
การพัฒนาบุคลากรและการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของบุคลากร

โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กระทรวงศึกษาธิการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดือน ตุลาคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน ตุลาคม  2564  จำนวน 17 รายการ 

 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 6 ตุลาคม 2564 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดห้องเรียน

อาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศกึษาด้วยระบบ
ออนไลน์ (Google Meet) 

กาญจนาภเิษก 
วิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

2 6 ตุลาคม 2564 นายปฏิภาณ เทพพิทักษ์ ร่วมเป็นผู้ประเมินคณุภาพเนื้อหาธรรมศึกษา ช้ัน
เอก ระดับประถมศึกษา (ตามแบบประเมิน OR 
Code) 

สำนักงานแม่กลอง
ธรรมสนามหลวง 

3 11 ตุลาคม 2564 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ ร่วมเป็นเกยีรติและแสดงความยินดีกับนายเลิศ
หล้า ตระกูลสุข เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ณ 
ห้องประชุม ส.พ.ช.1 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 

โรงเรียน 
วัดพลับพลาชัย 

4 12 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 น.  

นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมประชุมพิจารณาจดัสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หอ้งประชุมคุรุ
สัมมนาคาร สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

5 12 ตุลาคม 2564 
เวลา 13.00 น.  

นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมประชุมพิจารณาเกลี่ยอตัรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
อัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไป
กำหนดในสถานศึกษาท่ีมีอตัรากำลังต่ำกว่า
เกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ห้องประชุมคุรุสมัมนาคาร 
สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

6 12 ตุลาคม 2564 นายสมโพชน์ เหลี่อมล้ำ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 

ร่วมเป็นเกยีรติและแสดงความยินดีกับ นาง
ดารณี คุณอนันต์ เนื่องในโอกาสยา้ยมาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนบุาลสามเสน
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ โรงเรียนอนุบาล
สามเสนฯ 

โรงเรียน 
อนุบาลสามเสนฯ 
 

7 13 ตลุาคม 2564 นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมพิธีเปดิโครงการ อารยเกษตร สืบสาน 
รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและ
ความหวัง” ผ่านช่องทาง OBEC Channel, 
www.obectv.tv, FACEBOOK : OBEC 
Channel และ Youtube  
 
 
 

สพป.กทม. 

http://www.obectv.tv/


 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
8 14 ตุลาคม 2564 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ 

นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 

ร่วมเป็นเกยีรติและแสดงความยินดีกับนายพี
ราวุฏฐ์ พิมพ์รอด เนื่องในโอกาสยา้ยมาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนบุาลวัดนางนอง 
ณ ห้องประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลวดั
นางนาง 

โรงเรียน 
อนุบาลวัดนางนอง 

9 14 ตุลาคม 2564 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือผู้อำนวยการ
โรงเรียนกลุ่มทวารวดี ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา 
โรงเรียนพญาไท 

กลุ่มโรงเรียน 
ทวารวด ี

10 15 ตุลาคม 2564 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย
นางสาวณัฐณิชา วิชาภรณ ์

เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์โครงการสง่เสริมการทำ
วิจัยเชิงพื้นที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่สำหรับผู้บริหาร และครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระยะการนำเสนอนโยบาย
ของโรงเรียน) ผ่านระบบ Google Meet 

สพป.กทม. 

11 15 ตุลาคม 2564 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน
ของสถานศึกษา ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ของโรงเรียนสังกัด สพป.กทม. ณ ห้อง
ประชุมศรีอยุธยา โรงเรียนพญาไท 

สพป.กทม. 

12 15 ตุลาคม 2564 นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง 
นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 

เข้าร่วมงานสมัมนาออนไลน์ Cisco-K12 Back 
to School 

บริษัท ซิสโก้  
ประเทศไทย 

13 18 ตุลาคม 2564 นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ ร่วมเป็นเกยีรติและแสดงความยินดีกับนายกวี 
รักษ์พลอริยกคณุ เนื่องในโอกาสยา้ยมาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนวัดโสมนัส 
ณ ห้องประชุมโสมนสัวัฒนาวดี โรงเรียนวัด
โสมนสั 

โรงเรียน 
วัดโสมนัส 

14 19 ตุลาคม 2564 นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 
นายนิรันดร์ อิ่มจันทึก 

เข้าร่วมประชุมการใช้รถยนต์หลวง ณ ห้อง
ประชุม กองพระราชพาหนะ 904 ช้ัน 2 พระที่
นั่งอัมพรสถาน 

กองรถยนต์หลวง 
กรมสนับสนุน 

15 19 ตุลาคม 2564 นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารประจำเดอืนตุลาคม 
2564 ผ่านระบบออนไลนโ์ดยใช้ประแกรม 
Google Meet 

สพป.กทม. 

16 21 ตุลาคม 2564 นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการโรงเรยีนอีโคสคูล (Eco-School) ระดบั
ต้น ในรูปแบบออนไลน ์

กรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

17 25-27 ตุลาคม 
2564 

นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อชุดการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบ On Hand 
ณ ห้องสัมมาปัญญา อาคารพระพรหมบณัฑิต 
ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
เดือน พฤศจิกายน 

2564 
 

 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2564 จำนวน 6 รายการ 

 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
 3 พฤศจิกายน 

2564 
นางสาวบุษบง เสมามล 
นางสาววันดี พิมพ์วัน 
นายมนตรี รวมพร 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ส่วนกลาง ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM 
MEETING) 

ศูนย์การศึกษา 
พิเศษ ส่วนกลาง 

1 9 พฤศจิกายน 
2564 

นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ครั้งท่ี 1/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัษฎางค์เด
ชาวุธฯ โรงเรียนราชวินิต 

โรงเรียน 
ราชวินิต 

2 18 พฤศจิกายน 
2564 

นางจินดา สรรประสิทธ์ิ 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นางสาวจิตสุภา ลิขติรุ่งโรจน ์
นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 

เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรยีนในโครงการ
ตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ 
ผ่านระบบ Zoom Meeting 

สพฐ. 

3 23-24 พฤศจิกายน 
2564 

คณะครูและบุคลากร การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง การ
พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเรจ็รูป Canva 
และระบบปฏิบตัิการ Google drive 
ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนพระตำหนักสวน
กุหลาบ 

โรงเรียน 
พระตำหนัก 
สวนกุหลาบ 

4 25 พฤศจิกายน 
2564 

นางจินดา สรรประสิทธ์ิ 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง 
นางสาวสิริวภิาพร สระศร ี

เข้าร่วมอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE 
Safety Platform)  

สพป.กทม. 

5 25 พฤศจิกายน 
2564 

นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ ์ เข้าร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภมูคิุ้มใจเพื่อเด็ก
ปฐมวัย” และจดัแสดงนิทรรศการหนังสือ 
“นิทานเรียนรู้ความสญูเสียและปลุกพลังบวกเพื่อ
เด็กปฐมวัย” ระบบ Zoom Meeting 

สพป.กทม. 

6 26 พฤศจิกายน 
2564 

นางสาวบุษบง เสมามล 
นางสาวอภิวาร ช้ีแจง 

เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่ายการจดังานวันพ่อ
แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 
อาคารหอประชุมกรมประชาสมัพนัธ ์

กรมประชาสัมพันธ ์

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

เดือน ธันวาคม 2564 
 
 

 
 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน  ธันวาคม  2564 จำนวน 11 รายการ 

 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 4-6 ธันวาคม 2564 นางสาวสิริวภิาพร สระศร ี

นางสาวยุพิน แซ่เฮีย๊บ 
นางสาวรัชนีพร จันทร์ม ี
นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 

กิจกรรมครูแกนนำเข้าร่วมการวิปสัสนา
กัมมัฏฐาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมวดัคลองตาลอง 
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา 

โครงการโรงเรยีน
วิถีพุทธ โรงเรียน 
พระตำหนัก 
สวนกุหลาบ 

2 7 ธันวาคม 2564 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารประจำเดอืนธันวาคม 
2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุ
นทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

โรงเรียน 
พระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 

3 15 ธันวาคม 2564 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 

เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวชิาการและเปิด
บ้านช่างทองหลวง ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาจีน ช้ัน 3 อาคารวิทยาบริการและห้องสมุด 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

กาญจนาภเิษก 
วิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

4 18 ธันวาคม 2564 คณะครูสายชั้นอนุบาล เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าคีเครือข่าย
ครูอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมปกป้อง
เด็กเล็ก (Gen Alpha) จากการไดร้ับควันบุหรี่”  
ผ่านระบบออนไลน์ Live  ผ่านเพจ Facebook : 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH 
THAILAND 

สพป.กมม. 

5 18 ธันวาคม 2564 นางสาวคุณญัญา สร้อยนาค 
นางปณิศราณัชช์ จันทร์นวล 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรยีนปลอดภยั ใน
ระบบ Zoom Application Meeting 

สพป.กทม. 

6 20 ธันวาคม 2564 นางสาวคุณญัญา สร้อยนาค เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ผ่านระบบ Video Conference 

สพป.กทม. 

7 20-21 ธันวาคม 
2564 

นางสาวบุษบง เสมามล 
นางสาววันดี พิมพ์วัน 
นายมนตรี รวมพร 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 
2569) และจัดทำแผนปฏิบตัิการ ประจำปี
การศึกษา 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM 
Meeting  

ศูนย์การศึกษา 
พิเศษ ส่วนกลาง 

8 21 ธันวาคม 2564 นางขนิษฐา สีคาม 
นางสาวธารีนี สุขเวช 

เข้าร่วมประชุมครผูู้ปฎบิัติหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
โครงการอบรมส่งเสรมิศักยภาพเจา้หน้าท่ี
การเงิน บัญชี และพสัดุ โรงเรียนในสังกัด 
สพป.กทม ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรยีน
พญาไท 
 
 

สพป.กทม. 



 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
9 22 ธันวาคม 2564 นางสาวปรารถนา ลิมป์ประสิทธิพร 

นายปฏิภาณ เทพพิทักษ์ 
เข้าร่วมประชุมครผูู้ปฎบิัติหน้าที่การเงิน บัญชี
โรงเรียน โครงการอบรมส่งเสริมศกัยภาพ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนใน
สังกัด สพป.กทม ณ ห้องประชุมศรีพญาไท 
โรงเรียนพญาไท 

สพป.กทม. 

10 23 ธันวาคม 2564 นางมยุรี แสงรัตนทองคำ ร่วมกิจกรรมตรวจเยีย่มการดำเนนิงานโครงการ 
“โคก หนอง นา เขาชนไก่” ณ ค่ายฝึกนักศึกษา
วิชาทหารเขาชนไก่ อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุร ี

สมาคมแม่บ้าน 
ทหารบก 
สาขาหน่วย
บัญชาการรักษา 
ดินแดน 

11 28 ธันวาคม 2564 นางจินดา สรรประสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2564 
ณ ห้องประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินิต 

สมาคมผู้บริหาร 
โรงเรียนประถม 
ศึกษาแห่ง 
ประเทศไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

เดือน มกราคม 2565 
 
 

 
 



 

 
การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน มกราคม  2565 จำนวน 5 รายการ 
  

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 13 มกราคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 

นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวอภิวาร ช้ีแจง 

เข้าร่วมรบัฟังแนวทางความร่วมมอืการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศลีธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน ์

สพป.กทม. 

2 13 มกราคม 2565 นางสาวคุณญัญา สร้อยนาค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตกรุงเทพมหานคร รุ่นท่ี 
1 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล Cisco Webex Meeting 

สพป.กทม. 

3 14 มกราคม 2565 นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย 
นางสุพรทิพย์ กมลชวรตัน ์

เข้าร่วมประชุมพิจารณาคดัเลือกรางวัล “เป็น
บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 3 อาคาร
พญาไท สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

4 30 มกราคม 2565 นางสาวสิริวภิาพร สระศร ี เข้าร่วมประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

สพป.กทม. 

5 31 มกราคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 
นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 

เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งท่ี 3/2565 ผ่านระบบ 
Video Conference 

สพป.กทม. 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

 
 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565 จำนวน 6 รายการ 

  

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 

นางสาวยุพิน แซ่เฮีย๊บ 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ส่งเสริมการดำเนินงานการอ่าน การเขียน สพป.
กทม. ผ่านโปรแกรม Google meet 

สพป.กทม. 

2 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญถวายสังฆทาน 
ณ แผนกวรอาสน์ กองพระราชพิธี สำนัก
พระราชวัง 

แผนกวรอาสน์ กอง
พระราชพิธี สำนัก
พระราชวัง 

3 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นางกิตติมา ศรีนาราง 

เข้าร่วมประชุมตดิตามเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน เพื่อนำเข้าสูร่ะบบการศกึษา ทางระบบ 
Google meet 

สพป.กทม. 

4 15 กุมภาพันธ์ 
2565 

นางสาวยุพิน แซ่เฮีย๊บ 
นางสาวสิริวภิาพร สระศร ี
นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ ์

ร่วมรับชมการเปิดตัวรายการ “เสาร์สนุก ปลุก
สมรรถนะการอ่าน” ผ่านระบบ Video 
Conference 

สพป.กทม. 

5 24-25 กุมภาพันธ์ 
2565 

นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ 
นางมยุรี แสงรตันทองคำ 

เข้ารับการอบรมเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เกี่ยวกับ
กฎหมายและวินัยสำหรับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรยีน
พิบูลอุปถัมภ ์

สพป.กทม. 

6 28 กุมภาพันธ์ – 11 
มีนาคม 2565 

นางสาวสิริวภิาพร สระศร ี
 

เข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย (ONET) วิชา
ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ณ ช้ัน 35 อาคารพญาไท
พลาซ่า 

สทศ 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

เดือน มีนาคม 2565 
 
 

 
 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน มีนาคม  2565 จำนวน 15 รายการ 

  

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 1 มีนาคม 2565 นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย เข้าร่วมรบัฟังการชี้แจงแนวทางการเข้ารับรางวัล

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting) 
หมายเลขห้องประชุม 992 397 7755 

สพฐ. 

2 2 มีนาคม 2565 นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 

เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 2/2565 ผ่าน
ระบบ Video conference 

สพป.กทม. 

3 2-4 มีนาคม 2565 นางภัทรวดี ฟองคำ 
นางสาวปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 

เช้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตัิการวทิยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน  
ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ช้ัน 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย 
เซ็นทารา ศูนยร์าชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ 

สำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

4 4 มีนาคม 2565 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 
นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง 
นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
นางมยุรี แสงรตันทองคำ 
นางสาวจิตสุภา ลิขติรุ่งโรจน ์
หัวหน้าสายช้ัน 

เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ผ่านระบบ
ออนไลน ์
 

สพป.กทม. 

5 8 มีนาคม 2565 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ ่ช้ัน 3 
สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

6 8 มีนาคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการ
ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา
ด้วยระบบออนไลน ์

กาญจนาภเิษก 
วิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

7 9-16 มีนาคม 2565 จ่าเอกนพดล คุ้มพะเนียด ผู้ตัดสินกีฬายมินาสติก ในการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษ
เกมส์” 

การกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

8 16 มีนาคม 2565 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 
นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง 
นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
นางมยุรี แสงรตันทองคำ 

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่าน
ระบบออนไลน์ Google Meet 

สพป.กทม. 



 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
นางสาวจิตสุภา ลิขติรุ่งโรจน ์
หัวหน้าสายช้ัน 

9 18 มีนาคม 2565 นางสาวฐนิตา  เส้งเนตร 
นางสาวอภิรดี ทองเพ็ง 
นางสาวธารีนี สุขเวช 
นางสาววิภาวรรณ ถิตย์ประดิษฐ ์
นางสาวอภิรดี ทองเพ็ง 
นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ ์

เข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน ์

สพป.กทม. 

10 19 มีนาคม 2565 นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 
นางสาวธารีนี สุขเวช 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Global 
Citizenship in the New Normal for 
ASPnet ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

UNESCO 

11 20 มีนาคม 2565 นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง เข้าร่วมการอบรมครูแกนนำ (PISA e-learning) 
ผ่านระบบออนไลน ์

สพป.กทม. 

12 21-23 มีนาคม 
2565 

นางสาวบุษบง เสมามล คณะกรรมการดำเนินการสอบภาค ค ความ
เหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 
2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วิชาเอกการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรยีน
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  

สพป.กทม. 

13 24 มีนาคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง 

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ
โรงเรียนเครือข่ายร่วมผลติบัณฑิต ด้วยระบบ 
Zoom Meeting 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

14 28-29 มีนาคม 
2565 

นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 
นางสาวรตนพร เสียงล้ำ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Global 
Citizenship in the New Normal for 
ASPnet ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเ์กท กรุงเทพฯ 

UNESCO 

15 29 มีนาคม 2565 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการ เรื่อง สภาวะ
การศึกษาไทย ปี 2565 สู่ความท้าทายและ
เป้าหมายการศึกษา ปี 2565 ในรูปแบบออนไลน ์

สพป.กทม. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

เดือน เมษายน 2565 
 

 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน เมษายน  2565 จำนวน 9 รายการ 

  

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 4 เมษายน 2565 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ 

นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย 
เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2 5 เมษายน 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “กรอบแนวทาง รูปแบบ
และวิธีการประกันคณุภาพภายนอกภายใต้
สถานการณ์ COVID-19” ผ่านสื่อออนไลน ์

สพป.กทม. 

3 8 เมษายน 2565 นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อการ
เรียนรู้บอร์ดเกม เพื่อพัฒนาด้านการอ่านการ
เขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียน (รุ่นท่ี 1) 
ณ ห้อง 2122 และ 2124 อาคาร 2 ช้ัน 12 
มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุร ี

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎธนบุร ี

4 8 เมษายน 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นางกิตติมา ศรีนาราง 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจดั
การศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน
ราษฎรของเด็กนักเรียนทีม่ีเลขประจำตัวข้ึนต้น
ด้วยอักษร G ผ่านระบบ ZOOM 

สพป.กทม. 

5 21 เมษายน 2565 นางจินดา สรรประสิทธ์ิ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 
2565 ณ ห้องประชุมพญาไท ช้ัน 3 สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

6 26 เมษายน 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นางสาวศิริรตัน์ เตชะสิริวิชัย 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคณุภาพสถานศึกษา ผ่านระบบ 
Google Meet 

สพป.กทม. 

7 27 เมษายน 2565 นางสาวไอรดา จำปาสา วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการมีงานทำ สำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 5  
โดยใช้โปรแกรม Google Meet 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎ
อุบลราชธาน ี

8 27-28 เมษายน
2565 

นางจุฑา  สุขใส 
นางสาวมณทิวา ครีีรัตน ์
นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 
นางสาวศิริรตัน์ เตชะสิริวิชัย 
นางสาวณัฐณิชา วิชาภรณ ์
นางสาวอารยา มฮูำหมัดยโูซ๊ะ 
 
 
 

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการเฉพาะทาง 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ กับการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืน” ด้วยระบบทางไกล  

สพป.กทม. 



 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
9 29 เมษายน – 

2 พฤษภาคม 2565  
นางสาวไอรดา จำปาสา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง 

“นวัตกรรมเวชศาสตร์พลังชีวิตและสมาธิจติเพื่อ
เยียวยารักษาตนเอง” ณ เลิฟ เขาใหญ่ จังหวัด 
นครราชสมีา 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

เดือน พฤษภาคม 2565 
 
 

 
 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน พฤษภาคม  2565 จำนวน  7 รายการ 

  

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 

นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง 
นางรุจิเรข ดลุยสุข 

เข้าร่วมสัมมนาผู้บรหิารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง
และผูป้ระสานงานประจำสถานศกึษาเครือข่าย
ร่วมผลิตบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2565 (ในรูปแบบออนไลน์) 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2 6 พฤษภาคม 2565 นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 
นางมยุรี แสงรตันทองคำ 
นางสาวจิตสุภา ลิขติรุ่งโรจน ์
นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 
นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง 

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ประจำเดอืนพฤษภาคม 
2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

สพป.กทม. 

3 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวไอรดา จำปาสา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการสำหรับบุคลากร 
ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ สมาธิบำบดั 
SKT เพื่อเด็กพิเศษ ณ โครงการการศึกษา
นานาชาติ ร.ร.สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
 

4 10 พฤษภาคม 
2565 

นางจินดา สรรประสิทธ์ิ 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 

รับชมการถ่ายทอดสดแถลงข่าย การเตรียมความ
พร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศกึษา 2565 
และการเสวนาเรื่องการคืนคณุภาพการศึกษา
ไทยแก้ไขปญัหา Learning Loss 

สพป.กทม. 

5 10 พฤษภาคม 
2565 

นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้
การระบายอากาศในห้องเรียนสำหรับ
สถานศึกษาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ 
Video conference เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
เปิดเทอมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) 

สพป.กทม. 

6 21 พฤษภาคม 
2565 

นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างและส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดา้นการศึกษาสู่
การปฏิบัติ วิชาสังคมศึกษา ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

สพป.กทม. 



 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
7 28 พฤษภาคม 

2565 
นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ ์ วิทยาการโครงการประชุมสมัมนาผู้บริหาร

โรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นเิทศ และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 
มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี และหอ้งประชุม 
อาคาร 1 ช้ัน 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎธนบุร ี

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

เดือน มิถุนายน 2565 
 
 

 
 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน มิถุนายน  2565 จำนวน 9 รายการ 

  

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 4 มิถุนายน 2565 นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ เข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คสร์ีดดิ้งคลับ ปีท่ี 22 

“สร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Reading for Sustainable 
Development)  Read & Share อ่านแล้วบอก
ต่อ” ผ่านระบบ ZOOM MEETING 

NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

2 6 มิถุนายน 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
นางสาวอารยา มฮูำหมัดยโูซ๊ะ
นางสาวกชนิภา ทาระธรรม 
นางสาวศิริรตัน์ เตชะสิริวิชัย 
นางาสวณัฐณิชา วิชาภรณ ์
นางจุฑา  สุขใส 
นางสาวเมธาวี กันหะคณุ 
นางสาวมณทิวา ครีีรัตน ์
นางญุพดี ธงภักดี 

เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรยีนรู้ของ
เด็กปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน ์
1. www.obectv.tv 
2. www.youtube.com/obectvonline 
3. www.facebook.com/obectvonline 

สพป.กทม. 

3 6 มิถุนายน 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
นางสาวคุณญัญา สร้อยนาค 
นางวรรณยา ดาศร ี

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียด
การประเมินผลการสอนของนิสิตฝกึปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ออนไลนผ์่านโปรแกรม 
Zoom 

คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั 

4 9 มิถุนายน 2565 นางสาวคุณญัญา  สร้อยนาค 
นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา 
(OEC Forum) ครั้งท่ี 1/2565 เรือ่ง จิตวิทยา
โรงเรียนกับการฟื้นฟูการเรียนรู้  
ผ่านระบบออนไลน ์
- Facebook : สภาวะการศึกษาไทย สกศ. 
- YouTube : “สภาวะการศึกษาไทย สกศ” 

สพป.กทม. 

5 17 มิถุนายน 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning 
Loss) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยโปรแกรม google meet ตามลิงก์ 
https://meet.google.com/kwh-eary-puj 

สพป.กทม. 

6 22 มิถุนายน 2565 นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ระดับ
ปฐมวัย ณ ห้องประชุมมหาเมฆ 2 โรงเรียนทุ่ง
มหาเมฆ 
 

สพป.กทม. 

http://www.obectv.tv/
http://www.youtube.com/obectvonline
http://www.facebook.com/obectvonline
https://meet.google.com/kwh-eary-puj


 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
7 25 มิถุนายน 2565 นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้คะแนนคลิปวิดีโอ

ประกวดระเบยีบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำป ี2565 
ณ ห้องประชุมครูเพทาย อมาตยกลุ โรงเรียน 
สันติราษฎร์วิทยาลัย 

สพป.กทม. 

8 28 มิถุนายน 2565 นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมนิความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดบัช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.
กทม. 

สพป.กทม. 

9 30 มิถุนายน – 
3 กรกฎาคม 2565 

นายสมโพชน์  เหลื่อมลำ้ เข้าร่วมประชุมใหญส่ามญัและอบรมสมัมนา
วิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “ก้าวย่างอย่าง
มั่นใจในโลกยุคปจัจุบัน” ณ ศูนยป์ระชุม
นานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE จังหวัดชลบุร ี

สพป.กทม. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

เดือน กรกฎาคม 2565 
 
 

 
 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน กรกฎาคม  2565 จำนวน 17 รายการ 

  

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา 
: บทเรียน ความท้าทาย และปัจจยัสู่ความสำเร็จ 
ผ่านระบบออนไลน ์
- Facebook : สภาวะการศึกษาไทย สกศ. 
- YouTube : “สภาวะการศึกษาไทย สกศ” 

สพป.กทม. 

2 2 - 4 กรกฎาคม 
2565 

นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 
(วันท่ี 2 -3 ก.ค.65) 
นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
(วันท่ี 4 ก.ค.65) 

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผน
ส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคณุภาพสถานศึกษา
และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคณุภาพสถานศึกษา
กับหน่วยงานทีก่ำกับดูแลทุกระดบั 
ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมรอยลัซติี้ ปิ่นเกล้า 

สพป.กทม 

3 2 กรกฎาคม 2565 นางสาวยุพิน แซ่เฮีย๊บ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพรอ้มและ
ซักซ้อมความเข้าใจก่อนการสวดโอ้เอ้วิหารราย 
ในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ผ่าน
ระบบ ZOOM Meeting ID : 949 4761 5612 
และ Postcode : 3699 

กรมการศาสนา 

4 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการปฏิบตัิ
ที่เป็นเลิศ best practice ด้านการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครู , ผู้บริหาร , 
สถานศึกษาต้นแบบ) ด้านการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองด ี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 
ด้วยโปรแกรม Zoom และ Facebook live 

สพป.กทม. 

5 5 กรกฎาคม 2565 นายสมโพชน์  เหลื่อมลำ้ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา 
(OBEC Forum) ครั้งท่ี 1/2565 เรื่อง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแคไ่หน ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ Facebook และ Youtube  
“สภาวะการศึกษาไทย” 

สพป.กทม. 

6 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวชญากาณฑ์  จันทาบ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมนิคุณภาพ
ผู้เรยีน (NT)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ณ ห้องระชุมชั้น 3 สพป.กทม. 
 
 
 
 

สพป.กทม. 



 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
7 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวบุญญารัตน์  จับส ี เข้ารับการอบรมหลักสตูรการใช้งานระบบ

ทะเบียนประวัตินักเรียน สำหรับสถานศึกษา 
และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 โรงแรมริเวอร์ไรส์ เพลส 
จังหวัดนนทบุร ี

สพป.กทม. 

8 9 กรกฎาคม 2565 นางสาวคุณญัญา สร้อยนาค เข้ารับการอบรมผู้ปฏิบตัิหน้าที่ SC Operator 
กับ SC Action ของสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา ณ โรงเรียนพญาไท 
 

สพป.กทม. 

9 19 กรกฎาคม 2565 นางภัทรวดี ฟองคำ 
นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย 
นางสาวรตนพร เสียงล้ำ 

เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานใน
สถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลนโ์ดยใช้โปรแกรม 
Google Meet  

สพป.กทม. 

10 17 กรกฎาคม 2565 นางสาวศิริรตัน์ เตชะสิริวิชัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาการจัด
ประสบการณ์ครผูู้สอนระดับปฐมวยั 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 3 สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

11 21-22 กรกฎาคม 
2565 

นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 
นางมยุรี  แสงรตันทองคำ 
นางสาวจิตสุภา ลิขติรุ่งโรจน ์
นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์
1. www.obectv.tv 
2. www.youtube.com/obectvonline 
3. www.facebook.com/obectvonline 

สพป.กทม. 

12 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวคุณญัญา  สร้อยนาค 
นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 

เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงการดำเนนิงานโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

สพป.กทม. 

13 23-24 กรกฎาคม 
2565 

นางสาวรตนพร เสียงล้ำ เข้ารับการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพป.กทม. 
ผ่านโปรแกรม Google Meet 

สพป.กทม. 

14 24-30 กรกฎาคม 
2565 

จ่าเอกนพดล คุ้มพะเนียด คณะกรรมการตดัสินการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” 
ณ จังหวัดพัทลุง 

สมาคมกีฬา 
ยิมนาสติก 
แห่งประเทศไทย 

15 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวมณทิวา ครีีรัตน ์ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานผ่านระบบ
ออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
 
 

สพป.กทม. 

http://www.obectv.tv/
http://www.youtube.com/obectvonline
http://www.facebook.com/obectvonline


 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
16 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการจดัทำแผนชั้นเรียน

และระบบจัดเก็บข้อมูลแผนช้ันเรยีนเต็มรูป 
ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2564-2569) และแผน
ช้ันเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบ
ออนไลน ์
1. www.obectv.tv 
2. www.youtube.com/obectvonline 
3. www.facebook.com/obectvonline 

สพป.กทม. 

17 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวคุณญัญา  สร้อยนาค 
นางสาวเลีย่ม พับขุนทด 

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายงานสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเพชร 
พระนคร ช้ัน 5 สำนักงานเขตพระนคร 

สำนักงาน 
เขตพระนคร 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.obectv.tv/
http://www.youtube.com/obectvonline
http://www.facebook.com/obectvonline


 

 
 
 

เดือน สิงหาคม 2565 
 
 

 
 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน สิงหาคม  2565 จำนวน  23 รายการ 

  

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 4 สิงหาคม 2565 นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 

นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม 
นักเรียน 3 คน 

เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน MOE Safety 
Platform แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยให้กับ
ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน และครูที่
ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัด สพป.กทม.  
ณ โรงเรียนราชวินิต 

สพป.กทม 

2 5 สิงหาคม 2565 นายสมโพชน์  เหลื่อมลำ้ 
นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นักเรียน 3 คน 

เข้าร่วมโครงการสร้างจติสำนึก และตระหนักรู้
ด้านความปลอดภยัในสถานศึกษา ของโรงเรียน 
ในสังกัด สพป.กทม. ณ โรงเรยีนวดัอุทัยธาราม 

สพป.กทม. 

3 6 สิงหาคม 2565 นางสาวชญากาณฑ์  จันทร์ทาบ เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active learning แบบ fundamental AL 
training ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

4 7 สิงหาคม 2565 นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 
นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 

เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน การวดัผลและประเมินผลทีเ่น้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ (Active Learning) ผ่านชุมชน
ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

5 7 สิงหาคม 2565 นายปฏิภาณ เทพพิทักษ์ เข้าร่วมการอบรมหลักสตูรการจัดการสร้าง
ความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก 
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

สพป.กทม. 

6 10 สิงหาคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นางภัทรวดี  ฟองคำ 
 

เข้าร่วมการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจรติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง 
แนวทางการดำเนินงานและการพฒันา 
นวัตกรรมโรงเรียนสจุริต สำหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครผูู้รับผิดชอบโครงการ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 3 สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

7 14 สิงหาคม 2565 นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 
นางภัทรวดี ฟองคำ 

เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงสร้างการรับรู้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานในสถานศึกษา (ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม. 
 
 

สพป.กทม. 



 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
8 15 สิงหาคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 

นางรุจิเรข  ดลุยสุข 
นางสมบุญ  จันทร์ศริ ิ
นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง 
นักเรียนช้ัน ป.1 
นักเรียนช้ัน ป.2 
นางสาวพรปวีณ์ บรูณเ์จรญิ 
นางสาวกิ่งกาญจน์ นารินทรย์าง 

การติดตามนิเทศช้ันเรียนและสะทอ้นผลการ
จัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย 
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ 
และคณะ ณ ห้องประชุม 3 โรงเรยีนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

9 15 สิงหาคม 2565 นางสาวกัลยรัตน์  แย้มเทศ 
นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 

เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้การพฒันาวิจัยในช้ัน
เรียนสู่นวัตกรรม การผลติสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทลั และการเผยแพรผ่ลงานผา่น
ระบบ Obec Content Center ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ช้ัน 3 สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

10 19 สิงหาคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นาย ป.นราชัย พลายด้วง 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดห้องเรียน
อาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศกึษา 
ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2 

กาญจนภิเษก 
วิทยาลัย 
ช่างทองหลวง 

11 20 สิงหาคม 2565 นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ ์ วิทยากรโครงการอบรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับครู ณ ห้อง 277 อาคาร 2 ช้ัน 7  
มรภ.ธนบรุ ี

คณะครุศาสตร ์
มรภ.ธนบรุ ี

12 20 สิงหาคม 2565 นายสมโพชน์  เหลื่อมลำ้ เข้าร่วมประชุมสมาชิกสโมสรลูกเสือ สพป.กทม. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวดัมหาบศุย์ (พิทักษ์ถาวร
คุณ) 

สโมสรลูกเสือ 
สพป.กทม. 

13 20 สิงหาคม 2565 นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม เข้าร่วมการอบรมหลักสตูรการจัดการสร้าง
ความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก 
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

สพป.กทม. 

14 21 สิงหาคม 2565 คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมพัฒนาครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยระบบ
ออนไลน ์

สพป.กทม. 

15 22 สิงหาคม 2565 นายสมโพชน์  เหลื่อมลำ้ 
นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

เข้าร่วมงานการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผล
งานดีเด่นด้าน Coding “Coding 
Achievement  Awards ภาคกลางและถาค
ตะวันออก” ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ 

สพป.กทม. 

16 22-24 สิงหาคม 
2565 

นางสาวณัฐณิชา วิชาภรณ ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำรายละเอียด
ของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ณ โรงแรมมีโฮเทล เอสเคป 

สพป.กทม. 

17 24 สิงหาคม 2565  นางสาวไอรดา  จำปาสา 
นางสาวบุษบง เสมามล 
นางสาวกชนิภา ทาระธรรม 
นางสาวนุสรา  ปลื้มปรีชา 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้บริการสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ผา่นระบบ IEP 
Online ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

สพป.กทม. 



 

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
นายเสกสรร  ชีวรัตน ์
นายมนตรี  รวมพร 
นางสาววันดี  พิมพ์วัน 

(Meetings ID : kyd-zcdx-pyc)  

18 26 สิงหาคม 2565  นางสาวยุพิน แซ่เฮีย๊บ 
นายพัชร์ธีรเชษฐ์  สุวรรณ ์

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูง ระดับช้ันมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม 
ใหญ่ช้ัน 3 สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

19 26-27 สิงหาคม 
2565 

นางสาวสิริวภิาพร สระศร ี
นักเรียน 5 คน 

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเด็กดีของ
แผ่นดิน ณ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

มูลนิธิครดูีของ
แผ่นดิน 

20 27 สิงหาคม 2565 นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
นักเรียน 10 คน 

เข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาล
เข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 (ช่างกลางพรรษา) 
ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถวัดพระศรรีัตน
ศาสดาราม (ศาลาที่ 4) 

กรมการศาสนา 

21 27-28 สิงหาคม 
2565 

นางสาวรัชนีพร จันทร์ม ี
นางสาวปรารถนา ลิมป์ประสิทธิ
พร 

เข้าร่วมประชุมเสริมสรา้งศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน 
ด้านคณติศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 
สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

22 29-30 สิงหาคม 
2565 

นายสมโพชน์  เหลื่อมลำ้ คณะกรรมการดำเนินการคดัเลือกสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัล
ครูต้นแบบการจัดการเรยีนรู้บรูณาการทักษะ
ชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภมูิภาค ภาคกลาง 
ตะวันออก และตะวันตก 
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร 

สพป.กทม. 

23 30 สิงหาคม 2565 นางสาวคุณญัญา  สร้อยนาค 
นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล 

เข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่องการเตรียมความ
พร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจติในโรงเรียน Mental 
Health Crisis in Setting ผ่าน Video 
Conference 

สพป.กทม. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

เดือน กันยายน 2565 
 

 
 
 
 
 



 

การพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำเดือน กันยายน 2565 จำนวน 5 รายการ 

  

ลำดับ วัน เดือน ป ี ช่ือ-นามสกุล รายการ หน่วยงาน 
1 2 กันยายน 2565 นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 

นางปนิศราณัชช์ จันทร์นวล 
เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบวัดแวว
ความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
ผ่านทาง Google Meet 

สพป.กทม. 

2 7 กันยายน 2565 นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ 

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ประจำเดอืนกันยายน 
2565 ณ ห้องประชม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

สพป.กทม. 

3 12-13 กันยายน 
2565 

นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย เข้าร่วมประชุมรับทราบบทบาทคณะกรรมการ
ฝ่ายตรวจสอบและประเมิน (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม. 

สพป.กทม. 

4 13 กันยายน 2565 นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย 
นางสาวศิริรตัน์ เตชะสิริวิชัย 

เข้าร่วมรบัฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบ
ออนไลน์ (Online) โครงการ “สรา้งการรับรู้ 
ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกไปใช้เพื่อการ
พัฒนา” 

สพป.กทม. 

5 22-23 กันยายน 
2565 

นางสาวฐนิตา  เส้งเนตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ
พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพความร่วมมือของ
เครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชาติขององค์การยูเนสโก 
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (SD Avenue Hotel) 

UNESCO 

 

 

 

 
 




