
 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที่ 77 / 2566 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะสู่ควำมเป็นนวัตกร” ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5 
--------------------------------- 

  ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ได้จัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะสู่ควำมเป็นวัตกร” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับและพัฒนำครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ  STEM-STEAM  
โดยก ำหนดจัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในวันพุธที่ 8 มีนำคม 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อำคำร 2 
โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภำพและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม   ผู้อ ำนวยกำร    ประธำนกรรมกำร  
2. ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร  
3. ว่ำที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
๔. นำยสำธิต  แสงปิยะ   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
๕. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
๖. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
๗. นำยเกษม  เมำลิทอง        คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
8. นำงนงพงำ  อิสสอำด    คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
9. นำยปลื้ม  ปรีชำ    คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
10. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
๑1. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   คร ูช ำนำญกำร    กรรมกำร  
12. นำงสำวสมำพร  สมสืบ   คร ูช ำนำญกำร    กรรมกำร  
 

หน้าที ่ ๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำง 
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 2. ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร  
3. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
4. นำงพรรณี  เกตุถำวร   ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5.  นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู   กรรมกำร 
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6. นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
7. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
8. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
9. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
10. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
11. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
12. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ๑. ก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่ได้รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

อ ำนวยกำร 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๑. นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
4. นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
5. ว่ำที่ร.ต. ฮำซัน  เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
6. นำยธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
7. ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำร 
8. นำยธีระวัฒน ์ เพ็ชร์วำรี  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดโต๊ะชุดรับแขก 1 ชุด 5 ตัว ส ำหรับประธำนและแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 
 2. จัดเตรียมโต๊ะ และผูกผ้ำ  ส ำหรับวิทยำกรในกำรบรรยำย 1 ตัว 
 3. จัดโต๊ะ เก้ำอ้ี  และคอมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 43 คน 
 4. จัดโต๊ะ รับลงทะเบียน ๒ ตัว 
 5. จัดโต๊ะ วำงอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง ๒ จุด ๆ ละ ๒ ตัว 

6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน    คร ู   ประธำนกรรมกำร  
2. นำยภำนุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   กรรมกำร 
3. นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
4. นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน เพ่ือใช้ในกำรท ำกิจกรรม 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ 
๑. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวกัญญำ อินทรก์อง   คร ู    กรรมกำร 
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3. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร  
4. นำยพิทยำ  ขุนน้อย    ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว  
๒. ประชำสัมพันธ์ภำพ ลงในเว็บไซต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1. นำยภูวดล  ส ำลี    คร ู   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู    กรรมกำร 
3. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน ์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่  1. เป ็นพิธีกรในกำรจ ัดกจิกรรมและควบค ุมรำยกำรให ้เป ็นไปตำมที่ก ำหนด 
 2. ซักซ้อมพิธีกำร/กิจกรรม  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม 
1. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ู  ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล   คร ู    กรรมกำร 
3. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมกำร 
4. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมอำหำรว่ำง น้ ำดื่มบริกำรแก่ผู้บริหำร  คณะครูและวิทยำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
1. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู ช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู   กรรมกำร 
2. นำงสำวประดับภรณ์  กัณหำจันทร์ คร ู   กรรมกำร 
3. นำงพรรณี  เกตุถำวร   คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดพิมพ์ใบลงทะเบียนครทูี่เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน 2 ชุด 
 2. รับลงทะเบียน เริ่มเวลำ 08.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารและเกียรติบัตร 
1. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู   กรรมกำร 
3. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน ์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดพิมพ์เกียรติบัตร  มอบแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 
2. จัดท ำเอกสำรกำรอบรมและเอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรอบรม 
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คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นำงพรรณี  เกตุถำวร   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   กรรมกำร 
3. นำยเกยีรติศักดิ์  กันนิดำ  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดท ำเรื่องเบิกงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร  ให้เป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง 
2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
3. นำยพิทยำ  ขุนน้อย   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
4. นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์  ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งรวบรวม สรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพ่ือบังเกิดผลดีแก่
โรงเรียนและทำงรำชกำร 

สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 

                                                                                                                       
 (นำยประจวบโชค สร้อยสม) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



               
ก าหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ื“การเรียนรู้เพ ่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนวัตกร” 
ณืืห้องคอมพิวเตอร์ื4ืืโรงเรียนบางปะอินื"ราชานุเคราะห์ื๑" 

วันพุธที่ื8ืมีนาคมื2566ืเวลาื08.00ื–ื16.00ืน. 
..................................................................................................... 

วันพุธที่ื8 มีนาคมื2566 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐8.0๐ น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
๐8.30 น. พิธีเปิดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
09.00 น. บรรยำยในหัวข้อ  STEM-STEAM  กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง (ช่วงเช้ำ)  
10.45 น. กำรบรรยำยในหัวข้อ  เทคโนโลยีกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
๑๒.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 น. กำรฝึกปฏิบัติในหัวข้อ  บอร์ดสมองกลกับกำรพัฒนำโครงงำน  
14.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง (ช่วงบ่ำย)  
14.45 น. กำรฝึกปฏิบัติในหัวข้อ  เซนเซอร์กับกำรท ำโครงงำนระบบอัตโนมัติ  
16.30 น. เสร็จสินกิจกรรม  

 

หมายเหตุ  
1. ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
2. กำรแต่งกำย   เสื้อเขียวใหม่   

กระโปรง /กำงเกง สุภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช ่อครูที่เข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ื“การเรียนรู้เพ ่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนวัตกร” 

ณืืห้องคอมพิวเตอร์ื4ืืโรงเรียนบางปะอินื"ราชานุเคราะห์ื๑" 
วันพุธที่ื8ืมีนาคมื2566ืเวลาื08.00ื–ื16.00ืน. 

..................................................................................................... 
 

 1 นายอัศวิน ศรีบัว ครูช านาญการพิเศษ 
 2 นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครูช านาญการพิเศษ 
 3 นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  ครูช านาญการพิเศษ 
 4 นางจิดาภา จูหว้า ครูช านาญการ 
 5 นางพรรณี เกตุถาวร ครูช านาญการ 
 6 นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ ครูช านาญการ 
 7 นางสาวอริยา กันทะวงค์ ครูช านาญการ 
 8 นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์  ครูช านาญการ 
 9 นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์  ครูช านาญการ 
 10 นางจิตร์สมา สมงาม  ครูช านาญการ 
 11 นางสาวชุลีกร วงศ์จีน ครูช านาญการ 
 12 นางสาวชญาภา ลีวรรณ  ครูช านาญการ 
 13 นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  ครูช านาญการ 
 14 นายภูวดล ส าลี  ครูช านาญการ 
 15 นายชยกร อมรเวช คร ู
 16 นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย คร ู
 17 นางสาวทุเรียน ไวยบุรี คร ู
 18 นางสาวอุมาพร ขาวแขก คร ู
 19 นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์ คร ู
 20 นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร คร ู
 21 นางสาวปัทมา กรีถาวร คร ู
 22 นางสาวนัฐพร ภูวงษ์ คร ู
 23 นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ คร ู
 24 นางสาวญดา แก้วพาณิชย์ คร ู
 25 นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู
 26 นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล คร ู
 27 นายเสกสรรค์ สุขมา คร ู
 28 นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด  คร ู
 29 นายศิวกร กรึงไกร  คร ู



 30 นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ คร ู
 31 นางสาวศิรินภา มุลาลินน์  คร ู
 32 นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล  คร ู
 33 นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง คร ู
 34 นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  คร ู
 35 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ คร ู
 36 นายพีระศิลป์ เอกฐิน คร ู
 37 นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม คร ู
 38 นางสาวกัญญา อินทร์กอง คร ู
 39 นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู
 40 นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์ ครูผู้ช่วย 
 41 นายพิทยา ขุนน้อย ครูผู้ช่วย 
 42 นางสาวพัชรี บัวอาจ ครูผู้ช่วย 
 43 นางสาวทิพย์สุดา ทองมี ครูผู้ช่วย 
 44 นางสาวเมธาวี จันทรประภา ครูผู้ช่วย 

 


