
 
ค าสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ 

ท่ี  ๒๐๖ /๒๕๕๔ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือออนไลน์ 

 --------------------------------------------------------  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ              
ไดจ้ดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือออนไลน์  เพื่อส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือเพื่อพฒันาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
และส่งผลดีต่อผูเ้รียนเป็นส าคญัในวนัท่ี ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-      
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการแข่งขนัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งบุคลากรเพื่อด าเนินงานดงัน้ี 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑  นายสุธี  ชินชยั   ผูอ้  านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายประดิษฐ ์ นวลใส  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ  
๑.๓ นางนวลอนงค ์  วฒิุเสลา  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๑.๕ นางสาวฐิติพร  มีเดช   ครู รักษาการรองผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๖  นางพิศมยั  นนัทวสิิทธ์ิ  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่อ  านวยการ ใหค้  าแนะน า และค าปรึกษา เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการอบรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ 

๒.๑    นางสาวสถิดาภรณ์  ขนัค า  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๒.๒   นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์ ครูช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
๒.๓   นางชิตพนัธ์  มาตรค าจนัทร์  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๒.๔   นางลดัดาวลัย ์ ชูแกว้   ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๒.๕   นางสาวบงัอร  ศรีเนตร  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๒.๖   นายวจิกัษณ์  ทองเพชร  ครูช านาญการ                    กรรมการ 
๒.๗  นางประพิศ   งางาม   ครู      กรรมการ 
๒.๘  นางสาวณฏัฐณิชา  โพธ์ิงาม   ครู            กรรมการ 
๒.๙   นางสาวมนสันนัท ์ เรืองวรกานต ์  ครู      กรรมการ 
๒.๑๐ นางพรพิมล  เฉลิมชาติ  ครู      กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวจงรัก  นิรกิจ  ครูผูช่้วย           กรรมการ    



๒ 

 
๒.๑๒ นายสุรศกัด์ิ  บุญมางาม  พนกังานราชการ     กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวฎายนิ  ลีลา  ครูช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๔ นางอละสา  เถาวริ์นทร์  ครูช านาญการ         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๒.๑๕นางสาวละมุด  ชยับุตร  ครูอตัราจา้ง         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่๑.  ด าเนินการจดัอบรม 
 ๒. ประสานงานกบัคณะกรรมการทุกฝ่าย 
 

๓.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๓.๑  นายประดิษฐ ์ นวลใส  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายสมหมาย  คุม้ศรีวยั  ครูช านาญการ     รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสุพตัรา  อินลี   ครูช านาญการ     กรรมการ 
๓.๔ นางกญัญารัตน์   พรหมคุณ     ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๓.๕ นายสุภรณ์  พรหมคุณ  ครูช านาญการ     กรรมการ 
๓.๖ นางศิริพร   นามจนัทรา  ครูช านาญการ     กรรมการ 
๓.๗ นายวจิกัษณ์  ทองเพชร  ครูช านาญการ     กรรมการ 
๓.๘ นายศกัด์ิชยั  อุไร   พนกังานราชการ      กรรมการ 
๓.๙ นายสมศกัด์ิ  วสีันเทียะ  พนกังานราชการ      กรรมการ 
๓.๑๐ นายกิตติพงษ ์ ทดัประไพร    ครูอตัราจา้ง       กรรมการ 
๓.๑๑ วา่ท่ี ร.ต.ประหยดั  หดัโถ   ครูผูช่้วย        กรรมการ 
๓.๑๒ นายสุรศกัด์ิ  บุญมางาม  พนกังานราชการ     กรรมการเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. วางแผน จดัเตรียม สถานท่ี โตะ๊ เกา้อ้ี  ส าหรับจดัการอบรมให้เพียงพอและเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
 ๒. ประดบัตกแต่งบริเวณภายในหอ้งโสตทศันศึกษา เวที รับลงทะเบียนใหส้วยงาม 
 ๓. จดัโตะ๊หมู่บูชาพร้อมดอกไม ้ธูปเทียน และอ่ืนๆท่ีจ าเป็นใหค้รบถว้น 
 ๔. จดัท าป้ายพร้อมทั้งติดตั้งใหเ้รียบร้อย โดยมีขอ้ความวา่ 

                                    “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดส่ือออนไลน์” 
                                       วนัที่  ๑๙-๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  

 ๕. จดัเตรียมโปรเจคเตอร์และทดสอบเคร่ืองเสียงใหเ้รียบร้อยพร้อมใชง้าน  
 ๖. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 
 



๓ 

 
๔.คณะกรรมการฝ่ายพธีิกรและประชาสัมพนัธ์ 

๔.๑ นางสาววรรณภา  ทองรอง   ครูช านาญการ         ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางพิศมยั  นนัทวสิิทธ์ิ   ครูช านาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางบุญฐิตา  ศรีภา    ครู     กรรมการ 
๔.๔ นางสาวมนสันนัท ์ เรืองวรกานต์  ครู       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. แจง้ก าหนดการ ล าดบัขั้นตอนในการอบรม 

๒. ก ากบัและควบคุมใหกิ้จกรรมด าเนินไปตามขั้นตอนและก าหนดการท่ีเตรียมไว ้
๓. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

๕. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
 ๕.๑  นางสาวบงัอร   ศรีเนตร   ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางชิตพนัธ์   มาตรค าจนัทร์   ครูช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางปาริชาติ   กองวสัสกุลณี   ครูช านาญการ      กรรมการ 

๕.๔ นางประพิศ  งางาม    ครู       กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวณฏัฐณิชา  โพธ์ิงาม     ครู     กรรมการ 
 ๕.๖ นางพรพิมล  เฉลิมชาติ   ครู       กรรมการและเลขานุการ 

๕.๗ นางสาวจงรัก  นิรกิจ   ครูผูช่้วย         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่๑.  จดัท าบญัชีลงเวลาผูเ้ขา้อบรมจ านวน ๓ วนั  และเอกสารประกอบการอบรม 

๒. รับลงทะเบียนจ านวน ๓ วนั และแจกเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม 
         ๓. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
๖. คณะวทิยากร 

๖.๑  นางสาวฎายนิ  ลีลา      ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางอละสา  เถาวริ์นทร์     ครูช านาญการ      รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสาวละมุด  ชยับุตร   ครูอตัราจา้ง           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. จดัเตรียมเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใหค้วามรู้ผูเ้ขา้อบรม 
  ๒. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๔ 

 
๗. คณะกรรมการปฏิคม 
 ๗.๑ นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา    รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวสมกมล  มีดี    ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช     ครู      กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวชลธิชา  ชนิดพนัธ์    ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 

๗.๖ นางสาวนิสาชล  พนัธ์ขาว    ครูอตัราจา้ง     กรรมการ 
 ๗.๗ นางสาวมณีรัตน์  สร้อยจิตร    ครูอตัราจา้ง   กรรมการ  
 ๗.๘ นางสาวพฒันา  สิงห์โสดา    ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 ๗.๙  นางสาวมิรัณตรี  โสธาตุ    ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 ๗.๑๐บุคลากรสนบัสนุนงานโภชนาการอตัราจา้ง      กรรมการ 

๗.๑๑ นางจุฬารัตน์   ศรพรหม         ครูอตัราจา้ง        กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑๒ นางสาวจุฬาภรณ์  สุนะมาลยั   ครูอตัราจา้ง       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่๑. ประสานงานกบับุคลากรสนบัสนุนงานโภชนาการโรงเรียน ในการเตรียมอาหารวา่ง น ้าด่ืม  อาหารกลางวนั 
ใหว้ทิยากรและผูเ้ขา้รับการอบรม 

๒. บริการอาหารวา่ง น ้าด่ืม อาหารกลางวนัแก่วทิยากรและผูเ้ขา้รับการอบรม 
๓. ดูแลตอ้นรับและอ านวยความสะดวกคณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายบันทกึภาพ 
 ๘.๑  นางสาวชญานิษฐ ์ เขตสกุล         ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวสุทธิวรรณ  กองจนัทา    ครูอตัราจา้ง   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ บนัทึกภาพกิจกรรมการอบรม  เม่ือด าเนินการอบรมแลว้เสร็จ มอบภาพใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน            
เพื่อจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 
๙.คณะกรรมการประเมินผล และจัดท าเกยีรติบัตร 
 ๙.๑  นางสาวฐิติพร  มีเดช    ครู รก.รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์    ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓ นายคงกะพนั  ชยัพร     ครู      กรรมการ 
 ๙.๔ นายปรมินทร์  แกว้ดี     ครู    กรรมการ 
 ๙.๕ นางบุญฐิตา  ศรีภา     ครู    กรรมการ 
 ๙.๖ นางรุ่งนภา  ผลเกิด     ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๗ นางสาวละมุด  ชยับุตร    ครูอตัราจา้ง        กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  



๕ 

 
 

มีหน้าที ่ ๑.จดัท าแบบประเมินผลการจดัการอบรมและแจกแบบประเมินใหผู้เ้ขา้อบรม 
๒.จดัเก็บเอกสารการประเมิน สรุปผลการประเมินมอบใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จดัท าเกียรติบตัรส าหรับผูเ้ขา้อบรม 
 
ใหผู้ท่ี้ไดรั้บค าสั่งแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพื่อใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงค ์

ท่ีตั้งไว ้
 
  สั่ง  ณ  วนัท่ี    ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
       

    
          (  นายสุธี  ชินชยั  ) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
               
 
 
 
 
 

 
 


