
 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ

  ดวยโรงเรียนบางมดวิทยา 

ทางการการศึกษา ภาคเรียนท่ี 

และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ระหวางวันท่ี 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘

 อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี

อุปถัมภ” จึงแตงต้ังคณะกรรมการ

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังน้ี 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. นายบุณยพงศ  โพธิวัฒนธนัต

๒. นางรัชดา นอยเพ็ง

๓. นางสาวพิมพฐินันท  ดิลกสุนทร

๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร

๕. นายประกิจ นิธิยานันท
 

หนาที่ : อํานวยการใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแนะแนวทางการดําเนินงาน และอํานวยความสะดวก

 ดานงบประมาณ แกคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. นายประกิจ นิธิยานันท

๒. นางรัชดา นอยเพ็ง

๓. นางสาวพิมพฐินันท  ดิลกสุนทร

๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร

๕. นางวลัยรัตน ย่ิงดํานุน

๖. นายธีระยุทธ อวนวงค

๗. นางกาญจนา ไชยวงษ

คําสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 

ที ่๗๘/๒๕๖๑ 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

********************************* 

ดวยโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” กําหนดจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเพ่ิมความรูทักษะและประสบการณตรงใหแกครู

และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ระหวางวันท่ี 

๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน และหองป

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห งพระ ราชบัญญัติระ เ บียบบริหา

๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา

จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพธิวัฒนธนัต ผูอํานวยการโรงเรียน 

นอยเพ็ง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

งสาวพิมพฐินันท  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

อุทัยสาร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไ

นิธิยานันท ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

อํานวยการใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแนะแนวทางการดําเนินงาน และอํานวยความสะดวก

ดานงบประมาณ แกคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

นิธิยานันท ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

นอยเพ็ง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  

ดิลกสุนทร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

อุทัยสาร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไ

ย่ิงดํานุน  

อวนวงค  

ไชยวงษ  

 

และบุคลากรทางการศึกษา 

กําหนดจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

เพ่ือเพ่ิมความรูทักษะและประสบการณตรงใหแกครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ระหวางวันท่ี ๘ – 

หองประชุมสุกิจวรวัฒน  

แห งพระ ราชบัญญัติระ เ บียบบริหารราชการ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน-

ทางการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑  

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ   กรรมการ 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ                        

อํานวยการใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแนะแนวทางการดําเนินงาน และอํานวยความสะดวก 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 

 รองประธานกรรมการ 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 



๒ 

 

๘. นางสาวดวงกมล กล่ินดี  กรรมการ 

๙. นางธนัญภรณ ศรีแสง  กรรมการ 

๑๐. นางสาวชนิสรา สงวนไว  กรรมการ 

๑๑. นางสาวสาธิกา คุตกาล  กรรมการ 

๑๒. นางสาวเกศินี ทองทวี  กรรมการ 

๑๓. นางสาววราภรณ   เขียนนอก  กรรมการ 

๑๔. นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย  กรรมการ 

๑๕. นายบรรเทิง จันทรนิเวศน  กรรมการ 

๑๖. นางสาวจินดามณี  โพธ์ิแมนกุล  กรรมการ 

๑๗. นายประเสริฐ            สวางวงศธรรม         กรรมการ 

๑๘. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ     กรรมการ 

๑๙. นายสุทิวัส เชาวนชํานาญ  กรรมการ 

๒๐. นางสาวญาดา คําเอ่ียม  กรรมการ 

๒๑. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ  กรรมการ 

๒๒. นางสาววิไล เกิดโมลี  กรรมการ 

๒๓. นางสาวศิรินทรทิพย จันทพงษ  กรรมการ 

๒๔. นางสาวลภสัรดา   ทรงประโคน  กรรมการ 

๒๕. นางสาวนภาพร ใจสมุทร หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กรรมการและเลขานุการ 

๒๖. นางสาววิภาวรรณ ลอระพงษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๗. นางสาวสิรินทนภา บํารุงผล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๘. นางสาวจารุวรรณ  ธะนะขวาง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๙. นางพชรพัชร พจชนิกูล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓๐. นายนิรมิต ภักดีย่ิงยง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่ : ๑. วางแผนดําเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

               ในเร่ือง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู แบบ ACTIVE LEARNING”  

               “การอบรมงานพัสดุ และการเงิน” “การอบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยใช IPAD”  

               และ “การอบรมการประเมินวิทยฐานะแบบใหม” 

 ๒. จัดทําหนังสือเชิญ และหนังสือขอบคุณวิทยากร 

 ๓. นําครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกคนเขารับการอบรม ระหวางวันท่ี ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

               เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน และหองประชุมสุกิจวรวัฒน  

 ๔. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน เสนอผูอํานวยการโรงเรียน 

 ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



๓ 

 

๓. คณะกรรมการเขารับการอบรม 

๓.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๑. นางสาวเกศินี ทองทวี 

๒. นางสาวจิราวรรณ    ไชยปญญา 

๓. นางสาวนันทพรฬ    สมจันทร 

๔. นายณัฐพงษ สงคราม 

๕. นางสาวชุลีพร เอ่ียมประดิษฐ 

๖. นางสาววรางคณา จันทรมณี 

๗. นางสาวสัจจพร น่ิมนวลงาม 

๘. นางสาวนารีรัตน ชีรานนท 

๙. นางสอาดชนม ชมดอกไม 

๑๐. นายไพฑูรย กล่ินประยูร 
 

  ๓.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๑. นางสาวสาธิกา คุตกาล 

๒. นางสาวกัญญภา สังขคุม 

๓. นางสาวรุงฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ 

๔. นางสาวอทิตยา ศรีนอย 

๕. นางสาวสุรภรณ ปงแกว 

๖. นางสาวณัชชา กล่ินอุบล 

๗. นางสาวปยวรรณ ตาคําแสง 

๘. นายธนาคาร ฝอยทอง 

๙. นายกริช เศรษฐธาดา 

๑๐. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ 

๑๑. นางสาวสมัชญา ปนตา 
 

    ๓.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

๑. นางสาวจินดามณี โพธ์ิแมนกุล 

๒. นายยศกร เรืองไพศาล 

๓. นางสาวจีรภัทร ฟกขาว 

๔. นางสุนิสา สายบัว 

๕. นางสาวเบญจวรรณ    ศิริหัตถ 

๖. นางสาวสุคนธทิพย   ยศวังทอง 

๗. นางสาวภรณทิพย    คําเพียร 

๘. นางสาวอุไรพร ทองคําตอน 



๔ 

 

๙. นางสาวภริตพร ตระกูลนํ้าผ้ึง 

๑๐. นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ 

๑๑. นายศันสนะ เกงการุณกิจ 

๑๒. นางสาววิไล เกิดโมลี 

๑๓. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน 

๑๔. นางสาวนวพร แกวเปย 

๑๕. นางสาวสุกัญญา ประกอบแกว 

๑๖. นางสาวเทพนภา สองสา 

๑๗. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม 
 

    ๓.๔ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๑. นายประเสริฐ             สวางวงศธรรม         

๒. นางฉาย            สุบงกช 

๓. นางสาวดวงกมล กล่ินดี 

๔. นางสาวเทวี ทาเหล็ก 

๕. นางกาญจนา ไชยวงษ 

๖. นายธีระยุทธ อวนวงค 

๗. นางสาวชนิสรา สงวนไว 

๘. นายอัศวิน ดวงจิตร 

๙. นางสาวญาดา คําเอ่ียม 

๑๐. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ 

๑๑. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ 

๑๒. นางสาวประกายเดือน  ลีสุขสาม 

๑๓. นางสาวนภาพร ใจสมุทร 

๑๔. นางสาวพรหมพร หนูนอย 

๑๕. นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี 
 

    ๓.๕ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑. นายสุทิวัส เชาวนชํานาญ 

๒. นายศิริภัทร ม่ันเศรษฐวิทย 

๓. นางสาวจุฬาลักษณ    พูวณิชย 

๔. นางธนัญภรณ ศรีแสง 

๕. นางวลัยรัตน ย่ิงดํานุน 

๖. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ 

๗. นายชยพล นอยบุญญะ 
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๘. นางสุพัตรา เชาวนชํานาญ 

๙. นางสาวปรียานุช ศรีสุขคํา 

๑๐. นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลปวงศ 

๑๑. นางสาวกาญจนา ยาสมร 

๑๒. นายมาณุภพ แยมบุญชู 

๑๓. นายเอกชัย ชินะตังกูร 

๑๔. นางสาวสุปรียา ทองรุง 

๑๕. นางสาวโสธยา พลอยมี 
 

    ๓.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

๑. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ     

๒. นายเกริกกุล เลาหะพานิช 

๓. นางสาวฉัตรสุดา เปล่ียนศรี 

๔. นางสาวตรีจันทร ทยาหทัย 

๕. นายกฤษ บางศรี 

๖. นางสาวชมพูนุท กองดุษิต 

๗. นายภูเบศ กระแสโสม 
 

    ๓.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโยลี 

๑. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย 

๒. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ 

๓. นายประพาฬ แกววงษา 

๔. นายบริบูรณ พรหมสวาง 

๕. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ 

๖. นางสาวณัฐทิตา           รักษา 

๗. นางสาวประภาลักษณ เพียมะ 

๘. นางสาวกัญญาพัชร   หมูมวง 

๙. นายรัฐชา รัตนวรรณ 

๑๐. นายพุทธิชัย ขวัญทอง 

๑๑. นางวัลฤดี จัตุกูล 

๑๒. นางทิพพพิชญชา เมยชม 

๑๓. นางสาวรังสิมา ไกรนรา 

๑๔. นางสาวศิรินทรทิพย จันทพงษ 

๑๕. นางสาวลภสัรดา ทรงประโคน 

๑๖. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ 
 



๖ 

 

    ๓.๘ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 

๑. นายบรรเทิง จันทรนิเวศน 

๒. นางวาสนา ปยะมาดา 

๓. นางจันทรเพ็ญ นิธิยานันท 

๔. นายอนุชา ศรีลาลัย 

๕. นายคมกริช รักทุงรวงทอง 

๖. นายเรวัตร อ่ิมสําราญ 

๗. นายณรงคศักด์ิ กัปกัลป 
 

    ๓.๙ งานแนะแนว 

๑. นางสาววราภรณ เขียนนอก 

๒. นางสาวมณีรัตน อินทองคํา 
     

๓.๑๐ งานหองสมุด 

๑. นางลฎาภา ขันโพชา 

๒. นางสาวกนกกาญจน  วงษนอย 
 

หนาที่ : เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหวางวันท่ี ๘ – ๑๐ พฤษภาคม  

           ๒๕๖๑ ตลอดชวงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 

๔. คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทําเอกสาร 

๑. นางสาวพิมพฐินันท  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ   ประธานกรรมการ 

๒. นางธนัญภรณ ศรีแสง  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวชนิสรา สงวนไว  กรรมการ 

๔. นางสาวรุงฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 

๕. นางสาวกัญญภา สังขคุม  กรรมการ 

๖. นางสุนิสา สายบัว  กรรมการ 

๗. นางสาวพรหมพร หนูนอย  กรรมการ 

๘. นางสาวชมพูนุท กองดุษิต  กรรมการ 

๙. นายศันสนะ เกงการุณกิจ  กรรมการ 

๑๐. นางสาวจารุวรรณ  ธะนะขวาง  กรรมการ 

๑๑. นางพชรพัชร พจชนิกูล  กรรมการ 

๑๒. นางสาวนภาพร ใจสมุทร หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางกาญจนา ไชยวงษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๔. นางสาววิไล เกิดโมลี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๕. นางสาวประภาลักษณ เพียมะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 



๗ 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู แบบ ACTIVE LEARNING 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 

การอบรมงานพัสดุ และการเงิน 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”  

การอบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยใช IPAD 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”  

การอบรมการประเมินวิทยฐานะแบบใหม 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”  

หนาที่ : ๑. จัดทําเอกสารรายช่ือ และรับลงทะเบียนคณะครูท่ีเขารับการอบรม 

 ๒. จัดเตรียมเอกสารการอบรมแจกเอกสารแกคณะครู ท่ีเขารับการอบรม 

     และทําปายต้ังโตะช่ือวิทยากร 

๓. ประสานงานวิทยากรดานอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการสถานที่ 

๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป ประธานกรรมการ 

๒. นายกฤษ บางศรี  รองประธานกรรมการ 

๓. นางจันทรเพ็ญ นิธิยานันท  กรรมการ 

๔. นางสาวชมพูนุท กองดุษิต  กรรมการ 

๕. นายณรงคศักด์ิ กัปกัลป  กรรมการ 

๖. นายไพฑูรย กล่ินประยูร  กรรมการ 

๗. นายภูเบศ กระแสโสม  กรรมการ 

๘. นายชยพล นอยบุญญะ หัวหนางานอาคารสถานท่ี กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๐. นายนิรมิต ภักดีย่ิงยง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่ : จัดหอประชุมโรงเรียน และหองประชุมสุกิจวรวัฒน สําหรับอบรมเชิงปฏิบัติการ  

           และจัดทําปายขอความการอบรม ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

๖. คณะกรรมการสวัสดิการ 

๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป    ประธานกรรมการ 

๒. นายพุทธิชัย ขวัญทอง  รองประธานกรรมการ 

๓. นางวาสนา ปยะมาดา  กรรมการ 

๔. นางสาวเกศินี ทองทวี  กรรมการ 

๕. นางสาวสุคนธทิพย  ยศวังทอง  กรรมการ 

๖. นางสาวภรณทิพย   คําเพียร  กรรมการ 

๗. นายไพฑูรย กล่ินประยูร  กรรมการ 

๘. นางสาวเทพนภา สองสา  กรรมการ 

๙. นางสาวจีรภัทร ฟกขาว หัวหนางานสวัสดิการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่ : ๑. ดําเนินการเก่ียวกับอาหารกลางวันและอาหารวาง สําหรับวิทยากรและผูเขารับการอบรม  

    ในวันท่ี ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

๒. เตรียมของท่ีระลึก เพ่ือมอบใหวิทยากร  

๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการพิธีการ 

๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป       ประธานกรรมการ 

๒. นายณัฐพงษ สงคราม  รองประธานกรรมการ 

๓. นายชยพล นอยบุญญะ  กรรมการ 

๔. นางสาววรางคณา จันทรมณี หัวหนางานประชาสัมพันธ กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวสัจจพร น่ิมนวลงาม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่ : ๑. เปนพิธีกรดําเนินการตามกําหนดการอบรม 

๒. เตรียมผูแทนครูกลาวขอบคุณวิทยากร 

๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมการการเงิน 

๑. นางรัชดา นอยเพ็ง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 

๒. นางกาญจนา ไชยวงษ  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน  กรรมการ 

๔. นางสาวนวพร แกวเปย  กรรมการ 

๕. นางสาววิไล เกิดโมลี หัวหนางานการเงิน กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวศิรินทรทิพย จันทพงษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   



๙ 

 

๗. นางสาวลภสัรดา ทรงประโคน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๘. นางสาวสิรินทนภา   บํารุงผล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่ : จัดทําบัญชีและเอกสารการเบิกจายและสรุปบัญชีรับ - จาย  
 

๙. คณะกรรมการโสตทัศนศกึษา 

๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป ประธานกรรมการ 

๒. นายธีระยุทธ อวนวงค  รองประธานกรรมการ 

๓. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 

๔. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ  กรรมการ 

๕. นางสาวปรียานุช ศรีสุขคํา  กรรมการ 

๖. นางสาวรังสิมา ไกรนรา หัวหนางานโสตทัศนศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวตรีจันทร ทยาหทัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่ : ๑. เตรียมเคร่ืองเสียงและอุปกรณตาง  ๆท่ีใชในการอบรม 

 ๒. ถายภาพและบันทึกวีดิทัศน 

 ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑๐. คณะกรรมการประสานงานวิทยากร 

๑. นายประกิจ นิธิยานันท ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล     ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชดา นอยเพ็ง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวพิมพฐินันท  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ    รองประธานกรรมการ 

๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 

๕. นางสาวนภาพร   ใจสมุทร หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางกาญจนา ไชยวงษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๗. นางสาววิไล เกิดโมลี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๘. นางสาวประภาลักษณ เพียมะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่ : ประสานงานและดูแลวิทยากรในการใหความรูแกผูเขารับการอบรม 
 

๑๑. คณะกรรมการจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๑. นางสาวพิมพฐินันท  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ  รองประธานกรรมการ 

๓. นายประพาฬ แกววงษา  กรรมการ 

๔. นายบริบูรณ พรหมสวาง  กรรมการ 

๕. นางสาวณัฐทิตา รักษา  กรรมการ 

๖. นางสาวประภาลักษณ เพียมะ  กรรมการ 

๗. นางสาวกัญญาพัชร  หมูมวง  กรรมการ 



๑๐ 

 

๘. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๐. นายรัฐชา รัตนวรรณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่ : ๑. จัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูเขารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๒. นําเสนอเกียรติบัตรใหผูอํานวยการลงนาม 

 ๓. ประสานคณะกรรมการดําเนินงานมอบเกียรติบัตรแกครู ท่ีเขารับการอบรม 
 

๑๒. คณะกรรมการฝายประเมินผล 

๑. นางรัชดา นอยเพ็ง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ  รองประธานกรรมการ 

๓. นายอัศวิน ดวงจิตร  กรรมการ 

๔. นางสาวดวงกมล กล่ินดี หัวหนางานแผนงานโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวภรณทิพย คําเพียร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖. นางสาวสุคนธทิพย  ยศวังทอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่ : ๑. จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจ ในการดําเนินการจัดอบรม 

 ๒. แจกและรวบรวมแบบประเมิน 

 ๓. สรุปวิเคราะหและรายงานผลการประเมิน เสนอผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ขอใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได รับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ            

เพ่ือประโยชนสูงสุดแกราชการ ท้ังน้ี โรงเรียนมอบหมายใหนายประกิจ นิธิยานันท ปฏิ บัติหนาท่ี 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล เปนผูกํากับ ดูแล ใหเปนไปตามคําส่ังน้ี 

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 

            (นายบุณยพงศ  โพธิวัฒนธนัต) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”



กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 

************************************** 

วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๐๗.๓๐ น. - ครูทุกทานลงทะเบียนเขารับการอบรม รับเอกสารการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียน 

๐๘.๐๐ น.  - พิธีกรแนะนําวิทยากร เร่ือง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู แบบ ACTIVE LEARNING”  

๑๐.๐๐ น. - พักยอย ๑๐ นาที 

๑๐.๑๐ น. - บรรยายตอ 

๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. - บรรยายตอ 

๑๔.๔๐ น. - พักยอย ๑๐ นาที 

๑๔.๕๐ น. - บรรยายตอ 

๑๕.๓๐ น. - พิธีกรเชิญผูแทนครู กลาวขอบคุณวิทยากร 

- พิธีกรเชิญผูอํานวยการโรงเรียน มอบของท่ีระลึก 

๑๖.๐๐ น. - เดินทางกลับบาน 
 

วันพุธที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๐๗.๓๐ น. - ครูทุกทานลงทะเบียนเขารับการอบรม รับเอกสารการอบรม ณ หองประชุมสุกิจวรวัฒน 

๐๘.๐๐ น.  - พิธีกรแนะนําวิทยากร เร่ือง “การอบรมงานพัสดุและการเงิน”  

๑๐.๐๐ น. - พักยอย ๑๐ นาที 

๑๐.๑๐ น. - บรรยายตอ 

๑๑.๓๐ น. - พิธีกรเชิญผูแทนครู กลาวขอบคุณวิทยากร 

- พิธีกรเชิญผูอํานวยการโรงเรียน มอบของท่ีระลึก 

๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. - พิธีกรแนะนําวิทยากร เร่ือง “การอบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยใช IPAD” 

๑๔.๔๐ น. - พักยอย ๑๐ นาที 

๑๔.๕๐ น. - บรรยายตอ 

๑๕.๓๐ น. - พิธีกรเชิญผูแทนครู กลาวขอบคุณวิทยากร 

- พิธีกรเชิญผูอํานวยการโรงเรียน มอบของท่ีระลึก 

๑๖.๐๐ น. - เดินทางกลับบาน 
 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

วันพฤหัสบดทีี ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๐๗.๓๐ น. - ครูทุกทานลงทะเบียนเขารับการอบรม รับเอกสารการอบรม ณ หองประชุมสุกิจวรวัฒน 

๐๘.๐๐ น.  - พิธีกรแนะนําวิทยากร เร่ือง “การอบรมการประเมินวิทยฐานะแบบใหม”  

๑๐.๐๐ น. - พักยอย ๑๐ นาที 

๑๐.๑๐ น. - บรรยายตอ 

๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. - บรรยายตอ 

๑๔.๔๐ น. - พักยอย ๑๐ นาที 

๑๔.๕๐ น. - บรรยายตอ 

๑๕.๓๐ น. - พิธีกรเชิญผูแทนครู กลาวขอบคุณวิทยากร 

- พิธีกรเชิญผูอํานวยการโรงเรียน มอบของท่ีระลึก 

๑๖.๐๐ น. - เดินทางกลับบาน 

 

หมายเหตุ  การแตงกายชุดสุภาพ สวมเส้ือสูทโรงเรียน ครูหญิงสวมกระโปรงสุภาพ 


