
 
 

         ค าส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี 155 / 2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดอบรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
โดยใช้ส่ือดิจิทัลผ่านกระบวนการ PLC 

 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและก าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ และมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
ดังกล่าว เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับท่ี
สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงได้จัดอบรมคณะครูและบุคลากร
หัวข้อ “การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืนโดยใช้ส่ือดิจิทัลผ่านกระบวนการ PLC”ขึ้น ใน
ระหว่างวันท่ี 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโสตทีปกร และเพื่อให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ และแก้ปัญหาให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   1.1  นางเพียงแข ชิตจุ้ย    ประธานกรรมการ 
  1.2  นายประยงค์  ด่วนเดิน    รองประธานกรรมการ 
  1.3  นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ    รองประธานกรรมการ 
  1.4  นายธนิต   ดีทอง        กรรมการ 
  1.5  นางสุลีพร   ดีทอง    กรรมการ 
  1.6  นายณรงค์   ศิริยงค์    กรรมการ 
  1.7  นายจงรักษ์   บ ารุงวงษ์    กรรมการ 
  1.8  นางจ าเรียง  ใจกว้าง    กรรมการและเลขานุการ   
  1.9  นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

2.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ    มีหน้าท่ี วางแผนด าเนินการ ประสานงานกับคณะวิทยากรและ
คณะครู เพื่อให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  2.1  นางจ าเรียง  ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
  2.2  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   รองประธานกรรมการ 
  2.3  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง    กรรมการ 
  2.4  นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน   กรรมการ 
  2.5  นางยุพาพร  เกิดขุมทอง    กรรมการ   
  2.6  นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์   กรรมการ 

2.7  นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์   กรรมการ 
 2.8  นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการ 

  2.9  นางสาวอารีรัตน์  คล้ายอุดม   กรรมการและเลขานุการ 



 3.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าท่ี  เป็นพิธีกรในการจัดอบรมและอ่านรายช่ือผู้ได้รับเกียรติบัตร 
ตลอดจนควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามเวลา ประกอบด้วย 
   3.1 นายนาวิน  โพธิ์ศรี    ประธานกรรมการ 
   3.2 นายเอกชัย  อะหลีแอ    กรรมการ 
   3.3 นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน   กรรมการและเลขานุการ 
 

  4.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าท่ี จัดตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก 
ให้เพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย  
   4.1  นายธนิต  ดีทอง    ประธานกรรมการ 
   4.2  นายอรรถพล  พลวัฒน์    รองประธานกรรมการ   
   4.3  นายฉัตรชัย ทองหีต    กรรมการ 
   4.4  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   กรรมการ 
   4.5  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว   กรรมการ  
   4.6   นางสาวปัทมา ใจช่ืน    กรรมการ 
   4.7  นายพิชัย  บุญชูประภา    กรรมการ 
   4.8  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 

  4.9  นายชวลิต  กรัดภิรมย์    กรรมการ  
  4.10  นายสายัน  จิตรรักษ์    กรรมการ 

   4.11  นายอองซาน อาว     กรรมการ 
   4.12  นายตัน ซอไทน์    กรรมการ 
   4.13  นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์   กรรมการและเลขานุการ 
   4.14  นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าท่ี ต้อนรับคณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดจนอ านวยความ
สะดวกในเรื่องต่างๆระหว่างการอบรม  ประกอบด้วย 
   5.1  นางจ าเรียง  ใจกว้าง    ประธานกรรมการ  
   5.2  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   รองประธานกรรมการ 
   5.3  นางสาวปาลินี  เพชรทอง   กรรมการ  
   5.4   นางสาวกรธิดา  กิมาคม    กรรมการ    
   5.5   นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์    กรรมการ 
   5.6  นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
   5.7  นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   กรรมการ 
   5.8  คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
   5.9  นางสาวอารีรัตน์  คล้ายอุดม   กรรมการและเลขานุการ 
 

 6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าท่ี บันทึกภาพพิธีเปิดและระหว่างการจัดอบรม ประกอบด้วย 
  6.1 นายอาวุธ  จันทร์เมือง    ประธานกรรมการ 
  6.2 นายสัญชัย   พิกุลงาม    กรรมการ 
  6.3 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการและเลขานุการ 



 7. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร มีหน้าท่ี จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืมให้เพียงพอกับจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย  
   7.1 นางสาวชนกพร  ทองปาน   ประธานกรรมการ 
   7.2 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์   กรรมการ   
   7.3 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   กรรมการ 
   7.4 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์   กรรมการ 
   7.5 นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการ 
   7.6 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ   กรรมการและเลขานุการ 
 

 8. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้าท่ี จัดท าแบบประเมินผลและรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินผลการจัดกิจกิจกรรม และสรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 
  8.1 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง    ประธานกรรมการ 
  8.2 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง    กรรมการ 
  8.3 นายสัญชัย  พิกุลงาม    กรรมการ 
  8.4 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
    
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ให้เต็มความสามารถ และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการ ต่อไป 

 
 

      ส่ัง  ณ  วันท่ี  4 กรกฎาคม   2561 
 
 

 
     (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


