๑

คำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม
ที่ 112 /2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร
“กำรพัฒนำครูสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพในศตวรรษที่ 21”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กาหนดจัดโครงการ “การพัฒนาครู
สู่ความเป็ น ครู มืออาชีพในศตวรรษที่ 21” เพื่ อเป็ นแนวทางการประเมิน ด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการตามหลั กเกณฑ์
ว9/2564 และการจัดทาข้อตกลงในการพัฒ นางาน ตาแหน่ง ครู สายงานการสอน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.
2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัด
อบรมฯ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นางณัฐชา
จันทร์ดา
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการ
2. นางจินตนา
จูมสีสิงห์
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ กรรมการ
3. นายปริญวัฒน์
ถมกระจ่าง
รองผู้อานวยการชานาญการ
กรรมการ
4. นายสุบิน
สุขเดช
รองผู้อานวยการชานาญการ
กรรมการ
5. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
6. นางจันทิมา
อุทัยกลม
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร กรรมการและเลขานุการ
งานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์
มีหน้ำที่ : อานวยการให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะแนวทางการดาเนินงาน และอานวยความสะดวกด้านงบประมาณ
แก่คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นางจินตนา
จูมสีสิงห์
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา
อุทัยกลม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล
ทวีรัตน์
ครู
กรรมการ
4. นางสาวดวงดาว
หน่อแก้ว
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ : 1. วางแผนดาเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ”
2. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรผู้ให้ความรู้
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม
1. นางสุเนตรา
เกลี้ยงอุทธา
2. นางสาวดวงดาว
หน่อแก้ว
3. นางไพวรรณ
สุขปานเจริญ
4. นางอทิตยา
หิรัญวงศ์
5. นางมธุริน
เทียนวรรณ
6. นางสาวชนากานต์
วิเศษ
7. นางสาวนวรัตน์
ลาภชน
8. นายธนาคาร
มีสุข
9. นางสาวพัชรินทร์
หลงชิน
10 นางสาวจันทรา
จรเด็จ
11. นายวุฒิพงษ์
เข็มด้วง

๒

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

นางพรเรียง
นางนงค์นิภัส
นางสาวสุรินทร์พร
นางมัลลิกา
นางสาวสุกัญญา
นางขนิษฐา
นายซาราวรรณ์
นางสาวกันต์ฤทัย
นางสิริกร
นางสาวสุชาวดี
นางจันทิมา
นางสุพักตร์
ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา
นายรณชัย
นางจารุวรรณ
นางสาวปวิตรา
นางสาวศิวรักษ์
นางสาวรัตติกาล
นางสาวนิชาภัทร
นายไวฑูรย์
นายปิยะณัฐ
นางสาวเสาวนีย์
นางขวัญใจ
นางสาวเบญจมาศ
นางกิตติ์รวี
นางสาวรัตติยา
นางสาวจันทร์จิรา
นางนฤพร
นางณัฐกมล
นางสาวพรพรรษา
นางอรุณี
นางวิลาวัลย์
นางสาวปทุมวดี
นางสาวนิธิมา
นางสาวเพ็ญรดี
นายวิฑูรย์
นางสาวปฏิมากาญจน์
นางสาวปรียนันท์
นายปวีณ
นายกานต์กิตติ
นางกิ่งแก้ว

ก๋งแก้ว
โภคิณดิษย์สกุล
ดินวงศ์
ฮาร์เตอร์
ต้นไทร
วรรณสวาท
พุทธรักษ์
ศิลารักษ์
บุญเลิศ
มณีวรรณ์
อุทัยกลม
คาภา
แปงการิยา
กิ่งแก้ว
โดยอาษา
วินทะชัย
อัคจันทร์
ทวีรัตน์
ตุริยะกุล
มินจันทึก
ปัญญารักษ์
บุญประสพ
เขียนเสมอ
ชูศรี
ชัยอนันต์วรนาถ
โลแพทย์
บุสุวะ
ภักดี
ทองไทย
อินทร์เทศราช
ถมยางกูร
พรไชยา
ทองชิต
นิสัยกล้า
กรเสนาะ
ระดาบุตร
แสนโสภาวัน
ชัยสิริพัฒนา
กล้ารบ
ชื่นกลิ่นธูป
ศิริโชคชัย
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

นางสาวธัญชนก
นางระพีพรรณ
นางวัลย์ลิกา
นางสาวนพมาศ
นางวัฒนประภา
นางสาวสุภัคสร
นายสิทธิพร
นางสาวดลรญา
นางสิริกานต์
นายพรมภร
นางนภัทร
นางกัลยาณี
นางนทีกานต์
นางสาวกุลธิดา
นางทิพยาดา
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์
นายณัฏฐ์
นางสาวชุติกาญจน์
นางสาววิริญญา
นางสาวกรกนก
นายพงศกรณ์
นางสาวรัตนมณี
นางพัสสุดา

เกตพัขรพงศ์
มูสิกอุปถัมภ์
คงสวัสดิ์
ชัยวรกุล
เจริญศร
เนยสูงเนิน
บุญล้อม
ไชยขาล
มายิ้ม
แสนศรีแก้ว
มะอาจเลิศ
อุบลโรจน์รัศมี
เพิ่มชาติ
จารุสภา
ถิรนัยเตชทัต
บุญสร้อย
หาญพละ
แก้วสมสิน
ศรีเกื้อกลิ่น
เนตรสว่าง
พูลชัยวัฒนะ
ศุภจริยาพงศ์
เรืองวัฒนานนท์

มีหน้ำที่: เข้ารับการอบรมในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมอิ่มเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
4. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนและจัดทำเอกสำร
1. นางจันทิมา
อุทัยกลม
ครูชานาญการพิเศษ
2. นางสาวรัตติกาล ทวีรัตน์
ครู
3. นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว
ครู
4. นางธัญชนก
ประสานวงค์
ครูธุรการ
หน้ำที่ : 1. จัดทาแบบรับลงทะเบียน และรับลงทะเบียนคณะครูที่เข้ารับการอบรม
2. จัดเตรียมเอกสารการอบรมแจกเอกสารแก่คณะครูที่เข้ารับการอบรม
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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5. คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ
1. นางระพีพรรณ
มูสิกอุปถัมภ์
ครูชานาญการพิเศษ
2. นางสาวชนากานต์ วิเศษ
ครู
3. นายไวฑูรย์
มินจันทึก
ครู
4. นางสาวธัญชนก
เกตพัชรพงศ์
ครู
5. นายพงศกรณ์
พูลชัยวัฒนะ
ครูผู้ช่วย

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ : ๑. ประชาสัมพันธ์กาหนดการ / กิจกรรม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2. เป็นพิธีกรและกากับรายการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกาหนด
3. บันทึกภาพกิจกรรม และจัดทา Obec line
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมกำรจัดเลี้ยง
1. นายสุบิน
สุขเดช
รองผู้อานวยการชานาญการ
2. นางสาวกรกนก เนตรสว่าง
ครู
3. นางสาววิริญญา ศรีเกื้อกลิ่น
ครู
4. นางสาวดลรญา ไชยขาล
ครู
5. นายณัฏฐ์
หาญพล
ครู
6. นายวิฑูรย์
ระดาบุตร
ครู
7. นางแววนภา
นีระมนต์
นักการภารโรง
8. นางสาวเนตรดาว สานประเสริฐ
นักการภารโรง
9. นางสุรี
กาลมาศ
นักการภารโรง
10. นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน
ครู

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ : ดาเนินการเกี่ยวกับอาหารว่าง สาหรับผู้ร่วมโครงการฯ
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอิ่มเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
1. นายสุบิน
สุขเดช
2. นายไวฑูรย์
มินจันทึก
3. นายปิยะณัฐ
ปัญญารักษ์
4. นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์
5. นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน
6. นางสาวดลรญา ไชยขาล
7. นายกานต์กิตติ
ชื่นกลิ่นธูป
8. นายสิทธิพร
บุญล้อม

รองผู้อานวยการชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ 1. จัดสถานที่หอประชุมอิ่มเอิบ ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
2. จัดที่นั่งรับรองประธานในพิธี วิทยากร และคณะครู
3. จัดโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับการอบรม ลงทะเบียน บริเวณหอประชุมอิ่มเอิบ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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8. คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนศึกษำและงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
1. นายสุบิน
สุขเดช
รองผู้อานวยการชานาญการ
2. นางกิตติ์รวี
ชัยอนันต์วรนาถ ครู
3. นางสาวสุชาวดี
มณีวรรณ์
ครู
4. นางสาวเบญจมาศ ชูศรี
ครู
5. นายปิยะณัฐ
ปัญญารักษ์
ครู
6. นายไวฑูรย์
มินจันทึก
ครู

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ ๑. ควบคุมเครื่องเสียง และอุปกรณ์อานวยความสะดวกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. คณะกรรมกำรกำรเงินและพัสดุ
1. นางจินตนา
จูมสีสิงห์
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
2. นางอทิตยา
หิรัญวงศ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางวัฒนประภา
เจริญศร
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา
ต้นไทร
ครู
กรรมการ
5. นางสาวกรกนก
เนตรสว่าง
ครู
กรรมการ
6. นางสาวกันต์ฤทัย ศิลารักษ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
7. นางสาวจันทร์จิรา บุสุวะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
8. นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑. เบิก – จ่าย ตามโครการฯ
2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเกียรติบัตร
1. นางจันทิมา
อุทัยกลม
2. นางสาวรัตติกาล ทวีรัตน์
3. นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว

ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครู

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่: จัดเตรียมเกียรติบัตรสาหรับผู้เข้ารับการอบรม
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
1. นางจันทิมา
อุทัยกลม
ครูชานาญการพิเศษ
2. นางสาวรัตติกาล ทวีรัตน์
ครู
3. นางสาวดวงดาว
หน่อแก้ว
ครู

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ : 1. จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินการอบรม
2. ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
3. สรุปวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน เสนอผู้อานวยการโรงเรียน
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นางณัฐชา จันทร์ดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

