
  รายงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564  ถงึวันที่  31  สิงหาคม  2565 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องท่ีที่ประชุม/อบรม/พัฒนา    หน่วยงานที่จัดประชุม 

1 นายศุภชัย  พิมพาเลีย ผู้อ านวยการโรงเรียน การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน   Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

2 นางเนตรนภา  ธุรารัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ
วิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2565 

 อบจ.สกลนคร 

3 นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว คร ู การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

4 
 

นางสมคิด  ศิริวัฒ คร ู
 

การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูตามแนวทางคุรุสภาอย่างไรให้
ตอบโจทย์การประเมินผลการพัฒนาผลตามข้อตกลง
พัฒนางาน ว9/2564  หรือ  ว PA” ผ่านระบบ
ออนไลน์   

 สพม.สกลนคร 

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อดิจิทัล 

สพม.สกลนคร 



ล าดับที่ ชื่อ- สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องท่ีที่ประชุม/อบรม/พัฒนา    หน่วยงานที่จัดประชุม 
5  นายทะนงชัย   คิดโสดา  คร ู การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  

Agreement (PA) 
สพม.สกลนคร 

6 
 

นางบุษราภรณ์  สีดาดาน คร ู
 

 
 
 
 

 

การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูตามแนวทางคุรุสภาอย่างไรให้
ตอบโจทย์การประเมินผลการพัฒนาผลตามข้อตกลง
พัฒนางาน ว9/2564  หรือ  ว PA” ผ่านระบบ
ออนไลน์   

 สพม.สกลนคร 

7 นายศรันยู  พระโรเรศ  คร ู การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

8 นางสมคิด  ทับศรีแก้ว คร ู การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

9 
 

นางสาวศรีประภา  สุนารักษ์ คร ู
 

การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูตามแนวทางคุรุสภาอย่างไรให้
ตอบโจทย์การประเมินผลการพัฒนาผลตามข้อตกลง
พัฒนางาน ว9/2564  หรือ  ว PA” ผ่านระบบ
ออนไลน์   

 

 สพม.สกลนคร 



ล าดับที่ ชื่อ- สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องท่ีที่ประชุม/อบรม/พัฒนา    หน่วยงานที่จัดประชุม 
10 
 
 
 

นางสาวประหยัด  ฤาชากูล คร ู การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

11 
 

นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร คร ู
 

 
 
 
 

 

การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูตามแนวทางคุรุสภาอย่างไรให้
ตอบโจทย์การประเมินผลการพัฒนาผลตามข้อตกลง
พัฒนางาน ว9/2564  หรือ  ว PA” ผ่านระบบ
ออนไลน์   

 สพม.สกลนคร 

12 
 
 

นายสันติ   เหล่ามีชัย 
  

คร ู
 

 

การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

 อบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

 สพฐ.  

 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 



ล าดับที่ ชื่อ- สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องท่ีที่ประชุม/อบรม/พัฒนา    หน่วยงานที่จัดประชุม 
13 
 

นายศราวุธ  สายตา คร ู
 

การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูตามแนวทางคุรุสภาอย่างไรให้
ตอบโจทย์การประเมินผลการพัฒนาผลตามข้อตกลง
พัฒนางาน ว9/2564  หรือ  ว PA” ผ่านระบบ
ออนไลน์   

สพม.สกลนคร 

14 นางเยาวนาฎ  เริ่มศรี  การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อดิจิทัล 

สพม.สกลนคร 

การอบรมหลักสูตรสร้าง Application อย่างง่ายด้วย 
Appsheet 

สสวท. 

15 นางสาวนภธร  พรหมดีราช คร ู การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

ฝึกทบทวนหลักสูตรผู้ก ากับวิชาทหาร มทบ.29 

16 นางสาวเพ็ญพิชา   นิยมธรรม คร ู การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

การอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน 

 

สพฐ. 



ล าดับที่ ชื่อ- สกุล  ผู้พัฒนา ต าแหน่ง เรื่องท่ีที่ประชุม/อบรม/พัฒนา    หน่วยงานที่จัดประชุม 
17 นางสาวกนิษฐา  นุ่นสวัสดิ์   คร ู การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  

Agreement (PA) 
สพม.สกลนคร 

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อดิจิทัล 

สพม.สกลนคร 

18 นางสาวสุธิดา  อินธิแสง   คร ู การจัดท าข้อตกลงพัฒนางาน  Performance  
Agreement (PA) 

สพม.สกลนคร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายและทีม
ขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในกลุ่มเด็กปละเยาวชน จังหวัดสกลนคร 

 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 


