
 
คำสั่งสหวิทยาเขตเบญจสิร ิ

ที ่๑ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาวิชาชพีครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้       
       ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่งคร ูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๒๑/๒๕๖๐) 

---------------------------- 
           ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะได้ และการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผ่านการประเมิน” ก.ค.ศ. จึงประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ 
ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  จากความสำคัญดังกล่าว สหวิทยาเขตเบญจสิริ จึงได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๒๑/๒๕๖๐) ในวันเสาร์ที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
น. ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีการสั่งสมประสบการณ์ มี
ความชำนาญและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน  มีการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา  ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงแตง่ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี ้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประธานกรรมการ 
  นางบุสบง พรมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร   กรรมการ 
  นายณรงค์ศักดิ ์ รักพร้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ 
  นายวัชราบูรณ ์ บุญช ู  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  กรรมการ 
  นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา   กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เปี่ยมแสง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการ 
   

๒. คณะกรรมการอำนวยการ 
  นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 

  นางปานทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ให้คำแนะนำปรึกษา ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 



-๒- 

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ ์    กรรมการ  นางสาวอัญชนา    แซ่จิว  กรรมการ  
นางสาวจรีะภา ชินภักด ี กรรมการ  นางสาวฌัชชา    ปัญญาเมา กรรมการ  
นางสาวอรวรรณ พันธ์ภัครินทร ์ กรรมการ  นางสาวสุธิดา    ด่านซ้าย กรรมการ  
นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ  นางสาวโสภิดา    ไชยวรรณ กรรมการ 
นายกิติศักด์ิ โฉมวิไล กรรมการ  นายวิทวัส    นิดสูงเนิน กรรมการ 
นายอติวรรตน ์ พันธุวงศ์ กรรมการ  นายชิษณุ    หนูแดง กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ  นางสาวอโนชา    โปซิว  กรรมการ 
 นางสาวพิกุลทา    หงษท์อง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานวิทยากร 
   นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  ประธานกรรมการ 

นางสาวจีระภา     ชินภักด ี     กรรมการ  นางสาวอรวรรณ พันธ์ภัครินทร ์ กรรมการ 
 นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่ ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและจัดเตรียมของที่ระลึกให้วิทยากร 
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสาร และจัดทำเกียรติบัตร 
   นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชนา แซ่จิว กรรมการ  นางสาวนฤมล    รับส่ง  กรรมการ  
นายสุชาต ิ รัตนเมธากุล กรรมการ  นางสาวฌัชชา    ปัญญาเมา กรรมการ  
นางสาวอรวรรณ พันธ์ภัครินทร ์ กรรมการ  นางสาวสุธิดา    ด่านซ้าย กรรมการ  
นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ  นางสาวโสภิดา    ไชยวรรณ กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง    กรรมการ  นางสาวสมฤดี    เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ  
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล กรรมการ  นายวิทวัส    นิดสูงเนิน กรรมการ 
นายอติวรรตน ์ พันธุวงศ์ กรรมการ  นายชิษณุ    หนูแดง กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ  นางสาวอโนชา    โปซิว  กรรมการ 
        นายสิทธชิัย  มาโนชญ์กุล กรรมการและเลขานุการ 
        นางสาวจีระภา    ชินภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  จัดทำเอกสารการอบรม รับลงทะเบียนและแจกเอกสารการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และจัดทำเกียรติ
บัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 



-๓- 

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ 
   น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 

น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ น.ส.จีญาพัชญ ์ แก้มทอง กรรมการ  
น.ส.กมลลักษณ ์ สร้อยเงิน กรรมการ นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ  

 นายนิธิภัทร ์  สร้อยเช้ือดี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ จัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มให้เพียงพอกับคณะวิทยากร ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ นางสาวจีระภา  ชินภักดี  กรรมการ 
นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  กรรมการและเลขานุการ 
นางทัศนีย์ บุญเขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอจัดสรรงบประมาณ ควบคุมกำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกเงิน 
๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ รองประธานกรรมการ 
      นักพัฒนาทุกคน   กรรมการ 

นายจักรกฤษณ ์ แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม ตกแต่งห้องประชุมให้สวยงาม  
 ๒. ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม 
 ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา  
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
           นายกำพล     จางจะ        กรรมการ  นายภาคภูม ิ แก้วเย็น  กรรมการ  

นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรม บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการอบรม 
 ๓. จัดเตรียมระบบเสียง ควบคุมแสงสีเสียงตลอดการจัดงาน 
 ๔. จัดทำข้อความผ่านเครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อมขึ้นโปรเจคเตอร์ หน้าเวทีให้เรียบร้อย โดยใช้ข้อความว่า 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๒๑/๒๕๖๐) 
๑๙  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



-๔- 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว  ประธานกรรมการ 

นางสาวอรวรรณ  พันธ์ภัครินทร์ กรรมการ นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง      กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้าที่ เป็นพิธีกรดำเนินรายการตามกำหนดการ 
 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   นางสาวจุฑารัตน ์ เกาะหวาย ประธานกรรมการ 

นางสาวกนกภรณ์  โพธ์ิเขียว กรรมการ นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ     กรรมการ  
นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการ นางสาวพรวลี  สุขสะอาด     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดเตรยีมเครื่องมือในการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายให้พร้อมตามมาตรการสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางสาวพิกุลทา  หงษท์อง ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  กรรมการ 
นางสาวจีระภา  ชินภักด ี กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  พันธ์ภัครินทร ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดทำแบบประเมินผล  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๖   เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   

สั่ง   ณ  วันที ่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว ๒๑  
โดยวิทยากร : ดร.กนิษฐา  ทองเลศิ และ ดร.นิธิวฒัน์  อินทสิทธิ์ 

วันเสาร์ที่  ๑๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

    ***************************************** 
 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
             ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. การบรรยายในหัวข้อการวางแผนและกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อ 
                               เลือ่นวิทยฐานะ 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อการวางแผนและกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อ 
                               เลือ่นวิทยฐานะ (ต่อ) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิธีจัดเตรียมเอกสาร วฐ.๑  วฐ.๒  และ วฐ.๓ 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปฏิบัติการจัดทำเอกสาร วฐ.๑  วฐ.๒ และ วฐ.๓ 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. พิธีมอบเกียรติบัตร 
 
 
 
หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 
 


