
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที่ 81  / 2562 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร 
…………………………………….. 

    ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ“อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูแกนน า ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูได้น าหลักการโรงเรียนคุณธรรมไปขยายผลเพ่ือพัฒนาโรงเรียน บุคคล และสังคม 
โดยน้อมน าพระราชประสงค์ของในหลวงเรื่องที่ให้โรงเรียนสร้างคนดี มาเป็นหลักและก าลังใจในการปฏิบัติ งาน เป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องแก่นักเรียน  

         ดังนั้นเพ่ือให้การอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 27(4)              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายชวิศ      จิตปุณยพงศ์                         ประธานกรรมการ 

2. นายฉัตรชัย   พาสนยงภิญโญ   รองประธานกรรมการ 

 3. นายนิติกร  ระดม                       กรรมการ 

4. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์                      กรรมการ     

5. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมการ                  

6. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะ และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ               ประธานกรรมการ 
2. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์   รองประธานกรรมการ 

3. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 

4. นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ     กรรมการ 

5. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน                    กรรมการ 

6. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
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7. นางมัณฑนา  ฟักขาว                            กรรมการ   

8. นางพนิดา  สาระรักษ์   กรรมการ 

9. นางขนิษฐา  แปงมูล           กรรมการ 

10. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ   กรรมการ 

11. นางสาวจุติกาญจน์   สุวรรณธาดา   กรรมการ 

12. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ   กรรมการ 

13. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย   กรรมการ 

14. นางจิตติญา   กล่อมเจ๊ก   กรรมการ 

15. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช    กรรมการ 

16. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮ ี   กรรมการ  

17. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ   กรรมการ 

18. นางสาวดวงพร ปราบคช   กรรมการ 

19. นางสาวนันทวัน เชิงหอม    กรรมการ 

20. นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์   กรรมการและเลขานุการ 

21. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. ประสานงานกับวิทยากรในการอบรมพัฒนาบุคลากร 

2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.   คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน 
  1. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานติ์   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น       รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวนันทวัน เชิงหอม    กรรมการ 
  4. นางกาญจนา        แก้วจันทร์                  กรรมการ 
  5. นางสาวซากีน๊ะห์ มะลี    กรรมการ 
  6. นางสุกัญญา  ปาติสัตย์   กรรมการ 
  7. นางสาวบุศรัตน์ รู้ยืนยง    กรรมการ 
  8. นายอนันต์  เชื้อชีลอง   กรรมการ 
  9. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว                  กรรมการและเลขานุการ   
  10. นางสาวธัญจิรา      จุนทวิเทศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่  1. จัดเตรียมรายชื่อครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร  
  2. รับลงทะเบียนครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร 
  3. จัดเตรียมเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 

 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม 
1. นางแก้วใจ       เหมือนอินทร์        ประธานกรรมการ 
2. นางจุติพร  เมฆบุตร    กรรมการ 
3. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี    กรรมการ 
4. นางสุธาดา  ศิริกุล                  กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่  1. ประสานงานด้านพิธีการกับฝ่ายต่างๆ 
  2.  เป็นพิธีกรในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ 
  3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมอบรมพัฒนาบุคลากร 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 5.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  1. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   ประธานกรรมการ 

2. นายอนุรุธ  เจือจันทร์   รองประธานกรรมการ 
  3. นางขนิษฐา  แปงมูล              กรรมการ 
  4. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล   กรรมการ 
  5. นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน                     กรรมการ                     
  6. นางสาวลวิตรา    วรวาท    กรรมการและเลขานุการ   
 หน้าที ่  1. จัดและตกแต่งสถานที่ส าหรับด าเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
  2. จัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอกับจ านวนครูและบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 
  3. ติดตัวอักษรหน้าเวที    
        

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพครูแกนน า 

ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 6.  คณะกรรมการเข้ารับการอบรม 
  6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
       6.1.1 นางขนิษฐา  แปงมูล  กรรมการ 
       6.1.2 นางปนัดดา      บุญตานนท์ กรรมการ 
                          6.1.3 นางจิรฐา         แก้วทรงพล กรรมการ 
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       6.1.4 นางศิริรัตน์  บุญสนอง กรรมการ 
       6.1.5 นางสุพร  ตรุษสารท กรรมการ 
               6.1.6 นางสมลักษณ์    ตั้งกิจวนิชกุล กรรมการ    
       6.1.7  นางเพียงใจ  พรหมเทศน์ กรรมการ 
       6.1.8  นายอนุรุธ   เจือจันทร์ กรรมการ 
       6.1.9  นางสาวนวลละออ เอ่ียมละออ กรรมการ 
       6.1.10 นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง กรรมการ 
       6.1.11 นางสาวสุภาวด ี พุทธรัตน์ กรรมการ 
       6.1.12 นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด  กรรมการ 
  6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       6.2.1 นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ  กรรมการ 
       6.2.2 นางสังวาล  ยรรยง  กรรมการ 
       6.2.3 นางสุธาดา       ศิริกุล  กรรมการ 
       6.2.4 นางนิตยา  ปัญจากุล กรรมการ 
       6.2.5  นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก กรรมการ 
       6.2.6  นางญาณิศา  จันทะแจ่ม กรรมการ 
       6.2.7  นายจารุพงศ์  กวางษี  กรรมการ 
       6.2.8  นางจุติพร  เมฆบุตร  กรรมการ 
       6.2.9  นางสาวกนกวรรณ ทองดี  กรรมการ 
       6.2.10 นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี  กรรมการ 
  6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       6.3.1  นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์ กรรมการ 
       6.3.2  นางรัถญา  ค าแพง  กรรมการ 
       6.3.3  นายเสน่ห ์      ธิอาจารย์ กรรมการ 
       6.3.4  นางมารศรี      อนันทคุณ กรรมการ 
         6.3.5  ว่าที่ ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล กรรมการ 
       6.3.6  นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง กรรมการ 
       6.3.7  นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว  กรรมการ 
         6.3.8  นางวิรสิา  ปัญญะโส กรรมการ 
       6.3.9  นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว กรรมการ 
       6.3.10 นางสาวนันทวัน เชิงหอม  กรรมการ 
       6.3.11 นายพงศ์นที  คงถาวร  กรรมการ 
       6.3.12 นางสาวณัฐชยา จิตมาศ  กรรมการ 
       6.3.13 นางสาวอภิญญา ข าอินทร์ กรรมการ 
       6.3.14 นางสาวเปรมจิต จันนุช  กรรมการ 

/6.4 กลุ่มสาระ... 
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  6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       6.4.1  นางมัณฑนา  ฟักขาว  กรรมการ 
       6.4.2  นางนิลวรรณ  กองเงิน  กรรมการ 
       6.4.3  นางวรรณธิวา  ประดับลาย กรรมการ 
         6.4.4  นางสุกรานต ์  มหาสารินันทน์ กรรมการ 
       6.4.5  นายนิติกร  ระดม  กรรมการ 
       6.4.6  นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์ กรรมการ 
       6.4.7  นางสาวสกุณา  วิเศษพงษ์ กรรมการ 
       6.4.8  นางสาวดวงพร ปราบคช กรรมการ 
       6.4.9  นายกิตติพล  โยงทองหลาง กรรมการ 
       6.4.10 นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์ กรรมการ 
       6.4.11 นายนภดล  เชิงศิริ  กรรมการ 
       6.4.12 นายณัฐพร  จันทร์ประณต กรรมการ 
       6.4.13 นางสาวนูรีดา  มะลี  กรรมการ 
       6.4.14 นายสุโชต ิ  โชติมัย  กรรมการ 
  6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       6.5.1  นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน กรรมการ 
       6.5.2  นางศิริพร  เวชภูต ิ  กรรมการ 
       6.5.3  นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ กรรมการ 
       6.5.4  นางอโนทัย  มูลกัน  กรรมการ 
       6.5.5  นางภาวนา  จึงตระกูล กรรมการ 
       6.5.6  นางวภิาพรรณ  เพ็ชรจรูญ กรรมการ 
       6.5.7  นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ กรรมการ 
       6.5.8  นายปิยะ  พันชนะ  กรรมการ 
       6.5.9  นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ ์ กรรมการ 
       6.5.10 นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ  กรรมการ 
       6.5.11 นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น กรรมการ 
       6.5.12 นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน กรรมการ 
       6.5.13 นางสาวดวงดาว คุ้มภัย  กรรมการ 
  6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        6.6.1 นางพนิดา  สาระรักษ์ กรรมการ 
       6.6.2  นางเบญจมาศ  อินทรชิต กรรมการ 
       6.6.3  นายณฐภณ  สิริอิสรา  กรรมการ 
       6.6.4  นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ กรรมการ 

 
/6.6.5 นางสาวสมใจ… 
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       6.6.5  นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานติ์ กรรมการ 
       6.6.6  นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์ กรรมการ 
       6.6.7  นางฐิติรัตน ์  อร่ามพงษ์ กรรมการ 
       6.6.8  นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช  กรรมการ 
       6.6.9  นายอนุรักษ์  สวัสด ี  กรรมการ 
       6.6.10 นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว กรรมการ 
       6.6.11 นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์ กรรมการ 
       6.6.12 นางสาวภัทรสุดา หนองกก กรรมการ 
       6.6.13 นางสาวเทวิกา ศิลาเขตต์ กรรมการ 
       6.6.14 นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ กรรมการ 
  6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
       6.7.1  นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ กรรมการ 
       6.7.2  นางสาวลวิตรา  วรวาท  กรรมการ 
       6.7.3  นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์ กรรมการ 
       6.7.4  นางวรัญญา  ยอดกระโหม กรรมการ 
       6.7.5  นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์ กรรมการ 
       6.7.6  นายพงศกร  เหมือนเอ่ียม กรรมการ 
  6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
       6.8.1  นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์ กรรมการ 
       6.8.2  นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ กรรมการ 
       6.8.3  นายนคร  ชูสายสอน กรรมการ 
       6.8.4  นางสาวถิรญา           มิตรมงคลยศ กรรมการ 
       6.8.5  นายพงศธร  อารีพันธ์  กรรมการ 
       6.8.6  นายธีร ์  จันทิภานุวัฒน์ กรรมการ 
       6.8.7  นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์ กรรมการ 
  6.9 งานแนะแนว 
       6.9.1  นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา กรรมการ 
       6.9.2  นางกัญญารัตน์ สารบูรณ์ กรรมการ 
       6.9.3  นางสาวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์ กรรมการ 
  6.10 งานห้องสมุด 
       6.10.1 นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย กรรมการ 
       6.10.2 นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ กรรมการ 
       6.10.3 นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี  กรรมการ 
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 7.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  1. นายจารุพงศ์  กวางษ ี             ประธานกรรมการ 
  2. นายส าพันธุ์  กระจ่าง   กรรมการ 
  3. ทีมงานนักเรียนโสตทัศนศึกษา   กรรมการ   
 หน้าที ่  1. ติดตั้งเครื่องเสียงส าหรับการอบรม 
  2. บันทึกภาพในการจัดอบรม 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 8. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและสวัสดิการ 

  1. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ ์                        ประธานกรรมการ 
  2. นายกิตติพล  โยงทองหลาง   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว   กรรมการ  
4. นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์   กรรมการ 
5. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์    กรรมการ 
6. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น   กรรมการ 
7. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวนันทวัน เชิงหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่  1. เบิก – จ่าย งบประมาณในการอบรมพัฒนาบุคลากร 
  2. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิทยากร 
  3. สรุปรายรับ – รายจ่าย ในการอบรมพัฒนาบุคลากร 
  4. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 9.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตร  
  1.  นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานติ์   ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น   รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว   กรรมการ 
4.  นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ   กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาวซากีน๊ะห์ มะลี                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       

  หน้าที ่  1. จัดเตรียมเกียรติบัตรส าหรับมอบให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ  
2. ด าเนินการแจกเกียรติบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 

  3.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  1.  นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์   ประธานกรรมการ 
  2.  นายสุโชติ  โชติมัย    กรรมการ 

                                                                                / 3.นางสาวนันทวัน...   
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  3.  นางสาวนันทวัน เชิงหอม    กรรมการและเลขานุการ 
  4.  นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ห่น้าที ่ 1.  จัดท าแบบประเมินผล ด าเนินการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม เพ่ือเสนอ  
                  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  2.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ   
      

 สั่ง ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

( นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 


