
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ที่  174/2565 

เรื่อง  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 
                        -------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.3/ว 31 ลงวันที่  26 เมษายน    
2542 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว   ประกอบกับค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่   29/2546  ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2546  จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ท าหน้าที่สอน  จ านวน  1  ราย ดังนี้ 

   นางสาวสุดารัตน์   เหมันต์  ต าแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
อ าเภอศรีสัชนาลัย  วุฒิ ค.บ.  (วิชาเอกเคมี  ) อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2565    

         สั่ง  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2565    

 

 

 

 

 

(นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 อ วิชุตา   11 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาหนังสืออ่าน

ประสบการณ์ เรื่อง พระร่วง พระลือ วีรบุรุษ
สุโขทัย 

ประชุมผ่าน google meet สพม.สท 

2 อ นพดล 14 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ ห้องประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์
อนันต์วิทยา 

จากสหวิทยาเขตศรีสวรรค์โรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา 

3 อ นภดล อ เจริญ
สินธุ์    

16 
มค-31 

พค 

อบรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล เนื่อง
ในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ผ่าน
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital 
learning platform) จ านวน 34  ชั่วโมง 

ออนไลน์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

4 อ สุรกิจ   18 ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางการขอรับชุดตรวจ 
Antigen self-Test Kits  (ATK)   

ประชุมผ่าน Face book live ของสปสช.
เขต 2 พิษณุโลก 

 

5 ผอ อ เบญจมาศ อ 
ศราวุฒิ       

21 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเชิดชูเกียรติครู เนื่องในวันครู 
๒๕๖๕ และมอบโล่ พร้อมเกียรติบัตรรางวัลให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น 

หอประชุมโรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนเมืองเชลียง 

6  ผอ อ นภดล อ 
เจริญสินธุ์    

21 อบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
ดิจิทัลในโครงการ “AIS อุ่นใจ CYBER “ 

ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข บริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) 



7 อ นพดล อ เสฎฐวุฒิ 
อ สมหญิง 

22 อบรมจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ส านักงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

8 ผอ 25 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม KICK 
OFF การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัด
สุโขทัย และกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยว ผาแร่แล
ตะวัน 

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สพม.สท 

9 ผอ 28 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านแก่ง 

ห้องประชุมสถานีต ารวจภูธรบ้านแก่ง สถานีต ารวจภูธรบ้านแก่ง 

10 ผอ อ นพดล  อ สุมิ
ตรา อ สมศักดิ์ อ 
พิพัฒน์ อ สุรกิจ อ 
วรารัตน์  อ จีรนันท์ 
อ เสฎฐวุฒิ อ รัชดา
ภรณ์  อ วิชุตา     

29 อบรมจัดการเรียนรู้แบบตามหลักเกณฑ์ ว 9 
(Performance Agreement:PA) 

โรงเรียนอุดมดรุณี ส านักงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

11 อ นพดล   31 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือฯ ท าการกลุ่มบริหารการใช้น้ าทุ่งนาพง
โครงการห้วยท่าแพ หมู่ที่ 11 ต.บ้านแก่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  กุมภาพนัธ์  2565 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 อ นพดล 2 ประชุม ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย   ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 
2 ผอ  5 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 

1/2565 
ห้องประชุมเขาหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

3 ผอ 7 ประชุมเพ่ือชี้แจงค่าใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาของ
โรงเรียน 

ห้องประชุมเขาหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

4 อ สุรกิจ   8 ขอเชิญประชุมการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประชุมผ่าน Video Conference:Cisco 
WebEx 

สพม.สท 

5 ผอ 9 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบ O – NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   สพม.สท 

6 ผอ อ สุมิตรา อ 
กัญญารัตน์   

9 ประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย MOE safety center 

อบรมผ่าน Google Meeting สพม.สท 

7 อ สมหญิง 9 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการใช้ 
Application พาน้องกลับมาเรียน        

ประชุมผ่าน Google Meet สพม.สท 

8 อ นพดล 10 ประชุม  
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรับทราบนโยบาย
การฝึก ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ชาย
,หญิง) ภาคปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ประชุม (VTC)ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น 
Google Meet 

มณฑลทหารบก ที่ 39 

9  อ สมศักดิ ์อ แสง
เดือน อ สุมิตรา อ 
วรารัตน์  อ กัญญา
รัตน์   
 

12 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย 
ครั้งที่ 9 

อบรมผ่าน Zoom application Meeting สพม.สท 



10 ผอ  13 ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติในการจัดสอบ O – 
NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพานักเรียน
ไปสอบ 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

11 อ เบญจมาศ อ เสฏฐ
วุฒิ 

13 ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติในการจัดสอบ O – 
NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพานักเรียน
ไปสอบ 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

12 อ สุมิตรา 13 พานักเรียนไปสอบ  O – NET โรงเรียนเมืองเชลียง 
 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

13 ผอ 14 อบรมสัมมนาโครงการกฎหมายปกครองและวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หอประชุม นพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี   สพม.สท 

14 อ นพดล 15,17 ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ส าหรับนักศึกษา
วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ชาย,หญงิ) ประจ าปี
การศึกษา 2565 

โรงเรียนเมืองเชลียง มณฑลทหารบกท่ี 39 

15 ผอ 18 อบรมการขับเคลื่อนอ าเภอคุณธรรม โรงเรียน
คุณธรรมต้นแบบ 

หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 

16 ผอ 22 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บค่าใช้จ่าย
และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 

ห้องประชุมเขาหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

17 อ สมศักดิ์ 23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พ้ืนที่สีเขียว 

ประชุมผ่าน Video Conference สพม.สท 

18 อ สมศักดิ ์อ เสฏฐ
วุฒิ 

25 เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

19 อ สมศักดิ ์อ เสฏฐ
วุฒิ 

26-
27 

เป็นกรรมการคุมสอบ การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ม.6 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

20 อ สุมิตรา   อ 
พิพัฒน์ อวรารัตน์ 

26-
27 

ควบคุมดูแลพานักเรียนไป สอบ O-NET ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

21 ผอ 27 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเทศกาล
กินปลาอ่างแม่ท่าแพและเป็นคณะกรรมการตัดสิน

อ่างเก็บน้ าแม่ท่าแพ หมู่ที่ 11 ต าบล    บ้าน
แก่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 



ประกวดท าอาหาร ประเภทต้มย าปลาฯ 
22 ผอ อ วรารัตน์ อ สุ

ระนิต 
27 ขอเชิญร่วมเข้าร่วมการแสดงวัฒนธรรมบ้านแก่ง 

ในเทศการกินปลาฯ 
อ่างเก็บน้ าแม่ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2565 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ อ สุมิตรา อ 

กัญญารัตน์ 
1 ประชุมขี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบ

มาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) 
และการด าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา"พา
น้องกลับมาเรียน 

หอประชุมนพมาศโรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สท 

2 อ สมหญิง 1-2 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
PLCฯ 

ห้องประชุมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ-วันครู 
2504 จังหวัดสุโขทัย 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

3 ผอ 10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว 10 

หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

4 ผอ 18 ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีกับ นางคมคาย 
หลินเจริญ บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ได้ย้ายให้ไปด ารงต าแหน่ง ใหม่ที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

สพม.สท 

5 อ วรารัตน์ อ เสฎฐ
วุฒิ  

25-
26 

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) รุ่นที่ ๑๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ รอบคัดเลือก
ระดับภาค 

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เชียงใหม่แอร์พอร์ต 

สพม.สท 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2565 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ เกียรติศักดิ์ 1 ประชุม ประจ าเดือน เมษายน  2565 หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 
2 ผอ อ สุรกิจ อ เสฎฐ

วุฒิ อ วรารัตน์   
4 ขอเชิญเข้ารับชมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ

แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แบบออนไลน์ Zoom Meeting สพม.สท 

3 ผอ 5 ขอเชิญประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งที่ 3 /2565 

ประชุมทางไกล (Video Conference) สพม.สท 

4 อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

5 เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกัน
คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid - 19 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2  

อบรมออนไลน์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

5 อ นพดล 6 อบรมการเขียนโปรแกรม Scratch รหัส 64070 อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 อ นพดล 6 อบรมวิทยาการข้อมูล (Data Science)         
รหัสหลักสูตร 64066 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7 อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

7 อบรมหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต เพ่ือทดสอบความรู้
เบื้องต้น เรื่องการเมืองการปกครองไทย 

อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

8 อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

7 อบรมการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ แนว
ทางการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 



(กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว) 
9 อ นพดล อ เจริญ

สินธุ์   
8 ว่า อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรส าหรับครู ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ยุคใหม่ โครงการบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

10 อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

8 อบรมพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

11 อ สุรกิจ   9 ขอเชิญวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้
ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้
เบื้องต้น ( B.T.C.) จ านวน 1 รุ่น อบรมลูกเสือ 

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) สพม.สท 

12 ผอ 11 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 1/2565 

หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สท 

13 อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

11 อบรมการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาวิทยฐานะ 
ว9/2565 ต าแหน่งครู (จ านวน 13 ชัว่โมง) 

อบรมออนไลน์ สพม.สท 

14 อ นพดล 11 อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Python  รหัส 
64069 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

15 ผอ 11
เม.ย.-
15
พ.ค. 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ
การให้ข้อมูลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ด้วยระบบ
ออนไลน์ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 4 

ออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

16 อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

18 อบรมการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ        
การเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับผลการประเมิน 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 



PISA  2022 
17 อ นพดล 18 อบรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการ

ให้บริการที่ดีมีจิตบริการ (Service Mind) 
อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 
18 อ นพดล อ เจริญ

สินธุ์   
20 อบรมพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

19 อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

20 อบรมพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ เทคนิควิธีการ
สอนแบบโครงการ (PROJECT BASED 
LEARNING) 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

20 อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

21 อบรมการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ        
การเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับผลการประเมิน 
PISA  2022 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

21 อ นพดล 21 อบรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

22 อ สมศักดิ์ 22 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 

สพม.สท สพม.สท 

23 ผอ อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

23 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active Learning  ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ 

อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

24 อ สุรกิจ   25-
27 

ขอเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและ
ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) จ านวน 1 รุ่น 

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้าน
เหมืองนา) 

25 อ เสฏฐวุฒ ิ 26 ขอเชิญร่วมน าเสนอผลงาน เพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคม

ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย 



สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปี 2565  

26 ผอ อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

26 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active Learning  ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มี
ประสบการณ์ 

อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

27 ผอ อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

26 อบรมการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมในเครื่องแบบบูรณา
การสมรรถนะผู้เรียน 

อบรมออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

28 อ แสงเดือน   27 ประชุมโครงการประเมินความส าเร็จของการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาฯ 

อบรมผ่าน Zoom Meeting สพม.สท 

29 อ สุรกิจ   28 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งาน FDA Centerใน
การรายงานผลการด าเนินงาน อย น้อยฯ 

อบรมผ่าน Zoom Conference สพม.สท 

30 อ จุรีรัตน์ 28 เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE 
2022 (ครั้งที่ 3) 

ผ่านระบบ ZOOM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง 

31 อ สุมิตรา 28 ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอศรีสัช
นาลัย 

หอประชุมอ าเภอ  ศรีสัชนาลัย ที่ว่าการ
อ าเภอศรัสัชนาลัย 

ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย   

32 อ นพดล 28 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Microsoft 
Teams 

อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

33 ผอ อ นพดล อ เจริญ
สินธุ์   

29 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active Learning  ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ 
 

อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 



34 อ นพดล 29 เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการ
วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) 
หัวข้อ Metaverse 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ อ สุมิตรา อ 

สมหญิง 
2 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาฯ 
อบรมผ่าน Zoom meeting สพม.สท 

2 อ สุรกิจ  อ ศราวุฒิ       2 การประชุมทางไกลการพัฒนาผู้ดูแลระบบ School 
Health HERO ระดับพ้ืนที่ ผ่าน Video 
Conference 

พ้ืนที่ ผ่าน Video Conference สพม.สท 

3 อ เจริญสินธุ์   อ 
จีรนันท์ 

5 ขอเชิญอบรมหลักสูตร ชวนคุณครูรู้รักษ์เงิน
แผ่นดิน กับ สตง. ระยะที่ 1 

อบรมผ่าน Zoom Webinar สพม.สท 

4 ผอ อ นพดล อ 
เจริญสินธุ์   

5 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active Learning  ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning 

อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

5 อ สุมิตรา   5-6 การอบรบเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักรู้ 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” 

ห้องประชุมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.สท 

6 อ นพดล  6 เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการ
วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) 
หัวข้อ Space Technology 

อบรมออนไลน์ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7      
8 อ นพดล  11 ขอเชิญประชุมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อ

รับทราบนโยบายการฝึก ทบทวนผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยประชุม 
(VTC) ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Google Meet 

อบรมออนไลน์ มณฑลทหารบก ที่ 39 

9 อ สุมิตรา  อ สุรกิจ     11 ขอเชิญประชุมชี้แจงมาตรการเปิดเรียน On Site 
ปลอดภัย อยู่ได้กับโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

อบรมผ่าน Video Conference ณ ห้อง
ประชุมประชุมทางไกล ศูนย์อนามัยที่ 2 

สพม.สท 



พิษณุโลก 
10 อ นพดล อ เจริญ

สินธุ์   
12 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
11 ผอ 12 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
(ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

อบรมออนไลน์ สพม.สท 

12 อ นพดล 13 เข้าร่วมกิจกรรมการ ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์
วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  Science Education 
Week หัวข้อ Aerospace 

อบรมออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

13 อ นพดล 14 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ความปกติใหม่
ของการจัดการเรียนรู้ 

อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14 ผอ 12-
22 

เป็นคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระหว่างวันที่ 16 – 22 
พฤษภาคม และวันที่ 2– 4 

สพม.สท สพม.สท 

15 อ นพดล 23 – 
24 

มณฑลทหารบก ที่ 39 ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) 
พิษณุโลก 

มณฑลทหารบก ที่ 39 ที่ 

16 อ สมหญิง อ วรา
รัตน์ อ กัญญารัตน์ อ 
เสฏฐวุฒิ อ สมศักดิ์ 
อ สุระนิต อ สุมิตรา 
อ จุรีรัตน์ 

25 ขอเชิญประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ผ่าน Live สด เพจ Facebook : การคัด
กรองนักเรียนยากจน 

สพม.สท 



17 อ วรารัตน์ อ เสฏฐ
วุฒิ 

25 ขอเชิญประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2575) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5 
และ(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแก่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 

18 ผอ 25 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและสัมมนาทาง
วิชาการผู้บริหารสถานศึกษา   

ห้องประชุมสะเลียมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูป
ถัมภ์ 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

19 ผอ อ สมหญิง อ สุมิ
ตรา 

27 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการคัดกรองเด็กพิเศษ   ผ่านระบบ ZOOM Meeting   สพม.สท 

20 อ สุรกิจ อ ศราวุฒิ 31 ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

ผ่านระบบออนไลน์   สพม.สท 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2565 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ 1 ประชุม ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย 
2 ผอ 2-4 เป็นคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระหว่างวันที่ 16 – 22 
พฤษภาคม และวันที่ 2 – 4 

สพม.สท สพม.สท 

3 อ นพดล 6 ประชุมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรับทราบ
นโยบายการฝึก ทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยประชุม (VTC)  

ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Google Meet มณฑลทหารบก ที่ 39 

4 อ.วรารัตน์  9 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการขอรับงบประมาณ
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 

อบต บ้านแก่ง อบต บ้านแก่ง 

5 อ สุมิตรา  อ กัญญา
รัตน์ 

10-
12 

อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนการสอน 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study 
: IS)” รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ 

โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัด
พิษณุโลก 

สพม.สท 

6 อ.วรารัตน์ อ.เสฏฐ
วุฒิ 

10-
12 

อบรมกิจกรรมโครงการคิดแจ่ม สุขใจ วัยรุ่นหมุน
โลก 

ณ กิ่งก้านใบ Learn Scape อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์ 

ส านักกิจกรรมกิ่งก้านใบ  

7 อ นพดล 13 ส่งหลักฐานนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ปี
การศึกษา 2565  

ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   มณฑลทหารบก ที่ 39 

8 ผอ 14 ประชุม ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ประชุมรูปแบบออนไลน์ห้องประชุมระบบ 
Google Meet 

ส านักงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา



มัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัยโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา 

9 อ ศราวุฒิ    15 เป็นวิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ยาง
รถยนต์มาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงาม 

ณ โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฏร์อุทิศ)   โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฏร์
อุทิศ)   

10 อ นพดล 16 ประชุมรับมอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ปีการศึกษา 2565   

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มณฑลทหารบก ที่ 39 

11 ผอ  16-
17 

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจ าพักนอน 

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมและโรงเรียนไกร
ในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และในวันที่  
17  มิถุนายน  2565 ณ โรงเรียนเมือง
เชลียงและโรงเรียนบ้านแก่ง 

สพม.สท 

12 อ สุมิตรา อ สมหญิง 18 ประชุมปฏิบัติการการวัดแววความสามารถพิเศษบน
ฐานพหุปัญญา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.สท 

13 อ นพดล 20 น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สมัครเข้าเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1/2565 เข้าท าการ
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  

ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา มณฑลทหารบก ที่ 39 

14 อ วรารัตน์ อเสฎฐวุฒิ
  

21 เข้าร่วมต้อนรับและเป็นทีมสนับสนุนข้อมูลการ
ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย 

15 อ สุรกิจ   25 ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนา
ระบบประกันภายในสถานศึกษา (e-SAR) 

ห้องประชุมเขาหลวงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

16 อ นพดล 27 น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2565 
รายงานตัวลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี
ที่ 1/2565  

ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา มณฑลทหารบก ที่ 39 

17 ผอ 27 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 
ร่มคูนเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

18 ผอ 28 ประชุมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565 

ณ ห้องประชุมเขาหลวงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 



19 อ นพดล 29 น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2565 
รายงานตัวลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี
ที่ 1/2565  

ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา มณฑลทหารบก ที่ 39 

20 ผอ 29 ประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แก่ง ครั้งที่ 1 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแก่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2565 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 อ นพดล 2-3 น านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3/2564 เข้าร่วม

กิจกรรมเรียนทดแทนการฝึกภาคสนาม   
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา มณฑลทหารบก ที่ 39 

2 ผอ 5 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองเชลียง สมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาอ าเภอศรีสัชนาลัย 

3 อ นพดล 5 – 6 น านักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/2564 (ช,ญ) 
เข้าร่วมท ากิจกรรมเรียนทดแทนการฝึก
ภาคสนาม  

ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา มณฑลทหารบก ที่ 39 

4 ผอ 6 ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั่วประเทศครั้งที่ 6/2565 

ประชุมผ่านออนไลน์ สพม.สท 

5 ผอ 7 ขอเชิญท่านร่วมวิพากย์เครื่องมือส ารวจข้อมูล 
สถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning 
Lossฯ 

ณ ห้องประชุมเจ้าราม สพม.สท 

6 อ พิพัฒน์ 18 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงรวม 
ชาย หญิง งานโครงการ งานประตูน้ า ประตูป่า ของ
ดีแห่งขุนเขา 2565 

ณ ลานศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าคา หมู่ที่ 6 
ต.บ้านแก่ง        

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 

7 ผอ 22 ประชุมการจัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนลิไทพิทยาคม โรงเรียนลิไทพิทยาคม 
8 อ เบญจมาศ 22 ขอเชิญไปประเมินข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการ (ด้าน 1-2-3) 

โรงเรียนหนองตูมวิทยา โรงเรียนหนองตูมวิทยา 

9 อ นพดล 22 ประชุม    การขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2565 

อ าเภอศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย 



10 อ เสฏฐวุฒิ 22-23 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเรียนรู้สร้างพลังพี่เลี้ยงวัยรุ่น
หมุนโลก 

ณ กิ่งก้านใบ Learn Scape จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ส านักกิจกรรมกิ่งก้านใบ 

11 ผอ อ สุมิตรา     อ 
สมศักดิ์ อ นภดล อ 
สุรกิจ อ เสฎฐวุฒิ  
อสมหญิง อกัญญา
รัตน์     

24 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียน
มาตราฐานสากล ระดับ ScQA และระดับ OBECQA 

ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

ส านักงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัยโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา 

12 ผอ 26 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
และประเมินผลงานเฉพาะด้านฯ 

ณ ห้องประชุมเขาหลวงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

 



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ 3 ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 
ประชมออนไลน์ สพม.สท 

2 ผอ 3-4 ประสงค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา “พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ณ โรงเรียนอุดมดรุณี และศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษามัธยมสุโขทัย (ส.บ.ม.
ส.) 

3 อ เจริญสินธุ์  อวิชุตา 5 ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาวันรพีประจ าปี พ.ศ. 2565   

ณ ศาลจังหวัดสวรรคโลก ณ ศาลจังหวัดสวรรคโลก 

4 อ นพดล อ จีรนันท์ 
อ รัชดาภรณ์   

1-15 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หลักสูตร ครุรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1 

อบรมออนไลน์ สพม.สท 

5 อ สุมิตรา อ 
เบญจมาศ อจุรีรัตน์ 
อ สมศักดิ์  อ 
จรีนันท ์  อรัชดา
ภรณ์ อสมหญิง 
อกัญญารัตน์  อสุดา
รัตน์      

5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 

ประชุมทาง Google Meet สพม.สท 

6 อพิพัฒน์ 8-9 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลที่กระท า
ความผิดหรือกลุ่มเสี่ยงในการแข่งขันรถในทาง และ 
ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ณ กองก ากับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดสุโขทัย 

สถานีต ารวจภูธรบ้านแก่ง 

7 อกัญญารัตน์   8-10 ประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนาทักษะสร้างสื่อวิดีโอ
ฯ 

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สพม.สท 

8 อ สมศักดิ์   อวิชุตา 8 ประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สพม.สท 



พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ 

สุโขทัย 

9 อเสฏฐวุฒิ   9 อบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน
ประจ าปี 2565   

เข้าร่วมประชุม Zoom สพม.สท 

10 อ นพดล 18 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหารประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการฝึก
ภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 
2565 

โดยประชุม (VTC) ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น 
Google Meet 

มณฑลทหารบก ที่ 39 

11 ผอ อสุมิตรา   อ 
สมศักดิ์ อเสฎฐวุฒิ อ 
สมหญิง 

19 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA 

ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จังหวัดสุโขทัย 

สพม.สท 

12 ผอ 23 ขอเชิญผู้บริหารประชุมปรึกษาหารือ  ฯ   ณ ห้องประชุมเขาหลวงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

13 ผอ 23 ขอเชิญคณะวิทยากรอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการขอ
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ   

ณ ห้องประชุมเขาหลวงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

14 ผอ  อ เบญจมาศ 
อกัญญารัตน์ 

23 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานระบบคลัง
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
OBEC Content Center 

2565 ณ  โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สท 

15 ผอ 24   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน จามจุรีเกมสส์ ครั้งที่ 5.1    

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองเชลียง สุโขทัย โรงเรียนเมืองเชลียง สุโขทัย 

16 อ สุรกิจ     อสุระนิต   24-
25 

เข้ารับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ.
2565 

ณ หอประชุม   คุรุสภา กรุงเทพมหานคร ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

17 อเสฎฐวุฒ ิ 25 ประชุมการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน
มัธยมศึกษาฯ 

ณ ห้องประชุมเขาหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

18 อ สุรกิจ   26-
28 

เข้าร่วมโครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม   123 ปี โรงเรียนสวรรค์
อนันต์วิทยา 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

19 อ นพดล  อ เจริญ 27 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูโรงเรียน ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Hybrid มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   



สินธุ์  อ จุรีรัตน์   อสุ
มิตรา  อ สมศักดิ์  
อวรารัตน์    อรัชดา
ภรณ์ อวิชุตา 
อกัญญารัตน์ 

เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูฯ 

20 อ สุมิตรา   29 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนเพื่อพัฒนาเรียนรู้ของผู้เรียน 

ณ ห้องประชุมเขาหลวง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

21 ผอ 30 ประชุมทางไกลเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือ
วิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Health 
Crisis in School 

ประชุมออนไลน์ สพม.สท 

22 ผอ 30 ประชุมเสวนา รายการ “สพฐ.เคลียร์คัท ชัดทุก
ประเด็น” 

ประชุมออนไลน์ สพม.สท 

23 อ สุรกิจ 30 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

24 ผอ  31สค-
3ก.ย. 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2564 

ณ Miracle Grand Convention Hotel 
โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนน
วิภาวดี – รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ส.บ.ม.ท.) 

25 อ สุมิตรา 31 ประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
และครูผู้สอนต้นการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning แบบ Fundamental AL Training 

ณ ห้องประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณ สพม.สท 

 

 



ครูนพดล  มุสิกปาน ครูช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มอีบายมุข เนื่องใน

วันครูโลก พุทธศักราช  2565   จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ส านักงานเครือข่าองคก์รงดเหล้า  และ สสส  เนื่องจากได้ท าโครงการครูเพ่ือศิษย์

ปลอดอบายมุข รับมือโควิด – 19   

 



ครเูจริญสินธ์  มสุิกปาน ครูช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มอีบายมุข 

เนื่องในวันครูโลก พุทธศักราช  2565   จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน   ส านักงานเครือข่าองค์กรงดเหล้า  และ สสส  เนื่องจากไดท้ าโครงการ

ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด – 19   

 

 



ครจูีรนันท์  คงรักษ ์ครชู านาญการ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในวันครู

โลก พุทธศักราช  2565   จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ส านักงานเครือข่าองคก์รงดเหล้า  และ สสส  เนื่องจากได้ท าโครงการครูเพ่ือศิษย์

ปลอดอบายมุข รับมือโควิด – 19   

 

 

 

  



  



 


