
 

 
  
 

คำส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี 367/2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 

********************************************************** 
 ด้วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้มีการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
กิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ระหว่างวันท่ี 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติที ่ดี อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ 

 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ตำแหน่งผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอาวุธ  จันทร์เมือง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
 1.4 นางจำเรียง  ใจกว้าง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 1.5 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.6 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์  ตำแหน่งครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.7 นางสาวอังคณา  จงรักวิทย์ ตำแหน่งครู กรรมการ 
 1.8 นางสาวสุริยา  เพราเพราะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 1.9 นางสาวราวีญา  ซอมัด ตำแหน่งครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน อำนวยความสะดวกตลอดจนให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 2.1 นางสาวสุริยา  เพราเพราะ ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวราวีญา  ซอมัด รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ กรรมการ 
 2.4 นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ กรรมการ 



 2.5 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง กรรมการ 
 2.6 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ กรรมการ 
 2.7 นางสาวมัสรีน่า สะนิ กรรมการ 
 2.8 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
 2.9 นายรัฐพงศ์ ช่วยชู กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ กำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรม สรรหาวิทยากรบรรยายการอบรม 
จัดเตรียมข้อมูล สิ ่งของ เครื ่องใช้ เอกสารประกอบการอบรม บริหารจัดการในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยดี มีประสิทธิภาพ  ติดตาม ประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 3.1 นายอาวุธ  จันทร์เมือง ประธานกรรมการ 
 3.2 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน กรรมการ 
 3.4 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว กรรมการ 
 3.5 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมการ 
 3.6 นางสาววันวิสาข์  สืบ กรรมการ 
 3.7 นายณัฐกิตต์ิ สารสุข  กรรมการ 
 3.8 นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ กรรมการ 
 3.9 นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์ กรรมการ 
 3.10 นางสาวพรประภา นิรัตน์ กรรมการ 
 3.11 นางสาวพรพิลาส วิจิต กรรมการ 
 3.12 นางกวินนาฎ อินทจันทร์ กรรมการ 
 3.13 ว่าท่ีร.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา กรรมการ 
 3.14 นายธิติสรรค์  สงพราหมณ์ กรรมการ 
 3.15 นายวศิน ตุเกตุ กรรมการ 
 3.16 นายเอกภพ ไทรทอง กรรมการ 
 3.17 นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม กรรมการ 
 3.18 นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง กรรมการ 
 3.19 นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์ กรรมการ 
 3.20 นายจตุรงค์  ขุนปักษี กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดโครงการและกิจกรรม ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดสถานท่ี โต๊ะ เกาอี้ให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ 



 

สำหรับการลงทะเบียน โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการต้ังอาหารว่างและเครื่องด่ืม โพเดียมสำหรับพิธีกรโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับ
วิทยากร และโต๊ะ เก้าอี้สำหรับคณะกรรมการอำนวยการ ตลอดจนเตรียมดอกไม้ประดับบนโต๊ะวิทยากรและโพเดียม 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง โสตทัศนูปกรณ ์และป้ายการจัดงาน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 4.1 นายภราดร ไชยเขียว ประธานกรรมการ 
 4.2 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมการ 
 4.4 นายวรัญญู ทองถึง กรรมการ 
 4.5 นายวรรณศักดิ์ บุญชู กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ เตรียมความพร้อมของเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ติดต้ังเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
สำหรับใช้ในการอบรม อำนวยความสะดวกในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 5.1 นางจำเรียง  ใจกว้าง ประธานกรรมการ 
 5.2 นางสาวปาลินี  เพชรทอง รองประธานกรรมการ 
 5.3 นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง กรรมการ 
 5.4 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ กรรมการ 
 5.5 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ กรรมการ 
 5.6 นางยุพาพร เกิดขุมทอง กรรมการ 
 5.7 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม กรรมการ 
 5.8 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน กรรมการ 
 5.9 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร กรรมการ 
 5.10 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย กรรมการ 
 5.11 นางสาวกรกมล  กุลทอง กรรมการ 
 5.12 นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ กรรมการ 
 5.13 นางสาวมัสรีน่า  สะนิ กรรมการ 
 5.14 นางสาวนิชาภา  รัตนถาวร กรรมการ 
 5.15 นางสาวณัฐชยา  พรหมสุภา กรรมการ 
 5.16 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ กรรมการ 
 5.17 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ เตรียมความพร้อมของอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ใช้ในการจัดงาน ให้เพียงพอ
ต่อจำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 



6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 6.1 นายเอกชัย  อะหลีแอ ประธานกรรมการ 
 6.2 นายณฐนน ก๊งหวั่น กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ข้อมูล ได้แก่ กำหนดการ และรายละเอียดของรายการ แนะนำวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เชิญเข้าสู่พิธีการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างดำเนินรายการ ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูล ดำเนินรายการตั้งแต่เวลา 08.15 น. – 16.30 เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาของการอบรม
เพื่อการพูดแบบมีเป้าหมาย ตลอดจนเตรียมกิจกรรมนันทนาการระหว่างการอบรม 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายผู้ช่วยวิทยากร ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 7.1 นางสาวสุริยา  เพราเพราะ ประธานกรรมการ 
 7.2 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง รองประธานกรรมการ 
 7.3 นายอาวุธ  จันทร์เมือง รองประทานกรรมการ 
 7.4 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ กรรมการ 
 7.5 นายธิระพงษ์  คงด้วง กรรมการ 
 7.6 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ กรรมการ 
 7.7 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง กรรมการ 
 7.8 นางสาวราวีญา  ซอมัด กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความคิด ประสบการณ์และวิธีการ โดย
จัดเตรียมเนื้อหาการอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นจะต้องใช้  
ประสานงานในเรื่องการจัดเตรียมงาน วางแผนการจัดกิจกรรมการอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ ตลอดจนจัดแสดงผลงานตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 รายชื่อวิทยากรหลักในการอบรม ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 1. นายทวิพงศ  ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 2. นายเอกพนธ์  กลับใจ ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 3. นายจักรพันธ์  แซ่โค้ว ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 8.1 นางสาวนวียา  ปักษิณ ประธานกรรมการ 
 8.2 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง รองประธานกรรมการ 
 8.3 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ กรรมการ 
 8.4 นายรัฐพงศ์ ช่วยชู กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี เตรียมข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรม จัดทำแบบฟอร์มรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม ให้มีการลงช่ือเข้า ลง
ชื่อออก เวลาที่ใช้ในการลงทะเบียน ตั้งแต่ 08.00 น. - 16.30 น. ให้ครบตามเป้าหมาย และรับลงทะเบียนใน
วันท่ีมีการอบรม รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสรุปผล 



 

 
9. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 9.1 นายสัญชัย  พิกุลงาม ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ รองประธานกรรมการ 
 9.3 นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ บันทึกภาพการกิจกรรม ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ พร้อมรวบรวมภาพถ่ายลงในเว็บไซต์โรงเรียน
และเพจประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา และส่งภาพให้แก่ฝ่ายดำเนินการสรุปผล 
 
10. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 10.1 นางวานีดา ทองปัสโนว์ ประธานกรรมการ 
 10.2 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว รองประธานกรรมการ 
 10.3 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ กรรมการ 
 10.4 นางสายฝน  ราศีงาม กรรมการ 
 10.5 นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ กรรมการ 
 10.6 สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน กรรมการ 
 10.7 นางสาวดวงกมล  ทองหวาน กรรมการ 
 10.8 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโครงการและ
กิจกรรม และดำเนินการในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  ใหค้ณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่งต้ังใจ รอบคอบ ทุ่มเท และให้
ความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดผลดีต่อสถานศึกษาและส่วนราชการต่อไป 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 


