
 
 
 

 
คําส่ังโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 

ที่ 37/2563 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Teams for Education : TFE) 
…………………............................................................................................ 

ดวยโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์   ได เขารวมโครงการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี              
ซึ่งเปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรู   การพัฒนาและถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด  จึงจัดทําโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง    
การศึกษา (Teams for Education : TFE) เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  จึงจัดการอบรม       
การผลิตสื่อการเรียนการสอน  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมอนุสรณ โรงเรียนหนองรีมงคล     
สุขสวัสด์ิ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบราชการ  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
1.1 นายวิชาญ   ทองดา  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นางพรทิภา  อินศิริ  ปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
1.4 นางศิวพร  แยมแตงออน ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
1.5 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
1.5 นายเอกลักษณ  เทศเล็ก  ครู ค.ศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นางสาวจุฑารัตน มุงพากเพียร ครู ค.ศ.1   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  1. ใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ อํานวยความสะดวก แกคณะกรรมการฝายตาง ๆ 
   2. สนับสนุนดานงบประมาณ  บุคลากร และเคร่ืองมือแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
2.1 นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล  ครู ค.ศ.3  ประธาน 
2.2 นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   ครู ค.ศ.1  รองประธาน 
2.3 นางพรทิภา  อินศิริ   ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
2.4 นางศิวพร  แยมแตงออน  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
2.5 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 



2.6 นายอิทธิพล  กล่ันดอกไม   ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
2.7 นางรุงนภา  แดงเดช   ครู ค.ศ.2  กรรมการ 
2.8 นายเดชณรงค   พักพา     ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
2.9 นางสาวเนาวเรศร อยูพุม   ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
2.10 นายกฤษณา  สุวรรณชัยรบ  ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
2.11 นางสาวจุฑารัตน มุงพากเพียร  ครู ค.ศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  1. ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินงานของแตละกลุมสาระการเรียนรู   
           2. วางแผนการจัดการอบรมและกํากับดูแลครูในกลุมสาระการเรียนรูในการเขาอบรม  
  3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทําเอกสาร 

3.1 นางพรทิภา  อินศิริ   ครู ค.ศ.3  ประธาน 
3.2 นางสาวจุฑารัตน มุงพากเพียร  ครู ค.ศ.1  รองประธาน 
3.3 นายเดชณรงค    พักพา     ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
3.4 นางสาวรัตนา  ชะวูรัมย   ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
3.5 นางสาวนิภาวรรณ นอยทะรงค      ครูผูชวย   กรรมการ 
3.6 นางสาวกรกช  ฉวีวรรณชล  ครูผูชวย   กรรมการ 

     3.7 นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   ครู ค.ศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ : ๑. จัดทําเอกสารรายชื่อรับลงทะเบียนคณะครูที่เขารับการอบรม และจัดทําเกียรติบัตร 

๒. จัดเตรียมเอกสารการอบรมแจกเอกสารแกคณะครู ที่เขารับการอบรมและทําปายตั้งโตะช่ือ
วิทยากร 

๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
4. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที ่

4.1 นางศิวพร  แยมแตงออน  ครู ค.ศ.3           ประธาน 
4.2 นายกฤษณา  สุวรรณชัยรบ  ครู ค.ศ.1  รองประธาน 
4.3 นายชัชวาล  คายไธสง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
4.4 นายอิทธิพล  กล่ันดอกไม   ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
4.5 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
4.6 นางสาวปณณธร แกนนาค  ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
4.7 นายเดชณรงค    พักพา     ครู ค.ศ.1  กรรมการ 

 4.8 นางสาวรัตนา  ชะวูรัมย   ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
 4.9 นายณัฏฐกิตติ์  ศรีสันต   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ : ๑. จัดหองประชุมอนุสรณ เพื่อใชในการอบรม และปายชื่อการอบรม 
๒. จัดเตรียมโตะลงทะเบียนสําหรับผูเขารวมการอบรม 
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 



5. คณะกรรมการสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม 
5.1 นางพรทิภา  อินศิริ   ครู ค.ศ.3  ประธาน 
5.2 นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล  ครู ค.ศ.3  รองประธาน 
5.3 นางสาวณัฐฐิรา  มีมาก   ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
5.4 นางสาวกรกช  ฉวีวรรณชล  ครูผูชวย   กรรมการ 
5.5 นางสาวกุลนันท  นนนุศาสตร  ครูธุรการ  กรรมการ 
5.6 นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   ครู ค.ศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ : ๑. ดําเนินการเก่ียวกับอาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับผูเขารับการอบรม 
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

6. คณะกรรมการวิทยากร 
6.1 นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   ครู ค.ศ.1  ประธาน  
6.2 นางสาวจุฑารัตน มุงพากเพียร  ครู ค.ศ.1  กรรมการ 

หนาที่ : ๑. ดําเนินการอบรมเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

7. คณะกรรมการการเงิน 
7.1 นางพรทิภา  อินศิริ   ครู ค.ศ.3  ประธาน 
7.2 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
7.3 นางสาวณัฐธิดา  เกตุพิมาย  ครู ค.ศ.1  กรรมการ 

หนาที่ : 1. จัดทําบัญชีและเอกสารการเบิกจายและสรุปบัญชีรับ – จาย 
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
8.1 นายชัยพร   ขุนนาแกว  ครู ค.ศ.3  ประธาน 
8.2 นางสาวเนาวเรศร อยูพุม   ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
8.3 นางสาวณัฐธิดา  เกตุพิมาย  ครู ค.ศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ : ๑. เตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการอบรม 
๒. ถายภาพการอบรม 
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

9. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล 
     9.1 นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   ครู ค.ศ.1  ประธาน  
 9.2 นางรุงนภา  แดงเดช   ครู ค.ศ.2  กรรมการ 
 9.3 นางสาวณัฐธิดา  เกตุพิมาย  ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
 9.4 นางสาวจุฑารัตน มุงพากเพียร  ครู ค.ศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ : ๑. จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจ ในการดําเนินการจัดอบรม 

2. สรุปวิเคราะหและรายงานผลการประเมิน เสนอผูอํานวยการโรงเรียน 
 



10.  ผูเขารวมการอบรม 
      - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 10.1 นางรุงนภา  แดงเดช 

10.2 นางสาวปณณธร  แกนนาค 
      - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 10.3 นางสาวอังคะณา  จันทะเรือง 

10.4 นางสาวณัฐธิดา  เกตุพิมาย 
      - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 10.5 นางสาวเนาวเรศร  อยูพุม 
 10.6 นางสุธิดา   นันทวัฒนานุกูล 
 10.7 นายชัยพร  ขุนนาแกว 
 10.8 นางสาวณัฐฐิรา  มีมาก 
 10.9 นางสาวนิภาวรรณ  นอยทะรงค 
 10.10 นางสาวจุฑารัตน  มุงพากเพียร 
 10.11 นายเอกลักษณ  เทศเล็ก 
      - กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 10.12 นายกฤษณา  สุวรรณชัยรบ 
 10.13 นายณัฏฐกิตติ์  ศรีสันต 
     - กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
 10.14 นายเดชณรงค    พักพา   
     - กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 
 10.15 นายอิทธิพล  กล่ันดอกไม  
     - กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 10.16 นางศิวพร  แยมแตงออน 
 10.17 นายชัชวาล  คายไธสง 
     - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 10.18 นางพรทิภา  อินศิริ 
 10.19 นางสาวรัตนา  ชะวูรัมย 

10.20 นางสาวกรกช ฉวีวรรณชล 
หนาที่ : 1. เขารวมการอบรมตลอดการอบรม 
 2. นําผลงานการอบรมสงวิทยากรเพื่อเช่ือมโยงกับเว็บไซตโรงเรียนและเผยแพรตอไป 

 
 
 



 ทั้งนี้ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็มความสามารถ เพื่อประโยชนของโรงเรียน หากประสบปญหาใด ๆ ใหรายงานผูอํานวยการทราบทันท ี

 

สั่ง  ณ  วันที ่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                ÇÔªÒ  ·Í§´Ò 

( นายวิชาญ  ทองดา ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 

 

 

 

 

 

 

       สําเนาถูกตอง 

   àÍ¡ÅÑ¡É³�  à·ÈàÅç¡ 

(นายเอกลักษณ  เทศเล็ก) 

   ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กําหนดการ 

กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการ : สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษา (Teams for Education : TFE)  ปงบประมาณ 2563  

ณ หองประชุมอนุสรณ  โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์  วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 

……………………………………………………….. 
 

08.30 – 09.00 น. ผูเขารับการอบรมลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. นายเอกลักษณ  เทศเล็ก ผูรับผิดชอบโครงการ กลาววัตถุประสงคของการอบรม 

   นายวิชาญ  ทองดา ผูอํานวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์  กลาวเปดการอบรม 

09.30 – 10.30 น. การผลิตสื่อการเรียนการสอนผาน Google Site  

โดยนางสาวจุฑารัตน มุงพากเพียร  และนายเอกลักษณ  เทศเล็ก 

10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.40 – 12.00 น.  การผลิตสื่อการเรียนการสอนผาน Google Site  (ตอ) 

โดยนางสาวจุฑารัตน มุงพากเพียร  และนายเอกลักษณ  เทศเล็ก 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. การผลิตสื่อการเรียนการสอนผาน Google Site   

   โดยนางสาวจุฑารัตน มุงพากเพียร  และนายเอกลักษณ  เทศเล็ก 

14.30 – 14.40 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

14.40 – 16.30 น.  การทําขอสอบออนไลนดวย Google from  

   โดยนางสาวจุฑารัตน มุงพากเพียร  และนายเอกลักษณ  เทศเล็ก 

16.30 น.  ปดการอบรม 

   …………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ   กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 


