
 
        คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

      ที่ ๓๖/๒๕๖๔ 
   เรื่อง  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสองสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน 

และความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเช่ือมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เป็นเครือ่งมอื 
------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสอง
สู ่ความเป็นเลิศของผู ้เรียนและความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเชื ่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านวิจัยในชั้นเรียน      
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และเพื่อพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียนที่เช่ือมโยงกับว 21 และ ว PA     
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื ่องมือ โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที ่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔           
ณ ห้องประชุมเพชรราชา ในการนี้จึงขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามวัน เวลา 
สถานที่ดังกล่าว 
 

รายชื่อครูและบุคลากรท่ีเขา้รับการอบรม 
 

๑ นางอารีวรรณ   แนป่ระโคน ครู ชำนาญการพิเศษ 
๒ นายประสพชัย   แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ 
๓ นางสุกลัยา  เสือจำศิลป ์ ครู ชำนาญการพิเศษ 
๔ นางสาวมัณฑนา   สถิตวิบรูณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ 
๕ นายอัศวิน   ศรีบัว ครู ชำนาญการพิเศษ 
๖ นายศักรินทร์   วงษ์แหยม ครู ชำนาญการพิเศษ 
๗ นางจิตรีย์   รุ่งวัฒนาวุฒริักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ 
๘ นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ 
๙ นางปาริชาติ   ยมวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ 

๑๐ นายศุภมงคล   อินทรส์นอง ครู ชำนาญการพิเศษ 
๑๑ นายเกษม   เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ 
๑๒ นางนงพงา   อสิสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ 
๑๓ นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ 
๑๔ นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ 
๑๕ นายวิทิต   บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ 
๑๖ นายปลื้ม ปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ 
๑๗ นางณัษฐพร   ฮีมวาต์ ครู ชำนาญการ 
๑๘ นางจิดาภา   จูหว้า ครู ชำนาญการ 
๑๙ นางสุดาพร   ยิม้สิน ครู ชำนาญการ 
๒๐ นางกันต์ฤทัย  พึง่สมศกัดิ์ ครู ชำนาญการ 

   
   



- ๒ - 
 

๒๑ นางกัญญชัญญ ์ เหมอืนเตย ครู ชำนาญการ 
๒๒ นายชินวัทน์  คณัชธมวัจน์ ครู ชำนาญการ 
๒๓ นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล   ครู ชำนาญการ 
๒๔ นางพรรณี  เกตุถาวร ครู ชำนาญการ 
๒๕ นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ชำนาญการ 
๒๖ นางชญาภา  คำแหงฤทธ์ิ ครู ชำนาญการ 
๒๗ นางจิตรส์มา  สมงาม     ครู ชำนาญการ 
๒๘ นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน ์ ครู ชำนาญการ 
๒๙ นางสาวอาภรณ์  สายจันดี     ครู ชำนาญการ 
๓๐ นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บญุรัตน์ ครู ชำนาญการ 
๓๑ นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย ์ ครู ชำนาญการ 
๓๒ นางสาวสรุีย์    ทนคง   ครู ชำนาญการ 
๓๓ นางสาวพิมพส์ุภา  ทรัพย์อยู ่ ครู  
๓๔ นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง ครู 
๓๕ นางสาวสกลุทพิย์  ชูพงษ์ ครู 
๓๖ นางสาวกัลยพ์ัตร์ เสรีชัย ครู 
๓๗ นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัต ิ ครู 
๓๘ นางสาวโสภิต  สุจิตตกลุ ครู 
๓๙ นายวันเฉลิม  อุลิต ครู 
๔๐ นางสาวจันทนา  กิ่งพฒุ ิ ครู 
๔๑ นายสมพร อมรเวช ครู 
๔๒ นายรณกร   ไข่นาค ครู 
๔๓ นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย ครู 
๔๔ นางสาวทุเรียน  ไวยบรุ ี ครู 
๔๕ นางสาวอุมาพร  ขาวแขก ครู 
๔๖ นายทรรศนันท์ อุดมฤทธ์ิ ครู 
๔๗ นางสาวสุวรรณา  สุดปรกึ     ครู 
๔๘ นายภูวดล   สำลี      ครู 
๔๙ นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด        ครู 
๕๐ นายศิวกร  กรงึไกร    ครู 
๕๑ นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร ์ ครู 
๕๒ นางสาวศิรินภา  มลุาลินน์   ครู 
๕๓ นายเสกสรรค์  สุขมา ครู 
๕๔ นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล ครู 
๕๕ นายสะอาด   ทองสมัฤทธ์ิ ครู 
๕๖ นายพีระศิลป์  เอกฐิน ครู 
๕๗ นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู 
๕๘ นางสาวกัญญา อินทรก์อง ครู 
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๕๙ นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น ครู 
๖๐ นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ ์ ครู 
๖๑ นายปราณ์รณ  กาญจนากร ครู 
๖๒ นายฉัตรดาว  ฉันทะ   ครู 
๖๓ นายเทอดศักดิ ์ เปาลิวัฒน ์ ครู 
๖๔ นางสาวศิริวรรณ  โอริส ครู 
๖๕ นางสาววิชญาพร  อุ่นม ี ครู 
๖๖ นายเศรษฐลกัษณ์  สุขสงวน ครู 
๖๗ นางสาวพิชามญช์ุ กุศล ครู 
๖๘ นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู 
๖๙ นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ ครู 
๗๐ นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณ ี ครู 
๗๑ นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย ครู 
๗๒ นายสุทธิพงษ์ มลูอาษา ครู 
๗๓ นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร ์  ครู 
๗๔ นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี   ครู 
๗๕ นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครู 
๗๖ นางสาวอริยา  กันทะวงค์ ครู 
๗๗ นางสาวกฤติญา ทองประวัติ ครู 
๗๘ นางสาวนัฐพร ภูวงษ์ ครู 
๗๙ จ่าสบิเอกธนพล  สูงกลาง ครูผู้ช่วย 
๘๐ นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย 
๘๑ นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์ ครูผู้ช่วย 
๘๒ นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย 
๘๓ นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร ครูผู้ช่วย 
๘๔ นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพยส์ง ครูผู้ช่วย 
๘๕ นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา ครูผู้ช่วย 
๘๖ นาวสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู้ช่วย 
๘๗ นางสาวพัชรินทร์  โพธ์ิทอง ครูผู้ช่วย 
๘๘ นายวีรวัฒน์  ลงผิว ครูผู้ช่วย 
๘๙ นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครูผู้ช่วย 
๙๐ นางนปภา  ไต่เป็นสุข ครูผู้ช่วย 
๙๑ นางสาวภริตา  โอชารส ครูผู้ช่วย 
๙๒ นางสาวศุภสิริ สอนสทิธ์ิ ครูผู้ช่วย 
๙๓ นายนัฐวุฒิ สายันต์ ครูผู้ช่วย 
๙๔ นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย 
๙๕ นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธ์ิ ครูผู้ช่วย 
๙๖ นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย 
๙๗ นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ ครูผู้ช่วย 
๙๘ นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกลุ ครูผู้ช่วย 
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๙๙ นางสาวลักขณา   ภาคโภคี ครูอัตราจ้าง 
๑๐๐ นางสาวบุญเรอืง  สังฆ์ศุข       ครูอัตราจ้าง 
๑๐๑ นางสาวน้ำฝน  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจ้าง 
๑๐๒ นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง 
๑๐๓ นายธรรมนูญ  ระวังใน    ครูอัตราจ้าง 
๑๐๔ นายคงศักดิ์ บุญวิจิตร ครูอัตราจ้าง 

 

 
ทั้งนี้ใหผู้้ที่ได้รบัการอบรมปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยมีประสิทธิภาพ 

ถูกต้องตามระเบียบและบงัเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                                                  (นายประจวบโชค สรอ้ยสม) 
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสองสูค่วามเป็นเลิศของผู้เรยีน 
และความกา้วหน้าของครู ด้วยการวิจัยเชื่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ 

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมเพชรราชา โรงเรยีนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
วันที่  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

07.30 - 08.00 น.  - ลงทะเบียน  
08.00 - 08.30 น. - พิธีเปิดการอบรม 
08.30 - 09.00 น.  - สรุปงาน “หนึ่งโรงเรียน สองระบบ ครบวงจร”racha1-online.school  

  เส้นทางสู่ความเป็นเลิศการศึกษายกกำลังสองด้วยการเรียนแบบผสมผสาน 
  และการวิจัยพัฒนาทั้งโรงเรียน (Whole-School Approach) 
- การสร้าง PA ครสูู่ PA สถานศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดเน้นและหลกัสูตรสถานศึกษา  
  และความท้าทายของ ว 21/ว PA 

09.00 - 10.30 น.  - การวิจัยพัฒนาทัง้โรงเรียนแบบทุกคนทำได้ครบจบทุกข้ันตอน 
- ปัญหาการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   

10.30 - 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. - การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย / คำถามวิจัย / 

- ขอบเขตการวิจัย /การเขียนโครงร่างการวิจัย (บทที่ 1) 
12.00 - 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น.  - การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
14.30 - 14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.30 น. - การเขียนโครงร่างการวิจัย (บทที่ 2) 
16.30 - 17.00 น.   - สรุปงานวันที่ 1 
  

วันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
08.00 - 08.30 น.  - ลงทะเบียน  
08.30 - 10.30 น.  - ออกแบบการวิจัยทีส่อดคล้องกบัประเด็นการวิจัย  
10.30 - 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. - การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
12.00 - 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น.  
 

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  
- การวิเคราะห์ข้อมลู 

14.30 - 14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.30 น. - การเขียนโครงร่างการวิจัย (บทที่ 3) 
 - ตรวจบทที่ 1-บทที่ 3 
16.30 - 17.00 น. - สรุปงานวันที่ 2 และมอบหมายงาน 

- พิธีปิดการอบรม และมอบเกียรตบิัตร 

 หมายเหตุ  ๑. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และปลั๊กไฟในการเข้าร่วมอบรม 
               ๒. แผนการจัดการเรียนรู้  


