
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่ 35/๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสองสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน 
และความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเช่ือมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เป็นเครือ่งมอื 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสอง
สู ่ความเป็นเลิศของผู ้เรียนและความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัย เชื ่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านวิจัยในชั้นเรียน      
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และเพื่อพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับว 21 และ ว PA    
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ      
ห้องประชุมเพชรราชา เพื ่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ดำเนินงานดังนี้ 
 

       คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท ์
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
ว่าที่ ร.ต.หญงิ กรชนก ธรรมมิภักดิ ์
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม 
นายเกษม เมาลิทอง 
นายศุภมงคล อินทรส์นอง 
นายปลื้ม ปรีชา 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล 
นายวิทิต บัวประเสรฐิ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ให้คำปรึกษาและแก้ปญัหาให้กับกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ  
         ๒. ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปญัหา อุปสรรค 
         ๓. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน                
 นางกาญจนี เหลอืงวัฒนนันท ์
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน 
นางพรรณี  เกตุถาวร 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย ์
นางสาวจันทนา  กิ่งพฒุ ิ
นายสะอาด  ทองสัมฤทธ์ิ 
นายพีระศิลป์ เอกฐิน 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ 
นางสาวพิมพส์ุภา  ทรัพย์อยู ่
นางชญาภา คำแหงฤทธ์ิ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู ชำนาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษายกกำลงัสองสู่ความเป็นเลิศ 
               ของผู้เรียนและความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเช่ือมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์ 
               เป็นเครื่องมือ 
           ๒. ประสานกับทกุฝ่ายเพื่อใหง้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
                                                       

คณะกรรมการฝา่ยจัดสถานท่ี 
นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วาร ี ครู  รองประธานกรรมการ 
นางสาวบุญเรอืง  สังฆ์ศุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวณภัค  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร ์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. จัดเตรียมโต๊ะ สำหรบัวิทยากรในการบรรยาย 
 ๒. จัดโต๊ะ และเก้าอีส้ำหรบัผูเ้ข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๙ คน 

           ๓. จัดโต๊ะ รับลงทะเบียน ๒ ตัว 
           ๔. จัดโต๊ะ วางอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๒ จดุ ๆ ละ ๒ ตัว 
           ๕. จัดเตรียมแท่นกล่าวรายงาน 
           ๖. ดูแลตกแต่งผูกผ้าเวที ใหส้วยงาม 
           ๗. จัดเตรียมปลัก๊ไฟสำหรบัผูเ้ข้าอบรม จำนวน ๑๐๙ คน 

 
 
 
 
 



-๓- 
 

                                                   คณะกรรมการฝา่ยโสต 
นายพีระศิลป์ เอกฐิน ครู ประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น ครู รองประธานกรรมการ 
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ ครู กรรมการ 
นายเศรษฐลกัษณ์ สุขสงวน ครู กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ สอนสทิธ์ิ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ ์ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. ควบคุม ดูแล ระบบเสียง  
           ๒. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรบัวิทยากร 
           ๓. จัดเตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ให้พรอ้มใช้งาน 
           ๔. ดูแล ช่วยเหลือวิทยากร หากเกิดปัญหาระบบภาพระหว่างการอบรม 

 
                                                   คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ ์

นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น ครู ประธานกรรมการ 
นายสะอาด ทองสัมฤทธ์ิ ครู รองประธานกรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง ครู กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์ ภาคอุบล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
นางสาวสรัญญา แป้นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ์ วินัยกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๒. จัดทำข้อความการอบรมฉายข้ึนจอโปรเจคเตอร์ 
 

                                                   คณะกรรมการฝา่ยพิธีการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย ์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นายภูวดล  สำลี 
นายนัฐวุฒิ  สายันต์ 

ครู 
ครูผู้ช่วย 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. เป็นพิธีกร ดำเนินการในช่วงพิธีเปิดและปิดการอบรม  
          ๒. ศึกษาข้อมลูของวิทยากร เพื่อนำเสนอประวัติวิทยากร 
 

คณะกรรมการฝา่ยจัดทำเอกสารและเกียรตบิัตร 
นางชญาภา  คำแหงฤทธ์ิ ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณ ี ครู  รองประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์ ภาคอุบล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
นางสาวสรัญญา แป้นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ์ วินัยกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น ครู กรรมการและเลขานุการ 

 



-๔- 
 

หน้าที่   ๑. จัดทำเกียรติบัตร เพื่อมอบให้วิทยากร 
          ๒. จัดทำคำกล่าวรายงาน 
          ๓. จัดทำคำกล่าวเปิดงาน 
          ๔. จัดทำป้ายช่ือวิทยากร จำนวน ๔ ป้าย 
 

คณะกรรมการฝา่ยรบัลงทะเบยีน 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณ ี ครู รองประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพฒุ ิ ครู กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมแฟ้มใบลงวลา 
         ๒. รับลงทะเบียนเวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.  

 
คณะกรรมการฝา่ยอาหาร 

นางสาวอริยา  กันทะวงค์ ครู ประธานกรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์ ครู รองประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครู กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร ใจหนกัแน่น ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. ดูแลความเรียบร้อยในการจัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
          ๒. จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริการแก่วิทยากรและผูบ้รหิารในพิธีเปิด  
          ๓. จัดโต๊ะอาหารมื้อกลางวันสำหรับวิทยากรและผูบ้รหิาร  
 
                                                    คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

นายสะอาด  ทองสัมฤทธ์ิ ครู ประธานกรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน ครู รองประธานกรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ สอนสทิธ์ิ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายเศรษฐลกัษณ์  สุขสงวน ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  - บันทึกภาพ ตลอดงานการอบรม  
 
                                                    คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

นางพรรณี  เกตุถาวร ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นางสาวกัลยพ์ัตร์  เสรีชัย ครู รองประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพส์ุภา  ทรัพย์อยู ่ ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  - จัดทำเรื่องเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ  ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง 
 

 
 



-๕- 
 
                                                 คณะกรรมการฝา่ยประเมินผล 

นางสาวจันทนา  กิ่งพฒุ ิ ครู ประธานกรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพส์ุภา  ทรัพย์อยู ่ ครู กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณ ี ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑.  จัดทำแบบสอบถาม 
๒. สรปุกิจกรรมจัดทำเป็นเอกสารรปูเล่มและรายงานใหผู้้บริหารทราบ 

 
 

            ทัง้น้ีใหผู้้ที่ได้รบัการแตง่ตั้งตามคำสัง่นี้ปฏิบัตหิน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
   
                     สั่ง   ณ  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

                                                              (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรยีนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


