
 

                                                      คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม        
  ที ่  ๑๐๕  /๒๕๖๔          

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรม  
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙   

และพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ ว๙/๒๕๖๔  ผ่านระบบ Online 
------------------------------------------------------------ 

 ด้วยโรงเรียนพัฒนานิคม กำหนดการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้
ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 
๑๙ และพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ ว๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Online ในวันที ่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔     
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
บุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาทางด้านวิชาการและการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
และเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 จึงอาศัยอำนาจบังคับบัญชาและอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามความใน
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑ นางณัฏฐินี          หอมจันทร์ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายกิตติศักดิ์   ปานงาม รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นายกิตติคม  บุตรแสนคม กรรมการ 
 ๑.๔ นายประสิทธิ์ ยอดสลุง กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ อำนวยการ กำกับ ติดตาม ประสานงาน ให้คำปรึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ เพื ่อให้
ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน     
     ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 

๑. นางทิพย์รัตน์ ศรีพ่ึง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอรทัย กองปัญญา  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสุนันทณี   ขุนทอง  กรรมการ 

 



๔. นางสาวจีรญาดา   ทองมีใย  กรรมการ 
๕. นายจุฑาวุฒิ   บุญแสน  กรรมการ 
๖. นางสาวสุภาภรณ์ แก่นรอด  กรรมการ 
๗. นางสาวพัชริดา รวมสุข  กรรมการ 
๘. นางสกาวรัตน์   หนูสลุง  กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้าที่  จัดทำแบบลงทะเบียนการอบรม รับลงทะเบียนครูที่เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ สรุปจำนวน
ครูที่เข้ารับการอบรม และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามเห็นสมควร 
 
     ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี    ประกอบด้วย 

๑. นายกิตติคม  บุตรแสนคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเกียรติพงศ์   ทองอยู่  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสกาวรัตน์   หนูสลุง  กรรมการ 
๔. นางนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์  กรรมการ 
๕. นางอรทัย กองปัญญา  กรรมการ 
๖. นางสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร  กรรมการ 
๗. นางสาววนัชพร แย้มอ่ิม  กรรมการ 
๘. นายศิขริน รุ่งโรจน์นิรันดร์  กรรมการ 
๙. นางสาวสุภาภรณ์ แก่นรอด  กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ จัดเตรียมโปรแกรม Zoom ให้พร้อมใช้ในการเข้าอบรม ดูแล อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม
ในการใช้โปรแกรม Zoom ขณะดำเนินการอบรมและตรวจนับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ และพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ ว๙/
๒๕๖๔ และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามเห็นสมควร 
 
     ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายธุรการ    ประกอบด้วย 

๑. นางทิพย์รัตน์ ศรีพ่ึง  ประธานกรรมการ 
๒. นางนภเกตน์    คำปัน  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวดาลัด คำตัน  กรรมการ 
๔. นางสาวจีรญาดา ทองมีใย  กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามเห็นสมควร 
 
     ๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน   ประกอบด้วย 

๑. นางทัศนี    เทียนบุตร  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรัตณา เสาศิริ  รองประธานกรรมการ 



๓. นางทิพย์รัตน์ ศรีพ่ึง  กรรมการ 
๔. นางสาวจีรญาดา ทองมีใย  กรรมการ 
๕. นางสาวชลิตตา บุญเรือง  กรรมการ 
๖. นางอรทัย กองปัญญา  กรรมการ 
๗. นางธิติมา ชัยชนะคะสุดใจ  กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมต่าง ๆ 
 
     ๒.๕ คณะกรรมการจัดอาหารและอาหารว่าง 

๑. นางสกาวรัตน์   หนูสลุง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวศิรดา      ศรีวิลักษณ ์   กรรมการ 
๔. นางอรทัย      กองปัญญา   กรรมการ 
๕. นายศิขริน      รุ่งโรจน์นิรันดร ์  กรรมการ 
๖. นางสาววนัชพร      แย้มอ่ิม   กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้เพียงพอกับครูและบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ 
 
     ๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

๑. นายธเนธ ภู่ทองดี  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเสน่ห ์ คำปัน  รองประธานกรรมการ   

๓. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดี  กรรมการ 
๔. นางสาวณัฐนรี   เคียงกลาง  กรรมการ 
๕. นางสาววนัชพร  แย้มอ่ิม  กรรมการ 
๖. นางสาวสุภาภรณ์   แก่นรอด  กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID ๑๙ และพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ ว๙/๒๕๖๔ ให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บันทึกภาพ
ตลอดการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊ค สื่อสังคม
ออนไลน์ สารสัมพันธ์โรงเรียนและอ่ืน ๆ 
 
     ๒.๗ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร    ประกอบด้วย 

๑. นางอรทัย กองปัญญา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสกาวรัตน์   หนูสลุง  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสุภาวดี  ธิกา  กรรมการ 



๔. นางสาวน้ำทิพย์  ฤาชัย  กรรมการ 
๕. นางสาวแสงเทียน  ยุทธนาวิน  กรรมการ 
๖. นายปารเมศ  มหิเมือง  กรรมการ   
๗. นางสาวพัชริดา  รวมสุข  กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ จัดทำเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามเห็นสมควร 
 
     ๒.๘ คณะกรรมการสรุปและประเมินผล   ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุนันทณี ขุนทอง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอรทัย กองปัญญา  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์  กรรมการ 
๔. นางสาวปัทมา  เหรียญทอง  กรรมการ    
๕. นายจุฑาวุฒิ  บุญแสน   กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที่  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรม สรุปรายงานผลการดำเนินการต่อ
คณะกรรมการอำนวยการ และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามเห็นสมควร 
 
 ขอให้ผู้มีรายนามดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
    สั่ง ณ  วันที่  ๑๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                  (นางณัฏฐินี   หอมจันทร์)  
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 
 
 
 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง  การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ 

และพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ ว๙/๒๕๖๔ 
 

๑. นางณัฏฐินี    หอมจันทร์ 
๒. นายประสิทธิ์    ยอดสลุง 
๓. นายกิตติคม    บุตรแสนคม 
๔. นายกิตติศักดิ์    ปานงาม 
๕. นายชูชาติ    โพธิ์ทอง 
๖. นางสาวทิพย์พร   กาญจนศิลป์ 
๗. นางกาญจน์สุดา   มาช่วย 
๘. นางจำเรียง    หมู่ทอง 
๙. นายประพวน    สุ่มเมือง 
๑๐. นางรัตณา   เสาศิริ 
๑๑. นางสงวน    จนัทร์พร 
๑๒. นางอุษา    จันทร 
๑๓. นางทัศนี    เทียนบุตร 
๑๔. นางทิพย์รัตน์    ศรีพ่ึง 
๑๕. นางศรีรัตน์    จันทร์กลิ่น 
๑๖. นายกริชนก    หน่อทอง 
๑๗. นางอรนุช    เอ่ียมธรรม 
๑๘. นางเยาวพา    บุญส่งศรี 
๑๙. นางอารีรัก    บุญรามณรงค์ 
๒๐. นางธิติมา    ชัยชนะคะสุดใจ 
๒๑. นางเรวดี    กวางโตน 
๒๒. นายเสน่ห์    คำปัน 
๒๓. นางนภเกตน์    คำปัน 
๒๔. นางสกาวรัตน์    หนูสลุง 
๒๕. นางสาวลัดดา    ปริยาปัญจางค์ 
๒๖. นางนันทิดา    พิมพ์สมบูรณ์ 
๒๗. นายธเนธ    ภู่ทองดี 
๒๘. นางสาวอัจฉรา    จันทร์ผ่อง 
๒๙. นางสาวจุฑาทิพ   ห้องกระจก 

๓๐. นายสายันต์   เย็นเจริญ 
๓๑. นายสันติ    ดอกกุหลาบ 
๓๒. นางใจทิพย์    อนันต์สลุง 
๓๓. นายอมร    หลงศรีภูมิ 
๓๔. นางสาวกีระนาถ   อาจวงค์ 
๓๕. นางเพ็ญนภา  ดอกกุหลาบ 
๓๖. นายเกียรติพงศ์    ทองอยู่ 
๓๗. นายดวงเด่น    เต่าเถื่อน 
๓๘. นางสาวพรสุดา             นามกุณี 

๓๙. นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ์ 
๔๐. นางอรทัย    กองปัญญา 
๔๑. นายจุฑาวุฒิ    บุญแสน 
๔๒. นางสาวทองสุข    ประเสริฐสุข 
๔๓. นางสาวปัทมา    เหรียญทอง 
๔๔. นางสาวปรางค์ทิพย์   ทองแย้ม 
๔๕. นายอิฐสรา    บุญคล้าย 
๔๖. นายทวีศักดิ์    พิทักษ์ศร 
๔๗. นางสาวศิริรัตน์    เถื่อนดี 
๔๘. นางสาวจริยา    บัวพนัส 
๔๙. นางสาวสุนันทณี   ขุนทอง 
๕๐. นายพงศธร    แสนเมือง 
๕๑. นางสาวรุ่งรัตน์    สวัสดิ์สุข 
๕๒. นายธนาบัตร    วิริยะอุดมเสถียร 
๕๓. นางสาวกฤษณา   สุขมั่น 
๕๔. นางสาวศิรดา    ศรีวิลักษณ์ 
๕๕. นางเยาวลักษณ์    กองศิลป์ 
๕๖. นางสาวขนิษฐา    หรั่งแร่ 
๕๗. นางสาวสุภาภรณ์   แก่นรอด 
๕๘. นายพงศ์ศานต ์   เจริญวารี 



๕๙. นายพนม    บุญมางำ 
๖๐. นางสาวศรีไพร  พูลหลำ 
๖๑. นางสาวศิริเพ็ญ  ฤกษ์ใหญ่ 
๖๒. นางสาวณรัณทร  กรภัทร์พร 
๖๓. นางสาวสุภาวด ี  ธิกา 
๖๔. นางสาวปรารถนา คำสีทิพย์ 
๖๕. นางสาวอัญชิสา  ภิรมย์สุทธิ์ 
๖๖. นางสาวณัฐนรี  เคียงกลาง 
๖๗. นายศราวุฒิ  บำรุงศิลป์ 
๖๘. นางสาวจีรญาดา  ทองมีใย 
๖๙. นายปารเมศ  มหิเมือง   
๗๐. นางสาวดาวเรือง  สายคำเลิศ 
๗๑. นางสาวอโรชา  สลุงใหญ่ 

๗๕.นางสาวพัชริดา  รวมสุข 
๗๖.นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ภาส ี
๗๗.นางสาวมาริสา  ลอยแก้ว 
๗๘.นางสาวปรียาภรณ ์ ผังค ี
๗๙.นางสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร 
๘๐.นางสาวสุภาวด ี  แก้วถึง 
๘๑.นางสาวแสงเทียน  ยุทธนาวิน 
๘๒.นางสาวน้ำทิพย์  ฤาชัย 
๘๓.นายศุภวัฒน ์  ทองคมขำ 
๘๔.นางสาวณัฐณิชา  แสงแก้ว 
๘๕.นายจักรพันธ์  อุนัยบัญ 
๘๖.นางสาวพิชญาภา  แช่มแร่ม 
๘๗. นายศิขริน  รุ่งโรจน์นิรันดร์

๗๒.นางสาววนัชพร    แย้มอ่ิม 
๗๓.นางสาวกมลทิพย์   พุทธรักขิโต 
๗๔.นายกาญจนภัทร   บุญคง 

๘๘.นายพงศ์เพชร         รังสีสกรณ์ 
๘๙.นางสาวเกศรินทร์         มานะกุล 
๙๐.นายธีรภัทร          นวลคุณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการอบรมออนไลน์ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง  การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ 

และพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ ว๙/๒๕๖๔ 

โดย ดร.อิทธิฤทธิ์   พงษ์ปิยะรัตน์ 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 

         เวลา                                                กิจกรรม 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ ลงทะเบียน / เข้าระบบ  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ พิธีเปิด โดยผู้อำนวยการ ณัฏฐินี   หอมจันทร์ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ บรรยายทำความรู้จักเกณฑ์การประเมิน ว๙/๒๕๖๔ 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ พัก ช่วงที่ ๑ 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนางานทางวิชาการ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๑๕ การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนางานทางวิชาการ 
๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ พัก ช่วงที่ ๒ 
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ การออกแบบการเรียนรู้/ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ Q & A 

 

 

 

 

 

 

 


