
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 
ที ่ 1/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมกำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วย Canva for Education 
....................................................................................  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช                 
มีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ครูผู้สอนจึงต้องน าสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพลงสู่ห้องเรียน                 
ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เล็งเห็นความส าคัญการจัดท าสื่อการเรียนรู้บนเครือข่าย  
อินเทอร์เน็ต เพ่ือน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับบริบท จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม
การพัฒนาสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ด้วย Canva for Education ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.00 
- 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 5  ชั้น 4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย เพ่ือให้การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่อเพ่ือการจัด              
การเรียนรู้ ด้วย Canva for Education ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 นายสง่า  นาวารัตน์   ประธานกรรมการ 
 นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์  กรรมการ 
 นายศรชัย  โชติ    กรรมการ 
 นางวันดี  แป้นสุข  ฮอฟสตาด  กรรมการ 
 นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ   กรรมการและเลขานุการ 
. 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่วางแผน เตรียมงาน และด าเนินการในกิจกรรมฝึกอบรม                 
การพัฒนาสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ด้วย Canva for Education ประกอบด้วย 

   นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ   ประธานกรรมการ 
   นายอรุณ  ไชยวรรณ์   กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์  กรรมการ 
   นายเดชา  หนูมณ ี   กรรมการ 
   นางวิภาพร  แก้วก าเหนิด   กรรมการ 
   นางวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์  กรรมการ 
   นายภัททิยะ  จันทร์อุดม   กรรมการ 
    
 



 
 

   นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ  กรรมการ 
   นายธเนศ  หาญใจ   กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวเบญจพร  ย่านวารี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

3. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน มีหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียนให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรม 
ประกอบด้วย 

   นางวิภาพร  แก้วก าเหนิด   ประธานกรรมการ 
  นางวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์  กรรมการ 
  นางสาวเบญจพร  ย่านวารี  กรรมการ 
  นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
 

4. คณะวิทยำกรด ำเนินกำรอบรม มีหน้าที่ จัดท าเอกสารประกอบการอบรมและด าเนินการอบรม
ตามก าหนดการของโครงการ ประกอบด้วย 

  นายธเนศ  หาญใจ   ประธานกรรมการ 
  นายอรุณ  ไชยวรรณ์   กรรมการ 
   นางวิภาพร  แก้วก าเหนิด   กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์  กรรมการ 
   นายภัททิยะ  จันทร์อุดม   กรรมการ 
  นายเดชา  หนูมณี   กรรมการ 
  นางวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์  กรรมการ 
  นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ  กรรมการ 
  นางสาวเบญจพร  ย่านวารี  กรรมการและเลขานุการ   
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าที ่ท าเอกสารยืมเงิน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 
และล้างบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ประกอบด้วย 

   นางจิรนันท์  ทองขาวบัว   ประธานกรรมการ 
   นายวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์   กรรมการ 
   นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ  กรรมการ 
   นางสาวเบญจพร  ย่านวารี  กรรมการและเลขานุการ  
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่  มีหน้าที ่จัดเตรียมสถานที่ และสื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
กิจกรรมอบรม ประกอบด้วย 

   นายธเนศ  หาญใจ   ประธานกรรมการ 
   นายอรุณ  ไชยวรรณ์   กรรมการ   
   นายเดชา  หนูมณ ี   กรรมการ 
   นายภัททิยะ  จันทร์อุดม   กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 



 
 

 
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย 

  นางสาวเบญจพร  ย่านวารี  ประธานกรรมการ 
   นางวิภาพร  แก้วก าเหนิด   กรรมการ  
   ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์  กรรมการ 
   นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ  กรรมการและเลขานุการ  
  

8. คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร มีหน้าที่จัดท าเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม  ประกอบด้วย 
  นายธเนศ  หาญใจ   ประธานกรรมการ 
  นายอรุณ  ไชยวรรณ์   กรรมการ 
  นายเดชา  หนูมณ ี   กรรมการ 
  นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ  กรรมการ 

 นางสาวเบญจพร  ย่านวารี  กรรมการและเลขานุการ  
  

9. คณะกรรมกำรประเมินผลและจัดท ำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรอบรม มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล
จากผู้เข้าอบรม ถ่ายภาพระหว่างการอบรม ประกอบด้วย 

   นางสาวเบญจพร  ย่านวารี  ประธานกรรมการ 
   นายอรุณ  ไชยวรรณ์   กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์  กรรมการ 
   นายภัททิยะ  จันทร์อุดม   กรรมการ  
   นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
 

10. ผู้เข้ำร่วมกำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วย Canva for Education 
ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 5  ชั้น 4  
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

   นางวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ 
นางสาวฐศุภากร  ทิมจร 
นางจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ 
นางสุชาดา  สุขแก้ว 
นางขัตติยา  เจนการ 
นางสาวเอกมัย  ไกรเกตุ 
นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ 
นางสาวพัชรี  ปานอุดม 
นางสาวสุพร  ศรีชาเยศ 
นายจ านงค์  ซ้ายหุย 
นางทรงศรี  นาคินทร์ 
นางสาวพิมพา  แก้วจ านงค์ 
นางสาวขวัญฤทัย  ถาวรรัตน์ 



 
 

นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์ 
นางฐายิกา   บัวผัน 
นางอรัญญา  สังเส้ง 
นางสาวสุดที่รัก   สัญพิบูลย์ 
นายนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ 
นางกฤติยา  หนูวุ่น 
นางธมลพรรณ   เดชนุ่น 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค 
นางนุสรณ์  จิตพิทักษ์ 
นางสาวจุฑามาศ  ลาชโรจน์ 
นายภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ 
นางชญานิศ  คงหอม 
นางสาวอรวรรณ  หนูคง 
นางผาสุข  ถาวร 
นางสุจินันท์  ศรีเมือง 
ว่าที่ร้อยตรีจัตุพงศ์  ศุภศร ี
นางมารศรี  ศรีไชย 

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนสืบไป 
         
  สั่ง ณ วันที่ 7  มกราคม  พ.ศ.2565 
   

 
 (นายสง่า  นาวารัตน์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

  
  

 
 
 
 
 
  


