ผลงานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเวทีคนเก่ง รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 2 ปี ซ้อน ประจาปี 2556 และ ประจาปี 2557
- การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ได้เป็น
ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
จานวน 10 รายการ
1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
2. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
3. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
4. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
5. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
6. ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
7. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
8. ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
9. ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
10. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

- น.ส.โชติกา ทัศคร นักเรียนระดับชั้น ม.5/13 สอบชิงทุน BWK ไปแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 10 เดือน สอบได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศ
ปีการศึกษา 2557
- นายพีรพล ขนิษดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบชิงทุนการศึกษา “ทุน
ยุวทูต YES” รุ่นที่ 22 เป็นทุนที่นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไปศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมันเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 2557
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงาน ระดับก่อนอุดมศึกษา งานวันเทคโนโลยี
วิศวกรรม ประจาปี 2557 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2556
-รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 1. น.ส.ศรินทิพย์ พรรัชดาทิพย์ 2. นายไกรวิชญ์ โถบารุง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเวทีคนเก่ง รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ประจาปี 2556
- รางวัลเหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่าง
ประเทศ ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี ปีการศึกษา 2556 ด.ช.เทวินทร์ ราญคา
รัตน์ ม.1/13
- ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่นและนาชื่อเสียง มาสู่
ประเทศ (ด้านกีฬาและนันทนาการ) นางสาวนริศรา แก้วมะ จากสานักงาน
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
- รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี 2556
(รอบระดับประเทศ) เด็กหญิงอิงบุญ ธีรตะนันท์ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน (นาโน
คาร์บอน นาโนซิงค์ออกไซค์ ZnO นาโนไททาเนียมไดออกไซค์ TiO2” ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษา
ประจาปี 2556 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้งชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2556 จัดโดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตัวแทนที่เข้าแข่งขัน
1. นายกิตติทัศน์ วงค์ศรีดา ชั้น ม.6/1
2. นายวัชรพล วงศ์เตชะ ชั้น ม. 5/1
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิ
มนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี 2556 จัดโดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิราชพฤษ์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวแทนที่เข้าแข่งขัน
1. นายพิชญ์นันท์ มณีวรรณ ชั้น ม.5/1
2. นายรัชพล วงศ์เตชะ ชั้น ม.5/1
3. นางสาวเพชรรัตน์ เทือกตาทอง ชั้น ม.5/15
-รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
ประจาปี 2556 จัดโดย สานักงานเลขาธิการรัฐสภา
ตัวแทนที่เข้าแข่งขัน
1. นายกิตติทัศน์ วงค์ศรีดา ชั้น ม. 6/1
2. นายกัณจนภัทร ชิณโท ชั้น ม. 6/2
-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความเกี่ยวกับกฎหมาย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ตัวแทนที่เข้าแข่งขัน
1. นายหนึ่งบุรุษ จามน้อยพรม ชั้น ม. 6/1
2. นายกัณจนภัทร ชิณโท
ชั้น ม. 6/2
3. นายรัชพล
วงศ์เตชะ
ชั้น ม. 5/1
-รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความเกี่ยวกับกฎหมาย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ตัวแทนที่เข้าแข่งขัน
1. นายกิตติทัศน์ วงค์ศรีดา
ชั้น ม. 6/1
2. น.ส.ประภากร นาสินสร้อย ชั้น ม. 6/1

3. น.ส.โชติกา บุญนา
ชั้น ม. 6/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความเกี่ยวกับกฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย
ตัวแทนที่เข้าแข่งขัน
1. นายกิตติทัศน์ วงค์ศรีดา
ชั้น ม. 6/1
2. นายหนึ่งบุรุษ จามน้อยพรม ชั้น ม. 6/1
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความเกี่ยวกับกฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตัวแทนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวโชติกา บุญนา
ชั้น ม. 6/2
2. นายรัชพล
วงศ์เตชะ ชั้น ม. 5/1
-รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย
ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ประจาปี 2556 จัดโดย สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) “โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล”
ผลงานครู
1. รางวัลเหรียญทอง ลาดับที่ 1 ระดับประเทศ การประกวด OBEC AWARDS
ประจาปี 2556 รายการ ครูผู้สอนยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการด้าน
วิชาการ ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล
2. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การประกวด OBEC AWARDS ประจาปี
2557 ครูผู้สอนยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านวิชาการ ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล

ผลงานสถานศึกษา
-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDs) ประจาปี 2554 จาก สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
-รางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2554 จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รางวัลประกาศนียบัตรโรงเรียนที่มีสถานศึกษาที่ดารงความเข้มแข็งในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภท ก ประจาปีการศึกษา 2554 จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เป็นโรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนในโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
1. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อปี 2552
2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ปี 2553
3. โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สสวท.) ของ สพฐ. ปี 2553
4. โรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาอย่าง
เข้มข้น (Intensive School) ของ สพฐ. ปี 2555
5. โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปี 2555

เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ดังนี้
1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม กับมหาวิทยาลัย
จี๋เหม่ เมืองเซีย๊ ะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2554
เพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจีน โดยนักศึกษาจะทาหน้าที่จัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษาฯ, ดนตรีสากล
และเป็นสถานที่สาหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติไปเข้าเรียน
และฝึกปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เป็นสถานเรียนและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียน
ปกติ
4) โรงเรียนมัธยมจี๋เหม่ และโรงเรียนมัธยมลิ่วจง เมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑล
ฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นสถานที่เรียนสาหรับนักเรียนที่มีความประสงค์
จะเรียนภาษาจีน แก่นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
5) หน่วยงาน/ส่วนราชาการ /องค์กรท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน เช่น โรงพยาบาลสกลนคร, สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สถานี
ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร, วัดป่าสุทธาวาส, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ, พิพิธภัณฑ์ภูพาน เป็นต้น
6) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลี ประจาประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ว่าด้วยการศึกษาภาษาเกาหลี กับสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ปี 2556
7) บันทึกข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS (English
for Integrated Studies (EIS) towards ASEAN) กับ EIS Association of Thailand ,
EIS Regional Centers, EIS Network School ปี 2556

