
ลำดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด ชั่วโมงอบรม

1 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

2. นายไพบูลย์  โสภาพล   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

พิเศษ

4. นางสุภาวดี  ยุรชัย   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

5. นายวีรพันธุ์   จิตรมานะ  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

6. นายชูชาติ  บุญบรรลุ   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

7. นายนิคม  จันทะโสม   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

23-24/1/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผล

องค์ความรู้ทางวิชาการแก่โรงเรียน

เครือข่ายในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งท่ี 2

ห้องประชุม 101 ปี อาคาร 7 

โรงเรียนสตรีศึกษา  ตำบลในเมือง

โรงเรียนสตรีศึกษา 16

2 1. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

พิเศษ

2. นางสาวพรพิชญา  โพธิ์พันธุ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

29/1/2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ

นักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS

ห้องประชุมอินทนิล  สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  27

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต  27

8

3 นายวิชญะ  ปัญญา  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 18/2/2564 สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการพ่ี

ทหารสานฝัน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  อำเภอ

ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

กองทัพภาคท่ี 2 8

4 1. นางสาวพรพิชญา  โพธิ์พันธุ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

2. นางสาวยุพดี  จัดสุวรรณ  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

24/2/2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET)

โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด  ตำบล

ในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต  27

8

5 1. นายศิวกร  ไชยกุมาร   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

2. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

3. นายบุญล้อม  วันนิจ   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

18/3/2564 ดนิทรรศการแสดงผลงาน โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม  จังหวัด

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเทอดไทย

วิทยาคม  จังหวัด

ร้อยเอ็ด

8

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2564

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด



6 นางสาวสุทธาทิพย์  นันตเวช   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 19/3/2564 ประชุมเตรียมความพร้อมการ

ดำเนินงานคัดเลือกหน่วยงานและผู้

มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็น

ท่ีประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า

 สพฐ.                            

(OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10

ห้องประชุมอินทนิล  สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

7 1. นายไพบูลย์  โสภาพล   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

4. นายสนใจ  สาวิสิทธิ์   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

1-2/4/2564 สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่

สามัญประจำปี 2563

โรงแรมเชียงคาน  รีเวอร์เมาท์เทน 

รีสอร์ท  อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย

สมาคมผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา    

            จังหวัด

ร้อยเอ็ด (สบม.รอ)

24

8 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

3. นายบุญล้อม  วันนิจ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

4. นายสนใจ  สาวิสิทธิ์  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

29-31/5/2564 โครงการส่งเสริมโอกาสการเปล่ียนท่ี

เรียนของนักเรียน โรงเรียนในเครือ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

24

9 1. นายวิชญะ  ปัญญา   ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ

2. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

28-30/6/2564 การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชา

ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล

ทหารบกท่ี 27  ค่ายประเสริฐ

สงคราม

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา

ทหารมณฑลทหารบก ท่ี

 27

24

10 นายนิคม  จันทะโสม  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 18-19/8/2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR)    และการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาส

ของสถานศึกษา

ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

16



11 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. นายบุญล้อม  วันนิจ   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

9/92564 รับโล่รางวัล “การถอดบทเรียน การ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

 Active Learning ร่วมกับภาคี

เครือข่าย” สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนหนอง

พอกวิทยาลัย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

12 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

2. นายไพบูลย์  โสภาพล   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

4. นางมะลิ  ศรีสารคาม   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

5. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

6. นายสมบัติ  เพ็งนาม   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

7. นางกุลฤดี  ช้ินเขมจารี   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

8. นายสนใจ  สาวิสิทธิ์   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

9. นายบุญล้อม  วันนิจ   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

29/9/2564 ศึกษาดูงานการดำเนินงานห้องเรียน

คุณภาพและการจัดบรรยากาศ       

                ในสถานศึกษา  ณ  

โรงเรียนเอกปัญญา

โรงเรียนเอกปัญญา  อำเภอสมเด็จ 8

13 นายนิคม  จันทะโสม  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 26/10/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาและแนว

ทางการจัดทำรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (SAR)

โรงแรงเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8



14 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นายศิวกร  ไชยกุมาร  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

3. นายวุฒิชัย  นาสุริวงค์  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

4. นางสาวลลิตา  ลิรัมย์  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

5. นางสาวพรพิมล  ชอบศิลป์ ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

6. นายบุญล้อม  วันนิจ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

4-5/11/2564 จัดนิทรรศการผลงานวิชาการการ

เตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ตามข้อตกลงในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีงานในหน้าท่ี 

(Performance Agreement) ใน

ระยะเวลา 1 ปี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

16

15 1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นายอภิชาติ  จันหัวนา  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

3. นายชำนาญพงษ์  โชติรัตน์ ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

19-20/11/2564จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 

2569) และศึกษาดูงานสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม

โรงแรม Blu Hotel นครพนม  

จังหวัดนครพนม

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

16

16 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

2. นายอภิชาติ  จันหัวนา   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

22-24/11/2564ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิต

อาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

24

17 นางสาวรัติยา  ดาโสภา   ตำแหน่ง  ครู คศ.1 22/11/2564 ประชุมรับฟังคำช้ีแจง

คณะกรรมการประจำ                

หน่วยเลือกต้ัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู      

              อำเภอสุวรรณภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน

คณะกรรมการการ

เลือกต้ังประจำองค์การ

บริหารส่วนตำบลสระคู

8

18 นายชูชาติ  บุญบรรลุ   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 26/11/2564 โครงการประชุมช้ีแจงให้ความรู้งาน

ประกันสังคมของจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ร้อยเอ็ด

สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ด

8



19 ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

30/11/2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ

ห้องเธียร์เตอร์  อาคารช้ัน 3 

วิทยาลัยพยาบาล               บรม

ราชชนนี  จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

20 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

2. นางสมหมาย  ส่อยสีแสง  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

8/12/2564 ร่วมลงนามในพิธีลงนามความ

ร่วมมือ โครงการบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) การจัดการ

ศึกษาร่วมภาครัฐและเอกชน

อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด

8

21 1. นายนิคม  จันทะโสม     ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

2. นายวิชญะ  ปัญญา   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

3. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

13-17/12/2564การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ 

 ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล

ทหารบกท่ี 27 ค่ายประเสริฐสงคราม

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา

ทหารมณฑลทหารบกท่ี

 27 ค่ายประเสริฐ

สงคราม

40

22 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. นายชูชาติ  บุญบรรลุ    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

4. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

5. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

6. นายศุภณัฐ  รัตนแสง    ตำแหน่ง  ครู คศ.1

7. นางสาวพรพิชญา  โพธิ์พันธุ์   ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

8. นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์   ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

9. นางภาวดี  อุตรา    ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

10. นางสาวลลิตา  ลิรัมย์    ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

25-26/12/2564การอบรมขยายผลฯ ครูโรงเรียน

เครือข่าย ครั้งท่ี 2

ห้องประชุม 101 ปี อาคาร 7 

โรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา 16



23 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

2. นายอภิชาติ  จันหัวนา    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

21-24/12/2564การอบรมโครงการฝึกอบรม

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

รุ่นที่ 1

หอประชุมโรงเรียนธงธานี  จังหวัด

ร้อยเอ็ด

24

24 1. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. นางมะลิ  ศรีสารคาม   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

4. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

5. นายสมบัติ  เพ็งนาม   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

6. นางกุลฤดี  ช้ินเขมจารี   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

7. นายอภิชาติ  จันหัวนา   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

21/1/2565 ศึกษาดูงานการดำเนินงานห้องเรียน

คุณภาพและการจัดบรรยากาศ       

                ในสถานศึกษา

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา      

อำเภอน้ำพอง

8




