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ค าสั่งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ที่  281/2563 

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 

   นางสาวกัญญารัตน์  มิ่งมิตร  ต าแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยาอ าเภอศรีสัชนาลัย  วุฒิ ค.บ.  (วิชาฟิสิกส์) อัตราค่าจ้าง  15,000 บาท 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2563 

         สั่ง  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2563 

 

 

 

 

 

(นายสารัตน์  พวงเงิน) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ.สารัตน์ 4 ขอเชิญประชุม ท่านและคณะกรรมการบริหาร

สมาคมครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เข้า
ประชุม   

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองเชลียง   สมาคมครูผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 ผอ.สารัตน์ 5 ประชุม ประจ าเดือน มกราคม 2564 ณ หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย   ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 
3 ผอ.สารัตน์ 21 ขอเชิญประชุม ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ โรงเรียน

สวรรค์อนันต์วิทยา 
4 อ จุรีรัตน์ อ นิพล อ 

สมศักดิ์ 
30 ให้คณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมสู่

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) และการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Pre O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 

ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.สท 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  กุมภาพนัธ์  2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ เกียรติศักดิ์ 1 ประชุม ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย   ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 
2 ผอ เกียรติศักดิ์ 5 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 

1/2564 
ห้องประชุมเขาหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

3 ผอ เกียรติศักดิ์ อ 
จีรนันท์ อ อุกฤษฏ์   
อ สมศักดิ์ อ จุรีรัตน์  
อ สุมิตรา อ เสฏฐวุฒิ 
อ วรารัตน์ อ สุรกิจ  
อ สุระนิต อ พิพัฒน์
   

6 ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าปี 2564 เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learningฯ 

ห้องประชุม 123 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา 

สหวิทยาเขตศรีสวรรค์โรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา 

4 อ อุกฤษฏ์ อ สุมิตรา 
อ เสฏฐวุฒิ          
อ วรารัตน์ 

9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครูแกนน าการประเมินศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 

5 ผอ เกียรติศักดิ์ 10 ขอเชิญประชุม ร่วมประชุมปรึกษาหารือ โรงเรียนอุดมดรุณี ส านักงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัยโรงเรียน
อุดมดรุณี 

6 ผอ เกียรติศักดิ์ 17 เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และขอเชิญ
ร่วมงานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม (การแข่งขันและแสดงต านานว่าว
พระร่วง พระลือ ประจ าปี 2564 

ลานบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนต าบล
สารจิตร 

ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 

7 ผอ เกียรติศักดิ์ 22 ขอเชิญประชุม ห้องประชุมเขาหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 



8 อ ธเนศ อ สมศักดิ์ 25 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานศึกษา 

ห้องประชุมน้ าพุ บ้านหมอรีสอร์ท อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย 

สพม.สท 

9 อ จุรีรัตน์ อ สุมิตรา 
อ สุรกิจ  อ จีรนันท์               

19 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูฯ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

10 ผอ เกียรติศักดิ์ 24 ขอเชิญร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย 

สพม.สท 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ เกียรติศักดิ์ 1 ประชุม ประจ าเดือน มีนาคม 2564 หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย 
2 อ จีรนันท์ อ อุกฤษฏ์   

อ รัชดาภรณ์     
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี และการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 3 

ห้องประชุมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.สท 

3 ผอ เกียรติศักดิ์ 5 ขอเชิญประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 

ศาลาการเปรียญวัดปากคะยาง หมู่3 บ้าน
ปากคะยาง ต.บ้านแก่ง 

อบต.บ้านแก่ง 

4 ผอ เกียรติศักดิ ์     
อ นพดล อ วรารัตน์ 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
รับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) 

หอประชุมดาวนภาโรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สท 

5 ผอ เกียรติศักดิ ์      11 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการ
ทดสอบระดับชาติ O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

โรงเรียนอุดมดรุณี   สพม.สท 

6  ผอ เกียรติศักดิ์      
อ แสงเดือน อ 
จีรนันท์ 

12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ฯ 

หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สท 

7 ผอ เกียรติศักดิ์ 13 คณะท างานตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ สพม.สท 
8 อ สมศักดิ์ อ สุมิตรา 

อ เสฏฐวุฒิ 
13-
14 

กรรมการคุมสอบ O-NET โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.สท 

9 อ จุรีรัตน์ อ นิพล 13-
14 

ครูผู้ดูแลพานักเรียนไปสอบ 
 
 
 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  สพม.สท 



10 ผอ เกียรติศักดิ์ 19 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

ส านักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ต าบล
ท่าชัย 

ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 

11 อ สุมิตรา 26 เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการจัด
สอบ 

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยา 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

12 อ สุมิตรา อ.สมศักดิ์ 27,29 เป็นกรรมการคุมสอบ การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

12 อ อุกฤษฏ์ อ ศราวุฒิ 27,29 ควบคุมดูแลพานักเรียนไป สอบ O-NET ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

14 ผอ เกียรติศักดิ ์อ 
เสฏฐวุฒิ อ สุรกิจ 

29 ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
และซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกในช่วง
สถานการณ์  COVID – 19 

หอประชุมโรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สท 

15 ผอ เกียรติศักดิ์ 31 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร และประชุมปรึกษาหารือจากสมาชิกใน
การจัดงานรดน้ าด าหัวผู้บริหารอาวุโสและเรื่องการ
แสดงมุทิตาจิตกับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ 

ห้องประชุมโรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ เกียรติศักดิ์ 1 ประชุม ประจ าเดือน เมษายน  2564 หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 
2 อ นพดล  อ สุมิตรา 3-4 อบรมโครงการยกระดับผลิตและพัฒนาศักยภาพ

ครฯู 
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
อาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน
ทะเลแก้ว) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

3 อ จุรีรัตน์ อ นิพล 9 เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาพระแม่ยาจังหวัด
สุโขทัย   

ห้องประชุมเขาหลวงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 

สพม.สท 

4      
5 อ นพดล 21 ประชุมเพ่ือรับมอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร ประจ าปีการศึกษา 2564 
อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อ าเภอเมือง
สุโขทัย 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 39 

6 ผอ เกียรติศักดิ์ 30 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจสถานีต ารวจภูธร 

หอ้งประชุม สถานีต ารวจภูธรบ้านแก่ง (ห้อง 
ศปก.สภ.บ้านแก่ง) 

สถานีต ารวจภูธรบ้านแก่ง 

 



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 อ นพดล   31 ประชุมนโยบายแผนการปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มณฑลทหารบกท่ี 39 
      
      
      
      
      
      
      

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ 4 ประชุมพิจารณาการเก็บค่าใช้จ่ายและการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในวันที่ 4 มิถุนายน 
2564   

หอประชุมดาวนภาโรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สท 

2 ผอ 22 ประชุมปรึกษาหารือ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา 

ส านักงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

3 ผอ 22 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564 
ใ 

ห้องประชุมไทยคม โรงเรียน    กงไกรลาศ
วิทยา 

สพม.สท 

4 อ ววรารัตน์ อ เสฎฐ
วุฒิ 

25 เข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการแสดง  
To Be Number one 

ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 

5 ผอ 28 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สพม.สท สพม.สท 

6 ผอ 30 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงาน ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านแก่ง 

ห้องประชุมสถานีต ารวจภูธรบ้านแก่ง ห้อง 
ศปก.สภ.บ้านแก่ง 

สถานีต ารวจภูธรบ้านแก่ง 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 อ นพดล   1 ประชุม ประจ าเดือน กรกฎาคม  2564 ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 
2 อ นพดล   2 ส่งหลักฐานนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 

ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   มณฑลทหารบก ที่ 39 

3 อ สุระนิต   5 ประชุมปรึกษาหารือ ห้องไทยคม อาคา 3 โรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

4 อ นพดล   8,19 น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สมัครเข้าเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี1/2564 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา มณฑลทหารบก ที่ 39 

5 ผอ 20 ประชุมปรึกษาหารือ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียน    กงไกรลาศ
วิทยา 

ส านักงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

6 ผอ 22 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่น ระดับ
จังหวัดสุโขทัย 

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแก่ง ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 

 



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ 3 ประชุม ประจ าเดือน สิงหาคม  2564 หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 
2 อ.ธเนศ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting สพม.สท 
3 ผอ อ.นพดล อ.

เจริญสินธุ์ อ.สุมิตรา 
6-10 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาด
นัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม” 

ผ่านระบบออนไลน์ สพม.สท 

4 อ.ธเนศ 13 ประชุมชี้แจงการสร้างเสริมความปลอดภัยและ
สุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนว และ 
School Health HERO 

ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting สพฐ. 

5 ผอ อ.สุมิตรา        
อ.กัญญารัตน์ 

13 อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ยุค New Normal 

ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting สพม.สท 

6 อ.นพดล อ.เจริญ
สินธุ์ 

14-
15 

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครู 

ช่องทาง webinar.dlit.ac.th/Facebook 
OBEC Channel/Youtube OBEC 
Channel/OBEC 

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

7 อ.ธเนศ อ แสงเดือน 17 ประชุมทบทวนวางแผนการปฏิบัติงานเครือข่าย
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรีน
และนักศึกษาสถานการณ์ Covid 

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านป่า
กล้วย 

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

8 อ.ธเนศ 25 การอบรมการด าเนินงานค่ายทักษะชีวิต "โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ" 

ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting สพม.สท 

9 อ.นพดล อ.เจริญ
สินธุ์ อ.รัชดาภรณ์ 
อ.วิชุตา 

29 อบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงการขอมี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายครูผู้สอนตาม
หลักเกณฑ์ ว.17/52,ว.21/60 และว.9/24 
(PA) รูปแบบออนไลน์ 

ผ่านระบบ Facebook Live Streaming สพม.สท 



10 ครูทั้งโรงเรียน 26-
27 

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 

ประชุมออนไลน์ สพม.สท 

11 อ สมศักดิ์ 27 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแนว
พุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

ประชุมผ่าน Zoom Meeting โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

12 อ นพดล 28สค-
31ตค
64 

อบรมกิจกรรมทางวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Workshop หลักสูตรคุรุสภา 9 หลักสูตร 

  

13 อ.ทั้ง 5 กลุ่มสาระ 29 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ new normal ทั้ง 
5 กลุ่มสาระฯ 

ประชุมออนไลน์ สพม.สท 

14 อ นพดล 31 ประชุมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อหารือเรื่อง 
ก าหนดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ
ประจ าปีการศึกษา 2564  ชัน้ปีที่ 1-5 (ชาย
,หญิง) 

Zoom Cloud Meetings มณฑลทหารบก ที่ 39 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน กันยายน 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ 1 ประชุม ประจ าเดือน กันยายน 2564 ณ หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย   อ าเภอศรีสัชนาลัย   
2 อ จีรนันท์ 1 ประชุมการจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฯ ประชุมออนไลน์ สพม.สท 
3 อ ธเนศ 2-3 อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรม online ผ่านโปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting 
สพม.สท 

4 อ สุมิตรา 3-5 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้
ปัญญาประดิษฐ์ ด้วยIPST - Al ในรูปแบบออนไลน์  

2564 อบรมผ่านทางออนไลน์แอปพลิเค
ชัน ZOOM 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 อ.ทั้ง 5 กลุ่มสาระ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ new normal ทั้ง 5 
กลุ่มสาระฯ 

ประชุมออนไลน์ สพม.สท 

6 อ สมศักดิ์       
อ รัชดาภรณ์   

6 ประชุมวางแผนการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ New 
Namal 

อบรมผ่าน Google Meet สพม.สท 

7 ผอ 6 ประชุม ประจ าเดือน กันยายน 2564 โรงเรียนเมืองเชลียง ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 
8 อ สุมิตรา 6 การประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตาม

โครงการฯ 
ประชุมออนไลน์ สพม.สท  

9 อ เจริญสินธุ์         
อ วิชุตา 

8 ขอเชิญประชุมวางแผนการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

ประชุมออนไลน์ โรงเรียนศรีนคร  

10 อ นพดล 10
กย-9
ตค 

อบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครู
ดิจิตอล OBEC Microsoft Innovative Educator 
จ านวนทั้งหมด 7 หลักสูตร 

ประชุมออนไลน์ ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 



บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

11 อ สุมิตรา     
อ จีรนันท์ 

14 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ PISA ปี 2022 

ประชุมทาง Google Meet สพม.สท 

12 ผอ 15 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ของ ส.บ.ม.ท. ห้องประชุมภูมิภิรมย์ โรงเรียนทุ่งเสลี่
ยมชนูปถัมภ์ 

สพม.สท 

13 อ สุรกิจ  
อ ศราวุฒิ 

18 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 
4 

อบรมผ่าน Zoom application Meeting สพม.สท 

14 อ เสฎฐวุฒิ 19 เข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียน YC เพ่ือนที่ปรึกษา 
รักหมดทั้งตัวและหัวใจ ปี 2564 

อบรมผ่านโปรแกรม Google Classroom 
Meeting 

สพม.สท 

15 ผอ 19-
20 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ 

อบรมผ่าน Zoom Cloud Meeting สพม.สท 

16 อ นพดล 20 ประชุมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรับทราบ
นโยบาย และแผนการฝึก – ศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหาร ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Google 
Meet 

มณฑลทหารบก ที่ 39 

17 ผอ 21 ประชุมการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

อบรมผ่าน Google Meet สพม.สท 

18 อ สุมิตรา      
อ เบญจมาศ 

22 ประชุมการนิเทศ ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการ
เรียนการสอนและเตรยีมเปิดภาคเรียนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 

ประชุมผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting 

สพม.สท 

19 อ สมศักดิ์ 
อ เสฎฐวุฒ ิ  
อ วรารัตน์ 

22 เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) 

อบรมผ่านโปรแกรม Google Meet สพม.สท 

20 อ สุมิตรา             
อ กัญญารัตน์   

27 ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประชุมทาง Zoom meeting สพม.สท 

21 ผอ 28-
29 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป
รายงานผลการวิจัยและสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.สท 



22 ผอ 30 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานมุทิตาจิตฯ โรงเรียนอุดมดรุณี สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษามัธยมศึกษสุโขทัย 
(ส.บ.ม.ส.) 

23 ผอ 30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ห้องประชุมเขาหลวงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

24 ผอ 30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564    และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย 

ห้องประชุมห้องประชุมทรัพย์ไพวัลย์รีสอร์ท 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และห้อง
ประชุมเขาหลวงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สพม.สท 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน ตลุาคม 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ 5 ประชุม ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย   
2 อ สุมิตรา      

อ นพดล 
15-
16 

เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบ Unpluggedฯ 

ประชุมผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting 

สพม.สท 

3 อ สุรกิจ อ เสฎฐวุฒิ 
อ วรารัตน์  

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ว.9/2564:PA) 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.สท 

4 อ สุมิตรา   อ เจริญ
สินธุ์   อ นภดล   
อ จุรีรัตน์  อ วิชุตา  
อ กัญญารัตน์         

16-
17 

ประชุมขอเชิญครูพ่ีเลี้ยงเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและ
ประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฯ 

Zoom Meeting มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

5 อ วิชุตา   18 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

สพม.สท สพม.สท 

6 ผอ 19 ร่วมรับฟังประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ัวประเทศฯ 

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สพม.สท 

7 อ เบญจมาศ อ 
จีรนันท์ 

20 อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฯ   zoom ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยสุโขทัย 

8 อ สุรกิจ 25 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
ระดับสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดสวรรค์ (ประชาบ ารุง) สพม.สท 

9 อ นพดล 26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 สพม.สท สพม.สท 
10 อ สุมิตรา   อ วรา

รัตน์ 
26 ประชุมการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

Google Meet สพม.สท 



11 อ จุรีรัตน์ อ สุมิตรา   
อ สมศักดิ์ 

27 ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 

Zoom cloud meetings สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

12 อ จุรีรัตน์ 29 ประชุมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในรูปแบบ TCAS และ IPAS ประจ าปีการศึกษา 
2564 

Zoom webinar application meeting ส านักทะเบียนและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 



      โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 อ เสฏฐวุฒิ อ จุรี

รัตน์ อ สุรกิจ อ 
ธเนศ     อ สุมิตรา 
อ สุระนิต 

2 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 

ผ่าน Live สด เพจ Facebook : การคัด
กรองนักเรียนยากจน 

สพม.สท 

2 ผอ 3 ประชุม ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอ าเภอศรีสัชนาลัย   อ าเภอศรีสัชนาลัย   
3 อ นพดล 10 ประชุมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรับทราบ

นโยบาย และแผนการฝึก – ศึกษา นักศึกษาวิชา
ทหาร ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผ่าน
ระบบออนไลน์ 

Google Meet มณฑลทหารบก ที่ 39 

4 ครูทุกท่าน 10 น านักเรียนไปฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม
ที่ 2 

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

5 อ นพดล 16 จัดส่งเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจ าปี แบบ
รายงานทะเบียนทรัพย์สินและหลักฐานการเบิก
จ่ายเงิน 

สพม.สท สพม.สท 

6 ผอ 17-18 ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัยประจ าปี 2565 คณะที่ 2.2 คณะท างาน
จัดท าร่างรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  สพม.สท 

7 อ นพดล 18 - 
21 

น านักศึกษาวิชาทหารไปราชการ โรงเรียนเมืองเชลียง มณฑลทหารบก ที่ 39 

8 อ นพดล 23 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2564 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา มณฑลทหารบก ที่ 39 



9 ผอ 26 ประชุมจัดท าร่างรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติฯ 

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม.สท 

10 ผอ  อ สุมิตรา อ 
รัชดาภรณ์   

26 ประชุมเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ออนไลน์ Zoom สพม.สท 

11 ผอ 30 ประชุมจัดท าร่างรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติฯ 

สพม.สท สพม.สท 

 

  



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรสีัชนาลัย  จ. สุโขทัย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564 

ล าดับที ่ ชื่อ วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยที่จัด 
1 ผอ 1 ประชุม ประจ าเดือน  ธันวาคม 2564 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย 
2 อ จุรีรัตน์  3 ประชุมโครงการออนไลน์  ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่

นักคณิตศาสตร์ในอนาคตฯ 
Zoom สพม.สท 

3 อ จุรีรัตน์ อ กัญญา
รัตน์ 

8 ประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงโครงการเพ่ิมทักษะด้าน
อาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ 

Zoom สพม.สท 

4 ผอ 8 ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัยฯและเชิญเข้าร่วม
ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย (ส.บ.ม.ส.) 

ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
และโรงเรียนลิไทพิทยาคม 

5 ผอ  อ สุมิตรา         8 ประชุมการด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง     ให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาฯ 

Zoom Meeting สพม.สท 

6 อ จุรีรัตน์ อ กัญญา
รัตน์ อ สมศักดิ์ 
อรัชดาภรณ์ อ สุมิ
ตรา 

11-13 อบรมทักษะด้านพัฒนาดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลฯ 

Google Meet สพม.สท 

7 อ นพดล   8,12 ประชุม  
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือรับทราบนโยบายการ
สอบทฤษฎี ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย
,หญิง)ประจ าปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) 

Google Meet มณฑลทหารบก ที่ 39 

8 อ นพดล   12 สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 3,5 (ชาย,หญิง)       
ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม มณฑลทหารบกที่ 39 



9 อ นพดล  อ แสง
เดือน อ สมศักดิ์ อ 
วรารัตน์    

12 อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety 
Platform) ฯ 

ออนไลน์ สพม.สท 

10 อ นพดล 13 เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรม
ส าหรับเยาวชน 

อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬา
แห่งชาติ วิทยาลัยเขตสุโขทัย 

สพม.สท 

11 ผอ  อ สุมิตรา   13-19 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้ง     ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะที่ 1 

สพม.สท สพม.สท 

12 อ วิชุตา  อ รัชดา
ภรณ์    

18-19 อบรม หลักสูตร การจัดหาพัสดุและการบันทึกข้อมูล
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ฯ 

โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สท 

13 อ สมหญิง 20 อบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการและแนวปฏิบัติที่ถูกวิธีฯ 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.สท 

14 ผอ 21 ว่า เชิญเป็นคณะกรรมการประเมินเพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะ ฯ 

ห้องประชุมสวรรควิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 

15 อ สุรกิจ   21 เชิญเป็นวิทยากรลูกเสือ ฯ โรงเรียนบ้านแก่ง โรงเรียนบ้านแก่ง 
16 อ สุรกิจ   22 เชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ     จิตอาสา

พระราชทาน ฯ 
วัดทะเลลอย กศน.อ าเภอศรีสัชนาลัย                            

17 อ นพดล 24 ประชุมเพ่ือหารือแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ห้องประชุม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสุโขทัย 

สพม.สท 

18 ผอ  อ สุมิตรา   25-27 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้ง     ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะที่ 1 

สพม.สท สพม.สท 

19 อ นพดล 26-28 อบรมทักษะด้านพัฒนาดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลฯ 
 

Google Meet สพม.สท 



20 อ นพดล อ สมหญิง 26-28 อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) รุ่นที่ 2ฯ 

Google Meet โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

21 อ สุรกิจ   27 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ฯ 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

22 ผอ 28 ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ตามค าสั่ง ที่ 7/2564 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม.สท 
23 ผอ 29 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูฯ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง สพม.สท 

 



  



 


