
 
คําส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ท่ี  38 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการอบรมและผูเขาอบรมการผลิตสื่อวิดีโอเพ่ือการเรียนการสอน  
---------------------------- 

 

 ตามท่ีโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ไดจัดทําโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนรู ปการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงคใหครูผูสอนสามารถผลิตสื่อการสอนท่ีสามารถใชบนสมารทโฟน 

เครื่องคอมพิวเตอรในทุกสาระการเรียนรู ซ่ึงในสถานการณปจจุบันท่ีมีการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 ทําใหครูผูสอนตองปรับแปลงการสอน งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงไดจัดการอบรมการผลิตสื่อ

วิดีโอเพ่ือการเรียนการสอนข้ึนมาเพ่ือตอบสนองสถานการณในการเรียนออนไลน 

 เพ่ือใหการจัดอบรมดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  

อาศัยอํานาจตามมาตราท่ี ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 

๒๕๔๖ จึงขอแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

  ๑.๑  นายไพบูลย เขียนประเสริฐ ประธานกรรมการอํานวยการ 

  ๑.2 นางชลดา สมัครเกษตรการ รองประธานกรรมการ 

  1.3 นายชัยฤทธิ์ สงฉิม กรรมการ 

  1.4 สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน กรรมการ 

  1.5 นางสาวเกสรี แจมสกุล กรรมการ 

  ๑.7 นางสาววริษา ทรัพยสําราญ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี   อํานวยการใหคําปรึกษา แนะนํา และควบคุมดูแลใหการจัดอบรมเปนไปดวยความ

เรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 

  ๒.๑  นางชลดา สมัครเกษตรการ ประธานกรรมการ 

  2.2 นายอนิรทุธ พูนวิวัฒน กรรมการ 

  2.3 นายภูมิศักดิ์ คงจันทร กรรมการ 

  2.4 นางสาวนริศรา ตรีสังข กรรมการ 

  2.5 นายปริวัตร ศรสุรินทร กรรมการ 

  ๒.6 นางสาววิไลพร วงษมี กรรมการ 

  ๒.7 นางสาววริษา ทรัพยสําราญ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    ๑. วางแผน ประสานงาน และดําเนินการอบรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

   ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๓. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี เตรียมเอกสารและรับรายงานตัว 

  3.1 นายภราดร บัวปอน ประธานกรรมการ 

  3.2 นางสาวเกสรี แจมสกุล กรรมการ 

  3.3 นายภูมิศักดิ์ คงจันทร กรรมการ 

  3.4 นายปริวัตร ศรสุรินทร กรรมการ 

  3.5 นางสาวนริศรา ตรีสังข กรรมการ 

  3.6 นายอนิรทุธ พูนวิวัฒน กรรมการ 

  3.7 นางสาววิไลพร วงษมี กรรมการ 

  3.8 นางสาวณัฐภรณ ชื่นดอนกลอย กรรมการ 
  3.9 นางสาววริษา ทรัพยสําราญ กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาท่ี  ๑. จัดเตรียมสถานท่ีภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใหพรอมตอการอบรม 

   ๒. จัดทําแบบรับรายงานตัวการเขารับการอบรมสําหรับผูเขารับการอบรมและวิทยากร 

   ๓. จัดทํากําหนดการการอบรมและเอกสารการอบรม 
   ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. คณะวิทยากร 

  4.1 นางสาวกิตติ์ชญาห เมธาวรารักษ วิทยากรหลัก (หองอบรมท่ี 1) 
  ๔.2 นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต วิทยากรหลัก (หองอบรมท่ี 2) 
            ๔.๓   นางชลดา                 สมัครเกษตรการ    ผูชวยวิทยากร 

  4.๔ นายชัยฤทธิ์ สงฉิม ผูชวยวิทยากร 

  4.๕ สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน ผูชวยวิทยากร 

  4.๖ นายอนิรทุธ พูนวิวัฒน ผูชวยวิทยากร 

  4.๗ นางสาวเกสรี แจมสกุล ผูชวยวิทยากร 

  4.๘ นายภูมิศักดิ์ คงจันทร ผูชวยวิทยากร 

  4.๙ นางสาวนริศรา ตรีสังข ผูชวยวิทยากร 

  4.๑๐ นายปริวัตร ศรสุรินทร ผูชวยวิทยากร 

  4.1๑ นางสาววิไลพร วงษมี ผูชวยวิทยากร 

  4.1๒ นางสาววริษา ทรัพยสําราญ ผูชวยวิทยากร 

 

   มีหนาท่ี    ๑. ใหความรูกับผูเขารับการอบรมและจัดกิจกรรมการอบรม 

   2. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ 

  5.1 นายปริวัตร ศรสุรินทร ประธานกรรมการ 

  5.2 นายภูวดล สายสุวรรณ กรรมการ 

  5.3 นางสาวมาลินี เกศธนากร กรรมการและเลขานุการ 

   มีหนาท่ี    ๑. ถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดการอบรม 

   ๒. จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอรใหพรอมใชงาน 

   ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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6. คณะกรรมการฝายพิธีการ 

  6.๑  นางสาวนรศิรา ตรีสังข ประธานกรรมการ 

  6.2 นางสาวอรวรรณ ธวัชวงษ กรรมการ 
  6.3 นายวานิช ยาเพ็ชรนอย กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    ๑. จัดทําคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดและคํากลาวปด 

   ๒. ดําเนินการตามกําหนดการของการจัดการอบรมใหเปนไปตามข้ันตอน 

   ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. คณะกรรมการฝายจัดทําวุฒิบัตร 

  7.1 นายภูมิศักดิ์ คงจันทร ประธานกรรมการ 

  7.2  นายอนิรุทธ พูนวิวัฒน กรรมการ 

  7.3 นางสาววริษา ทรัพยสําราญ กรรมการ 

  7.4 นางสาวนริศรา ตรีสังข กรรมการ 

  7.5 นางสาววิไลพร วงษมี กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    ๑. จัดทําวุฒิวัตรเพ่ือมอบใหแกวิทยากรและผูเขารับการอบรม 

   ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการฝายอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 

  8.1 นางสาววริษา ทรัพยสําราญ ประธานกรรมการ 

  8.2  นายอนิรทุธ พูนวิวัฒน กรรมการ 

  8.3 นายภูมิศักดิ์ คงจันทร กรรมการ 

  8.4 นางสาวนริศรา ตรีสังข กรรมการ 

  8.5 นางสาววิไลพร วงษมี กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    ๑. ประสานงานฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่มใหแกวิทยากร
       และผูเขารับการอบรม 

   ๒. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มแกวิทยากรและผูเขารับการอบรมฯ
       อยางเพียงพอและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับ  

   ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสด ุ

  9.1 นางสาวเกสร ี แจมสกุล ประธานกรรมการ 

  9.2 นางสาวกัญญาณัฐ พงษฐณวัฒน กรรมการ 
  9.3 นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร กรรมการ 
  9.4 นางสาวหทัยรัตน โพธิ์มวง กรรมการ  
  9.5 นางสาวญานิดา สรอยสุวรรณ กรรมการ 
  9.6 นางสาวศิริรัตน อภิญญานุวัฒน กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    ๑. เตรียมเงินสํารอง ควบคุมคาใชจายในการดําเนินการอบรมฯ ใหเปนไปตามโครงการฯ 

   ๒. แนะนํา อํานวยความสะดวกในการเบิกจายและประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุใน
       การอบรม 

   ๓. สรุปรายรับ-รายจาย หลังเสร็จกิจกรรมใหฝายบริหารและคณะครูทราบ  

   ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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10. ผูเขารับการอบรม 

  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1. นางสาวพิมพใจ   สุวรรณ  
2. นางสาวอุไรวรรณ   ศรีกัลยา 
3. นางอดิภา   ศรีพูล 
4. นางกาญกนก   ไชยฉิม 
5. นางสาวณิชากร   สมนึก 
6. นายปยะวัฒน    เฉลิมวุฒิกุล 
7. นางอรวรรณ   ธวัชวงษ 
8. นางสาวนิชาภา   แยมกุล 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
9. นางสาวกรชวัล   รุงรัตน 
10. นายภูวดล   สายสุวรรณ 
11. นางสาวมัทรี    โททอง 
12. นางสาวสิริพร  พันธ ุ
13. นางสาวอาภาภรณ   พูลกสิวิทย 
14. นางสาวอนุสรา   จงอุดมชัยกิจ 
15. นางสาวบัณฑิตา   โพธิ์เสือ 
16. นางสาวอลิสา   เกลียวสีนาค 
17. นางสาวศิมาภรณ   อุบัติ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
18. นางสาวอันชุลี   คราวจันทรทึก 
19. นางชนมพิศา   ศาสตรศรี 
20. นายโยธิน    ศาสตรศรี 
21. นายภูวนัย   สาหรายสุวรรณ 
22. นายกิตติชัย   เชี่ยวชาญ 
23. นายเจริญพงษ    ชมภูนุช 
24. นางสาวเบญจวรรณ    ธาดาธนบดี 
25. นางสาวรักษวรา    คชสิทธิ์  
26. นางสาวขวัญทิพย  วิทยารัตน  
27. นางสาวหทัยรัตน   วิสิทธิเขตรกรรม 
28. นางสาวอรกาญจณ   โชคสวัสดิวงศ 
29. นายศุภณัฐ    วงศกระจาง 
30. นางสาวทนิษฐา    ชื่นจิตร 
31. นางสาวเกสรี    แจมสกุล 
32. นายอนิรทุธ      พูนวิวัฒน 
33. นางสาววริษา    ทรัพยสําราญ 
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34. นายภูมิศักดิ์      คงจันทร   
35. นายปริวัตร       ศรสุรินทร 
36. นางสาวนริศรา   ตรีสังข 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
37. นางวารี   รอดมา 
38. นางสาวเบญจมาศ  เล็กรัตน 
39. นายวีรชาติ   สายวงค 
40. นายสมเกียรติ     สําเภารอด 
41. นางสาวเขมจิรา   อินตระกูล 
42. นางสาวนพวรรณ    จันทรบาง 
43. นางสาวธนิดา    ทิพยเสน 
44. นางสาวมาลินี    เกศธนากร 
45. นางจุรีพร     ผาผอง 
46. นางสาวหทัยรัตน   โพธิ์มวง 
47. นางสาววชิราคณา    เปรมจิตต 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
48. นายวานิช   ยาเพ็ชรนอย 
49. นางสัจจา    วัดเก้ียวพงษ 
50. นางสุนทรา    วิมลพันธ 
51. นางสาวอนุศรา    พูลคุม 
52. นายชวลิต    เลากสิกรรม 
53. นางสาวชฏิน ี   จูเทศ 
54. นางเกศริน    เพ็ชนะ 
55. นางสาวกนกพร    คําลือไชย 
56. นางสาวนลัทพร  ชํานาญถ่ินเถ่ือน 
57. นางศุภมาศ   พูลจิตร 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
58. นายนิลรตัน    พ่ึงพา 
59. นางสาวณัฐปภัสร   ศรีตะลหฤทัย 
60. นายอภิรักษ   กัลพันธุ 
61. นางยุพิน       สมสวย 
62.นางสาวบุษรา     อาบวารี 
63. นายถาวร     ศรีลาศักดิ์ 
64. นางสาวภารดี    เกิดวาระ 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
65. นายปราโมทย    พูลเกิด 
66. นายปวงไทย      ประสมพงษ 
67. นางสาวศิริรัตน   อภิญญานุวัฒน 
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68. นายชินพัฒน      แกวลายคํา 
69. นางสาวอรทัย    บัวรอด 
70. นายทัศนัย    ฉันทอภิชัย 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
71. นางสาวอโนชา   เกษกรณ 
72. นายวิรัตน  ทรัพยบุญธรรม 
73. นางสาวปยะดา  แสงมณี 
74. นายศุภชัย  พุมขจร 
75. วาท่ีรอยตรีฉัตรมงคล  โพธิ์งาม     
76. นางทัศนีย  เพ่ิมภาค 
77. นายภราดร บัวปอน 
78. นางสาวรัตนาภรณ ดิษฐทอง 
79. นางสาวศิรินันท  สิมากรณ 
80. นางสาวกัญญณัฐ  พงษฐณวัฒน 
81. นายวุฒิชัย  สุวรรณรินทร 
82. นางบุษยาภรณ สินน้ําคํา  
83. นายธรณินทร สิงหวงค 
84. นางสาวดุริยา พุมานนท 
85. นางสาววิภา กุมุท 
86. นางสาวสุภาวดี กุสุโมทย 
87.นางสาววนิดา  ปาทาน 
88. นางสาววิไลพร  วงษมี 

๑1. คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทําเลมรายงาน 

  11.1 นางสาวนริศรา  ตรีสังข ประธานกรรมการ 

  11.2 นางสาวเกสรี  แจมสกุล กรรมการ 

  11.3 นายอนิรทุธ  พูนวิวัฒน กรรมการ 

  11.4 นายปริวัตร  ศรสุรินทร กรรมการ 

  11.5 นางสาววริษา ทรัพยสําราญ กรรมการ 

  11.6 นางสาววิไลพร วงษมี กรรมการ 

  11.7 นายภูมิศักดิ์ คงจันทร กรรมการและเลขานุการ 

 

 มีหนาท่ี    ๑. จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม  
   ๒. รวบรวมเอกสาร ขอมูล รูปถาย แบบประเมินผลเพ่ือจัดทํารายงานสรุปจํานวน 4 เลม 
       เพ่ือเสนอตอผูบริหารและสรุปสงศูนยวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
       รับทราบ 

   ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทุกทาน ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง 
ความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเอง นักเรียน และโรงเรียน ท้ังนี้หากเกิดปญหา อุปสรรค  
ในการปฏิบัติงาน ขอใหรายงานตอฝายอํานวยการทราบ เพ่ือจักรวมกันแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 

   สั่ง  ณ  วันท่ี 23  กุมภาพันธ  พุทธศักราช  ๒๕64 

 
 
 
 

      (นางชลดา  สมัครเกษตรการ) 
      รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 
 

  



 

 

รายช่ือคณะวิทยากร 

ดําเนินการอบรมการจัดทําหลักสูตรเพ่ือการมีงานทํา 
ณ หองประชุมกิจจญาณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
 

 
 

  1. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต ครูชํานาญการพิเศษ วิทยากรหลัก 

  2. นางสาวกิตติ์ชญาห เมธาวรารักษ ครูชํานาญการ วิทยากรหลัก 

  3. นางชลดา สมัครเกษตรการ รองผูอํานวยการฯ ผูชวยวิทยากร 

  4. นายชัยฤทธิ์ สงฉิม รองผูอํานวยการฯ ผูชวยวิทยากร 

  5. สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน รองผูอํานวยการฯ ผูชวยวิทยากร 

  6. นายอนิรุทธ พูนวิวัฒน ผูชวยวิทยากร ผูชวยวิทยากร 

  7. นางสาวเกสรี แจมสกุล ผูชวยวิทยากร ผูชวยวิทยากร 

  8. นายภูมิศักดิ์ คงจันทร ผูชวยวิทยากร ผูชวยวิทยากร 

  9. นางสาวนริศรา ตรีสังข ผูชวยวิทยากร ผูชวยวิทยากร 

  10. นายปริวัตร ศรสุรินทร ผูชวยวิทยากร ผูชวยวิทยากร 

  11. นางสาววิไลพร วงษมี ผูชวยวิทยากร ผูชวยวิทยากร 

  12. นางสาววริษา ทรัพยสําราญ ผูชวยวิทยากร ผูชวยวิทยากร 

 

  



 

ตารางการอบรมการผลิตส่ือวิดีโอการเรียนการสอน 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

วันศุกร ท่ี 26 กุมภาพันธ 2564 

ณ หองประชุมกิจจญาณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

----------------- 
วันศุกรท่ี 26 กุมภาพันธ 2564 

 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเขารับการอบรม 

 09.00 – 09.30 น. เปดการอบรม 

 09.30 – 10.00 น. ประธาน (ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม) และบรรยายพิเศษ 

 10.00 – 10.30 น. การผลิตสื่อวิดีโอการเรียนการสอน  
    (วิทยากร นางสาวกิตติ์ชญาห เมธาวรารักษ และ  
    นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต) 
 10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 

 10.40 – 12.00 น. ปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอการเรียนการสอน 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.20 น. ปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอการเรียนการสอน 

 14.20 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

 14.40 – 15.30 น. ตอบขอซักถาม/ปดการอบรม 

  


