รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2562
ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

โ ร ง เ รี ย น ม ะ ข า ม ส ร ร เ ส ริ ญ จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

1. จานวนครูและบุคลากรโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
บุคลากร

พนักงาน
ผู้บริหาร ครูผู้สอน
ราชการ

ปีการศึกษา 2562

1

26

ครูอัตรา
จ้าง

1

เจ้าหน้าที่
พี่เลี้ยง นักการ
ธุรการ
เด็กพิการ ภารโรง
โรงเรียน

3

1

1

พนักงาน
บริการทั่วไป

1

รวมทั้งสิ้น 35 คน

จานวนครูและบุคลากรโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

3%

3%

3%

3%

ผู้บริหาร

3% 3% 3%

ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
79%

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นักการภารโรง
พนักงานบริการทั่วไป

1

2. ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ปัจจุบันโรงเรียนมีจานวนนักเรียนจาแนก ตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้
จานวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้ สิ้น 479 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จาแนกได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
รวม
รวมทั้งสิ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
รวม
รวมทั้งสิ้น

ชาย
19
22
25
66
14
18
25
57
14
25
10
49
172
9
24
33
8
13
21
8
8
16
70

จานวนนักเรียน
หญิง
17
18
15
50
18
17
13
48
20
14
15
49
147
28
17
45
20
7
27
10
8
18
90

รวมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 479 คน

รวม
36
40
40
116
32
35
38
105
34
39
25
98
319
37
41
78
28
20
48
18
16
34
160

หมายเหตุ

100%
80%
60%
36

40

40

32

35

38

34

39

25

37

41

28

20

18

16

40%
20%
0%
ม. 1/1 ม. 1/2 ม. 1/3 ม. 2/1 ม. 2/2 ม. 2/3 ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ม. 4/1 ม. 4/2 ม. 5/1 ม. 5/2 ม. 6/1 ม. 6/2

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

3. การอบรมพัฒนาบุคลากร แยกตามปีงบประมาณ ดังนี้
แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

1

3 ต.ค. 2561

2

เรื่อง

ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6-7 ต.ค. 2561 อบรมโครงการขยายผลทางวิชาการ
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ด้าน
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนเครือข่าย

3

8 ต.ค. 2561

ประชุมกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

4

5 ต.ค. 2561

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

5

6 ต.ค. 2561

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา
สพม.17

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

โรงเรียน
นายายอาม
พิทยาคม
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน
บ่อวิทยาคาร

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

คาสั่งโรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
ที่ 217/2561
คาสั่งโรงเรียน นางโสภิณ ศรีแก้ว
ที่ 218/2561 นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
นายราชัน พานนนท์
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางสาวฤทัยณัฐฏ์ แสงเป๋า
นายปองพล นาคพงษ์
นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
คาสั่งโรงเรียน นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
ที่ 219/2561 นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
คาสั่งโรงเรียน นางฉวี รัชกุล
ที่ 220/2561
คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 221/2561

6

10 ต.ค. 2561

7

9 ต.ค. 2561

8

10 ต.ค. 2561

9

11 ต.ค. 2561

10

30 ต.ค. 2561

สพม.17
ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 68
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 68
โครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วย
หัวใจ กาจัดผักตบชวาในหนองตะพอง
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ การจัดการแข่งขันทักษะ
วิชาการงานมหกรรมฯ

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
ที่ 224/2561

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์
โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นางศิริพร โคตะมา
ที่ 225/2561
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 227/2561

เทศบาลตาบล คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
มะขาม
ที่ 228/2561
เมืองใหม่
สพม.17
คาสัง่ โรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
ที่ 237/2561

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

11

9 พ.ย. 2561

เรื่อง

ประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี
12 29-31 ต.ค. 2561 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนและ
ลดผลกระทบจากการรังแกกัน
13 2 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
14 2 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการตัดสินและ
ครูผสู้ อนการแข่งขันต่อสมการ

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา
สพป.จบ.1
โรงพยาบาล
พระปกเกล้า

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 238/2561
คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 240/2561

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 241/2561

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
ที่ 242/2561

15

3 พ.ย. 2561

16

8 พ.ย. 2561

17

8-9 พ.ย. 2561

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) เพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดการแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน
กิจกรรมแข่งขันราวงมาตรฐาน และ
นาฏศิลป์อนุรักษ์ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการแข่งขันงาน
มหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
“กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น”
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการแข่งขันงาน
มหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่

สพป.จบ.1

คาสั่งโรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
ที่ 248/2561

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางโสภิณ ศรีแก้ว
ที่ 255/2561

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า
ที่ 256/2561

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

18

8 พ.ย. 2561

19

8 พ.ย. 2561

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการแข่งขันงาน
มหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการแข่งขันงาน
มหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา
สพม.17

สพม.17

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

คาสั่งโรงเรียน นางฉวี รัชกุล
ที่ 257/2561 นายกาธร ดิษธรรม
นายสุปัญญา ยังศิริ
นางสาวกนกอร คงโพธิ์
คาสั่งโรงเรียน นายปองพล นาคพงษ์
ที่ 258/2561

20

8-9 พ.ย. 2561

21

13 พ.ย. 2561

22

13 พ.ย. 2561

23

16 พ.ย. 2561

24

13 พ.ย. 2561

25

14 พ.ย. 2561

26

18 พ.ย. 2561

27

22 พ.ย. 2561

การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
“กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภท 3 มิติ”
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการแข่งขันงาน
มหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
“กิจกรรมโครงงานการทดลอง ม.ต้น”
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินครู
ชานาญการ เพื่อเลื่อนเป็นครูชานาญ
การพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินครู
ชานาญการ เพื่อเลื่อนเป็นครูชานาญ
การพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินครู
ชานาญการ เพื่อเลื่อนเป็นครูชานาญ
การพิเศษ
อบรมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทีม
กีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด
จันทบุรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2561
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการแข่งขันงาน
มหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการ
ประกวดขบวนแห่กระทง ในโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
ที่ 259/2561

โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน
สอยดาววิทยา

คาสั่งโรงเรียน นางศิริพร โคตะมา
ที่ 261/2561

โรงเรียน
บ่อวิทยาคาร

คาสั่งโรงเรียน นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
ที่ 266/2561

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางฉวี รัชกุล
ที่ 267/2561 นางสาวกนกอร คงโพธิ์
คาสั่งโรงเรียน นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
ที่ 268/2561

สพม.17

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
ที่ 265/2561

คาสั่งโรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
ที่ 271/2561

เทศบาลตาบล คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
มะขาม
ที่ 272/2561
เมืองใหม่

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

28

23 พ.ย. 2561

เรื่อง
อบรมตามโครงการหลักสูตรพัฒนา

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา
สานักงาน

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ

อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
ปีงบประมาณ 2562
29

23 พ.ย. 2561

30

29 พ.ย. 2561

31

2 ธ.ค. 2561

32

3 ธ.ค. 2561

ปฏิบัติการสอนภาคสนามใน
สถานศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี
ประชุมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการ
สร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน
และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบ
บูรณาการ
อบรมการจัดทา Logbook และจัดทา
เอกสาร ตาม ว.21

ประชุมการตรวจนับนักเรียนระดับ
โรงเรียน
33
7 ธ.ค. 2561
อบรมเรื่อง “การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
34 15-16 ธ.ค. 2561 วิทยากรจิตอาสา โครงการ “เยาวชน
ไทย รู้รักสามัคคี”
35 17 ธ.ค. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการ
ทาวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
36 15-17 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รัก
สามัคคี” ในพื้นที่ภาคตะวันออก
37 18 ธ.ค. 2561 ประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงิน
ทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
38 15 ธ.ค. 2561 อบรมในหัวข้อ “ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา (O-Net) โดยประยุกต์

ตรวจบัญชี
สหกรณ์
จันทบุรี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ราไพพรรณี

ที่ 273/2561

คาสั่งโรงเรียน นางสาวปิยนุช ธรรมสุทธิ์
ที่ 276/2561

สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอมะขาม

คาสั่งโรงเรียน นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
ที่ 277/2561

โรงเรียน
ราชประชา
นุเคราะห์ 48

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 280/2561 นางระวีวรรณ อยู่พูล
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
คาสั่งโรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
ที่ 281/2561 นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
คาสั่งโรงเรียน นางสาววีรลักษณ์เตาะเจริญยิ่ง
ที่ 285/2561

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์
โรงเรียน
ศรียานุสรณ์
วัดคมบาง

คาสั่งโรงเรียน นางสาววัลยา บุญอากาศ
ที่ 289/2561
โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นางระวีวรรณ อยู่พูล
บางละมุง
ที่ 295/2561 นางสุนันท์ หัตถโก
จังหวัดชลบุรี
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นายราชัน พานนนท์
วัดคมบาง
คาสั่งโรงเรียน นางรุ่งนภา เขียวมรกต
ที่ 296/2561 นายปองพล นาคพงษ์
เทศบาลตาบล คาสั่งโรงเรียน นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
โป่งน้าร้อน ที่ 297/2561
โรงเรียน
แหลมสิงห์ฯ

คาสั่งโรงเรียน นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
ที่ 299/2561

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี”

39

27 ธ.ค. 2561

รับฟังคาแนะนาในการทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
40
3 ม.ค. 2562
ประชุมการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปี
การศึกษา 2561
41 3 มกราคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทา
แนวปฏิบัติตามมาตรการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอย
42 3 มกราคม 2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
43

10 ม.ค. 2562

44

11 ม.ค. 2562

45

15 ม.ค. 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรม
กีฬาเพื่อประชาชนอาเภอมะขาม
ประจาปี 2562
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทา
แผน “การงานความรู้ ความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของจังหวัดจันทบุรี”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ไปใช้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562”

46 22-23 ม.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติด และการลดอันตราย
จากการใช้ยาและสารเสพติด โดย
ชุมชนเป็นฐาน
47 24-25 ม.ค. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอก
ห้องเรียน”

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
เบญจมราชูทิศ ที่ 308/2561
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนขลุง
รัชดาภิเษก

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 1/2562 นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นายราชัน พานนนท์
เบญจมราชูทิศ ที่ 2/2562
จังหวัดจันทบุรี
ที่ว่าการ
คาสั่งโรงเรียน นางระวีวรรณ อยู่พูล
อาเภอมะขาม ที่ 3/2562
เทศบาล
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ตาบลปัถวี
ที่ 5/2562 นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
โรงเรียน
โป่งน้าร้อน
วิทยาคม

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 6/2562 นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ

โรงแรม
เอ-วัน พัทยา
จังหวัดชลบุรี

คาสั่งโรงเรียน นางสุนันท์ หัตถโก
ที่ 17/2562 นางโสภิณ ศรีแก้ว
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นายสุปัญญา ยังศิริ
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 19/2562

โรงแรม
เคพีแกรนด์

โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นางโสภิณ ศรีแก้ว
เบญจมราชูทิศ ที่ 27/2562 นายราชัน พานนนท์
จังหวัดจันทบุรี
นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

48

26 ม.ค. 2562

ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้
ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค
ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ศรียานุสรณื

49

7 ก.พ. 2562

โรงเรียน
แหลมสิงห์
วิทยาคม

50

8 ก.พ. 2562

ประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือ การ
นิเทศติดตาม ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ครั้งที่ 1/2562

51

5-12 ก.พ. 2562

นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ

โรงเรียน
วัดคิรีวิหาร
(สมเด็จ
พระวันรัต
อุปถัมภ์)
โรงเรียน

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

คาสั่งโรงเรียน นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
ที่ 28/2562 นางสุนนั ท์ หัตถโก
นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์
นางวีรนุช กณิกนันต์
นางศิริพร โคตะมา
นางโสภิณ ศรีแก้ว
นางสาวจุฑามณี แต้มทอง
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นายกาธร ดิษธรรม
นายสุปัญญา ยังศิริ
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
นางสาวกนกอร คงโพธิ์
นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
นางสาวธนวรรณลิ้มพงษ์สวัสดิ์
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 34/2562 นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 35/2562

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี

สถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี
52

6 ก.พ. 2562

ประชุม Video Conferrences
System

53

20 ก.พ. 2562

อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการน้าดื่มบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท

มัธยมศึกษา ที่ 36/2562
ขนาดเล็ก
จังหวัดจันทบุรี
โรงแรม
คาสั่งโรงเรียน
มณีจันท์
ที่ 38/2562
รีสอร์ท
โรงแรม นิว คาสัง่ โรงเรียน
แทรเวิลลอร์จ ที่ 39/2562
จันทบุรี

นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์
นางวีรนุช กณิกนันต์
นางสาวฤทัยณัฐฏ์ แสงเป๋า
นางสาวปิยนุช ธรรมสุทธิ์

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

54

11 ก.พ. 2562

55

15 ก.พ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)
ประชุมแกนนาครู อย.น้อย จังหวัด
จันทบุรี ครัง้ ที่ 1

56

14 ก.พ. 2562

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมิน
กิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม (Active Learning ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ทักษะอาชีพ
Moderate Class More
Knowledge to Career : MCMK-C)
57 15-19 ก.พ. 2562 ศึกษาดูงานและสัมมนาทางวิชาการ

58 16-17 ก.พ. 2562 อบรม “การสร้างสรรค์ Task อย่างไร
ให้ผู้เรียนสนุกและได้ทักษะ”
ภาษาญี่ปุ่น
59

8-13 พ.ค. 2562

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่าย

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา
โรงเรียนขลุง
รัชดาภิเษก

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

คาสั่งโรงเรียน นางโสภิณ ศรีแก้ว
ที่ 45/2562 นางเหมือนฝัน

สานักงาน
คาสั่งโรงเรียน
สาธารณสุข
ที่ 48/2562
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน
คาสัง่ โรงเรียน
แหลมสิงห์
ที่ 49/2562
วิทยาคม

มหาวิทยาลัย
ราชกัฏ
อุตรดิตถ์
โรงแรมไทปัน
คลองเตย
กรุงเทพมหา
นคร
โรงเรียน

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางมณฑาวีร์ หงส์ทอง
นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
นางสาวกรกนก ดาศรี
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ

คาสั่งโรงเรียน นางสาวปิยนุช ธรรมสุทธิ์
ที่ 52/2562
คาสั่งโรงเรียน นางสาววัลยา บุญอากาศ
ที่ 54/2562

คาสั่งโรงเรียน นางสาววัลยา บุญอากาศ

ประสานงานกิจกรรม โครงการค่าย
ภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มเพื่อพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ในผู้เรียนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ปี 2562 หัวข้อ
“ท่องเที่ยวไทย สบาย สบาย”
60 16-17 ก.พ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
เรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้าง
ชิ้นงานตามแนวคอนสตักชันนิซึม
(Project-Based Learning using
ICT:Constructionist Approach)” ว
61 20-22 ก.พ. 2562 อบรมตามโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยง
62
5 มี.ค. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรม
ลดโลกร้อนภาคประชาชน

ศรีอยุธยา ใน
พระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหา
นคร

ที่ 54/2562

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ราไพพรรณี

คาสั่งโรงเรียน นายสุปัญญา ยังศิริ
ที่ 60/2562

โรงแรม
เดอะไทน์
รีสอร์ท
บางแสน
โรงแรมดี วารี
ดีว่า ริมน้า

คาสั่งโรงเรียน นายสุปัญญา ยังศิริ
ที่ 61/2562

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 62/2562

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

62
63

5 มี.ค. 2562
22 ก.พ. 2562

เรื่อง

ที่ทุกคนทาได้”
ประชุมการจัดทาข้อมูลคะแนน
รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณา
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
64 21,25 ก.พ. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
การดาเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา
65

22 ก.พ. 2562

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 17 กับสถานศึกษาของ
กลุ่มโรงเรียนมัธยมเมืองสุราบายา
อินโดนีเซีย (K3SMPM Surabaya)

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

จังหวัดจันทบุรี
นางสาวกรกนก ดาศรี
สพม.17
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 63/2562

โรงเรียน
เขาสมิง
วิทยาคม
โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 64/2562 นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
คาสั่งโรงเรียน นายกาธร ดิษธรรม
ที่ 68/2562

66

26 ก.พ. 2562

ฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
ประชุมรับฟังแนวทางการจัดทา
ถังขยะเปียก
ประชุมวางแผนการดาเนินการจัด
อบรมให้กับโรงเรียนเครือข่าย

67

27 ก.พ. 2562

68

28 ก.พ. 2562

69

1 , 4 มี.ค. 2562

ร่วมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

70

28 ก.พ. 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการกากับห้องสอบ การ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สพม.17

อาเภอมะขาม
โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกนกอร คงโพธิ์
ที่ 70/2562

คาสั่งโรงเรียน นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
ที่ 75/2562
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 77/2562 นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 78/2562 นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ

โรงเรียน
คิชฌกูฏวิทยา
โรงเรียน
ศรียานุสรณ์
โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นางสาวจุฑามณี พานนนท์
เบญจมราชูทิศ ที่ 79/2562 นางสาวกนกอร คงโพธิ์
จังหวัดจันทบุรี
นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
นางสาวธนวรรณลิ้มพงษ์สวัสดิ์

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

71

2-3 มี.ค. 2562

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกากับห้อง
สอบ การทดสอบระดับชาติ (O-NET)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

72

1 มี.ค. 2562

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

73

8 มี.ค. 2562

ประชุมรับฟังนโยบายและข้อราชการ

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นางสาวจุฑามณี พานนนท์
เบญจมราชูทิศ ที่ 81/2562 นางสาวกนกอร คงโพธิ์
จังหวัดจันทบุรี
นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
นางสาวธนวรรณลิ้มพงษ์สวัสดิ์
อาเภอมะขาม คาสั่งโรงเรียน นางระวีวรรณ อยู่พูล
ที่ 82/2562
สพม.17
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี

74

75

76

77

78

79

80

ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
11-13 มี.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อานวยการ
โรงเรียนในโครงการคุณภาพประจา
ตาบล ระดับมัธยมศึกษา
5 มี.ค. 2562
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
นายภาธรณ์ สิวรรธกุล ครูโรงเรียน
แหลมสิงห์วิทยาคม
13 มี.ค. 2562 อบรมสัมมนาตามโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทาง
วัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
25 มี.ค. 2562 อบรมตามโครงการอบรมมารยาทไทย
จังหวัดจันทบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
19 มี.ค. 2562 ประชุมการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี ครัง้ ที่ 2/2562
25 มี.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานพัฒนา
ระบบงานทะเบียนและการจัดทา
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
28 มี.ค. 2562

อบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ

ที่ 83/2562
สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
ที่ 84/2562 นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม

โรงเรียน
แหลมสิงห์
วิทยาคม

คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 86/2562

วัดใหม่

คาสั่งโรงเรียน นางระวีวรรณ อยู่พูล
ที่ 89/2562

วัฒนธรรม คาสั่งโรงเรียน นางสาวปิยนุช ธรรมสุทธิ์
จังหวัดจันทบุรี ที่ 91/2562
องค์การ
คาสั่งโรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
บริหารส่วน
ที่ 92/2562
จังหวัดจันทบุรี
สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 93/2562 นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นายกาธร ดิษธรรม
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
เบญจมราชูทิศ ที่ 94/2562 นางโสภิณ ศรีแก้ว
จังหวัดจันทบุรี
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

80

28 มี.ค. 2562

เรื่อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
เบญจมราชูทิศ ที่ 94/2562

81 26-27 มี.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็ก จังหวัดจันทบุรี”

82

3 เม.ย. 2562

83

29 เม.ย. 2562

84

1 พ.ค. 2562

85

13 พ.ค. 2562

ประชุมซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
ประชุมประจาเดือนพฤษภาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารการ
ให้บริการสิง่ อานวยความสะดวก สื่อ

จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์เครือข่าย คาสั่งโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่ 95/2562
ขนาดเล็ก
จังหวัดจันทบุรี

สพม.17

โรงเรียน
บางกะจะ
อาเภอมะขาม
โรงเรียนขลุง
รัชดาภิเษก

นางสาวกรกนก ดาศรี
นางโสภิณ ศรีแก้ว
นายราชัน พานนนท์
นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า
นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
นายปองพล นาคพงษ์
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
นายสุปัญญา ยังศิริ
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางสาวจุฑามณี แต้มทอง
นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
นางศิริพร โคตะมา
นางสุนันท์ หัตถโก
นางวีรนุช กณิกนันต์
นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์
นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
นางฉวี รัชกุล
นางสาวกนกอร คงโพธิ์
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นายกาธร ดิษธรรม
นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
นางสาวนัยนา ธนะสูตร
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 97/2562 นางระวีวรรณ อยู่พูล
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 101/2562

คาสั่งโรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
ที่ 101/2562
คาสั่งโรงเรียน นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
ที่ 104/2562 นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

86

87

88

89
90
91

92

93

94

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา (IEP Online)
17-18 พ.ค. 2562 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการทางาน
ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินเงิน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใต้โครงการการป้องกัน
การทุจริต
23-24 พ.ค. 2562 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17
27 พ.ค. 2562 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
แกนนา อย.น้อย จังหวัดจันทบุรี
ปีงบประมาณ 2562
29 พ.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
30 พ.ค. 2562 อบรมและการประชุมหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 พ.ค.-1 มิ.ย. ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยทาง
2562
การเงินและการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
31 พ.ค. 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด
โครงการชุมนุมลูกเสือบาเพ็ญ
ประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทาความดี
รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน”
5-9 มิ.ย. 2562 นานักเรียนร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือ
บาเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทา
ความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน”
5 มิ.ย. 2562
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาเดือนมิถุนายน

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 110/2562

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นายกาธร ดิษธรรม
ที่ 114/2562

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนขลุง
รัชดาภิเษก
โรงเรียนเขา
สมิงวิทยาคม
โรงแรมสตาร์
คอนเวนชั่น
จังหวัดระยอง
สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
ที่ 117/2562

ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ
จังหวัดชลบุรี

คาสั่งโรงเรียน นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
ที่ 134/2562

อาเภอมะขาม

คาสั่งโรงเรียน นางสาววัลยา บุญอากาศ
ที่ 135/2562

คาสั่งโรงเรียน
ที่ 123/2562
คาสั่งโรงเรียน
ที่ 127/2562
คาสั่งโรงเรียน
ที่ 128/2562

นางสุนันท์ หัตถโก
นายกาธร ดิษธรรม
นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม

คาสั่งโรงเรียน นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
ที่ 133/2562

95 15-16 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน (มหิดลวิทยานุสรณ์)

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นางสาววัลยา บุญอากาศ
ที่ 136/2562

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่
96

97

98

99

100

101

102

103

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

15-16 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน (มหิดลวิทยานุสรณ์)
11 มิ.ย. 2562 ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
15-16 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน (มหิดลวิทยานุสรณ์)
15-16 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน (มหิดลวิทยานุสรณ์)
15-16 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน (มหิดลวิทยานุสรณ์)
11 มิ.ย. 2562 ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
12 มิ.ย. 2562 ร่วมรับการนิเทศ กากับ และติดตาม
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม
26-28 มิ.ย. 2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ
พิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

104 15-16 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและการจัดการ

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
ที่ 137/2562

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 140/2562

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นายราชัน พานนนท์
ที่ 142/2562

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
ที่ 143/2562

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นางโสภิณ ศรีแก้ว
ที่ 144/2562

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นายสุปัญญา ยังศิริ
ที่ 149/2562

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นายกาธร ดิษธรรม
ที่ 150/2562

อุทยาน
แห่งชาติ
น้าตกพลิ้ว
โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
ที่ 151/2562
คาสั่งโรงเรียน นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า
ที่ 153/2562

เรียนการสอน (มหิดลวิทยานุสรณ์)
105 15-16 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน (มหิดลวิทยานุสรณ์)
106 13-15 มิ.ย. 2562 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็ก
และเยาวชนอาเภอท่าใหม่ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายสภาเด็กและ
เยาวชน
107 21 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมสาคัญที่อยู่

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นายปองพล นาคพงษ์
ที่ 154/2562

ศูนย์การ
คาสั่งโรงเรียน นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
เรียนรู้อัสสัม ที่ 155/2562
ชันศรีราชา
จังหวัดจันทบุรี
ปตท. จากัด คาสัง่ โรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

108

12 มิ.ย. 2562

เรื่อง

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
109 17-22 มิ.ย. 2562 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรกิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด
110 15-16 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน (มหิดลวิทยานุสรณ์)
111 16-22 มิ.ย. 2562 ปฏิบัติหน้าที่รองประธานฝ่ายสถานที่
รองผู้อานวยการฝึก และวิทยากรใน
การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
112 18 มิ.ย. 2562 อบรมงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี
ค่ายลูกเสือ
จังหวัดตราด
โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
ที่ 158/2562

ค่ายลูกเสือ
จังหวัดตราด

คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 156/2562

113 20-22 มิ.ย. 2562 อบรมดาเนินการกิจกรรมปลูกฝังและ
สร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17
114 29 มิ.ย. 2562 ประชุมโครงการมหกรรมวิชาการจันท
บูร 2562 (ECU CHAN FAIR 2019)
กิจกรรมการแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

สพม.17

สพม.17

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นายสุปัญญา ยังศิริ
ที่ 161/2562
คาสั่งโรงเรียน นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
ที่ 162/2562

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 164/2562 นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า
นางสาวกนกอร คงโพธิ์
คาสั่งโรงเรียน นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
ที่ 169/2562

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 174/2562 นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
นางวีรนุช กณิกนันต์
นางโสภิณ ศรีแก้ว

วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่
69

115

6 ก.ค. 2562

116

28 มิ.ย. 2562

สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ ประจาปีการศึกษา
2562
ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินตนเองตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 61

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

นางศิริพร โคตะมา
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นายกาธร ดิษธรรม
นางสาวกนกอร คงโพธิ์
นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 176/2562 นางระวีวรรณ อยู่พูล
นางวีรนุช กณิกนันต์

โรงเรียนตราด คาสั่งโรงเรียน นางสุนันท์ หัตถโก
สรรเสริญ
ที่ 177/2562 นายกาธร ดิษธรรม
วิทยาคม

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

117

1 ก.ค. 2562

เรื่อง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาเดือนกรกฎาคม
118 18-20 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา
บุคลากร

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา
อาเภอมะขาม
โรงเรียน
มะขาม
สรรเสริญ

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

คาสั่งโรงเรียน นางสาววัลยา บุญอากาศ
ที่ 178/2562
คาสั่งโรงเรียน นางระวีวรรณ อยู่พูล
ที่ 187/2562 นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์
นางรุ่งนภา เขียวมรกต
นางฉวี รัชกุล
นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
นางสุนันท์ หัตถโก
นางวีรนุช กณิกนันต์
นางศิริพร โคตะมา
นางโสภิณ ศรีแก้ว
นางมณฑาวีร์ หงษ์ทอง
นางสาวจุฑามณี แต้มทอง
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ

119

3 ก.ค. 2562

120

5 ก.ค. 2562

121

7 ก.ค. 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน
วอลเลย์บอลในร่มชิงแชมป์จงั หวัด
จันทบุรี
ประชุมการแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 69 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยและ
ผู้บริหารสถานศึกษา

สมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด
จันทบุรี
สพม.17

สพม.17

นายกาธร ดิษธรรม
นายสุปัญญา ยังศิริ
นายปองพล นาคพงษ์
นางสาวกนกอร คงโพธิ์
นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
นางสาวนัยนา ธนะสูตร
นางสาววีรลักษณ์เตาะเจริญยิ่ง
Mr.Kenneth Donkon
คาสั่งโรงเรียน นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
ที่ 181/2562
คาสั่งโรงเรียน นายกาธร ดิษธรรม
ที่ 183/2562

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 184/2562

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

122

9 ก.ค. 2562

123

10 ก.ค. 2562

ประชุมเรื่อง การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
จันทบุรี และเรื่องจัดส่งผลงานของ
มูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ม.บ.ม.ท.)
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินด้านที่
1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ในการ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครู

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

ศูนย์เครือข่าย คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
โรงเรียน
ที่ 186/2562
มัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน
หนองตาคง
พิทยาคาร

คาสั่งโรงเรียน นางศิริพร โคตะมา
ที่ 189/2562

124

10 ก.ค. 2562

125

10 ก.ค. 2562

126

10 ก.ค. 2562

127

11 ก.ค. 2562

128

11 ก.ค. 2562

129

13 ก.ค. 2562

130

18 ก.ค. 2562

ชานาญการ
ประชุมประชาคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ประชุมโครงการดาเนินงาน เรื่องสาร
เสพติด เหล้า บุหรี่
ประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการศึกษาภายใต้
การบูรณาการเชิงพื้นที่
ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
ร่วมการบันทึกเทป “รายการซีทีวี
ทอล์ค” เรื่อง เครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้ง
ชันโรงตามระบบส่งเสริมการเกษตร
อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายนักบินน้อย
สพฐ.

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญ
การพิเศษ
131 18-20 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2562
132

19 ก.ค. 2562

ร่วมโครงการลงนามความร่วมมือ เชิด
ชูเกียรติสถานประกอบการและแนะ

เทศบาลตาบล คาสั่งโรงเรียน
มะขาม
ที่ 190/2562
โรงเรียน
คาสัง่ โรงเรียน
เนินทราย
ที่ 191/2562
วิทยาคม
สพม.17
คาสัง่ โรงเรียน
ที่ 192/2562

นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
นายสุปัญญา ยังศิริ
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 193/2562 นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
สถานีโทรทัศน์ คาสั่งโรงเรียน นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า
CTV
ที่ 194/2562
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นายปองพล นาคพงษ์
เบญจมราชูทิศ ที่ 196/2562
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นางศิริพร โคตะมา
ศรียานุสรณ์ ที่ 197/2562

โรงเรียน
มะขาม
สรรเสริญ
โรงแรม
สบายดีรีสอร์ท

คาสั่งโรงเรียน นายปองพล นาคพงษ์
ที่ 200/2562
คาสั่งโรงเรียน นายราชัน พานนนท์
ที่ 201/2562

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

133

25 ก.ค. 2562

เรื่อง
ประชุมใหญ่ระดับจังหวัด เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนตามแนว
เส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก งาน
บริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

จังหวัดจันทบุรี คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 202/2562

เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางคู่
สายชุมทางศรีราชา-ระยองและมาบตา
พุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่
134 26-27 ก.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”
135

136

137
138

139

140

25 ก.ค. 2562

ประชุมใหญ่ระดับจังหวัด เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนตามแนว
เส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก งาน
บริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางคู่
สายชุมทางศรีราชา-ระยองและมาบตา
พุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่
23-25 ส.ค. 2562 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณเชิง
บูรณาการ
1 ส.ค. 2562
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาเดือนสิงหาคม
30-31 ก.ค. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาการคานวณตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง Active
Learning
1-3 ส.ค. 2562 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้วยศักยภาพครูและบุคลากร
ของชมรมครูและบุคลากรทางการศึกา
อาเภอมะขาม
31 ก.ค.-1 ส.ค. สัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การ
2562
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 203/2562 นางระวีวรรณ อยู่พูล
นางวีรนุช กณิกนันต์
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นายกาธร ดิษธรรม
จังหวัดจันทบุรี คาสั่งโรงเรียน นางสาววัลยา บุญอากาศ
ที่ 205/2562

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกนกอร คงโพธิ์
ที่ 206/2562 นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม

อาเภอมะขาม

คาสั่งโรงเรียน นางสาววัลยา บุญอากาศ
ที่ 207/2562
คาสั่งโรงเรียน นายสุปัญญา ยังศิริ
ที่ 209/2562 นายปองพล นาคพงษ์

โรงเรียน
ท่าใหม่
“พูลสวัสดิ์
ราษฎร์นุกูล”

ชมรมครูและ คาสั่งโรงเรียน
บุคลกรทาง ที่ 210/2562
การศึกษา
อาเภอมะขาม
เขตสุขภาพจิต คาสัง่ โรงเรียน
ที่ 6
ที่ 212/2562

นางฉวี รัชกุล
นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
นางสาวจุฑามณี แต้มทอง
นายสุปัญญา ยังศิริ

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

ชั่วโมง หน่วยงานที่

หลักฐาน

ชื่อ – ชื่อสกุล

การ
พัฒนา
141

31 ก.ค. 2562

142

2 ส.ค. 2562

143

6 ส.ค. 2562

144

14 ส.ค. 2562

145

16 ส.ค. 2562

ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราวความสาเร็จ
สพม.17 สู่วิถีคุณภาพ Success
Story SESA 17 Symposuim : S-SS-S 2019”
ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนโครงการตารวจประสาน
โรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน)
ประชุมรับฟังนโยบายของหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน

อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันเผชิญ
เหตุฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม
จังหวัดจันทบุรี ประจาปี 2562
146 17 ส.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
Offline ตามกระบวนงานคู่มือสาหรับ
ประชาชนระดับสถานศึกษา
147 31 ส.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
148 24-25 ส.ค. 2562 อบรมโครงการพัฒนาครูในโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการ
เข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 3 (บรรจุปี พ.ศ.
2561) โดยความร่วมมือของเครือข่าย

จัด

(ถ้ามี
โปรดระบุ)

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
ที่ 213/2562

สถานี
ตารวจภูธร
มะขาม
หน่วยฝึก
นักศึกษา
วิชาทหาร
มณฑลหารบก
ที่ 19 จังหวัด
สระแก้ว
ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
เขต 17
เรือนจา
จังหวัดจันทบุรี

คาสั่งโรงเรียน นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
ที่ 214/2562 นายสุปัญญา ยังศิริ

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์

คาสั่งโรงเรียน นายสุปัญญา ยังศิริ
ที่ 227/2562 นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม

คาสั่งโรงเรียน นายปองพล นาคพงษ์
ที่ 219/2562

คาสั่งโรงเรียน นายปองพล นาคพงษ์
ที่ 225/2562

คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 226/2562 นางสุนันท์ หัตถโก

โรงเรียน
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกนกอร คงโพธิ์
เบญจมราชูทิศ ที่ 230/2562
จังหวัดจันทบุรี

เครือข่าย
สถาบันอุดมศึ
กษาภาค
ตะวันออก

คาสั่งโรงเรียน นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม
ที่ 231/2562

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

149

26 ส.ค. 2562

150

29 ส.ค. 2562

151

3 ก.ย. 2562

152

20 ก.ย. 2562

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา
2562 ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่ม
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คา
ขวัญอาเภอมะขาม ครั้งที่ 1
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ในงานนิทรรศการ Success Story
SESA 17 Symposium : S-S-S-S
2019
ประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมพลศึกษา
จังหวัดจันทบุรี

153

10 ก.ย. 2562

154

13 ก.ย. 2562

155

18 ก.ย. 2562

156

17 ก.ย. 2562

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและร่วมประชุม
การจัดทาข้อมูลการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษา
อบรมส่งเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน
ศึกษาต่อทางอาชีวศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินด้านที่
1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญ
การ
ประชุมวางแผนการดาเนินงานของ

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

โรงเรียน
ท่าใหม่
“พูลสวัสดิ์
ราษฎร์นุกูล"

คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 232/2562

อาเภอมะขาม

คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 240/2562
คาสั่งโรงเรียน นางศิริพร โคตะมา
ที่ 249/2562 นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นายกาธร ดิษธรรม
นายสุปัญญา ยังศิริ
นางสาวกนกอร คงโพธิ์
คาสั่งโรงเรียน นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
ที่ 251/2562

สพม.17

ชมรม
พลศึกษา
จังหวัดจันทบุรี
สพม.17
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 252/2562

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน

คาสั่งโรงเรียน นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
ที่ 255/2562
คาสั่งโรงเรียน นางศิริพร โคตะมา
ที่ 258/2562

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี
157 19-20 ก.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แหลมสิงห์
วิทยาคม
สพม.17

ที่ 259/2562 นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกนกอร คงโพธิ์
ที่ 265/2562 นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด
นายวันเฉลิม รอดบาเรอ
นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม

แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

158

20 ก.ย. 2562

ประชุมข้อราชการศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
จันทบุรี

159

19 ก.ย. 2562

160

27 ก.ย. 2562

161

30 ก.ย.-1 ต.ค.
2562

162

27 ก.ย. 2562

ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
การออมแห่งชาติ แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและ
ซักซ้อมการประเมินให้กับสถานศึกษา
ที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่
รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัล “ชนะเลิศ” นิทรรศการ “ร้อย
เรื่องราวความสาเร็จ สพม.17 สู่วิถี
คุณภาพ : Success Story SESA 17
Symposium :S-S-S-S 2019”

ชั่วโมง
หน่วยงานที่
การ
จัด
พัฒนา

หลักฐาน
(ถ้ามี
โปรดระบุ)

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 266/2562

ศูนย์เครือข่าย
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก
จังหวัดจันทบุรี
ศาลากลาง คาสั่งโรงเรียน นางระวีวรรณ อยู่พูล
จังหวัดจันทบุรี ที่ 267/2562

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นางสาวกรกนก ดาศรี
ที่ 274/2562

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นายกาธร ดิษธรรม
ที่ 275/2562 นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม

สพม.17

คาสั่งโรงเรียน นายกาธร ดิษธรรม
ที่ 276/2562

