
 
ค าสั่งโรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ 

ที ่278 /256๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอมรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่สารสนเทศ

ผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เนื่องจากโรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ได้น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ทั้งในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน การให้บริการสารสนเทศแก่
หน่วยงานต้นสังกัดและบุคคลภายนอกนั้น 

ดังนั้นเพ่ือให้การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานนวัตกรรม สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จึงด าเนินการจัดการอมรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไชต์ของ
โรงเรียน ในวัน พฤหัสบด ีที ่22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 15 : 10 – 16 : 10 น. ณ. ห้องคอม 
2 โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

 
1. กรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ก ากับควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย 

1.1. นายเฉลิมรัฐ  แก้วนาเส็ง ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2. นางสาวพรรณพิไล    เกษีสม         ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3. นางบุญออม           เป็ดทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ กรรมการ 
1.4. นายเฉลิมพร           มากแก้ว      ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.5. นางมณฑา             รัตนบุรี   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.6. นายอรรถพล  พลวัฒน์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
1.7. นายไพรัช    เพ็ญศรี  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดกิจกรรม มีหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรม ด าเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียนแก่ผู้เข้าร่วมอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดท า
เอกสารประกอบอบรม จัดท าใบลงทะเบียน ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

2.1. นายอรรถพล  พลวัฒน์  ครู    ประธานกรรมการ 
2.2. นายไพรัช    เพ็ญศรี  คร ู   กรรมการ 
2.3. นางสาวธัญวรรณ บุญมณี  คร ู   กรรมการ 
2.4. นางสาวเมธาวี  มานะกล้า  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
2.5. นางสาวธัญชนก  แสวงสุข  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ในการอบรม มีหน้าจัดจัดเตรียมตัวหมู่บูชา โต๊ะ 
เก้าอ้ี ส าหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม เครื่องอุปกรณ์ช่วยในการน าเสนอ (เครื่องฉายเหนือศีรษะ) จัดเตรียม
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมกับอ านวยความสะดวกเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสถานที่ 



3.1. นายสรศักดิ์           ท าศรี      ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
3.2. นายกิจติรัตน์        ปานชู    ครู พนักงานราชการ  รองประธานกรรมการ 
3.3. นายสมนึก           ศรีวิเชียร    ครู วิทยฐานะครูช านาการพิเศษ กรรมการ 
3.4. นางสาวิกา            จ านงค์รัตน์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
3.5. นายไพรัช              เพ็ญศรี     คร ู                          กรรมการและเลขานุการ 
3.6. นางสาวเมธาวี  มานะกล้า  ครูผู้ช่วย   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4. ผู้เข้าร่วมอบรม มีหน้าที่ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไชต์และน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปด าเนินการขยายผลต่อไป ประกอบด้วย 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
หน้าที่

รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน Username Password 

1.  นางสาวนฤมล   แก้วน า ผู้ช่วยหัวหน้า บริหารงานบุคคล 306 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  นางสาวจิราพัชร  เพชรสีเงิน เลขานุการ บริหารงานบุคคล 108 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
3.  นางสาวสุธนา  โสมด า เลขานุการ บริหารงานวิชาการ 102 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

4.  นางสาวพรชนก  จันพลโท เลขานุการ บริหารงานวิชาการ 208 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

5.  นายเฉลิมพร  มากแก้ว หัวหน้า บริหารงานทั่วไป 606 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

6.  นางสาววันดี  ใจเที่ยง เลขานุการ บริหารงานทั่วไป 410 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

7.  นางสาวกมลชนก  แสงศศิธร พัสดุ บริหารการเงินฯ 812 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

8.  นางสาวเนตรนภา  ไหมสีทอง เลขานุการ บริหารการเงินฯ 110 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

9.  นางธัญลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี ประชาสัมพันธ์ บริหารงานทั่วไป 804 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินการ ท าแบบประเมินผลการเข้าร่วมการ
อบรมท าสรุปรายงานการด าเนินการ บันทึกภาพและเสนอรายงานสรุปผลแก่ผู้อ านวยการโรงเรียน  

5.1. นายอรรถพล  พลวัฒน์  ครู    ประธานกรรมการ 
5.2. นายไพรัช    เพ็ญศรี  คร ู   กรรมการ 
5.3. นางสาวธัญวรรณ บุญมณี  คร ู   กรรมการ 
5.4. นางสาวเมธาวี  มานะกล้า  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5.5. นางสาวธัญชนก  แสวงสุข  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ เกิดผลดีและประโยชน์

สูงสุดแก่ทางราชการ  
                               
                                                      สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.256๒ 

                      
                 
                                               (นายเฉลิมรัฐ    แก้วนาเส็ง) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ 


