ป.  
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

8 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กิจกรรม
กำรปั้นดินน้ ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

 



 
 

ที ่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 
9 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ระดับ

เครือข่ำย กำรแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดำษ ปฐมวัย 
เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

10 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเครือข่ำย 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ป.1– ป. 6 
 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

11 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

12 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กิจกรรม
กำรปั้นดินน้ ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

13 ได้รับเกียรติบัตร ให้เป็นครูดีไม่มีอบำยมุข ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

กระทรวงศึกษำธิกำร 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นางสาวชุติมา ชูแสง 

  
ที ่ รายการ จ านวน 

ชม. 
ระหว่างวันที่  สถานที่อบรม/ศึกษาดูงาน/

หน่วยงานที่จัด 
1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบ

ทำงไกล(กลุ่มครูปฐมวัย) 
หลักสูตรกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
บูรณำกำรเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย 
โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 
อย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำในระดับ
ปฐมวัย 
 

25 ชม. 8 – 9  มิถุนำยน และ 
15 – 17 มิถุนำยน พ.ศ. 

2562 

ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร  
เขต 1  
  

2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเฉพำะทำง 
โครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 

12 ชม. 21 - 22  มิถุนำยน    
พ.ศ. 2562   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

3 เวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลำกร
ต้นแบบปฐมวัยจังหวัดชุมพร 
ปีงบประมำณ 2562 

4 ชม. 13 กรกฎำคม   พ.ศ. 
2562 

ณ โรงแรมชุมพรกำร์เด้นส์ 
จังหวัดชุมพร  

4 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญ
ทอง กิจกรรมกำรปั้นดินน้ ำมัน ระดับชั้น 
ปฐมวัย 
 

- 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

5 ได้รับเกียรติบัตร ให้เป็นครูดีไม่มีอบำยมุข 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

- 2562 กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

นางสาวอาริตา หนูแข 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
ชม. 

ระหว่างวันที่  สถานที่อบรม/ศึกษาดู
งาน/หน่วยงานที่จัด 

1 
ศึกษำดูงำน 

- 5-7 กันยำยน 2562 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
กำญจนบุรี รำชบุรี 

2 
ศึกษำดูงำนโรงเรียนบ้ำนกลำง  

- 17 มีนำคม 2562 
โรงเรียนบ้ำนกลำง อ.ท่ำ

แซะ จ.ชุมพร  

3 
กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ                   
ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) รุ่นที่
001/2562 

 3 วัน 28-30 ตุลำคมคม 2562 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดชุมพร 
(โรงเรียนวัดน้อมถวำย) 

4 
 

เหรียญทอง กิจกรรมคัดลำยมือสื่อ
ภำษำไทย ป. 1-3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 19 ปีกำรศึกษำ 2562 

- - เครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง
ชุมพร 4 

5 
 

เหรียญทอง กิจกรรมเรียงร้อยถ้อย
ควำม (กำรเขียนเรื่องจำกภำพ) ป. 1-3 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 19 
ปีกำรศึกษำ 2562 

- -  
เครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง
ชุมพร 4 



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นางสายใจ พรมพิมาน 

 
ที ่ รายการ จ านวน 

ชม. 
ระหว่างวันที่  สถานที่อบรม/ศึกษาดูงาน/

หน่วยงานที่จัด 
1. กำรวิเครำะห์ข้อสอบตอบโจทย์

ควำมส ำเร็จเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต 
NT O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย และคณิตศำสตร์ 

8 ชม. 13 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมมรกต ทวิน          
จ.ชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

นางสาวรังสินี  ร่มรื่น 
 

ที ่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 
1 รำงวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐำนโครงกำร

เครือข่ำยครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตำมเบื้องพระ
ยุคลบำท  

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 2562 

2 รำงวัลเหรียญทอง กำรน ำเสนอผลงำนนวัตกรรม 1 
ครูดี 1 นวัตกรรมกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) งำนเสวนำ
วิชำกำร “เปิดบ้ำนนักคิด ทักษะชีวิต CPN1” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

3 รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
เนื่องในวันครูแห่งชำติ พุทธศักรำช 2563 

ส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงด
เหล้ำ (สคล.) 

2562 

4 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  
กิจกรรมกำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น  
ป.4-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เครือข่ำย ครั้งที่ 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

5 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  
กิจกรรมกำรสร้ำงโปรแกรมกรำฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นป.1-ป.3 งำนศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับเครือข่ำย ครั้งที่ 69 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

6 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  
กิจกรรมกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น  
ป.1-ป.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เครือข่ำย ครั้งที่ 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

7 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  
กิจกรรมกำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ(Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเครือข่ำย ครั้งที่ 69 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมืองชุมพร 
4 

2562 

 
 
 
 

 
 



 
 

ที ่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 
8 รำงวัลครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง 

กิจกรรมกำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสีระดับชั้น 
ป.4-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 69  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

9 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมกำรแข่งขันกำรท ำหนังสือเล่ม
เล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบัเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 69  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

10 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเข้ำร่วม 
กิจกรรมกำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ระดับชั้น ป.1-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 69  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

11 รำงวัลร่วมปลูกต้นไม้ตำมโครงกำรและกิจกรรม
ปลูกต้นไม้และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือ
แผ่นดิน 

2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย 

ที่ รายการ 
จ านวน 

ชม. 
ระหว่างวันที่ 

สถานที่อบรม/ศึกษาดู
งาน/หน่วยงานที่จัด 

1 
ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้น
พ้ืนฐำน O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่  6 

4 27  มกรำคม  2562 
ณ โรงแรมมรกต อ.เมือง   

จ.ชุมพร 

2 

กำรอบรมพัฒนำศักยภำพทักษะกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ
พฤติกรรม อำรมณ์ และกำรเรียนรู้  
(โปรแกรม HERO:B-MOD) รุ่นที่ 1 

16 25-26 มกรำคม 2562 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

3 

กำรประชุมครูวิชำกำรโรงเรียนใน
จังหวัดชุมพร โครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะใน
โรงเรียนด้วยหลักกำร 3RS แบบชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

8 29  มีนำคม 2562 
ณ โรงแรมมรกต อ.เมือง   

จ.ชุมพร 

4 
กำรอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เสริมสร้ำงค่ำนิยมสุจริตและต่อต้ำนกำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  

16 11-12 พฤษภำคม 2562 
ณ โรงแรมลอฟท์ มำเนีย 

บูติค โฮเทล จ.ชุมพร 

5 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำร
ค ำนวณ 

8 3  สิงหำคม  2562 
ณ โรงแรมมรกต อ.เมือง   

จ.ชุมพร 

6 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมโครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรวม 
ประจ ำปี 2562 

16 16-17  กันยำยน 2562 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

7 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร
ยกระดับคุณภำพระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 2562 

8 18  กันยำยน 2562 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

 
  



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นางสาววรรณลิษา ลือชัย 

 
ที่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีที่ได้รับ 
1 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญ

เงิน กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี               
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง
ชุมพร 4 ครั้งท่ี 68  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2561 

2 รำงวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐำนโครงกำร
เครือข่ำยครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตำม
เบ้ืองพระยุคลบำท  

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 2562 

3 รำงวัลเหรียญทอง กำรน ำเสนอผลงำน
นวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 อำชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
งำนเสวนำวิชำกำร “เปิดบ้ำนนักคิด ทักษะ
ชีวิต CPN1” 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

4 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญ
เงิน กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6                
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ครั้งท่ี 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

เครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง
ชุมพร 4 

2562 

5 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพ
ทำงคณิตศำสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3                
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ครั้งท่ี 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

6 รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 เนื่องในวันครูแห่งชำติ                  
พุทธศักรำช 2563 

ส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กร          
งดเหล้ำ (สคล.) 

2563 

  
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นางสาวสุภาวดี แหล่งหล้า 

  
ที ่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 
1 
 

รำงวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐำนโครงกำรเครือข่ำยครู
ดีของแผ่นดิน เจริญรอยตำมเบื้องพระยุคลบำท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 2562 

2 รำงวัลเหรียญเงิน กำรน ำเสนอผลงำนนวัตกรรม 1 
โรงเรียน 1 อำชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ งำนเสวนำวิชำกำร 
“เปิดบ้ำนนักคิด ทักษะชีวิต CPN1” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

2562 

3 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ป.4-6 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 
69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง
ชุมพร 4 

2562 

4 
 
 

รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1  กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิก  ป.1-3 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำเมือง
ชุมพร 4 

2562 

5 รำงวัลเป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น ประจ ำปี 2562 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 2562 

 
 

  



 
 

รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นางสาวจุฬาทิพย์  พลรู้ 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน 

ชม. 
ระหว่างวันที่ 

สถานที่อบรม/ศึกษาดู
งาน/หน่วยงานที่จัด 

1 

กำรอบรมหลักสูตร”กำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ส ำหรับกิจกรรมกำรคิดเชิงค ำนวณใน
กำรแก้ปัญหำ สู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
Coding” 

7  3 สิงหำคม 2562 โรงแรมมรกต จ.ชุมพร 

2 ศึกษำดูงำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกร - 5-7 กันยำยน 2562 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
กำญจนบุรี รำชบุรี 

3 
กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้น
ควำมรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 001/2562 

- 27 ตุลำคม 2562 โรงเรียนวัดน้อมถวำย 

4 
กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้น
ควำมรู้ทั่วไป รุ่นที่ 001/2562  

- 28 – 30 ตุลำคม 2562 โรงเรียนวัดน้อมถวำย 

5 
ศึกษำดูงำนของคณะครูโรงเรียนบ้ำน
หำดทรำยรี 

- 17 มีนำคม 
โรงเรียนบ้ำนกลำง อ.ท่ำ

แซะ จ.ชุมพร  
6 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัล

ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่  2  กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่อง
ร่อนแบบเดินตำมระดับชั้น ป.1-ป.3                   
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 69 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562                         

- 

2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 

7 รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ ระดับชั้น    ป.4-ป.6  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 69 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560                         

- 

2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 

 


