คำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
ที่ 92 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมพัฒนำหลักสูตร
………………………………………………………………………
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ภูมิศาสตร์) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้หลักสูตรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกาหนดอบรมพัฒนาหลักสูตรในวันที่ 30 มีนาคม
2561 ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นางสาวอรุณศรี
เงินเสือ
ประธานกรรมการ
1.2 นางโสพิศ
เทศสลุด
รองประธานกรรมการ
1.3 นายนุกูล
อ่าอ่วม
รองประธานกรรมการ
1.4 นางสาววิไล
อ่อนตานา
รองประธานกรรมการ
1.5 นางดวงพร
เพ็ชรบัว
กรรมการ
1.6 นายบุญส่ง
เทียนคา
กรรมการ
1.7 นางสุดาภรณ์
ศิริสุวรรณ์
กรรมการ
1.8 นายดิเรก
ทองหนัก
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้การสนับสนุน ให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวก
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
2.1 นายนุกูล
อ่าอ่วม
ประธานกรรมการ
2.2 นายดิเรก
ทองหนัก
รองประธานกรรมการ
2.3 นางสุภาพ
อมรประภา
กรรมการ
2.4 นางสุพรรณ์
วงศาโรจน์
กรรมการ
2.5 นางอุษา
กอบกิจ
กรรมการ
2.6 นางอโณฌา
บุญโสภา
กรรมการ

2.7 นางสาวสุภัคฉวี
เอี่ยมสาอางค์ กรรมการ
2.8 นางสาวภัณฑิลา มีพยุง
กรรมการ
2.9 นายเอกกมล
เรืองเดช
กรรมการ
2.10 นางสาวสาคร
อยู่นุ้ย
กรรมการ
2.11 นางสุรีรัตน์
ขาวเอี่ยม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. กากับดูแลให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. ติดต่อและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานตามจุดต่าง ๆ จนสิ้นสุดกิจกรรม
4. เตรียมเอกสารการอบรม
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.1.1 นางอุษา
กอบกิจ
ประธานกรรมการ
3.1.2 นางสุรีรัตน์
ขาวเอี่ยม
กรรมการ
3.1.3 น.ส.ปรางค์ทราย อุดด้วง
กรรมการ
3.1.4 นางกาญจนา
จันทร์สุคนธ์ กรรมการ
3.1.5 นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่
กรรมการ
3.1.6 นางดวงพร
เพ็ชรบัว
กรรมการ
3.1.7 ว่าที่ร.ต.นิทัศน์ คาทา
กรรมการ
3.1.8 นางสุรีย์
ศิริรัตน์
กรรมการ
3.1.9 น.ส.สุชาวดี
พิมหานาม
กรรมการ
3.1.10 น.ส.รัตนากร โพธิ์ดง
กรรมการ
3.1.11 น.ส.สุมนรัช
ชมสวนสวรรค์ กรรมการ
3.1.12 นายชวัติพล
แดงเรือง
กรรมการ
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.2.1 นางสุภาพ
อมรประภา
ประธานกรรมการ
3.2.2 นางนงคราญ
เอี่ยมบาง
กรรมการ
3.23 นางวิไลลักษณ์ งานสลุง
กรรมการ
3.2.4 นายอัคคเดช
เผือกทอง
กรรมการ
3.2.5 นายสมนึก
เกิดเนตร
กรรมการ
3.2.6 นางเจียรนัย
สืบคา
กรรมการ
3.2.7 นางธิติมา
พรามพิทักษ์ กรรมการ
3.2.8 นางพยอม
คุ้มฉาย
กรรมการ
3.2.9 นายสงบ
ดุษฏีธัญกุล
กรรมการ

3.2.10 นางอิสริยา
ณ พัทลุง
กรรมการ
3.2.11 นางวรรธนี
ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการ
3.2.12 น.ส.สุภัคฉวี
เอี่ยมสาอางค์ กรรมการ
3.2.13 นายสุรเชษฐ์
แสงอาทิตย์
กรรมการ
3.2.14 น.ส.พรสุดา
สีหะวงษ์
กรรมการ
3.2.15 น.ส.อัฐอรวี
อ่าบางกระทุ่ม กรรมการ
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3.1 นางสุพรรณ์
วงศาโรจน์
ประธานกรรมการ
3.3.2 นายวิเชียร
หลาประเสริฐ์ กรรมการ
3.3.3 นายไพโรจน์
สิริวัฒนา
กรรมการ
3.3.4 นายสุรสิทิธ์
คัมภีรทัศน์
กรรมการ
3.3.5 นางวาสนา
ประวันนา
กรรมการ
3.3.6 น.ส.ภัทรินทร์
สังข์ทอง
กรรมการ
3.3.7 นางพนิตนาฏ
รัตนพนิต
กรรมการ
3.3.8 นายดิเรก
ทองหนัก
กรรมการ
3.3.9 นางจุฑามาศ
เกื้อกูลวงศ์
กรรมการ
3.3.10 นางสมพร
ศรีพูล
กรรมการ
3.3.11 นางชลปรียา
สวนทวี
กรรมการ
3.3.12 น.ส.นลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน
กรรมการ
3.4 กลุ่มสาระการเรียนรูhการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.4.1 นางอโณฌา
บุญโสภา
ประธานกรรมการ
3.4.2 นายอดิเทพ
กรีแสง
กรรมการ
3.4.3 นางชลธิชา
วรภู
กรรมการ
3.4.4 นายเอกกมล
เรืองเดช
กรรมการ
3.4.5 นายธีรพงษ์
ดวลด่อน
กรรมการ
3.4.6 นางดารารัตน์
มะอิ
กรรมการ
3.4.7 นางจารุวรรณ
ขันธพิน
กรรมการ
3.4.8 นางสาวสาคร
อยู่นุ้ย
กรรมการ
3.4.9 นายธีระยุทธ
อินไชย
กรรมการ
3.4.10 นายวีรชัย
วาณิชยสกุล กรรมการ

4. คณะกรรมการเตรียมสถานที่
4.1 ว่าที่ร้อยตรีนิทัศน์ คาทา
ประธานกรรมการ
4.2 นายชวัติพล
แดงเรือ
กรรมการ
4.3 นายคุณกร
สนองวงศ์
กรรมการ
หน้ำที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม จัดที่นั่งสาหรับครู เครื่องเสียง
2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับลงทะเบียน
5. คณะกรรมการรับรายงานตัว ประกอบด้วย
5.1 นางสาวสุภัคฉวี
เอี่ยมสาอางค์ ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวภัณฑิลา มีพยุง
กรรมการ
หน้ำที่ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการประชุม
6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้าดื่ม ประกอบด้วย
6.1 นางสาวภัทรินทร์ สังข์ทอง
ประธานกรรมการ
6.2 นางกาญจนา
จันทร์สุคนธ์ กรรมการ
6.3 นางสุรีรัตน์
ขาวเอี่ยม
กรรมการ
หน้ำที่ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและน้าดื่ม สาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
7. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
7.1 นายสุรเซษฐ์
แสงอาทิตย์
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวสุภัคฉวี
เอี่ยมสาอางค์ กรรมการ
หน้ำที่ เป็นพิธีกรระหว่างการอบรม
8. คณะกรรมการสรุปประเมินผลและรายงาน
8.1 นางสุรีรัตน์
ขาวเอี่ยม
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสาอางค์ กรรมการ
8.3 นางสาวภัณฑิลา มีพยุง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ สรุปผลการดาเนินกิจกรรม และรายงานผล
สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวอรุณศรี เงินเสือ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

