
ล ำดับ ช่ือ-สกุล วัน เดือน ปี เร่ือง สถำนท่ี หน่วยงำนท่ีจัด ช่ัวโมงอบรม

1 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ		ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ

โรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

3. นางมะลิ  ศรีสารคาม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

4. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

5. นายสมบัติ  เพ็งนาม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

6. นางกุลฤดี  ช้ินเขมจารี			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

7. นายอภิชาติ  จันหัวนา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

21/1/2565 เข้าศึกษาดูงานการด าเนินงาน

ห้องเรียนคุณภาพและการจัด

บรรยากาศ ในสถานศึกษา

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา  อ าเภอ

น ้าพอง

จังหวัดขอนแก่น 8

2 1. นายศิวกร  ไชยกุมาร	  	ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นายธงชัย  ทองสุพล		ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

8/1/2565 ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     

                พระศรีนครินทร์ 

ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด 8

3 1. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ	  	ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

4-6/3/2565 โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอก

การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”

โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น  อ าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด

ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 8

4 นายอภิชาติ  นระศาสตร์	  	ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 11/3/2565 อบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพ

ร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด

ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

24

5 นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์	  ต าแหน่ง  ครู คศ. 1 7/3/2565 ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ก ากับนักศึกษา

 วิชาทหาร รุ่นท่ี 47

อาคาร รร.รด.ศศท. ถนนวิภาวดี     

                เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร

มณฑลทหารบก  ท่ี 27 312

รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี พ.ศ. 2565

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด



6 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต	  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

2. นายสมบัติ  เพ็งนาม	ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

3. นายอภิชาติ  จันหัวนา	ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

4. นางมะลิ  ศรีสารคาม	ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

5. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ	ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

6. นางกุลฤดี  ช้ินเขมจารี		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

30/3/2565-

1/4/2565

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 

“การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้น

 สพฐ. สู่การพัฒนาสถานศึกษาวิถี

ใหม่ วิถีคุณภาพ”

โรงแรมอัศวรรณ  อ าเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย

สมาคมผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา     

            จังหวัดร้อยเอ็ด

12

7 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต	  		ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

2. นายศิวกร  ไชยกุมาร			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

3. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

4. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

5. นายธงชัย  ทองสุพล			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

6. นายช านาญพงษ์  โชติรัตน์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

7. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม		ต าแหน่ง  ครู คศ. 1

3-4/4/2565 รับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 

รุ่นท่ี 12

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย

16



8 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ		ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ

โรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต	  		ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

3. นายวิชญะ  ปัญญา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

4. นางกุลฤดี  ช้ินเขมจารี			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

5. นายสรวิชญ์  บุตรพรม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

6. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

7. นายศุภณัฐ  รัตนแสง			ต าแหน่ง  ครู คศ.1

8/4/2565 การนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพ่ือให้

เห็นสภาพจริง              ของการ

เตรียมความพร้อมในการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนโครงการ

วิทยาศาสตร์พลังสิบ

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อ าเภอ

เสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด 14

9 1. นายช านาญพงษ์  โชติรัตน์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

2. นายธงชัย  ทองสุพล			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

7-8/4/2565 ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ

พร้อมพนักงานขับรถ

โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 16

10 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

2. นางมะลิ  ศรีสารคาม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

3. นายอภิชาติ  จันหัวนา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2-4/5/2565 ประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา

โรงเรียนของโรงเรียนในเครือเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

ณ  ศูนย์ประชุมราชมงคลชมคล่ืน 

หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

24

11 นายอภิชาติ  นระศาสตร์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 2-12/5/2565 เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด 88

12 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

2. นางมะลิ  ศรีสารคาม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

3. นายอภิชาติ  จันหัวนา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

5-7/5/2565 เร่ือง กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม

เครือข่ายโดยฟุตบอลหน่วยงานใน

สังกัดและนอกสังกัด

สนามฟุตบอลโรงเรียนวิสุทธรังษี  

จังหวัดกาญจนบุรี

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  

ร้อยเอ็ด

24

13 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

2. นายธงชัย  ทองสุพล			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

3. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

4. นายศุภณัฐ  รัตนแสง			ต าแหน่ง  ครู คศ. 1

9/5/2565 ร่วมรับฟังการช้ีแจงความร่วมมือ

ทางวิชาการ

ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

8



14 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

2. นายสมบัติ  เพ็งนาม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

3. นายอภิชาติ  จันหัวนา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

16-17/5/2565  โครงการส่งเสริมโอกาสการเปล่ียน

ท่ีเรียน                   ปีการศึกษา 

2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

16

15 1. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา			ต าแหน่ง  ครู คศ. 1

23/5/2565 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การเขียนรายงานผลงานโรงเรียนวิถี

พุทธ

ห้องประชุมอินทนิล ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

16 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ	  		ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ

โรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต				ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

3. นายชูชาติ  บุญบรรลุ				ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

4. นายวีรพันธ์ุ  จิตรมานะ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

5. นายนิคม  จันทะโสม				ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

6. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

พิเศษ

7. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

8. นายศุภณัฐ  รัตนแสง				ต าแหน่ง  ครู คศ.1

9. นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์			ต าแหน่ง  ครู คศ.1

10. นางสาวลลิตา  ลิรัมย์				ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

4-5/6/2565 การอบรมขยายผลฯ ครูโรงเรียน

เครือข่าย

ห้องประชุม 101 ปี อาคาร 7 

โรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา 16

17 นายช านาญพงษ์  โชติรัตน์			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 23/5/2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้โรงเรียน 

ในการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง

โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อ าเภอ

โพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด 8



18 นายอภิชาติ  จันหัวนา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 23/5/2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้โรงเรียน 

ในการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง

โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อ าเภอ

โพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด 8

19 นายวิชญะ  ปัญญา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 2-4/6/2565 ร่วมกิจกรรม “โครงการยกระดับ

ทักษะโค้ดด้ิง สู่การสร้างสรรค์

โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด

มหาสารคาม

ส านักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

32

20 นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 13/6/2565 การจัดท าข้อมูลเกษียณอายุราชการ

 ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มบริหาร งานการเงินและ

สินทรัพย์ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

21 1. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์			ต าแหน่ง  ครู คศ. 1

2. นายวุฒิชัย  นาสุริวงค์				ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

3. นายสนใจ  สาวิสิทธ์ิ				ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ

6-7/7/2565 โครงการส่งเสริมศักยภาพ            

ผู้น านักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ  จังหวัด

สมุทรปราการ

หน่วยอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 

และศิลปกรรมท้องถ่ิน

จังหวัดร้อยเอ็ด

8

22 นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 30/6/2585 อบรมผู้น าด้านการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     

                พระศรีนครินทร์ 

ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด 16

23 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

2. นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู		ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน

3. นายอภิชาติ  จันหัวนา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

8-9/7/2565 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่ 

สามัญประจ าปี 2564

ริเวอร์วิว รีสอร์ท  อ าเภอโขงเจียม  

จังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา

16



24 1. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

2. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม		ต าแหน่ง  ครู คศ.1

3. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา			ต าแหน่ง  ครู คศ.1

4. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ		ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย

5. นางสาวลลิตา  ลิรัมย์			ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

9-13/7/2565 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและ

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตร

ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 ร้อยเอ็ด

ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

24

25 นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์		ต าแหน่ง  ครู คศ.1 11/7/2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ Active Learning

 ประจ าปี 2565

โรงแรมเอ็มแกรนด์  อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

26 1. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นายธงชัย  ทองสุพล			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

3. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม		ต าแหน่ง  ครู คศ.1

4/7/2565 ร่วมจัดนิทรรศการ ในการประเมิน

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี

 2564

หอประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษา ตามอัธยาศัยอ าเภอ

จตุรพักตรพิมาน  อ าเภอจตุรพักตร

พิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

8

27 นายอภิชาติ  นระศาสตร์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 29/7/2565-

10/8/2565

ควบคุมดูแลนักเรียนการแข่งขันกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 37 “พัทลุง

เกมส์”

จังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 104

28 นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 27/7/2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนว

ทางการประเมิน PISA เตรียมความ

พร้อมรับการประเมิน PISA 2022

ห้องเอ็มแกรนด์บอลลูน  

โรงแรมเอ็มแกรนด์  อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8



29 1. นายศุภณัฐ  รัตนแสง				ต าแหน่ง  ครู คศ.1

2. นางสาวพรพิชญา  โพธ์ิพันธ์ุ			ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย

27/7/2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนว

ทางการประเมิน PISA เตรียมความ

พร้อมรับการประเมิน PISA 2023

ห้องเอ็มแกรนด์บอลลูน  

โรงแรมเอ็มแกรนด์  อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

30 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

2. นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู		ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน

3. นางมะลิ  ศรีสารคาม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

4. นายอภิชาติ  จันหัวนา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

31/7/2565-

2/8/2565

จัดท าแผนการด าเนินการประชุม

ใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

  กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรุงเทพมหานคร24

31 1. นายธงชัย  ทองสุพล			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

2. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม		ต าแหน่ง  ครู คศ.1

3. นายชลธี  สุราเมฆ ต าแหน่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู

5/8/2565 ร่วมชมกิจกรรมศาลจ าลอง ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด 8

32 1. นายธิบดี  เพชรสม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นายศุภณัฐ  รัตนแสง			ต าแหน่ง  ครู คศ. 1 

3. นางสาวพรพิชญา  โพธ์ิพันธ์ุ		ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย

5/8/2565 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาทักษะการ

คิดข้ันสูง ในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ 

“เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แห่งการเรียนรู้”

ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์

การ์เด้น  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8



33 นายวิชญะ  ปัญญา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 10-11/8/2565 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ

ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือ

เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (OBEC Content 

Center)

ห้องศรีจันทร์  โรงแรมเจริญธานี 

จังหวัดขอนแก่น

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

16

34 1. นายวิชญะ  ปัญญา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นายสรวิชญ์  บุตรพรม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

3. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

4. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์		ต าแหน่ง  ครู คศ. 1

5. นางภาวดี  อุตรา			ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

6. นายวุฒิชัย  นาสุริวงค์			ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

7. นางสาวสิรินดา  จัดสุวรรณ		ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

8. นางสาวลลิตา  ลิรัมย์			ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

9. นายธนภัทร  ไชยขันธ์			ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู

10. นางสาวสุธีธิดา  นิลบรรพต		ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

11. นางสาวทิพวรรณ  เอ้ือประชา		ต าแหน่ง  นิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

12. นางสาวเดือนพลอย  ผาดงยาง	ต าแหน่ง  นิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

13. นางสาวอรพรรณ  ชาญสูงเนิน	ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

15/8/2565 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2565

สนามแข่งขันโรงเรียนร้อยเอ็ด

วิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา และ

โรงเรียนขัติยะวงษา  จังหวัดร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

16



35 1. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา			ต าแหน่ง  ครู คศ. 1

2. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม		ต าแหน่ง  ครู คศ. 1

25/8/2565 การฝึกอบรมหลักสูตร การอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ

จัดหาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีเฉพาะเจาะจง

ในระบบ E-GP

ห้องประชุมอินทนิล ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

36 นายวิชญะ  ปัญญา		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 26/8/2565 วิทยากรการขับเคล่ือน           การ

จัดการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี

ดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(OBEC Content Center)

ห้องประชุมปาริชาต ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

37 นายวิชญะ  ปัญญา		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 31/8/2565 งานเผยแพร่องค์ความรู้และ

แสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding 

“CODING Achievement 

Awards” ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

หอประชุมโทรทอง  โรงเรียนสตรี

ศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

38 1. นายนิคม  จันทะโสม		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์	ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

1/9/2565 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็น

คณะกรรมการด าเนินการสังเคราะห์

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) และการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาส

ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา

 2564

ห้องประชุมอินทนิล  ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8



39 1. นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์		ต าแหน่ง  ครู คศ .1 

2. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา			ต าแหน่ง  ครู คศ. 1

3. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม		ต าแหน่ง  ครู คศ. 1 

4. นายสนใจ  สาวิสิทธ์ิ			ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ

31/8/2565 การจัดงานโครงการแนะแนว

การศึกษาผ่านครูแนะแนวโรงเรียน

เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

40 1. นายอภิชาติ  นระศาสตร์		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นายสิทธิศักด์ิ  ปุระณะ			ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

1-7/9/2565 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แห่งชาติ คร้ังท่ี 42

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  อ าเภอ

ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ศาลากลางจังหวัด

ร้อยเอ็ด

56

41 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ		ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ

โรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

3. นายสนใจ  สาวิสิทธ์ิ			ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ

2/9/2565 การเข้าร่วมรับรางวัลการด าเนิน

โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพ่ือ

การจัดท ารูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา

หอประชุมอเนกประสงค์  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  อ าเภอเมือง 

 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

8

42 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ		ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ

โรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

3. นายสนใจ  สาวิสิทธ์ิ			ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ

2/9/2566 การเข้าร่วมรับรางวัลการด าเนิน

โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพ่ือ

การจัดท ารูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา

หอประชุมอเนกประสงค์  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  อ าเภอเมือง 

 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

9



43 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ		ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ

โรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

3. นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู		ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน

4. นายสมบัติ  เพ็งนาม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

5. นายอภิชาติ  จันหัวนา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

6. นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

7. นายศิวกร  ไชยกุมาร			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

8. นายสรวิชญ์  บุตรพรม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

9. นายนิคม  จันทะโสม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

10. นายชูชาติ  บุญบรรลุ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

11. นายวิชญะ  ปัญญา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

12. นางมะลิ  ศรีสารคาม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

13. นางกุลฤดี  ช้ินเขมจารี		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

14. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

15. นางฉวีวรรณ  จุรุฑา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

16. นางปาลิดา  ไชยกุมาร		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

17. นางมนทกานต์  อุดมทวี		ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

18. นางจีรนันท์  บุญสา			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

19. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน		ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

27-28/9/2565 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้กับ 

คุณครูจ ารูญ  ศีรษะภูมิ

เข่ือนสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ร้อยเอ็ด

16

44 นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 2/9/2565 เร่ือง ประชุมเพ่ือวางแผน

คณะกรรมการประเมินผล            

     การพัฒนางานตามข้อตกลงใน

การพัฒนางานของข้าราชการครู

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อ าเภอ

เสลภูมิ

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 8



45 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน

2. นายศิวกร  ไชยกุมาร			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

8/9/2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษ            ท่ี 21 

และการน าหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อ าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

46 1. นายศิวกร  ไชยกุมาร			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

3. นายธงชัย  ทองสุพล			ต าแหน่ง  ครูช านาญการ

10/9/2565 การจัดกิจกรรมค่ายผู้น าเยาวชน

เพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายเพ่ือการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนภายในสถานศึกษา

มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี  

จังหวัดนครราชสีมา

จาก สมาคมยุวชนเพ่ือ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน เพ่ือ

ไทย

8

47 นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 9/9/2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน

การน าผลการประเมินไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ

วัดและประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน 

(Assessment for Learning)

ห้องประชุมอินทนิลส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

48 นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 7/9/2565 คณะกรรมการประเมินผลการ

พัฒนา           งานตามข้อตกลงใน

การพัฒนางานของข้าราชการครู

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อ าเภอ

เสลภูมิ

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 8



49 นางสมหมาย  ส่อยสีแสง			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 10/9/2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบ 

 ติดตาม ข้อมูลระบบปัจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจน

พิเศษแบบมีเง่ือนไข

ห้องประชุมอินทนิล  ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

8

50 1. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์			ต าแหน่ง  ครู คศ. 1 

2. นายสนใจ  สาวิสิทธ์ิ				ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ

13/9/2565 โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต

นักเรียนแกนน าสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ร้อยเอ็ด  อ าเภอธวัชบุรี

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

51 1. นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู			ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน

15/9/2565 ประชุมและเข้าร่วมรับการสอบ

สัมภาษณ์แทนการตรวจข้ันท่ี 5

ห้องประดับแก้ว  โรงแรมเพชรรัชต์

การ์เด้น อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด

สมาคมลูกเสือจังหวัด

ร้อยเอ็ด

8

52 1.นายไกรกฤษณ์ ดุสิต       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน

๒.นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคูต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน

๓.นางมะลิ ศรีสารคาม      ต าแหน่ง  ครู

๔.นางกุลฤดี ช้ินเขมจารี     ต าแหน่ง  ครู

25-28/9/2565 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 

รับโล่เชิดชูเกียรติและประชุมใหญ่

สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔

ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุช ต.

นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สภาผู้ปกครองและครู

แห่งประเทศไทย

32



53 1.นายไกรกฤษณ์ ดุสิต       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน

๒.นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคูต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน

๓.นางมะลิ ศรีสารคาม      ต าแหน่ง  ครู

๔.นางกุลฤดี ช้ินเขมจารี    ต าแหน่ง  ครู

5.นายสมบัติ เพ็งนาม       ต าแหน่ง  ครู

6.นายวิชญะ ปัญญา        ต าแหน่ง  ครู

7.นายศุภณัฐ  รัตนแสง     ต าแหน่ง  ครู

8.นายชูชาติ  บุญบรรลุ     ต าแหน่ง  ครู

9.นายอภิชาติ  จันหัวนา   ต าแหน่ง  ครู

10.นายศิวกร ไชยกุมาร   ต าแหน่ง  ครู

11.นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ   ต าแหน่ง  ครู

12.นายช านาญพงษ์  โชติรัตน์   ต าแหน่ง  ครู

13.นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์        ต าแหน่ง  ครู

14.นายอภิชาติ  นระศาสตร์     ต าแหน่ง  ครู

15.นายธงชัย   ทองสุพล         ต าแหน่ง  ครู

16.นายธิบดี  เพชรสม            ต าแหน่ง  ครู

17.นางฉวีวรรณ  จุรุฑา          ต าแหน่ง  ครู

18.นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน  ต าแหน่ง  ครู

19.นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ         ต าแหน่ง  ครู

25-28/9/2566 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน

เครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่

ความเป็นเลิศ(คร้ังท่ี ๘)

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอม

เทียน  อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

32

54 1. นายศิวกร  ไชยกุมาร			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

2. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

20/09/2565 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครู

เป็นกรรมการประเมิน ผลการ

พัฒนางานตามข้อตกลงในการ

พัฒนางานของข้าราชการครู

โรงเรียนสตรีศึกษา  ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนสตรีศึกษา 8



55 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ		ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ

โรงเรียน

2. นางมะลิ  ศรีสารคาม			ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ

14/09/2565 ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น

เลิศ คร้ังท่ี 8

ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิ

ระวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ

โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

8




