
 
คําส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ท่ี  40 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและการอบรมนักเรียน  
ในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

---------------------------- 
 

 ตามท่ีโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ไดจัดทําโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภายใตโครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ในโครงการ การจัดการศึกษา

เพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมท่ี 2 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 8 ศูนย ซ่ึงจะมีการเปดศูนยการเรียนรูและจัดการอบรมใหกับนักเรียน ในวันท่ี  

25 กุมภาพันธ 2564  

 เพ่ือใหการจัดกิจกรรมดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  

อาศัยอํานาจตามมาตราท่ี ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 

๒๕๔๖ จึงขอแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

  ๑.๑  นายไพบูลย เขียนประเสริฐ ประธานกรรมการอํานวยการ 

  ๑.2 นางชลดา สมัครเกษตรการ รองประธานกรรมการ 

  1.3 นายชัยฤทธิ์ สงฉิม กรรมการ 

  1.4 สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน กรรมการ 

  1.5 นางสาวเกสรี แจมสกุล กรรมการ 

  ๑.7 นายอนิรทุธ พูนวิวัฒน กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี   อํานวยการใหคําปรึกษา แนะนํา และควบคุมดูแลใหการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความ

เรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 

  ๒.๑  นางชลดา สมัครเกษตรการ ประธานกรรมการ 

  2.2 นางสาวอโนชา เกษกรณ กรรมการ 

  2.3 นางสาวปยะดา แสงมณี กรรมการ 

  2.4 นายวานิช ยาเพ็ชนอย กรรมการ 

  2.5 นายภราดร บัวปอน กรรมการ 

  2.6 นางสาวศิรินันท สิมากร กรรมการ 

  2.7 นางสาวรัตนาภรณ ดิษฐทอง กรรมการ 

  ๒.8 นางสาวกัญญณัฐ พงษธนวัฒน กรรมการ 

  ๒.9 นายอนิรทุธ พูนวิวัฒน กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    ๑. วางแผน ประสานงาน และดําเนินการอบรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

   ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๓. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี 

  3.1 นายภราดร บัวปอน ประธานกรรมการ 

  3.2 นางทองเริ่ม เหลากสิกิจ กรรมการ 

  3.3 นายประเสรฐิ อยูเกษม กรรมการ 
  3.4 นางกนกวรรณ โตปยะ กรรมการ 

  3.5 นายพิเชษฐ อันเตวาสิก กรรมการ 

  3.6 นายเกรียงศักดิ์ จีนเหียน กรรมการ 

  3.7 นายประจวบ แรงเขตกรรม กรรมการ 

  3.8 นายสมบัติ ดาราแจง กรรมการ 
  3.9 นายพินิจ หม่ันเกตุ กรรมการ 

  มีหนาท่ี  ๑. จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๒. จัดทําแบบรับรายงานตัวการเขารับการอบรมสําหรับผูเขารับการอบรมและวิทยากร 

   3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. คณะวิทยากรประจําศูนยการเรียนรู 
  4.1 นางสาวศิรินันท  สิมากร วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 1 
  4.2 นางสาวบุษยาภรณ สินน้ําคํา วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 1 
  4.3 นางสาวกัญญณัฐ พงษธนวัฒน วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 2 
  4.4 นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 2 
  4.5 นางสาวอโนชา เกษกรณ วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 3 
  4.6 นายศุภชัย พุมขจร วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 3 
  4.7 นางสาววิภา กุมุท วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 4 
  4.8 นายภราดร บัวปอน วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 5 
  4.9 วาท่ี ร.ต.ฉัตรมงคล โพธิ์งาม วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 5 
  4.10 นายวานิช ยาเพ็ชรนอย วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 6 
  4.11 นายปริวัตร ศรสุรินทร วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 6 
  4.12 นางสาวปยะดา แสงมณี วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 7 
  4.13 นางทัศนีย เพ่ิมภาค วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 7 
  4.14 นางสาวรัตนาภรณ ดิษฐทอง วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 8 
  4.15 นายวิรัตน ทรัพยบญุธรรม วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 8 

   มีหนาท่ี    ๑. ใหความรูกับผูเขารับการอบรมและจัดกิจกรรมการอบรมประจําศูนยการเรียนรู 

   2. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ 

  5.1 นายปริวัตร ศรสุรินทร ประธานกรรมการ 

  5.2 นายภูวดล สายสุวรรณ กรรมการ 

  5.3 นางสาวมาลินี เกศธนากร กรรมการและเลขานุการ 

   มีหนาท่ี    ๑. ถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดการอบรม 

   ๒. จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอรใหพรอมใชงาน 

   ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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6. คณะกรรมการฝายพิธีการ 

  6.๑  นายวานิช   ยาเพ็ชรนอย ประธานกรรมการ 

  6.2 นางสาวอรวรรณ ธวัชวงษ กรรมการ 
  6.3 นายปยะวัฒน เฉลิมวุฒิกุล กรรมการและขานุการ 

 มีหนาท่ี    ๑. จัดทําคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดและคํากลาวปด 

   ๒. ดําเนินการตามตารางปฏิบัติกิจกรรมใหเปนไปตามข้ันตอน 

   ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. คณะกรรมการฝายอาหารวางและเครื่องดื่ม 

  7.1 นางสาวศิรินันท สิมากร ประธานกรรมการ 

  7.2  นางสาวอโนชา เกษกรณ กรรมการ 

  7.3 นางทัศนีย เพ่ิมภาค กรรมการ 

  7.4 นางบุษยาภรณ สินน้ําคํา กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    ๑. ประสานงานฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่มใหแกวิทยากร
       และผูเขารับการอบรม 

   ๒. จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มแกวิทยากรและผูเขารับการอบรมฯ อยางเพียงพอ 

    และเหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับ  

   ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสด ุ

  8.1 นางสาวเกสร ี แจมสกุล ประธานกรรมการ 

  8.2 นางสาวกัญญาณัฐ พงษฐณวัฒน กรรมการ 
  8.3 นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร กรรมการ 
  8.4 นางสาวหทัยรัตน โพธิ์มวง กรรมการ  
  8.5 นางสาวญานิดา สรอยสุวรรณ กรรมการ 
  8.6 นางสาวศิริรัตน อภิญญานุวัฒน กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    ๑. เตรียมเงินสํารอง ควบคุมคาใชจายในการดําเนินการอบรมฯ ใหเปนไปตามโครงการฯ 

   ๒. แนะนํา อํานวยความสะดวกในการเบิกจายและประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุใน
       การอบรม 

   ๓. สรุปรายรับ-รายจาย หลังเสร็จกิจกรรมใหฝายบริหารและคณะครูทราบ  

   ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9. ผูเขารับการอบรม 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/6 – 4/7  จํานวน 66 คน  
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๑0. คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทําเลมรายงาน 

  10.1 นางสาวนริศรา  ตรีสังข ประธานกรรมการ 

  10.2 นางสาวเกสรี  แจมสกุล กรรมการ 

  10.3 นายอนิรทุธ  พูนวิวัฒน กรรมการ 

  10.4 นายปริวัตร  ศรสุรินทร กรรมการ 

  10.5 นางสาววริษา ทรัพยสําราญ กรรมการ 

  10.6 นางสาววิไลพร วงษมี กรรมการ 

  10.7 นายภูมิศักดิ์ คงจันทร กรรมการและเลขานุการ 

 

 มีหนาท่ี    ๑. จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม  
   ๒. รวบรวมเอกสาร ขอมูล รูปถาย แบบประเมินผลเพ่ือจัดทํารายงานสรุปจํานวน 4 เลม 
       เพ่ือเสนอตอผูบริหารและสรุปสงศูนยวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
       รับทราบ 

   ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทุกทาน ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง 
ความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเอง นักเรียน และโรงเรียน ท้ังนี้หากเกิดปญหา อุปสรรค  
ในการปฏิบัติงาน ขอใหรายงานตอฝายอํานวยการทราบ เพ่ือจักรวมกันแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 

   สั่ง  ณ  วันท่ี 24  กุมภาพันธ  พุทธศักราช  ๒๕64 

 
 
 
 

      (นางชลดา  สมัครเกษตรการ) 
      รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 
 

  



 

 

รายช่ือคณะวิทยากร 

การอบรมนักเรียนในการเปดศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
 

 
  1. นางสาวศิรินันท  สิมากร วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 1 
  2. นางสาวบุษยาภรณ สินน้ําคํา วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 1 
  3. นางสาวกัญญณัฐ พงษธนวัฒน วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 2 
  4. นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 2 
  5. นางสาวอโนชา เกษกรณ วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 3 
  6. นายศุภชัย พุมขจร วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 3 
  7. นางสาววิภา กุมุท วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 4 
  8. นายภราดร บัวปอน วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 5 
  9. วาท่ี ร.ต.ฉัตรมงคล โพธิ์งาม วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 5 
  10. นายวานิช ยาเพ็ชรนอย วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 6 
  11. นายปริวัตร ศรสุรินทร วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 6 
  12. นางสาวปยะดา แสงมณี วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 7 
  13. นางทัศนีย เพ่ิมภาค วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 7 
  14. นางสาวรัตนาภรณ ดิษฐทอง วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 8 
  15. นายวิรัตน ทรัพยบญุธรรม วิทยากรฐานการเรียนรูท่ี 8 

 

   

 

  



 

ตารางการจัดกิจกรรม การอบรมและเปดศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

วันพฤหัสบดี ท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 

----------------- 
วันจันทรท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 
 08.30 - 09.00 น. พิธีการเปดศูนยการเรียนรู  
 09.00 – 12.00 น. ฐานการเรียนรูท่ี 1 ไขเปยะ จิบชา วิทยากรประจําฐาน  

1. นางสาวศิรินันท สิมากร 2. นางบุษยาภรณ สินน้ําคํา 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 บัญชีครัวเรือน วิทยากรประจําฐาน  
   1. นางสาวกัญญณัฐ พงษธนวัฒน 2. นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 สบูชาใบขาว วิทยากรประจําฐาน  
1. นางสาวอโนชา เกษกรณ 2. นายศุภชัย พุมขจร 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 น้ําสมควันไม วิทยากรประจําฐาน  
1. นางสาววิภา กุมุท 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 อิฐทํามือ วิทยากรประจําฐาน  
1. นายภราดร  บัวปอน  2. วาท่ี ร.ต.ฉัตรมงคล โพธิ์งาม 

ฐานการเรียนรูท่ี 6 ฟางรักษโลก วิทยากรประจําฐาน  
1. นายวานิช ยาเพ็ชรนอย 2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร 
ฐานการเรียนรูท่ี 7 ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วิทยากรประจําฐาน  
1. นางสาวปยะดา แสงมณี  2. นางทัศนีย  เพ่ิมภาค 

ฐานการเรียนรูท่ี 8 หองเรียนชายทุง วิทยากรประจําฐาน  
1. นางสาวรัตนาภรณ ดิษฐทอง  2. นายวิรัตน ทรัพยบุญธรรม 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 – ฐานการเรียนรูท่ี 8   

จัดอบรมกิจกรรมตามฐานการเรียนรูใหกับนักเรียน ฐานละ 40 นาที 
 11.10 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.50 น. จัดอบรมกิจกรรมตามฐานการเรียนรูใหกับนักเรียน ฐานละ 40 นาที 

 

• หมายเหตุ 
09.00 – 09.40 น. กิจกรรมอบรมฐานการเรียนรูรอบท่ี 1 

09.40 – 10.20 น. กิจกรรมอบรมฐานการเรียนรูรอบท่ี 2 

10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 11.10 น. กิจกรรมอบรมฐานการเรียนรูรอบท่ี 3 

11.10 – 11.50 น. กิจกรรมอบรมฐานการเรียนรูรอบท่ี 4 

11.50 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 13.40 น. กิจกรรมอบรมฐานการเรียนรูรอบท่ี 5 

13.40 – 14.20 น. กิจกรรมอบรมฐานการเรียนรูรอบท่ี 6 

14.20 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.30 – 15.10 น. กิจกรรมอบรมฐานการเรียนรูรอบท่ี 7 

15.10 – 15.50 น. กิจกรรมอบรมฐานการเรียนรูรอบท่ี 8 

เวลาอาจปรับตามความเหมาะสมของกิจกรรม 

 นักเรียนชั้น ม.4/6 – ม.4/7 


