
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนร่มเกล้า  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานทิศทางการด าเนินงาน  โรงเรียนร่มเกล้า 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  

1. วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนร่มเกล้า  
ภายในปี 2565 โรงเรียนร่มเกล้าเป็นโรงเรียนคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

2. พันธกิจ (Mission) โรงเรียนร่มเกล้า  
1.พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2.พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้และสามารถผลิตงาน 
อย่างสร้างสรรค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4.ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงาน 
อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5.พัฒนาโรงเรียนและสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
6. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาเพ่ือก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

3. เป้าหมาย โรงเรียนร่มเกล้า  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของโรงเรียนร่มเกล้ามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน

ของความเป็นไทย จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
1. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
6. ครูและบุคลากรให้มีทักษะ บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
7. โรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  

4. กลยุทธ์ (Strategy)โรงเรียนร่มเกล้า 
1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีทักษะ บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
7. พัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี 

 
5. สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) โรงเรียนร่มเกล้า 

        การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้การขับเคลื่อน 4 ระบบ คือ 



1. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)  
2. ระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning System) 
3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System) 
4. ระบบชุมชน (Community System) 

       6. ค่านิยม ROMKLAO Model โรงเรียนร่มเกล้า 
ROMKLAO Model คือ ค่านิยมที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร คือ มีความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในการท างาน              

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความฉลาด รอบรู้ มีภาวะผู้น า ลงมือปฏิบัติการ รักองค์กร 
R = Responsibility ความรับผิดชอบ 
O = Objective มีเป้าหมายในการท างาน 
M = Moral  มีคุณธรรมจริยธรรม 
K = Knowledge มีความฉลาด รอบรู้ 
L = Leadership มีภาวะผู้น า 
A = Action  ลงมือปฏิบัติการ 
O = Organization รักองค์กร  

7. วัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนร่มเกล้า  ท างานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

8. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนร่มเกล้า 
ตามนโยบายการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนร่มเกล้าพัฒนาศักยภาพตามโครงการ

พัฒนาครูสู่มืออาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งได้ส่งข้าราชการและบุคลากร                   
เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล การอบรมพัฒนา ครั้ง/วัน 
ฝ่ายบริหาร 

 

นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก  ระหว่างวันที่ ๔ – 
๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนง
นุชพัทยา  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

ประชุมเพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ  ในวันที่ ๓๐  มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๓  และวันที่  ๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ณ 
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี  อ าเภอภูพาน  จังหวัด
สกลนคร   

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “ถอดรหัสการจัด
การศึกษาหลังสู้ภัย COVID 19” และประชุมใหญ่สามัญ 

๗/๑๖ 



ประจ าปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น ๕  โรงแรมเอเชีย 
แอร์พอร์ท  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี   

อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการสู่การบริหาร
จัดการหน่วยงานที่ดี  ในวันที่ ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   
โครงการก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ซึ่งได้ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ
ความก้าวหน้าของงานที่จะขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพ  
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBACQA  
ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ อาคารเอนกประสงค์ 
ชั้น ๒  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร 

ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน (๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน) ประจ าปี ๒๕๖๓  ในวันที่ ๓ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมจามจุรี ๑  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร   

โครงการพัฒนาผู้บริหารในสหวิทยาเขตในเรื่องการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ โรงแรมแม่โขงรอยัล หนองคาย  อ าเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย   

ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ และการเกษียณอายุราชการของผู้อ านวยการ
โรงเรียน  สังกัดสหวิทยาเขตพระธาตุดุม  ในวันที่ ๒๙ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม  โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

นายปัญญาวัฒน์  บ ารุงรส 

คณะกรรมการตัดสินก าหนดการประกวดแข่งขันกิจกรรม
แนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมทักษะวิชาการ  เพื่อให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประกวดแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  
ณ หอประชุมภูพาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

๑๓/๒๖ 



ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก  ระหว่างวันที่ ๔ – 
๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนง
นุชพัทยา  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวการชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๑๐ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประชุมเพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ  ในวันที่ ๓๐  มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๓  และวันที่  ๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ณ 
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี  อ าเภอภูพาน  จังหวัด
สกลนคร   
อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการสู่การบริหาร
จัดการหน่วยงานที่ดี  ในวันที่ ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ เรื่อง 
“การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการแลกเปลี่ยนของ
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ 
กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร   



คณะกรรมการตัดสินก าหนดการประกวดผลงานกิจกรรมตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ รอบท่ี ๑ ในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้อง
ประชุมหนองหาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
คณะกรรมการก าหนดราคากลางและคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  และร่วมลงนามในร่าง TOR  ในวันที่ ๑๐ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานและการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้โครงการโรงเรียน
คุณธรรม(สพฐ) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม
คุณธรรมภายในองค์กรคุณธรรม (ต้นแบบ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมสกลนแกรนด์พาเลซ  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้อง
ประชุมหนองหาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมือง 
โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๑/๑ 

 

นางสาวรัชณีย์  เครือค า 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 
 
 
 

๑/๑ 

 
นางนันทนา  มิตรสุภาพ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๗/๑๐ 



โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร   ในวันที่ ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  

งาน “รวมน้ าใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓”  ในวันที่ ๒๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ 
๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  – ๑ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 
– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  

นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ในวันที่ ๒๘  
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุม  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร    อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

นางสาวเปรมศรี  ศรีพลราช 

โครงการ เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน  ระหว่างวันที่ ๒๗ 
– ๓๐ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นางสาวทวีศิลป์  ฮ่มป่า 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 



 

นางสุทธินันท์  บุตรดี 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นางเบ็ญจวัลย์  ค าภูษา 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๓/๓ 

 
นางสมจิตร  สนใจยิ่ง 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๑/๑ 

 

นางสาวพรรณพิลาศ  สมมาตย์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมสร้างการมีวินัยทางการเงิน
และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่าง
วันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ โรงแรมบ้านเชียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   

๕/๘ 



โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 
– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

นางผ่องใสย์  บังบัวบาน 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563  

๒/๒ 

 
นายบุญรัตน์  คึมยะราช 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๑/๑ 

 

นายสินชัย  สิงห์ค ามา 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นางสาวธัญญารัตน์  จูมแพง 

โครงการ “การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ ๔  ชิง
แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  ในวันที่ ๒๔ มกราคม  
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมวิโรจน์อ่ิมพิทักษ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ซึ่งได้ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ

๔/๔ 



ความก้าวหน้าของงานที่จะขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพ  
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBACQA  
ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ อาคารเอนกประสงค์ 
ชั้น ๒  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร 

 
นางสาวอัญชิสา  ผิวเดช 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๑/๑ 

 

นายแกนพงศ์  จังธนชัยตระกูล 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร   ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นายศุภชัย ตุตเวช 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓     
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกับเกี่ยวกับวิธีการรับนักศึกษา  
ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมจามจุรี ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๓/๕ 

 

นางสาวบุษบาวรรณ  แก้วเคน 

จัดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่าง
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  – ๑ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

กลุ่มสาระการรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

นายวีระพันธ์  จันทะจร 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

๕/๖ 



จัดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่าง
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  – ๑ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 
– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร 

โครงการก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ซึ่งได้ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ
ความก้าวหน้าของงานที่จะขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพ  
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBACQA  
ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ อาคารเอนกประสงค์ 
ชั้น ๒  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร   

 

นายสาโรช  ม่วงนาครอง 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓   

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นางนารี  จันทะจร 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที ่ 22 มิถุนายน 2563 

๕/๖ 



โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 
– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

โครงการก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ซึ่งได้ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ
ความก้าวหน้าของงานที่จะขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพ  
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBACQA  
ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ อาคารเอนกประสงค์ 
ชั้น ๒  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร 

 

นางจิราภรณ์  ฝ่ายหมื่นไวย์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 
 

๒/๒ 

 

นายบรรลุพร  นามโนรินทร์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร   ในวันที่ ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓   

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นางพรสินี  ศรีค ามุล 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

๔/๖ 



โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 
– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

 

นายพานุทัศ  โคตรสงคราม 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนครในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
๒๕๖๓ เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๕ 
– ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ สนามกีฬาภายในเขตจังหวัด
สกลนคร 

๔/๑๐ 

 

นางสาวปรียาภัทร  เครือค า 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 
นางณปภัช  นันทราช 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๑/๑ 

 
นายพิเชษฐ  หาญมนตรี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice)  ในวันที่ 
๑๔ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๕/๕ 



อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ               
(อุตุน้อย) ขั้นสูงด้วยบอร์ด Kidbright  ในวันที่ ๓  ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ โรงแรม ยูเพลส  จังหวัดอุบลราชธานี 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

สัมมนาการใช้อินเทอร์เน็ตโครงการ สพฐ. Cluster 11  
จังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้อง
ประชุมพระธาตุดูม  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

 

นางบรรดล  บุญพาเกิด 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นางสาวยุวดี  ค าเงิน 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๓/๓ 

 

นายรณชัย ชัยบุบผา 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

๓/๓ 



โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ซึ่งได้ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ
ความก้าวหน้าของงานที่จะขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพ  
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBACQA  
ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ อาคารเอนกประสงค์ 
ชั้น ๒  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร 

 

นางสาวจุฑามาศ  ค าเพชรดี 

ฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี่ที่ ๒ และ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒  
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ พื้นท่ีฝึกธงชัย  ต าบลโคกภู  
อ าเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร   

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

ก าหนดการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วย
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  ในความรับผิดชอบของหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๙  ระหว่างวันที่ ๑๖ 
– ๒๐ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หน่วยฝึกนักศึกษา วิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี ๒๙  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร   

การประชุมเพ่ือรับทราบถึงกรอบการด าเนินการฝึกวิชาทหาร  
ตามนโยบายของกองทัพบกและเจตนารมณ์ของ
ผู้บังคับบัญชารวมทั้งข้อเน้นย้ าการปฏิบัติต่างๆด้านการฝึก
วิชา  ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ สโมสร
นายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร   

๕/๑๓ 



 

นางกนกพร  อุทัยวัฒน์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวการชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๑๐ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๕/๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 

นายปัญญา  ศรีผายวงษ์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นางเบญจลักษณ์  ลีนาราช 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓   

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 



 
นางฉลาด  วงศ์เครือศร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

 

 

นางเพ็ญสุภา  ผาใต้ 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นางสุภาวดี  เฉลยสุข 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการ Library : Car the Bear เพ่ือขยายบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของห้องสมุด  ในวันที่ ๒๔  สิงหาคม                
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๔/๔ 

 

นายเอกพร เสริฐสาย 

ฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี่ที่ ๒ และ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒  
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ พื้นท่ีฝึกธงชัย  ต าบลโคกภู  
อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร   

ประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ วัดแจ้งแสงอรุณ 
(พระอารามหลวง)  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training 
of Trainer) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพ่ือการน าคู่มือการ
จัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้น

๖/๑๒ 



พ้ืนฐานไป  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  
ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

ประชุมเพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ  ในวันที่ ๓๐  มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๓  และวันที่  ๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ณ 
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี  อ าเภอภูพาน  จังหวัด
สกลนคร   

โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็ก   และเยาวชน ประจ าปี 
๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ โรงแรมเดอะ
มาเจสติก สกลนคร อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

 

นายยชญ์ธเนศ  อัปทัง 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓     
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประชุม เชิงปฏิบัติการขยายผลการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ระหว่างวันที่                
๑๑ – ๑๒  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมห้วยทราย  
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๘/๒๐ 



ฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๓  ให้กับ
นักเรียน นิสิตนักศึกษา จากสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง  กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
๒๕๖๓ เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๕ 
– ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ สนามกีฬาภายในเขตจังหวัด
สกลนคร 

ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกับเกี่ยวกับวิธีการรับนักศึกษา  
ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมจามจุรี ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

นางสาววชิราภรณ ์ พ่ออามาตย์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

ประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ วัดแจ้งแสงอรุณ 
(พระอารามหลวง)  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร 

 

๔/๕ 

 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  อินธิแสง 
 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

๕/๒๑ 



โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวการชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๑๐ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ วัดแจ้งแสงอรุณ 
(พระอารามหลวง)  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  โดยให้
ข้าราชการครูผู้ผ่านการคัดเลือก  เข้ารับการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

นายจักรกริช  แสนภูวา 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนการตรวจ
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ประจ าปี 
๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม
ห้วยทราย  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร   

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ าปี 
๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร และสนามฟุตบอลวาริชสเต
เดี้ยม  จังหวัดสกลนคร 

ฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๓  ให้กับ
นักเรียน นิสิตนักศึกษา จากสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด

๘/๑๖ 



สกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง  กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

ประชุมรับฟังนโยบายก าหนดการลงพ้ืนที่จังหวัดสกลนครเพ่ือ
ติดตามผลการขับเคลื่อนและการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๓ ในวันที่ ๑๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
หอประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๓ อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   
ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน (๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน) ประจ าปี ๒๕๖๓  ในวันที่ ๓ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมจามจุรี ๑  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
๒๕๖๓ เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๕ 
– ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ สนามกีฬาภายในเขตจังหวัด
สกลนคร 

 

นายพูลศักดิ์  ศิลปี 

ฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี่ที่ ๒ และ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒  
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ พื้นท่ีฝึกธงชัย  ต าบลโคกภู  
อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร   

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  ในวันที่ ๘  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓                   
ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ค่ายกฤษณ์สีวะรา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  รอบเก็บตก  ในวันที่  ๒๐  กรกฎาคม                 

๗/๑๑ 



พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ค่ายกฤษณ์สี
วะรา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องพระธาตุดูม  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
คณะกรรมการก าหนดราคากลางและคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  และร่วมลงนามในร่าง TOR  ในวันที่ ๑๐ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

นายปานศักดิ์  ปะสังติโย 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓   

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นายพิบูลย์  พิทักษ์ชัยโสภณ 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวการชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๑๐ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

 

๒/๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

นายระวี  ศรีค ามุล 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

๖/๑๐ 



โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓     
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 
– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

 

นายอัธยา  ใจมั่น 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 
– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

๒/๓ 

 

นางสาวเรไร  ผางทัยสง 

งาน “รวมน้ าใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓”  ในวันที่ ๑๙ – ๒๖ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  

ก าหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOOL  เป็น
ตัวแทนจังหวัดสกลนครเข้าแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 

๖/๙ 



โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

 
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวการชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๑๐ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร0 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 
– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

นางทิพย์วิมล  นันตสุข 

กิจกรรมแข่งขันประกวดบายศรี  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ 
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ วัดหัวดอน  ต าบลธาตุพนม 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

การประกวดพานบายศรี ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี ๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๙ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๓/๔ 

 

นางรุ่งทิพย์   เคนพิทักษ์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

๔/๔ 



โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 
โครงการ Library : Car the Bear เพ่ือขยายบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของห้องสมุด  ในวันที่ ๒๔  สิงหาคม                
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

นางจิราภรณ์ แวววงค์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เยาวชนเพื่อการพิทักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒   มกราคม  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๔/๖ 

 
นายประเสริฐ   ศรีธิราช 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๑/๑ 

 

นางสุดารัตน์  สารวัน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 

๓/๕ 



– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร   

 

นางสาวสมฤทัย  อ้ิมพัฒน์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 
 
ประชุมและด าเนินการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒  ใน
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร   

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ในวันที่ ๒๘  
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุม  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร    อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)  
เข้าร่วมประชุม  ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ และการเกษียณอายุราชการของผู้อ านวยการ
โรงเรียน  สังกัดสหวิทยาเขตพระธาตุดุม  ในวันที่ ๒๙ 

๖/๖ 



กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม  โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

นายธีระเดช  กุลสาร 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เยาวชนเพื่อการพิทักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒   มกราคม  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นายวีระชัย  บุตรดี 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

นางสมจิตร  อินธิแสง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๒  
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ศูนย์สอบ HCEC  โรงเรียนสกล
ราชวิทยานุกูล  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๓/๔ 

 

นางสาวประจิม  มนต์อินทร์ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓   

โครงการ “การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ ๔  ชิง
แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  ในวันที่ ๒๔ มกราคม  
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมวิโรจน์อ่ิมพิทักษ์  

๕/๖ 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

น านักเรียนเข้ารับรางวัลในการประกวดโครงการ Asean 
Language Edutainment Festival (การประกวดแข่งขัน
ทักษะภาษาอาเซียนออนไลน์)  ในวันที่    ๘  กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร   

 

นางสาวกิตติวัฒนา  ผาใต้ 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนครในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 

 

นางหงษา  คนหมั่น 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร   ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

กิจกรรม PLC ครั้งที่ ๑ ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ใน
วันที่ ๒๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องชมพูพาน อาคาร ๒ 
ชั้น๑ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร 

๓/๓ 

 

นางสาวนภาภัทรี  ไขประภาย 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 

๘/๙ 



โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริมการเป็นชุมชนวิชาชีพครุภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 
๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมภูพาน อาคาร ๒  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุว
กาชาดและกิจการนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๓  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  จึงขอความอนุเคราะห์
มอบหมายผู้รับผิดชอบงานยุวกาชาด  เข้าร่วมประชุมรับฟัง
การชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลยุวกาชาด  ในวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๒  
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ศูนย์สอบ HCEC  โรงเรียนสกล
ราชวิทยานุกูล  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา  ในวันที่ ๒๘  
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุม  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร    อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 
นางสาวสมพร  ถานพรม 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๑/๑ 

 

นางสาวนพรัต  นาลงพรม 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๒๒  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๒/๒ 



 

นางสาวสุนิสา  ศรีภา 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓   

ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจและน าเข้าข้อมูลในระบบ P-
School Chehking Program  ในวันที่ ๒๔ มกราคม  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๓  ชั้น ๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๓  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ด าเนินการเตรียมพร้อมและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร   

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
๔  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวการชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๑๐ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

น านักเรียนเข้ารับรางวัลในการประกวดโครงการ Asean 
Language Edutainment Festival (การประกวดแข่งขัน
ทักษะภาษาอาเซียนออนไลน์)  ในวันที่    ๘  กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร   

๗/๙ 

 

นายอภิชาติ  พิมพิสาร 

โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนการตรวจ
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ประจ าปี 
๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม
ห้วยทราย  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร   

๒/๒ 



โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวศันสนีย์  ก่ าเสริฐ 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ระหว่างวันที่ ๑๓ 
– ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องพระธาตุดูม  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

๒/๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

นายพิชัยยุทธ  ขาวประภา 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓    

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

ฝึกอบรมครูประจ าชั้นเพ่ือเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในวันที่ ๒๗ 
กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก 

๓/๓ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 

นางสาวละมัย  เผ่ามณี  

ก าหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOOL  เป็น
ตัวแทนจังหวัดสกลนครเข้าแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวการชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๑๐ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมค่าย
ลูกเสือจังหวัดสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๓/๕ 



 
นางสาวนันธิดา แดนรักษ์ 

โครงการส่งเสริม ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ในวันที่  22 มิถุนายน 2563 

๑/๑ 

 

นายอัดชา  ศรีนอก 

การประกวดพานบายศรี ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี ๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๙ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๑/๑ 

 

นายสมศักดิ์  สุภาทอง 

กิจกรรมแข่งขันประกวดบายศรี  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ 
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ วัดหัวดอน  ต าบลธาตุพนม 
อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
โครงการ “การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ ๔  ชิง
แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  ในวันที่ ๒๔ มกราคม  
พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมวิโรจน์อ่ิมพิทักษ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ก าหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOOL  เป็น
ตัวแทนจังหวัดสกลนครเข้าแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “ถอดรหัสการจัด
การศึกษาหลังสู้ภัย COVID 19” และประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม  พ.ศ.
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น ๕  โรงแรมเอเชีย 
แอร์พอร์ท  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี   

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ าปี ๒๕๖๒ เรื่อง 
“การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการแลกเปลี่ยนของ
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ 
กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

๕/๑๑ 

 
รายงานผลการด าเนินงานการสร้างขวัญและก าลังใจซึ่งโรงเรียนร่มเกล้าได้ด าเนินการส่งเสริม ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล เพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

 
 
 



  รางวัลและความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2563 
สถานศึกษา 
- รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี

การศึกษา 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นางสาวธัญญารัตน์  จูมแพง นายระวี ศรีค ามุล และนางพรสินี ศรีค ามุล ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 

2563 เนื่องในโอกาสวันครู ประจ าปี 2564 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 23 ดังนี้  


