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คำนำ 

 

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกรอบภารกิจการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนอัตรากําลังคน   ด้านการสรรหา    
ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  ด้านคุณภาพชีวิต 

ซึ่งมีผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามทิศทางและแนวโน้มที่โรงเรียนอนุบาล

มหาสารคามคาดหวัง อย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาทรัพยากรขององค์กร 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี  

งบประมาณ 2565 ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นข้อมูล

ในการวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป 

ประวัติโรงเรียน 

     สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 161 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

มีเนื้อที่ 22 ไร ่3 งาน 40 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เปิดทำการสอน ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2497 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2499–2501 ตั้งอยู่หลงัสถานีตำรวจ 

พ.ศ. 2502–2503 ย้ายมาอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

พ.ศ. 2503–2525 ย้ายกลับไปอยู่หลังสถานีตำรวจ 

พ.ศ. 2526 ย้ายกลับมาอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

     1 ตุลาคม 2523 ได้โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัด  

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  

ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานที่เดิม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามทำการสอนอยู่ด้านทิศตะวันออกของ  

โรงเรียนผดุงนารี ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนผดุงนารีทั้งหมด โดยมีนางพันทิพา ศรีสุข เป็นครใูหญ ่

     17 ธันวาคม 2526 ได้ย้ายสถานศึกษามาที่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ที่อยู่ปัจจุบนันี้  

ซึ่งขณะนั้นเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองมหาสารคาม(โรงเรียนมหาวิชานุกูล)  

มีนางเกษร สาสุนันท์เป็นผู้อำนวยการ 

ปี พ.ศ. 2534 – 2538 นายประสงค์ สุพรรณฝ่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2539 – 2540 นางสาวสุรณีย์ แวงวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ปี พ.ศ. 2540 – 2541 นายสมภาร สีหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2541 – 2542 นางสาวสุรณีย์ แวงวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ปี พ.ศ. 2542 – 2543 นางพวงเพชร ศรีกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 



ปี พ.ศ. 2543 – 2559 นายสมยศ อันทลี ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2559 – 2563 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน นายมานิตย์ บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน 

     6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามไดย้้ายมาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

การขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้ดําเนินการการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 โดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. 2560 – 2579) อีกทั้งยังสอดรับ
กับภารกิจของหน่วยงานในจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แนวคิดและทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามมีแนวทางในการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจ
ด้านการบริการทรัพยากรบุคคล จํานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย  
  ด้านที่ 1  ด้านการวางแผนอัตรากําลังคน  
   ด้านที่ 2  ด้านการสรรหา   
  ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาบุคลากร  
  ด้านที่ 4  ด้านการสง่เสรมิและสร้างขวัญกำลังใจ 
  ด้านที่ 5  ด้านคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่3 
ผลการดำเนินงาน 

  จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม.ได้มีการ
ดำเนินการตามนโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน  

  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม. ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังคน ในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดเพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษา โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จัดทําแผนอัตรากําลังอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับความ
ต้องการอัตรากําลัง เพื่อจะได้มีการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน
เพื่อรองรับต่อภารกิจของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลง 
  1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใสวางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ใน
การการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคล
ไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการวิชาเอกของให้
สอดคลอ้งต่อภารกิจของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปประยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี
(พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 109 คน 

ด้านที่ 2 การสรรหา 

มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
   2.1 จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม.เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

2.2 ดําเนินการสรรหา ลูกจ้างช่ัวคราว  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลงัคน 

2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถและ
หลากหลายเพ่ือให้สามารถเลอืกผู้ที่มีความรู ้ความสามารถ และเป็นคนดสีอดคล้องตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
  2.4 มีองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคลากรในปีพ.ศ. 2565 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามมีข้าราชการครูอยู่ในระดับ ต่ำกว่าเกณฑ ์มีอัตรา ไม่เพียงพอ กับกับการ
วางแผนกำลังคนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 



ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 

3.1  ครูที่เข้ารบัการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีพบว่าในปีพ.ศ. 2565 รอ้ยละ
ของครูที่เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 92.05 ซึ่งสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าครู
ในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
  3.2  ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในระดับดี พบว่า ในปีพ.ศ. 2564 ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITC) ใน ระดับ ดี มีค่าร้อยละ 
70 ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และทกัษะ
ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( ITC) ในระดับดีได้เทียบเท่ากับ
เป้าที่วางไว้ 

ด้านที่ 4  การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามดําเนินการสร้างขวัญกําลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    4.1  ได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปีละ 2 ครั้ง 
และดำเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ 1 ครั้ง ตามผลการประเมนิประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดย
ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 
 4.2  ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด และเป็นไปตามกําหนดเวลา   
  4.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่นเพื่อเสริมสร้างความรัก ผูกพัน ระหว่างบุคลากรกับโรงเรียน 
  4.4 ส่งเสริมเสน้ทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  4.5 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพชีวิต 
       โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อทําใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  5.2 กําหนดใหม้ีกิจกรรมสัมพนัธ์ตามประเพณี วัฒนธรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปี เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลางในการเชื่อนความสัมพันธ์และความ
สามัคคีที่ดีของบุคลากร นอกจากการขับเคลื่อนการดําเนินการตามกรอบภารกิจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4   
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ที ่ 229/ ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย CANVA 

 

  
ด้วยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการในการการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย CANVA  และนำองค์
ความรู้ไป ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยกำหนดการอบรมฯ ในวันที่ 17 - 18 
กันยายน ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจบงกช    
                   โดยอาศั ยอำนาจตามมาตรา  ๓ ๙  แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.1 นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2 นางธนัตถ์พร โคจรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 1.4 นางสาวจันทร์ธิวา โสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 1.5 นายชาคริต  เดชโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
 1.6 นางศิริลักษณ์  ทองบุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
 1.7  นางวนิดา  สาพิมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
 1.8  นายจำรัส  มงคลมะไฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
 1.9 นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.10 นายบัณฑิต  ลอยคลัง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.11 นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.12 นางมยุรีย์  สีเฉลียว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.13 นางวัลลภา  แก้วนะรา  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ      
 1.14 นางอังกาบ  แผ่ตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.15 นายไตรวัสส์  บุญหล้า ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.16 นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.17 นางวีรสุดา  ดว้งคำจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.18 นางกิติกานต์  สารมาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ/เลขานุการ 
 1.19 นางมัทนา รัตนพลแสน ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 



 1.20 นายอภิไธย  ทองใบ คร ู   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่: ประสานงานอำนวยความสะดวกเพ่ือให้การดำเนินการอบรมฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 

2. คณะกรรมการดำเนินการ 
2.1 นางกิติกานต์  สารมาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.2 นางศิริลักษณ์  ทองบุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางมัทนา รัตนพลแสน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.4 พ.อ.อ.เสมอ  มะปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.5 นางอุไฬวรรณ  นามใสย์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.6 นางกานดา  เวียงบาล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.7 นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.8 นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.9 นายมนตรี  นันไชย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.10 นางสหพร  วิมุกตานนท์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
2.11 นางสาวกุลธิดา  ภูผายาง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
2.12 นายอภิไธย  ทองใบ คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
2.13 นางสาวกญัจน์ชญา  ทองคำ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.14 นางสาวพิมลพร ฤทธิสิงห ์ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ : ๑. วางแผนดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร  
 ๒. ประสานงานอำนวยความสะดวกเพ่ือให้การดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดำเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
 ๓. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

    ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

3. คณะกรรมการลงทะเบียน 
3.1 นางมัทนา รัตนพลแสน ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
3.2 นางกานดา  เวียงบาล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.3 นายมนตรี  นันไชย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.4 นางสหพร  วิมุกตานนท์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.5 นางสาวจันทร์จิรา  ภูทองเป้ง  ครูสอนภาษาจีน 
3.6 นางสาววรรณภา ประมังคะตา  ครูสอนภาษาจีน 
นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 

 หน้าที่ : ๑. จัดทำเอกสารรายชื่อ และรับลงทะเบียนคณะครูที่เข้ารับการอบรม 
   ๒. จัดเตรียมเอกสารการอบรมแจกเอกสารแก่คณะครู ที่เข้ารับการ 

๓. ประสานงานวิทยากรด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 



4. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
4.1 นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
4.2 นายจำรัส  มงคลมะไฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
4.3 นายเสมือน  สิทธิจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นายขจรศักดิ์  พื้นดอนเค็ง คร ู กรรมการ 
4.5 นายณัฐวุฒิ  วาโยพัด คร ู กรรมการ 
4.6 นายธีระวัฒน์  ประเสริฐ คร ู กรรมการ 
4.7 นางทองขาว ภวภูตานนท์ พนักงานทำความสะอาด กรรมการ 
4.8 นายนิโรจน์ ป้องเศษ  พนักงานทำความสะอาด กรรมการ 
4.9 นางเอ้ือมเดือน  เหนือจันทร์ดี พนักงานทำความสะอาด กรรมการ 
4.10 นางวงเดือน  นิสยันต์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
หน้าที่ : ๑. จัดเครื่องเสียง - สถานที่ให้พร้อมสำหรับการใช้ในการอบรมฯ 

๒.  เตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม บันทึกภาพ วีดีทัศน์ ตลอดการ
อบรมฯ 

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมการพิธีการ 
 5.1  พ.อ.อ.เสมอ  มะปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

5.2 นางภาสวรรณ  ศรกุีลคร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.3 นางอุไฬวรรณ  นามใสย์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.4 นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
หน้าที่ :   ๑. จัดทำคำกล่าวรายงานและคำกล่าวการอบรม 

  ๒. เป็นพิธีกรดำเนินการตามกำหนดการอบรม 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
6. คณะกรรมการวิทยากร 
 6.1  นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 6.2 นางธนัตถ์พร โคจรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 6.3 นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 6.4 นางสาวจันทร์ธิวา โสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

6.5 นางกิติกานต์  สารมาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
6.6 นางศิริลักษณ์  ทองบุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
6.7 นางมัทนา รัตนพลแสน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.8 พ.อ.อ.เสมอ  มะปัญญา ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
6.9 นางอุไฬวรรณ  นามใสย์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.10 นางกานดา  เวียงบาล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.11 นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 



6.12 นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.13 นายมนตรี  นันไชย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.14 นางสหพร  วิมุกตานนท์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
6.15 นางสาววราพร  แสนยะมูล  ครูชำนาญการ กรรมการ 
6.16 นางโอบบุญ  โสรัจจ์  ครูชำนาญการ กรรมการ 
6.17 นายศรัณย์วุฒิ วีระกิตตินันทน์  ครูชำนาญการ กรรมการ 
6.18 นางสาวณัฐกานต์ แสงอารมณ์  ครูชำนาญการ กรรมการ 
6.19 นางสาวพิมลพร ฤทธิสิงห ์ คร ู กรรมการ 
6.20 นายณัฐวุฒิ วาโยพัด  คร ู กรรมการ 
6.21 นางสาวศิรินันท์ แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
6.22 นางสาวสิรินาถ พลเรืองทอง  คร ู กรรมการ 
6.23 นางสาวณิฏิยากร  ทับชา ครผูู้ช่วย กรรมการ 
6.24 นางสาวกุลธิดา  ภูผายาง  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
6.25 นายสุริยา  นามบุดดี  ครสูอนคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
6.26 นางสาวสุภัค  คามภู ครสูอนคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
6.27 นางสาวณัฐกานต์  ช่ำชอง  ครสูอนภาษาอังกฤษ MEP กรรมการ 
6.28 นางสาวภัททิยา ปะมาระเต  ครสูอนภาษาอังกฤษ MEP กรรมการ 
6.29 นายศุภกร เทียงดี นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
6.30 นายพุฒิพงศ์ เครือวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
6.31 นายชัชพงศ์ สาระพันธ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
6.32 นางสาวณิชาวรินทร์ สุนทรวัฒน์ นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
6.33 นายภาคภูมิ ภวมัย นักศึกษาฝึกประสบการณฯ์ กรรมการ 
6.34 นางสาวกฤติยาภรณ์ จันทะมาตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
6.35 นายอภิไธย  ทองใบ คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
6.36 นางสาวกญัจน์ชญา  ทองคำ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.37 นางสาวนิรชา  ปานช่วย  ครสูอนคอมพิวเตอร์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ :   ๑. จดัทำหลักสูตรและดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการอบรม 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
7. คณะกรรมการบันทึกภาพ 

7.1 นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวกญัจน์ชญา  ทองคำ คร ู กรรมการ 
7.3 นายเดชบดินทร์ อาสนาไชย  ครสูอนภาษาอังกฤษ MEP กรรมการ 
7.4 นางสาวนิรชา  ปานช่วย  ครสูอนคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
7.5 นายสุริยา  นามบุดดี  ครสูอนคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
7.6 นายชัชพงศ์ สาระพันธ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
7.7 นางสาวกุลธิดา  ภูผายาง  ครผูู้ช่วย กรรมการ/เลขานุการ 

 



 หน้าที่ :   ๑. บันทึกภาพตลอดการอบรม 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
8.1 นางมัทนา รัตนพลแสน ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
8.2 นางวงเดือน  นิสยันต์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.3 นางอุไฬวรรณ  นามใสย์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.4 นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.5 นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.6 นางสหพร  วิมุกตานนท์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
8.7 นางสาวสิรินาถ พลเรืองทอง  คร ู กรรมการ 
8.8 นางสาวตันหยง เนื่องทะบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
8.9 นางสาวสุวิมล  อันทะนัน ครูสอนภาษาอังกฤษ MEP  กรรมการ 
8.10 นางสาวนาวา โพธิจักร์  ครูสอนภาษาอังกฤษ MEP  กรรมการ 
8.11 นางสาวธนัช  ศิริมนูญ ผู้ช่วยครูปฐมวัย กรรมการ 
8.12 นางชญาบุญ  พลต้าง ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.13 นางสาวธนัช  ศิริมนูญ ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.14 นางสาวสุภักษร กลิ้งสวัสดิ์  ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.15 นางสมพิศ มุมอ่อน  ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.16 นายสุนทร  คำภา  ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.17 นางวลีรัตน์ บุญหล้า  ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.18 นางสาวณัชชลิดา ภูกิ่งเดือน  ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.19 นางสุกัญญา  ช่อประพันธ์  ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.20 นางสาวชวัลลักษน์  ศรีรอด  ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.21 นางสาวศศิธร ทองนวล  ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.22 นางสาววารุณี  อุดมฤทธิ์  ผู้ช่วยครูปฐมวัย  กรรมการ 
8.23 นางสุภาวดี หัดที  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
8.24 นางสาวพิมลพร ฤทธิสิงห ์ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ :  ๑. ในการต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการอบรม  

                      ๒. จัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
   3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
9. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 

9.1 นางสาวจันทร์ธิวา  โสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
9.2 นางวนิดา  สาพิมาน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
9.3 นางนันทนา ฤทธิศาสตร์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9.4 นายสุพจน์ อันทะลี  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9.5 นางชนิดา  คงเกิด คร ู กรรมการ 
9.5 นางสาวสิรินาถ  พลเรืองทอง  คร ู กรรมการ 



9.6 นายชัช  สีหาบุญมาก  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
9.7 นายพรเทพ โนรินทร์  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
9.8 นางสาวณัฐนชา  พลเสน เจ้าหน้าที่พัสดุ  กรรมการ 
9.9 นางสาวพิมพ์ภัทรพร ทุงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงิน  กรรมการ 
9.10 นางนภาภรณ์  ทาโยธี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
9.11 นางสาวศิรินันท์  แสงจันทร ์ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ :  ๑. จัดทำบัญชีและเอกสารการเบิกจ่ายและสรุปบัญชีรับ-จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 

                      ๒. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
10.1. นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์ ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.2. นางนิภารัตน์  จันทเรศ  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.3. นางสุทธิพร  ภูมิภักดิ์  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.4. นางอภิชญา  ปิดตาทะเนาว์  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.5. นางมะลัยทอง  ดวงตา  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.6. นางสาวมณีกาญจน์  สมอ่อน  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.7. นางกัลยาณี  เวียงบาล  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.8. นางวงเดือน  นิสยันต์  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.9. นางสุภัทรา มะเสนะ  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.10. นางสาวศิริวรรณ เขียวแดง  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.11. นางชุมพร  พิณรัตน์  ครูสายชั้นปฐมวัย 
10.12. นางอาภัสรา  บุญพัดส่ง  ครโูครงการ Mini English Program 
10.13. นางสาวอรอนงค์  รินทะลึก  ครโูครงการ Mini English Program 
10.14. นางวนิดา  สาพิมาน  ครโูครงการ Mini English Program 
10.15. นางปรียาพร ไชยวงษา  ครโูครงการ Mini English Program 
10.16. นายบัณฑิต  ลอยคลัง  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.17. นางนิตยา  คำหารพล  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.18. นายสมหมาย  คำพะวงศ์  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.19. นางประภัสสร  ภูมิสายดร  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.20. นายพิพัฒน์ แน่นอุดร  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.21. นางมณธิรา  ปะกิคา  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.22. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.23. นางสาวมยุรา  มัชปะโต  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.24. นางอารียา  ผางยอยซ้าย  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.25. นางวนิดา  ห่อทอง  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.26. นางรวงทอง เนื่องมัจฉา  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
10.27. นายมนตรี  นันไชย  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
10.28. นางรัตนา  อาจชมภู  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 



10.29. นายจักรพงษ์  พันธุ์สมบัติ  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
10.30. นางสาวอรพรรณ นนทไชย  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
10.31. นางอรวรรณ  นันทะเสน  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
10.32. นางจันทร์เพ็ญ  ยศดา  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
10.33. นางสุภาวดี  หัดที  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
10.34. นางมยุรีย์  สีเฉลียว  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
10.35. นางกัญญาภัค  นูวบุตร  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
10.36. นางยุภาวดี  คำบุญเรือง  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
10.37. นางทิวาทิพย์  เอกอนันต์ถาวร  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
10.38. นางสาวดวงเนตร  อรัญทอง  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
10.39. นายณัฐศักดิ์  บูรณธนิต  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
10.40. นางสาวนวพร  ยศพล  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
10.41. นางวัลลภา  แก้วนะรา  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
10.42. นายจำรัส  มงคลมะไฟ  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
10.43. นางอรุณ  สุวรรณะ  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
10.44. นางนิภาพร  บุตรพรม  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
10.45. นางสุวารีย์  สิงห์ยะบุตร  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
10.46. นางปิยะพร เวฬุวันใน  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
10.47. นายพรเทพ โนรินทร์  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
10.48. นายอังกาบ  แผ่ตระกูล  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
10.49. นางเรวดี  ภูถาวร  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
10.50. นางนภาภรณ์  ทาโยธี  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
10.51. นางชนิดา  คงเกิด  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
10.52. นายเทพกาญจนา  โสภากุล  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
10.53. นางนันทนา ฤทธิศาสตร์  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
10.54. นางชญาภา  เนาวโรจน์  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
10.55. นายไตรวัสส์  บุญหล้า  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
10.56. นางทองดี  ขัตติยะวงศ์  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
10.57. นางกชพรรณ  กุลภัทรเมธา  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
10.58. นางจีรนันท์  หารสุโพธิ์  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
10.59. นางสาวรินภา  ธาราภูริพัฒน์  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
10.60. นางศิรินันท์ วรสาร  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
10.61. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด  ครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
10.62. นางปภัสรา  หาญคำภา  ครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
10.63. นางไพลิน  สมศิลา  ครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
10.64. นางชาคริต  เดชโยธิน  ครสูายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
10.65. นางนงค์ลักษณ์  บุรมศรี  ครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
10.66. นายเฉลิมพล อุตรินทร์  ครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 



10.67. นางอรุณี  ใหม่คามิ  ครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
10.68. นางกาญจนา  ป้องสีดา  ครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
10.69. นางสาวอังคณา  โคราช  ครกูลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
10.70. นางนุชนาถ  ทองกอง  ครกูลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
10.71. นางสาวทิพาพร สุโพธิ์คำ  ครกูลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
10.72. นางมลฤดี  สิงหรณ์  ครกูลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ               
10.73. นางเกษฎา  ไชยวงศ์จันทร์  ครกูลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
10.74. นางสาวนริศรา  วาเสนัง  ครกูลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
10.75. นางสาวอฏวี  ฉัตรดอน  ครกูลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
10.76. นายสุภาพ  วรโคตร  ครกูลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
10.77. นายสุพจน์  อันทะลี  ครกูลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
10.78. นายเสมือน  สิทธิจันทร์  ครกูลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
10.79. นายเฉลิมพล ศรีรักษ์  ครกูลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
10.80. นายธีระวัฒน์  ประเสริฐ  ครกูลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
10.81. นายชัช สีหาบุญมาก  ครกูลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
10.82. นายวัชรินทร์  ภิญโญ ครกูลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) 
10.83. นายขจรศักดิ์  พื้นดอนเค็ง  ครกูลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) 
10.84. นายวสันต์ นันทะเสน  ครกูลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) 
10.85. นางสาวสุวิมล  อันทะนัน ครสูอนภาษาอังกฤษ MEP 
10.86. นางสาวนาวา โพธิจักร์  ครสูอนภาษาอังกฤษ MEP 
10.87. นายเดชบดินทร์ อาสนาไชย  ครสูอนภาษาอังกฤษ MEP 
10.88. นายอุเทน  ชูรัตน์  ครสูอนว่ายน้ำ 
10.89. นายจีรพัทธ์ ศรีสะอาด  ครสูอนว่ายน้ำ 
10.90. นายเนติภัทร ภูประเสริฐ  ครสูอนพลศึกษา 
10.91. นางสาวจันทร์จิรา  ภูทองเป้ง  ครสูอนภาษาจีน 
10.92. นางสาววรรณภา ประมังคะตา  ครสูอนภาษาจีน 
10.93. นางสาวณัฐนชา  พลเสน เจ้าหน้าที่พัสดุ 
10.94. นางสาวพิมพ์ภัทรพร ทุงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงิน 
10.95. นางสาวสุกัญญา  การดี ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 
10.96. นางสาวตันหยง เนื่องทะบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ 
10.97. นางชญาบุญ  พลต้าง ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
10.98. นางสาวธนัช  ศิริมนูญ ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
10.99. นางสาวสุภักษร กลิ้งสวัสดิ์  ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
10.100. นางสมพิศ มุมอ่อน  ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
10.101. นายสุนทร  คำภา  ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
10.102. นางวลีรัตน์ บุญหล้า  ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
10.103. นางสาวณัชชลิดา ภูกิ่งเดือน  ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
10.104. นางสุกัญญา  ช่อประพันธ์  ผู้ช่วยครูปฐมวัย 



10.105. นางสาวชวัลลักษน์  ศรีรอด  ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
10.106. นางสาวศศิธร ทองนวล  ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
10.107. นางสาววารุณี  อุดมฤทธิ์  ผู้ช่วยครูปฐมวัย 
หน้าที่ :   เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามวันและเวลาที่กำหนด 

 
11. คณะกรรมการสรุปผลและจัดทำเกียรติบัตร 

11.1.1. นางกิติกานต์  สารมาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
11.1.2. นางมัทนา รัตนพลแสน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11.1.3. นางอุไฬวรรณ  นามใสย์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11.1.4. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11.1.5. นายมนตรี  นันไชย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11.1.6. นางสหพร  วิมกุตานนท์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
11.1.7. นายอภิไธย  ทองใบ คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
11.1.8. นางสาวกัญจน์ชญา  ทองคำ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
11.1.9. นางสาวพิมลพร ฤทธิสิงห ์ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

           หน้าที่ :  ๑. จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจ ในการดำเนินการจัดอบรม 
 ๒. แจกและรวบรวมแบบประเมิน 
 ๓. จัดทำเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่มีผลการอบรมฯ  ผ่านร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

นำเสนอเกียรติบัตรให้ผู้อำนวยการลงนาม 
    ๔. สรุปวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 ทั้งนีใ้ห้ผู้ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

สั่ง ณ วันที่  15  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖5 
 
         
  

           (นายสมยศ  พรเพ็ง) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 



โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
กำหนดการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ในหัวข้อ “การออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย CANVA” 
วันที่ 17 กันยายน ๒๕๖5 
ณ ห้องประชุมเบญจบงกช 

 
วันที่ 17 กันยายน 2565 

๐๘.๐๐-
๐๘.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ลงทะเบียน
อบรมฯ 

นำเสนอแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   

จัดทำหลักสูตร “การออกแบบสื่อการ
เรียนรู้ด้วย CANVA” 

 
พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 

จัดทำหลักสูตร “การออกแบบสื่อการ
เรียนรู้ด้วย CANVA” (ต่อ) 
- สรุป ตอบข้อซักถาม 

 
วันที่ 18 กันยายน 2565 

๐๘.๐๐-
๐๘.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ลงทะเบียน
อบรมฯ 

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ในหัวข้อ “การออกแบบสื่อการเรียนรู้
ด้วย CANVA” 

- การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้  
- การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรูใน
รูปแบบตาง ๆ   

---พักเบรค--- 
- การประยุกตใชผลิตสื่อการเรียนรู
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 
 

พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 

- การออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย 
CANVA 
- การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สรุป 
- สรุป ตอบข้อซักถาม 
 

 
หมายเหตุ   - เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. และ ๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๐ น. พักเบรกรับประทานอาหารว่าง 
               -กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 

 
  

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ที่         / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีแรก ( ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 

................................................... 
       ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อนำผลการประเมนิประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบถคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
ตามมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564   

เพื่อให้การประเมินผลการปฏบิัติงานของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ในรอบครึ่งปีแรกโรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ  
 1.1 นายสมยศ พรเพ็ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางธนัตถ์พร โคจรานนท ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 1.4 นางสาวจันทร์ธิวา โสภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 1.5 นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.6 นายบัณฑติ  ลอยคลัง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.7 นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

1.8 นางยุวภาวดี คำบุญเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.9 นายจำรัส  มงคลมะไฟ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ      

1.10นางนภาภรณ์  ทาโยธ ี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.11นางศิริลักษณ์  ทองบุ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.12นายชาคริต  เดชโยธิน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.13 นางวนิดา  สาพิมาน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.14 นางกิติกานต์  สารมาคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
1.15 นางมัทนา รัตนพลแสน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2.1 คณะกรรมการประเมินสายชั้นปฐมวัย 

  นางกิติกานต์  สารมาคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร ์หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย  กรรมการ 
  นางวงเดือน  นิสยันต ์  รองหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย  กรรมการและเลขานุการ  
     
           2.2 คณะกรรมการประเมินสายชั้นประถมศึกษาปีที่  1 



 
 

   นางสาวจันทร์ธิวา โสภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นายบัณฑิต  ลอยคลัง  หัวหน้าสายชั้น ป.1  กรรมการ 
  นางนิตยา คำหารพล  รองหัวหน้าสายชั้น ป.1  กรรมการและเลขานุการ 
           2.3  คณะกรรมการประเมินสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
   นางกิติกานต์  สารมาคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา  หัวหน้าสายชั้น ป.2  กรรมการ 
   นางสุภาวดี  หัดที  รองหัวหน้าสายชั้น ป.2  กรรมการและเลขานุการ 
   2.4 คณะกรรมการประเมินสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
   นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   นางยุวภาวดี คำบุญเรือง  หัวหน้าสายชั้น ป.3  กรรมการ 
   นางมยุรีย์ สีเฉลียว            รองหัวหน้าสายชั้น ป.3            กรรมการและเลขานกุาร 
 2.5  คณะกรรมการประเมินสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
   นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   นายจำรัส  มงคลมะไฟ               หัวหน้าสายชั้น ป.4  กรรมการ 
   นางวัลลภา  แก้วนะรา   รองหัวหน้าสายชั้น ป.4  กรรมการและเลขานุการ 
 2.6  คณะกรรมการประเมินสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   นางสาวจันทร์ธิวา โสภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   นางนภาภรณ์  ทาโยธ ี  หัวหน้าสายชั้น ป.5  กรรมการ 
   นางเรวดี  ภูถาวร   รองหัวหน้าสายชั้น ป.5  กรรมการและเลขานุการ 
 2.7  คณะกรรมการประเมินสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   นางธนัตถ์พร  โคจรานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   นางศิริลักษณ์  ทองบุ  หัวหน้าสายชั้น ป.6  กรรมการ 
   นายไตรวัสส์  บุญหล้า                รองหัวหน้าสายชั้น ป.6  กรรมการและเลขานุการ 
 2.8  คณะกรรมการประเมินสายชั้นมัธยมศึกษา 
   นางธนัตถ์พร  โคจรานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   นายชาคริต  เดชโยธิน  หัวหน้าสายชั้นมธัยมศึกษา กรรมการ 
   พ.อ.อ.เสมอ  มะปัญญา  รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 9.  

2.9 คณะกรรมการประเมินสายชั้น MEP 
  นายสมยศ พรเพ็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นางวนิดา  สาพิมาน  หัวหน้าสายชั้น MEP  กรรมการ   
                     นางสาวอรอนงค์  รินทะลกึ รองหัวหน้าสายชั้น MEP  กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 1)  ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ถึงวันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2565  และคาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-31  มีนาคม  พ.ศ. 2565  ของ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำตามที่ได้รับมอบหมาย  ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่  9 มีนาคม พ.ศ.  2564 
          2)  นำผลการประเมนิเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู  เพื่อพิจารณาผลการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงานหรือปรับ
คะแนนผลการประเมินอีกครั้ง  ก่อนประกาศผลการประเมินและนำผลการประเมินที่ได้พิจารณาแล้วเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลกูจ้างประจำ ต่อไป 



 
 

 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความยุติธรรม  เปิดเผย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  

และยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
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      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 

 คำสั่งโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
                                                         ที่      / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31  มีนาคม 2565) 

 .................................................... 
       ด้วยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพฯ ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/3143 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1  เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งต้ังข้าราชการ
ครูเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที ่1  ดังนี ้
 1. นายสมยศ พรเพ็ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางธนัตถ์พร  โคจรานนท ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวจันทร์ธิวา โสภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์  หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย กรรมการ 
6. นายบัณฑิต  ลอยคลัง   หัวหน้าสายชั้น ป.1 กรรมการ 

 7. นางรวงทอง เนื่องมัจฉา   หัวหน้าสายชั้น ป.2 กรรมการ 
 8. นายจำรัส มงคลมะไฟ   หัวหน้าสายชั้น ป.4 กรรมการ 
           9. นางนภาภรณ์  ทาโยธ ี   หัวหน้าสายชั้น ป.5 กรรมการ 
  10. นางศิริลักษณ์  ทองบุ   หัวหน้าสายชั้น ป.6 กรรมการ 
 11.นายชาคริต เดชโยธิน            หัวหนา้สายมัธยมศึกษา กรรมการ 
           12.นางวนิดา  สาพิมาน   หัวหน้าสายชั้น MEP กรรมการ   
 13.นางกิติกานต์ สารมาคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 14.นางมัทนา รัตนพลแสน  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ดำเนินการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 ถงึ  วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2565  ของ
ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

2) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ประเมินผลการปฏบิัติงานฯ ให้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด 
          3)  พิจารณาผลการปฏิบัติงานประกอบข้อมูลการลงเวลา พฤติกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่  
ความประพฤติ การมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อพิจารณาอ่ืน ๆ แล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อผู้บังคับบัญชา  
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4)  นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ของโรงเรียนอนุบาล 

มหาสารคาม  เพื่อพิจารณาผลการประเมินหรือปรับคะแนนผลการประเมินอีกครั้ง  ก่อนประกาศผลการ 
ประเมินและนำผลการประเมนิที่ได้พิจารณาแล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจำ ต่อไป 
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และยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    2    เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 

      สั่ง  ณ  วันที ่   2   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.   2565 
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    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 


