
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงมดวิทยำ “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๑๙๘/๒๕๖๐ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนส ำหรับครู  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

  ด้วยโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ก าหนดจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์ตรงให้แก่ครูและบุคลากรเพื่อให้การ
เรียนการสอนและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันอังคารท่ี ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT 

 อา ศัยอ าน าจตามความ ในมาตรา  ๓๙  แห่ ง พ ระ ร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห า ร ร าชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ                  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา              
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ส าหรับครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์   ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำที่ :  อ านวยการให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแนะแนวทางการด าเนินงาน และอ านวยความสะดวก 
  ด้านงบประมาณ แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๕. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย  กรรมการ 
๖. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์  กรรมการ 
๗. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์  กรรมการ 
๘. นางสาวสาธิกา คุตกาล  กรรมการ 
๙. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม  กรรมการ 



๒ 
 

๑๐. นางวาสนา ปิยะมาดา  กรรมการ 
๑๑. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 
๑๒. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา  กรรมการ 
๑๓. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ  กรรมการ 
๑๔. นายประพาฬ แก้ววงษา  กรรมการ 
๑๕. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง  กรรมการ 
๑๖. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวณัฐทิตา รักษา  กรรมการ 
๑๘. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. นายรัฐชา รัตนวรรณ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๑. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่  :  ๑. วางแผนด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เรื่องการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
   ๒. ท าหนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณวิทยากร 
   ๓. น าครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนเข้ารับการอบรม ในวันอังคารท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
   ๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
  

๓. คณะกรรมกำรเข้ำรับกำรอบรม 
    ๓.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

๑. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์   
๓. นายณัฐพงษ์ สงคราม   
๔. นางสาวเกศินี ทองทวี   
๕. นางสาวชุลีพร เอี่ยมประเสริฐ   
๖. นางสาววรางคณา จันทร์มณี   
๗. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม   
๘. นางสาวนารีรัตน ์ ชีรานันท์   
๙. นางสะอาดชนม์ ชมดอกไม้   
๑๐. นายไพฑูรย ์ กระจ่างศิลป์   
๑๑. นางสาวกนกกาญจน ์ วงษ์น้อย   

 

    ๓.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
๑. นางสาวสาธิกา คุตกาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม   
๓. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ   



๓ 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
     

๓.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
 
 

 

    ๓.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

๔. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย   
๕. นางสาวณัชชา กล่ินอุบล   
๖. นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว   
๗. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง   
๘. นายธนาคาร ฝอยทอง   
๙. นายกริช เศรษฐธาดา   
๑๐. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์   
๑๑. นางสาวสมัชญา ปินตา   

๑. นายยศกร เรืองไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว   
๓. นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล   
๔. นางสุนิสา สายบัว   
๕. นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์   
๖. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง   
๗. นางสาวภรณ์ทิพย์ ค าเพียร   
๘. นางสาวอุไรพร ทองค าตอน   
๙. นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผ้ึง   
๑๐. นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ   
๑๑. นายศันสนะ  เก่งการุณกิจ   
๑๒. นางสาววิไล เกิดโมลี   
๑๓. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน ์   
๑๔. นางสาวนวพร แก้วเป้ีย   
๑๕. นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว   

๑. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นางฉาย สุบงกช   
๓. นางสาวดวงกมล กล่ินดี   
๔. นางสาวเทวี ทาเหล็ก   
๕. นางกาญจนา ไชยวงษ์   
๖. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง   
๗. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์   
๘. นางสาวชนิสรา สงวนไว ้   



๔ 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

๓.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

 

๙. นายอัศวิน ดวงจิตร   
๑๐. นางสาวญาดา ค าเอี่ยม   
๑๑. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์   
๑๒. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ   
๑๓. นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม   
๑๔. นางสาวนภาพร ใจสมุทร   

๑. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย ์   
๓. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง   
๔. นางวลัยรัตน ์ ยิ่งด านุ่น   
๕. นางเกตุกนก สุภากรณ์   
๖. นายชยพล น้อยบุญญะ   
๗. นางสุพัตรา เชาวน์ช านาญ   
๘. นายสุทิวัส เชาวน์ช านาญ   
๙. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า   
๑๐. นางสาวภาวิณี กุลวาทศิลป์วงศ์   
๑๑. นางสาวกาญจนา ยาสมร   
๑๒. นายมาณุภพ แย้มบุญชู   
๑๓. นายเอกชัย ชินะตังกูร   
๑๔. นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง   
๑๕. นางสาวโสธยา   พลอยม ี   

๑. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์   
๓. นายเกริกกุล เลาหะพานิช   
๔. นางสาวฉัตรสุดา เปล่ียนศรี   
๕. นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย   
๖. นายกฤษ บางศรี   
๗. นายภูเบศ  กระแสโสม   



๕ 
 

๓.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

 

    ๓.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 
 
 
 
 
     
   

๓.๙ งำนแนะแนว 

 
 
 

 ๓.๑๐ เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำน 

 
 
 
                               
 
 

๑. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ   
๓. นายประพาฬ แก้ววงษา   
๔. นายบริบูรณ ์ พรหมสว่าง   
๕. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ   
๖. นางสาวณัฐทิตา รักษา   
๗. นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ   
๘. นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง   
๙. นายรัฐชา  รัตนวรรณ ์   
๑๐. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ   
๑๑. นางอินทิรา สิงห์ค ามา   
๑๒. นายพุทธิชัย ขวัญทอง   
๑๓. นางวัลฤดี จัตุกูล   
๑๔. นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม   
๑๕. นางสาวรังสิมา ไกรนรา   

๑. นางวาสนา ปิยะมาดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์   
๓. นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์   
๔. นายอนุชา ศรีลาลัย   
๕. นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง   
๖. นายเรวัตร อิ่มส าราญ   

๑. นางสาววราภรณ์ เขียนนอก หัวหน้างานแนะแนว 
๒. นางสาวมณีรัตน์ อินทองค า   

๑. นางสาวสิรินท์นภา บ ารุงผล  
๒. นางสาววิภาวรรณ ลอระพงษ ์   
๓. นางสาวจารุวรรณ ธะนะขว้าง   
๔. นายอนุสรณ ์ วรวัตรพนมกร   
๕. นางพชรพัชร ์ พจชนิกูล   



๖ 
 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”  

หน้ำที่ :  เข้ารับการอบรม ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

๔. คณะกรรมกำรลงทะเบียนและจัดท ำเอกสำร  
๑. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวณัฐทิตา รักษา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ  กรรมการ 
๔. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง  กรรมการ 
๕. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ  กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง  กรรมการ 
๗. นายรัฐชา รัตนวรรณ ์  กรรมการ 
๘. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำที่ :  ๑. จัดท าเอกสารรายช่ือ และรับลงทะเบียนคณะครูที่เข้ารับการอบรม 
    ๒. จัดเตรียมเอกสารการอบรมแจกเอกสารแก่คณะครู ท่ีเข้ารับการอบรม 

       และท าป้ายต้ังโต๊ะช่ือวิทยากร 
   ๓. ประสานงานวิทยากรด้านอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมกำรสถำนที่   
๑. นางศิริวรรณ   อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  รองประธานกรรมการ 
๓. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง  กรรมการ 
๔. นายรัฐชา รัตนวรรณ ์  กรรมการ 
๕. นายประพาฬ แก้ววงษา  กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐทิตา รักษา  กรรมการ 
๗. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ  กรรมการ 
๘. นางสาวกัญญาพัชร ์ หมู่ม่วง  กรรมการ 
๙. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาคอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ :  จัดห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ และ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ให้พร้อมส าหรับการอบรม  
   และจัดท าป้ายข้อความการอบรม ดังนี้ 
 

 
 
 
 



๗ 
 

๖. คณะกรรมกำรสวัสดิกำร 
๑. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางเอมใจ มิลินทวัต  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพเยาว์ ชุ่มช่ืน   
๔. นางนันทพัทธ ์ ภาษีรอด  กรรมการ 
๕. นางประสงค์ ขุนสุข  กรรมการ 
๖. นางสาวสมัย บัวลา  กรรมการ 
๗. นายพุทธิชัย ขวัญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายอนุสรณ์ วรวัตรพนมกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที่   : ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันและอาหารว่าง ส าหรับวิทยากรและผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
      จ านวน ๑๐๐ คน ในวันอังคารท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ อาคารวิทยบูรณาการ ICT 
  ๒. เตรียมของท่ีระลึก เพื่อมอบให้วิทยากร  
 

๗. คณะกรรมกำรพิธีกำร 
๑. นางสาววรางคณา จันทร์มณี หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการ 
๔. นายณัฐพงษ์ สงคราม  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำที่ :   ๑. จัดท าค ากล่าวรายงานและค ากล่าวการอบรม 
    ๒. เป็นพิธีกรด าเนินการตามก าหนดการอบรม 
    ๓. เตรียมผู้กล่าวขอบคุณวิทยากร 
 

๘. คณะกรรมกำรกำรเงิน 
๑. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา ไชยวงษ ์ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเทวี ทาเหล็ก  กรรมการ 
๔. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์  กรรมการ 
๕. นางสาววิไล เกิดโมลี หัวหน้างานการเงิน กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวญาดา ค าเอี่ยม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. นางสาวนวพร แก้วเป้ีย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. นางสาวสิรินทร์นภา บ ารุงผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ : จัดท าบัญชีและเอกสารการเบิกจ่ายและสรุปบัญชีรับ-จ่าย  
 
 



๘ 
 

๙. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ 
๑. นายเกริกกุล เลาหะพานิช หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 
๔. นางสาวรังสิมา ไกรนรา  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำที่ :  ๑. เตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการอบรม 
    ๒. ถ่ายภาพและบันทึกวีดิทัศน์ 
 

๑๐. คณะกรรมกำรประสำนงำนวิทยำกร    
๑. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
ประธานกรรมการ 

๒. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ  กรรมการ 
๔. นายประพาฬ แก้ววงษา  กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐทิตา รักษา  กรรมการ 
๖. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ  กรรมการ 

๗.นางสาวรัตนากร ศรีคุณ  กรรมการ 

๗. นางสาวกัญญาพัชร ์ หมู่ม่วง  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายรัฐชา รัตนวรรณ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ :  ประสานงานและดูแลวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม 
 

๑๑. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเกียรติบัตร 
๑. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายประพาฬ แก้ววงษา  กรรมการ 
๔. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ  กรรมการ 
๕. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำที่ :  ๑. จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 
    ๒. น าเสนอเกียรติบัตรให้ผู้อ านวยการลงนาม 
    ๓. ประสานคณะกรรมการด าเนินงานมอบเกียรติบัตรแก่ครู ท่ีเข้ารับการอบรม 
 

 
 



๙ 
 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
๑. นางสาวดวงกมล กล่ินดี หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ  กรรมการ 
๔. นายอัศวิน ดวงจิตร  กรรมการ 
๕. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง  กรรมการ 
๖. นางสาวภรณ์ทิพย์ ค าเพียร  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

หน้ำที่ :  ๑. จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจ ในการด าเนินการจัดอบรม 
    ๒. แจกและรวบรวมแบบประเมิน 
    ๓. สรุปวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบั ติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ            
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ท้ังนี้ โรงเรียนมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร  ปฏิบัติหน้าท่ี             
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ก ากับ ดูแล ให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
           (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ 


