
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/สัมมา ประจ าปี พ.ศ.2562 

ของ ครู นางสาวสุทธิดา ศรีสุข 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี เรื่อง ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่จัด หลักฐาน(ถ้ามี 
โปรดระบุ) 

1 1 เม.ย.62 อบรมครูผู้ช่วย โครงการ 
tepe online  

6 ชม. สพป.รบ.เขต 1 เกียรติบัตร 

 

แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/สัมมา ประจ าปี พ.ศ.2562 

ของ ครูพนิดา   อรุณมณี 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี เรื่อง ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่จัด หลักฐาน(ถ้ามี 
โปรดระบุ) 

1 8-9 ส.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ 

  12 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

2 2  ส.ค. 62 โครงการอบรมการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
และปลอดภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

   6 ที่ว่าการอ าเภอบ้านคาและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (TOT) 

 

3 1 เม.ย  62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้ช่วย การใช้ระบบ 
TEPE  Online ครั้งที่ 2 

    6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/สัมมา ประจ าปี พ.ศ.2562 

ของ ครูบุศรา แก่อินทร์ 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี เรื่อง ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่จัด หลักฐาน(ถ้ามี 
โปรดระบุ) 

1 24-25 พ.ค. 
62 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการจัดการศึกษา
เรียนรวมและเรียนร่วม 
หลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัด
กรองคนพิการทาง
การศึกษา” ปีงบประมาณ 
2562 

16 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

-เกียรติบัตร 
-รูปภาพ 

2 7 มิ.ย. 62 อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

รูปภาพ 

3 8-9 ส.ค. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “วิทยาการ
คอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” 
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 

16 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

รูปภาพ 

4 6 ก.ค. 62 อบรมเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย 
โดยวิทยาการจิตอาสา 
904 

8 จิตอาสา 904 รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/สัมมา ประจ าปี พ.ศ.2562 

ของ ครูพรรวินท์ จันทร์หอม 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี เรื่อง ชั่วโมงการ
พัฒนา 

หน่วยงานที่จัด หลักฐาน(ถ้ามี 
โปรดระบุ) 

1. 5 พ.ค. 62 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti-Corruption) 

8 ชั่วโมง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

- วุฒิบัตร 
- ภาพถ่าย 

2. 21 – 22 
ต.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ความเป็นผู้น าด้านการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับ
สถานศึกษา Active 
Learning Workshop 

16 ชั่วโมง สานอนาคตการศึกษา 
CONNECT ED บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 

- วุฒิบัตร 
- ภาพถ่าย 

 

แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/สัมมา ประจ าปี พ.ศ.2562 

ของ ครู...รัชนีกร....ค าทว.ี................. 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี เรื่อง ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่จัด หลักฐาน(ถ้ามี 
โปรดระบุ) 

1 16 มี.ค. 62 การพัฒนาหลักสูตรการ
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
ก่อนแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง
ครูด้วยระบบ TEPE 
Online เป็นฐาน 

08.00-
16.00
น. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ใบเกียรติบัตร 

2 5-6 ส.ค. 62 งานชุมนุมลูกเสือส ารอง
แห่งชาติ ครั้งที่ 1 

2วัน1
คืน 

ส านักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี ใบเกียรติบัตร 

3 23 ส.ค 62 ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 กิจกรรมการประกวด
เล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 

- โรงเรียนบ้านคาวิทยา ใบเกียรติบัตร 

4 22-27 ส.ค. 
62 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดเล่านิทาน

- เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่9 

ใบเกียรติบัตร 



คุณธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่าย 
9 

5 22-27 ส.ค. 
62 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ1 
กิจกรรมการประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่าย 
9 

- เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่9 

ใบเกียรติบัตร 

6 22-27 ส.ค. 
62 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 
กิจกรรมการแข่งขันผูก
เงื่อน เดินทรงตัว โยนบอล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เครือข่าย 9 

- เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่9 

ใบเกียรติบัตร 

7 22-27 ส.ค. 
62 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 
กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่าย 
9 

- เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่9 

ใบเกียรติบัตร 

8 22-27 ส.ค. 
62 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 งานศิลปหัตกรรม

- เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่9 

ใบเกียรติบัตร 



นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เครือข่าย 9 
 
 

9 22-27 ส.ค. 
62 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เครือข่าย 9 

- เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่9 

ใบเกียรติบัตร 

10 18 พ.ย. 62 เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง 
ปั่น ให้ความส าคัญกับ
สุขภาพ “เดิน วิ่ง ปั่น 
บ้านคา บ้านเรา” 

- ที่ว่าการอ าเภอบ้านคา ใบเกียรติบัตร 

 


