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คําส่ังโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
ที ่ 112 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชงิปฏบิัติการ  
การศกึษารายกรณีเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (Case study) 

....................................................................... 

เพ่ือให้การดําเนนิงานการอบรมเชิงปฏบิัติการ  การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
(Case study)  ในวันที่  18 มิถุนายน 2563  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย การดําเนินงานของทุกกิจกรรมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ จึงแต่งต้ังบุคคล
ต่อไปนี้ ทําหน้าที่คณะกรรมการดําเนินงานในหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน้าที่  ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้งานดําเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี  
ประกอบด้วย 
         ๑. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
         ๒. นายวิฑูรย์  ชุมขํา  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
         ๔. นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
         ๕. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
 6. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
 6. นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
         7. นางสาวสุทธินี  ทวนดํา  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพกิจกรรม  มีหน้าที่  จัดสถานที่อบรมสัมมนา  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  จัดเตรียมเครื่องเสียงและสื่อต่างๆ และบันทึกภาพกิจกรรมตลอด
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์ ครู    รองประธานกรรมการ 

 3. นายกิจศักด์ิ  ชูศรี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 5. นายธีรเชษฐ์  ทุนสันเที๊ยะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 6. นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
  7. นายเศณวี  อํ่าครอง  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายวทิยากร  มหีน้าที่  ติดต่อประสานงานกบัวิทยากร และเปน็วิทยากรร่วมอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Case study) 
 1. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางลมัย  รัตนมณี  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวนิภาพร ภักดีชน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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4. คณะกรรมการจัดทําเอกสารการอบรม  มีหน้าที่  จัดทําเอกสารประกอบการอบรมให้เรียบร้อยและ
เพียงพอ ประกอบด้วย 
 1. นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครู    กรรมการ 
 4. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู    กรรรมการ 
 5. นางสาวสุทธินี  ทวนดํา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
5. คณะกรรมการรับลงทะเบียนการอบรม  มีหน้าที่  จัดทําแบบลงทะเบียนการอบรม รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
และสรุปยอดผู้เข้ารับการอบรม เก็บรวบรวมเพื่อสรุปส่งเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย 
 1. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางลมัย  รัตนมณี  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวนิภาพร ภักดีชน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
6. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน
สําหรับผู้เข้าอบรม  ประกอบด้วย 
 1. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นางเจตน์  บุญปล้อง ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางนันทนา  ทองศรี  ลูกจ้างประจํา   กรรมการ 
 4. นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 5. นางวิลาศ  ทองนวล ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 6. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางปรียา  บุญให้ผล ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเกียรติบัตร มีหน้าท่ี จัดทําเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม  ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นางณิรดา  จงจิตร  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู    กรรมการ 
 4. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์   ครู    กรรมการ 
 5. นางสาวสุทธินี  ทวนดํา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าท่ี เป็นพิธีกร จัดทําคํากล่าวเปิด – ปิดการอบรม ประกอบด้วย 
 1. นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกัญญารัตน์ ทองคํา  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางกฤติกา  จํานง  ครู    กรรมการ 
 4. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



~ 3 ~ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี  ประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย 
         1. นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม ครู    กรรมการ 
 4. นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
10. คณะกรรมการฝ่ายเข้าร่วมอบรม  มีหน้าที่  เข้าร่วมอบรมอบรมเชิงปฏบิัติการการศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Case study)  
         1. นายวิฑูรย์  ชุมขํา  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ รองประธานกรรมการ 
 3. นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
 4. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
 5. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
 6. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ ครู    กรรมการ 
 7. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู    กรรมการ 
 8. นางจินดา  ไตรภูมิ  ครู    กรรมการ 
 9. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง ครู    กรรมการ 
 10. นางสุวิไล  กันตังกุล ครู    กรรมการ 
 11. นางกาญจนา เลิศล้ํา  ครู    กรรมการ 
 12. นางจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม คร ู    กรรมการ 
 13. นางสาวกัญญารัตน์ ทองคํา  ครู    กรรมการ 
 14. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย  ครู    กรรมการ 
 15. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครู    กรรมการ 
 16. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ ครู    กรรมการ 
 17. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์  ครู    กรรมการ 
 18. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม  ครู    กรรมการ 
 19. นางสาวณัฐวดี แสงป้อง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 20. นายพินิจ  เทพมณี  ครู    กรรมการ 
 21. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครู    กรรมการ 
 22. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง ครู    กรรมการ 
 23. นางสาวรัติยา ทองสีนุช ครู    กรรมการ 
 24. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครู    กรรมการ 
 25. นางฐิรกานต์  สุขยา  ครู    กรรมการ 
 26. นางอัฉราภรณ์ คงแป้น  ครู    กรรมการ 
 27. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  ครู    กรรมการ 
 28. นางสุเจตน์  บุญปล้อง ครู    กรรมการ 
 29. นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ครู    กรรมการ 
 30. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว ครู    กรรมการ 
 31. นางณิรดา  จงจิตร  ครู    กรรมการ 
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 32. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ ครู    กรรมการ 
 33. นายพิศิษฐ์  ดําเกลี้ยง ครู    กรรมการ 
 34. นางลมัย  รัตนมณี  ครู    กรรมการ 
 35. นายกิจศักด์ิ  ชูศรี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 36. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครู    กรรมการ 
 37. นางอาทิตยา เจ้ยทอง  ครู    กรรมการ 
 38. นางจิตติมา  จู้ทิ่น  ครู    กรรมการ 
 38. นางปรียา  บุญให้ผล ครู    กรรมการ 
 39. นางนัชพร  กําเนิดรักษา ครู    กรรมการ 
 40. นางกฤติกา  จํานง  ครู    กรรมการ 
 41. นางกัลยา  พรมทิพย์ ครู    กรรมการ 
 42. นางสาวสุวดี  เงินถาวร ครู    กรรมการ 
 43. นางไพรวรรณ เพชรสงค์ ครู    กรรมการ 
 44. นางฤดี  ทองเนื้อห้า ครู    กรรมการ 
 45. นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์ ครู    กรรมการ 
 46. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 47. นางณิชกมล  รัตนพันธ์ คร ู    กรรมการ 
 48. นางบุษบา  สุทธิมาศ ครู    กรรมการ 
 49. นายเศณวี  อํ่าครอง  ครู    กรรมการ 
 50. นายวิษณุพงค์      ผ่องฉาย  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 51. นางสาวศศิวิมล กาฬคลอด นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 52. นางสาวแพรวพร ศรนรายน ์ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 53. นางสาวมาริษา เพ็งสุข  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 54. นางสาวศุภธิดา คงวัดใหม่ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 55. นางสาวชนาพร จิตจํารูญ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 56. นางสาวอุบลรัตน์ เกลี้ยงคง นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 57. นางสาวอัญชิษฐา รัตนมณี  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 58. นางสาวเกศินี หอมละเอียด นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ  
 59. นายกฤษฎา  สังข์งาม  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 60.นางสาวสุทธินี ทวนดํา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ี  สรุปผลและจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการอบรมเป็นรูปเล่ม 
ประกอบด้วย  
 1. นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู    กรรรมการ 
 4. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางสาวสุทธินี  ทวนดํา  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่
ราชการ และผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อไป 
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                       สั่ง  ณ  วันที่   12  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
                                                                             
 
 
                (นายณัฐวุฒิ        รัตนอรุณ)   
             ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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กําหนดการ อบรมเชงิปฏิบติัการ  
เรื่อง การศึกษารายกรณีเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (case study)  

โดย อาจารย์ณัฎฐพ์ชัร ์นิลวงค์  ประธานกลุ่มศาสตร์จิตวิทยาและการแนะแนว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ในวันพฤหัสบดี ที ่18 มิถุนายน 2563 
เวลา  08.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องโสตทศันศึกษา  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

................................................... 
08.00- 08.30  ลงทะเบียน 
08.30- 09.30  พิธีเปิด โดยผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
09.30-10.30  วิทยากรบรรยาย การรู้จักผู้เรียนรายบุคคลด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา 
              - กิจกรรมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรู้จักผู้เรียนรายบุคคล  
              - การนําเสนอข้อมูลของคุณครูมาแลกเปลีย่นประสบการณ ์ 
    - การเลือกนักเรียนทําการศึกษารายกรณี 
10.30-10.45  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00  วิทยากรบรรยาย (ต่อ) 
12.00-13.00  พักรับประทานอาหาร 
13.00-14.30  การเขียนรายงานผลการศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
    - เทคนิคการเขียนรายงานผลการศึกษา 
    - การศึกษาตัวอย่างรายงานการศึกษา 
14.30-14.45  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00  วิทยากรบรรยาย (ต่อ) 
    - ซักถามปัญหา 
๑6.00   พิธีปิด โดยผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
หมายเหตุ คุณครูนําเอกสารเพ่ือประกอบการอบรมดังนี ้
  1. รายงานการคัดกรองนักเรียน 
  2. รายงานการเย่ียมบ้าน 
  3. รายช่ือนักเรียนทีค่าดว่าเปน็การศึกษารายกรณี 
 
 
 
 


