
คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการ 

------------------------------
              ดวยกลุมสาระการเรียนรู
จัดโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร
การศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการสรางเกมคอมพิวเตอร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
อบรมในวันศุกรที ่ ๙ ธันวาคม พ
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”
 

    เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี ้

 นายประจวบโชค  สรอยสม
 วาที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
 วาที่ ร.ต.สมรักษ  แทนลาน
 วนางสาววนิดา  กาบสุวรรณ
 นายสาธิต  แสงปยะ 
 นายศักรินทร วงษแหยม
 นายเกษม เมาลิทอง 
 นายศุภมงคล  อินทรสนอง
 นางนงพงา  อิสสอาด 
 นายปลื้ม ปรีชา 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล
 นางสาวสมาพร สมสืบ 

   

หนาที่        ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ การดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
     
                                                  

วาที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์
นางสาวสมาพร  สมสืบ 
นางสาวพิมพธาดา  จํานงคบุญรัตน
นายเกษม  เมาลทิอง 
นายประสพชัย แนประโคน
นางจิตรีย  รุงวัฒนาวุฒิรักษ
นางสาวอริยา  กันทะวงค
นายภูวดล  สําล ี
นางสาวกัญญา อินทรกอง

 
คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

ที่  ๕๕๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร

อบรมเชิงปฏิบัติการ Games Workshop” ประจําปการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------- 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห
โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการ Games Workshop” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการสรางเกมคอมพิวเตอร
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 

พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
” 

เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ และเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการ 

สรอยสม 
หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
สมรักษ  แทนลาน 

นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 

วงษแหยม 

อินทรสนอง 

นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 

ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
ครู ชํานาญการพิเศษ 
ครู ชํานาญการพิเศษ 
ครู ชํานาญการพิเศษ 
ครู ชํานาญการพิเศษ 
ครู ชํานาญการพิเศษ 
ครู ชํานาญการ 
ครู ชํานาญการ 

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แนะนํา เสนอแนะ การดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
  

                                 คณะกรรมการดําเนินงาน    
หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผูอํานวยการ 

ครู ชํานาญการ 
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

นางสาวพิมพธาดา  จํานงคบุญรัตน ครู ชํานาญการ กรรมการ

นายประสพชัย แนประโคน 
รุงวัฒนาวุฒิรักษ 

ครู ชํานาญการพิเศษ 
ครู ชํานาญการพิเศษ 
ครู ชํานาญการพิเศษ 

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวอริยา  กันทะวงค ครู ชํานาญการ กรรมการ

นางสาวกัญญา อินทรกอง 
คร ู 
คร ู

กรรมการ
กรรมการ

โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  

ราชานุเคราะห ๑” ไดกําหนด
Games Workshop” ประจําป

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการสรางเกมคอมพิวเตอร ใหกับนักเรียน
จํานวน ๔๐ คน โดยกําหนดจัด

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๔   

และเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้ง

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

และเปาหมาย 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 



 -๒- 

นายพีระศิลป  เอกฐิน 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ 
นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน 

ครู  
ครู  
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ คร ูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาที่  ๑.  วางแผน ดําเนินการ สรปุผลการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค 
          ๒.  ใหคําปรึกษา ควบคุม ดูแล กํากับติดตาม ประสานงานและแกปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
               ฝายตาง ๆ 
          

                                                  คณะกรรมการฝายสถานที่ 
นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชํานาญการพิเศษ                              ประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ  แกวจันทร 
นายธวัช  วงศสุวัฒน                           

คร ูชํานาญการ 
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวทุเรียน  ไวยบุร ี
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น 
นายพิทยา  ขุนนอย 

คร ู
คร ู
ครผููชวย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

วาที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผูชวย กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ครูอัตราจาง กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข                     ครูอัตราจาง กรรมการ 
นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน                       ครูอัตราจาง กรรมการ 
นายธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตราจาง กรรมการ 
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว          กรรมการ 
นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี         คร ูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาที่   ๑. จัดเตรียมสถานท่ี ประดับตกแตง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๔ ใหพรอมกับการจัดกิจกรรม  
๒. จัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๔  ใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมใหสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย  
    ดังนี้  

➢ ทําความสะอาดพื้น หองน้ํา ใหสะอาด 

➢ จัดโตะรับลงทะเบียน จํานวน ๑ ชุด  

➢ จัดโตะสําหรับวางอาหารวาง น้ํา และอุปกรณตาง ๆ ๑ ชุด  

➢ ดูแลความสะอาดเรียบรอยของหองน้ําใหสะอาด สวยงาม และมีผูดูแลตลอดงาน 
๓. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  



 
 

                                          
              นายพีระศิลป  เอกฐิน              
              นายภาณุพันธ  จันทรหอม               
              นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น
              นายธนกฤต  วองธัญญากรณ            ครู
              นางสาวพัชรี  บัวอาจ         

หนาที่  ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ 

 ๒. จัดทําปายการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
 

    นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์
    นางสาวกัญญา  อินทรกอง
    นายเศรษฐลักษณ  สุขสงวน
    นายพิทยา  ขุนนอย 

 หนาที่  ๑. ดําเนินการถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการ
๒. ประชาสัมพันธภาพการอบรม
๓. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

 

 

                                            
นายภูวดล  สําล ี                             
นางสาวพัชญมณฑ  ทิพยสง
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน

หนาที่   ๑. จัดลําดับขั้นตอนพิธีการในการ
           ๒. ประสานงานกับฝายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
           ๓. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
  

โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร
กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการ 

-๓- 

       คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 
                     ครู                                       ประธานกรรมการ

ภาณุพันธ  จันทรหอม                คร ู                                      รอง
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น              คร ู                                                                   กรรมการ
นายธนกฤต  วองธัญญากรณ            ครผููชวย                                กรรมการ

                   ครผููชวย                               กรรมการและเลขานุการ

จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๔ 

การจัดกิจกรรม  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๔ 

ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ ครู      ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญา  อินทรกอง คร ู     รองประธานกรรมการ                         
นายเศรษฐลักษณ  สุขสงวน คร ู     กรรมการ

ครูผูชวย     กรรมการและเลขานุการ

เนินการถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการอบรม 
อบรมลงในเว็บไซตชองทางสื่อสารตาง ๆ ของโรงเรียน

ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

                                         คณะกรรมการฝายพิธีการ   
                              ครู ชํานาญการ 

นางสาวพัชญมณฑ  ทิพยสง                ครู  
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน          ครู  

   ประธานกรรมการ
   รอง
   กรรมการและเลขานุการ
 

จัดลําดับขั้นตอนพิธีการในการอบรม และดําเนินการอื่น ๆ  
ประสานงานกับฝายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Games Workshop” ประจําปการศึกษา 

วันศุกรที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

ประธานกรรมการ 
รอง ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ                         
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

ลงในเว็บไซตชองทางสื่อสารตาง ๆ ของโรงเรียน  

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 



 -๔- 

                                  คณะกรรมการฝายจดัเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม  
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ                       ครู       
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา              ครูผูชวย 
นางสาวญดา  แกวพาณชิย                 ครู 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่   ๑.  จัดเตรียมอาหารวาง  เครื่องดื่ม สําหรับวิทยากร  
          ๒.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

 

คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 

นางสาวกัญญา อินทรกอง คร ู ประธานกรรมการ 
นายพีระศิลป  เอกกฐิน 
นางสาวประดับภรณ กันหาจันทร 
นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง 
นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด 

คร ู
คร ู
คร ู
คร ู

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวพัชรี  บัวอาจ ครผููชวย กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาที่  ๑. จัดพิมพใบลงทะเบียนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม  จํานวน ๑ ชุด 
         ๒.  รับลงทะเบียน เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๔ 
         ๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

คณะกรรมการฝายจัดเตรียมนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
นางจิตรีย  รุงวัฒนาวุฒิรักษ 
นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน 
นายเสกสรรค  สุขมา 
นางสาวกัญญา อินทรกอง 

คร ูชํานาญการพิเศษ 
คร ูชํานาญการ 
คร ู
คร ู

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวพัชรี  บัวอาจ ครูผูชวย กรรมการ 
นายภาณุพันธุ  จันทรหอม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาที่  ๑. จัดเตรียมนักเรียนเขารวมกิจกรรม  ประกอบดวย นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนตน จํานวน ๒๐ คน 
             และนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย จํานวน ๒๐ คน 
         ๒. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝายตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
     นางสาวภิรมยพร  ใจหนกัแนน       ครู    ประธานกรรมการ 
     นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ์        ครู    รองประธานกรรมการ  
     วาที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร        ครผููชวย   กรรมการ  
     นายธรรมนูญ  ระวังใน        ครูอัตราจาง   กรรมการ 
     นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                 ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่  ๑. ดําเนินการตรวจคัดกรองคณะครู และนักเรียนทุกคนที่เขาอบรม  
๒. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

  



 
 
 

คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสารและเกียรติบตัร
นางสาวกัญญา อินทรกอง
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
นางสาววิจิตรา  ออนสกุล
นายพิทยา  ขุนนอย 

 

หนาที่   ๑. จัดทําเกียรติบัตรเพ่ือมอบใหวิทยากร
          ๒. จัดทําคํากลาวรายงาน 
          ๓. จัดทําคํากลาวเปด – ปดงาน
          ๔. จัดทําปายชื่อวิทยากร  
          ๕. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
 

 

 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ
นางจิตรสมา  สมงาม 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น
นายศวิกร  กรึงไกร 
นายธนกฤต  วองธัญญากรณ
นายพิทยา  ขุนนอย 

หนาที่  ๑. จัดเตรียมแบบประเมิน ดําเนินการประเมินผล สรุปจัดทํารายงาน
๒. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

 

 

              ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง 
   ผลดีแกโรงเรียนและทางราชการ 

                          สั่ง   ณ   วันที่  
 
 

                                                
                                                                       

              
          

 
 
 
 
 
 
 
 

-๕- 

คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสารและเกียรติบตัร 
นางสาวกัญญา อินทรกอง ครู  ประธานกรรมการ
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น 
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา 
นางสาววิจิตรา  ออนสกุล 

คร ู
คร ู
คร ู

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครผููชวย กรรมการ

จัดทําเกียรติบัตรเพ่ือมอบใหวิทยากร คณะทํางานและนักเรียนทุกคนที่เขาอบรม

ปดงาน 

ตามที่ไดรับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝายสรุปและประเมินผล 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ 

นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น 

นายธนกฤต  วองธัญญากรณ 

คร ูชํานาญการ 
คร ูชํานาญการ 
คร ู
คร ู
ครูผูชวย  

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ
 

จัดเตรียมแบบประเมิน ดําเนินการประเมินผล สรุปจัดทํารายงาน  
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

แตงตั้ง ปฎิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ

วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                                                 
                                                                        

              (นายประจวบโชค  สรอยสม)  
          ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑”

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

ที่เขาอบรม 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

ปฎิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ  เพ่ือบังเกิด 

” 


