
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ที่ 188/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำม ว9/2564” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เนื่องด้วยโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำตระหนักและมองเห็นควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำศักยภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้จัดโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำม ว9/2564”  
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำ PA (Performance Agreement) และเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะและเจตคติ 
ที่ดี อีกท้ังส่งเสริมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งและ
บำงวิทยฐำนะ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรและกิจกรรม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

1.1. นำงสำวพิมลรัตน์   โสธำรัตน์ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
1.2. นำงอุไรวรรณ   จันทร์เมือง ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
1.3. นำยอำวุธ   จันทร์เมือง ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
1.4. นำงวำนีดำ   ทองปัสโนว์ ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
1.5. นำงจันทร์นิพำ   ขวยไพบูลย์ ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
1.6. นำยจงรักษ์   บ ำรุงวงศ ์ ต ำแหน่งครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
1.7. นำยธิรพงษ์    คงด้วง  ต ำแหน่งคร ู   กรรมกำร 
1.8. นำงสุภำภรณ์   บุตรหมีน ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.9. นำงสำววิภำวรรณ   วิชัยดิษฐ์ ต ำแหน่งคร ู        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.10. นำงสำวชมพิชำน์  คงสิบ  ต ำแหน่งคร ู        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ วำงแผน ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก ตลอดจนให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

2.1. นำงสุภำภรณ์   บุตรหมีน   ประธำนกรรมกำร 
2.2. นำงสำววิภำวรรณ  วิชัยดิษฐ์   รองประธำนกรรมกำร 
2.3. นำงสำวณัฐนรี   พันธ์พงศ ์   กรรมกำร 



2.4. นำงสำวจิตชนก   ประชุมทอง   กรรมกำร 
2.5. นำยณฐนน   ก๊งหวั่น    กรรมกำร 
2.6. นำงสำวมัสรีน่ำ   สะน ิ    กรรมกำร 
2.7. นำยรัฐพงศ์   ช่วยชู    กรรมกำร 
2.8. นำงสำวอำภำภรณ์   บุษบง    กรรมกำร 
2.9. นำงสำวนิตยำพร   จันทร์ประสิทธิ์   กรรมกำร 
2.10. นำงสำวชมพิชำน์  คงสิบ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม สรรหำวิทยำกรบรรยำยกำรอบรม จัดเตรียม
ข้อมูล สิ่งของ เครื่องใช้ เอกสำรประกอบกำรอบรม จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดงำน บริหำรจัดกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภำพ 
ติดตำม ประเมินผล สรุปผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

3.1. นำยธิรพงษ์    คงด้วง    ประธำนกรรมกำร 
3.2. นำงสำวพัชริณี   พรหมเรืองโชติ   รองประธำนกรรมกำร 
3.3. นำงสำวภมร   สุขศรีแก้ว   กรรมกำร 
3.4. นำยวศิน   ตุเกตุ    กรรมกำร 
3.5. นำงสำวสุพรรษำ   ดุริยำนนท์   กรรมกำร 
3.6. นำยณฐนน   ก๊งหวั่น    กรรมกำร 
3.7. นำยรัฐพงศ์   ช่วยช ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ ให้ข้อมูล ได้แก่ ก ำหนดกำร และรำยละเอียดของรำยกำร แนะน ำวิทยำกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมอบรม เชิญเข้ำสู่พิธีกำร แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำระหว่ำงด ำเนินรำยกำร ในกรณีที่มีกำร  
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ด ำเนินรำยกำรตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. เตรียมควำมพร้อมด้ำนเนื้อหำของกำร
อบรม เพ่ือกำรพูดแบบมีเป้ำหมำย ตลอดจนเตรียมกิจกรรมนันทนำกำรระหว่ำงกำรอบรม 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

4.1. นำงสำวอัญชรีย์   มีแสง    ประธำนกรรมกำร 
4.2. นำงสำวทิฆัมพร   ออมสิน    รองประธำนกรรมกำร 
4.3. นำงสำวกุลธิดำ    ฉิมคล้ำย    กรรมกำร 
4.4. นำงสำวนฤมล    บุญรอด    กรรมกำร 
4.5. นำงสำวจิตชนก   ประชุมทอง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่จัดท ำบัญชีรำยชื่อ รับลงทะเบียน จัดเตรียมเอกสำรกำรอบรม แจกเอกสำรแก่ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 
สรุปรำยชื่อและจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม และจัดท ำป้ำยตั้งโต๊ะชื่อวิทยำกร 

 
 

 



5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
5.1. นำงจันทร์นิพำ   ขวยไพบูลย์   ประธำนกรรมกำร 
5.2. นำยจิรวัฒน์   บุญสิน    รองประธำนกรรมกำร 
5.3. นำยเจนณรงค์    พันทวี    กรรมกำร 
5.4. นำงสำวพิมพ์พร  ทิมข ำ    กรรมกำร 
5.5. นำงสำวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช   กรรมกำร 
5.6. นำงสำววันวิสำข์   สืบ    กรรมกำร 
5.7. นำงสำวพรรณธิดำ  ภูริวิทยำธีระ   กรรมกำร 
5.8. นำยธีรรัตน์   โคตรพันธ์   กรรมกำร 
5.9. นำงสำวชุติมำ   จิตตรำรมย์   กรรมกำร 
5.10. นำงสำวธัญญำรัตน์   จิตรำภิรมย์   กรรมกำร 
5.11. ว่ำที่ร.ต.หญิง วิรำวรรณ ทิพย์รักษำ   กรรมกำร 
5.12. นำงสำวพรประภำ  นิรัตน์    กรรมกำร 
5.13. นำยเอกภพ   ไทยทอง    กรรมกำร 
5.14. นำยอัครพล   ศรีฟ้ำ    กรรมกำร 
5.15. นำงสำวนพวรรณ  แก้วโกสุม   กรรมกำร 
5.16. นำยธิติสรรค์   สงพรำหมณ์   กรรมกำร 
5.17. นำงสำวนิตยำพร   จันทร์ประสิทธิ์   กรรมกำร 
5.18. นำยยุทธพงษ์  สนธิกลับ   กรรมกำร 
5.19. นำงสำวณัฐธิดำ  ทองปัสโนว์   กรรมกำร 
5.20. นำยจตุพล   บุนนำค    กรรมกำร 
5.21. นำยอองซำน   อำว    กรรมกำร 
5.22. นำงสำวสุคันธำ  พิมพ์ศรี    กรรมกำร 
5.23. นำยปรีชำ   แป้นปั้น    กรรมกำร 
5.24. นำงสำวจันจิรำ  ช่วยเกลี้ยง   กรรมกำร 
5.25. นำงสำวมำวินีย์  ชุมคง    กรรมกำร 
5.26. นำยวิสิญ   รำชจินดำ   กรรมกำร 
5.27. นำงสำวปัทมำ   ใจชื่น    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.28. นำยณัฐภัทร   อินทรเสนีย์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ เตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ในกำรจัดโครงกำรและกิจกรรม ประสำนงำนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในกำรจัดสถำนที่ จัดโต๊ะ เก้ำอ้ีให้เพียงพอต่อจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 90 คน จัดให้มีโต๊ะ 
เก้ำอ้ี ส ำหรับกำรลงทะเบียน กำรตั้งอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม โพเดียมส ำหรับพิธีกร  โต๊ะ เก้ำอ้ี ส ำหรับ
วิทยำกร และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ตลอดจนเตรียมดอกไม้ประดับให้สวยงงำม 

 
 

 



6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
6.1. นำงสำวพิมพ์ใจ   ทองเรือง   ประธำนกรรมกำร 
6.2. นำงสำวปำลินี    เพชรทอง   รองประธำนกรรมกำร 
6.3. นำงสำวจันทร์จีรำ  บุญปติ    กรรมกำร 
6.4. นำงสำวจิรำภรณ์   ทลิกรรณ์   กรรมกำร 
6.5. นำงอัญวีณ์    หนูอุไร    กรรมกำร 
6.6. ว่ำที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง    กรรมกำร 
6.7. นำงสำวนิชำภำ   รัตนถำวร   กรรมกำร 
6.8. นำงสำวนวียำ   ปักษิณ    กรรมกำร 
6.9. นำงสำวชกำภัฎ  ทิศคงทอง   กรรมกำร 
6.10. นำงสำวซูไบดะห์  มะดือเร๊ะ   กรรมกำร 
6.11. นำงสำวณัฐพัชร์  ส่งเสริม    กรรมกำร 
6.12. นำงสำวอุษมำ  แสงระวี    กรรมกำร 
6.13. นำงสำวเกศวรำ  ศรีพิบูลย์   กรรมกำร 
6.14. นำงวินวินโซ   ฟอง    กรรมกำร 
6.15. นำงสิริกำนต ์  บัวคง    กรรมกำร 
6.16. นำงสำวกรกมล   กุลทอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.17. นำงสำวมัสรีน่ำ  สะน ิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ เตรียมควำมพร้อมของอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มที่ใช้ในกำรจัดงำน ให้เพียงพอ  
ต่อจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรอบรม ประสำนงำนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
7. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์และป้ายการจัดงาน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

7.1. นำยภรำดร   ไชยเขียว   ประธำนกรรมกำร 
7.2. นำงยุพำพร   เกิดขุมทอง   รองประธำนกรรมกำร 
7.3. นำยสุรศักดิ์    ศรีขวัญ    กรรมกำร 
7.4. นำยเดชศรี   สุวิรัตน์    กรรมกำร 
7.5. นำยชวลิต    กรัดภิรมย์   กรรมกำร 
7.6. นำงสำวศรินทร์รตำ  ชูเชื้อ    กรรมกำร 
7.7. นำยอิศรเกษม   สีหะวงษ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ เตรียมควำมพร้อมของเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
ส ำหรับใช้ในกำรอบรม อ ำนวยควำมสะดวกในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 

 
8. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

8.1. นำยวรัญญู   ทองถึง    ประธำนกรรมกำร 
8.2. นำยวรรณศักดิ์   บุญชู    รองประธำนกรรมกำร 
8.3. นำยณัฐกิตติ์   สำรสุข    กรรมกำร 



8.4. นำยเอกภพ   ไทยทอง    กรรมกำร 
8.5. นำงลักขณำ   นำคสมวงษ์กุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่บันทึกภำพกำรกิจกรรม ขั้นตอนพิธีกำรต่ำง ๆ พร้อมรวบรวมภำพถ่ำยลงในเว็บไซต์โรงเรียน และ
เพจประชำสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ และส่งภำพให้แก่ฝ่ำยด ำเนินกำรสรุปผล 

 
9. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

9.1. นำงสำวจิรำพร   บุญเหลือ   ประธำนกรรมกำร 
9.2. นำงสำวจตุพร   เฝือชัย    รองประธำนกรรมกำร 
9.3. นำงสำวนพวรรณ  แก้วโกสุม   กรรมกำร 
9.4. นำงสำวศรินทร์รตำ  ชูเชื้อ    กรรมกำร 
9.5. นำงสำวณัฐนรี   พันธ์พงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมตลอดจน ประสำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
10. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

10.1. นำงวำนีดำ   ทองปัสโนว์   ประธำนกรรมกำร 
10.2. นำงอรวรรณ   วัชรถำวรศักดิ์   รองประธำนกรรมกำร 
10.3. นำงสำยฝน    รำศีงำม    กรรมกำร 
10.4. สิบเอกหญิง อนุสำ  ส่งสุริน    กรรมกำร 
10.5. นำงสำวณัฐชยำ   พรหมสุภำ   กรรมกำร 
10.6. นำยสันติ   สีตะพงศ์   กรรมกำร 
10.7. นำยวีระศักดิ์   ด ำสุทธิ์    กรรมกำร 
10.8. นำงสำวพรเพ็ญ  หำญชนะ   กรรมกำร 
10.9. นำงสำวนันทรัตน์  อนุกูล    กรรมกำร 
10.10. นำงปรมำภรณ์   ไชยเขียว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช่ในกำรจัดโครงกำรและ
กิจกรรม และด ำเนินกำรในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
11. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองโควิด 19 ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

11.1. นำงสำวพรพิลำส  วิจิต    ประธำนกรรมกำร 
11.2. นำงกวินนำฎ   อินทจันทร์   รองประธำนกรรมกำร 
11.3. นำงสำวนฤมล   สำริขำ    กรรมกำร 
11.4. นำงสำวชนุตม์   ศรีบุญเรือง   กรรมกำร 
11.5. นำงสำวกันต์หทัย  ใจกว้ำง    กรรมกำร 
11.6. นำงสำวรัชฎำพร  เอียดรอด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์  ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ำร่วมงำน และติด
สติ๊กเกอร์ผู้ผ่ำนเข้ำงำน ประสำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนลุล่วง 

 
12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

12.1. นำงสุภำภรณ์  บุตรหมีน   ประธำนกรรมกำร 
12.2. นำงสำววิภำวรรณ  วิชัยดิษฐ์   รองประธำนกรรมกำร 
12.3. นำงสำวณัฐนรี  พันธ์พงศ ์   กรรมกำร 
12.4. นำงสำวจิตชนก  ประชุมทอง   กรรมกำร 
12.5. นำยณฐนน   ก๊งหวั่น    กรรมกำร 
12.6. นำงสำวมัสรีน่ำ  สะน ิ    กรรมกำร 
12.7. นำยรัฐพงศ์   ช่วยชู    กรรมกำร 
12.8. นำงสำวอำภำภรณ์   บุษบง    กรรมกำร 
12.9. นำงสำวนิตยำพร   จันทร์ประสิทธิ์   กรรมกำร 
12.10. นำงสำวชมพิชำน์  คงสิบ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ วิเครำะห์ก ำหนดรูปแบบประเมินผล จัดท ำเครื่องมือและประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดงำนและ
สรุปผลกำรจัดงำนให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ที่  เกี่ยวข้องทรำบ ประสำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนลุล่วง 
 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่งตั้งใจ รอบคอบ ทุ่มเท และให้  
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย เกิดผลดีต่อสถำนศึกษำและส่วนรำชกำร
ต่อไป 

 
  สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 
 
 
        
 
       (นำงสำวพิมลรัตน์ โสธำรัตน์) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 


