
หน้าท่ี 1 

ค ำสั่งโรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 
ที ่172/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรบริหำรจัดกำร ด้วย Google App Script  

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

ด้วยสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน พัฒนาครูและบุคลากรให้น าแพลตฟอร์ม
และAppication ต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ มาใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทางการศึกษา บรรลุตามวัตถุประลงค์และมาตรฐานตัวชี้วัด ทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการดังกล่าว งาน
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จึงจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ด้วย Google App Script ขึ้น ในวันที่ 
27 มิถุนายน 2565  เวลา 12.30 น – 17.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร
หน้าที่  อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และพัฒนา

ประกอบด้วย 
นายสง่า  นาวารัตน์  ประธานกรรมการ 
นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ  รองประธานกรรมการ 
นายศรชัย  โชต ิ กรรมการ 
นางวันดี  แป้นสุข ฮอฟสตาด กรรมการ 
นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
นายอรุณ  ไชยวรรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน
หน้าที ่ วางแผน ก ากับดูแล ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวก ในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ ประกอบด้วย 
นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์ ประธานกรรมการ 
นายธเนศ  หาญใจ  กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  หนูคง  กรรมการ 
นางอ้อมใจ  พังยาง  กรรมการ 
นายวรวุฒิ  ฐาปนภาคย ์ กรรมการ 
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นางทรงศรี  นาคินทร์ กรรมการ 
นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ กรรมการ 
นางสาวเบญจพร  ย่านวารี กรรมการ 
นายอรุณ  ไชยวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
หน้าที่  อ านวยความสะดวกจัดห้องคอมพิวเตอร์ 2  และระบบอินเตอร์เน็ต ส าหรับการอบรมประกอบด้วย 

นายธเนศ  หาญใจ  ประธานกรรมการ 
นายภัททิยะ  จันทร์อุดม  กรรมการ 
นายเดชา  หนูมณี  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรี ณทรัช  อิสสระวัฒนะพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิทยำกร
หน้าที่  วางแผนการจัดท าหลักสูตร เอกสารประกอบการอบรม  และร่วมเป็นวิทยากร  ประกอบด้วย 

นายอรุณ  ไชยวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นายธเนศ  หาญใจ  กรรมการ 
นางสาวเบญจพร  ย่านวารี กรรมการ 
นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม
หน้าที่  เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ด้วย Google 

App Script ในวันที่ ๒7 มิถุนายน 2565  เวลา 12.30 น.- 17.00 น. ตามตารางการอบรม ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 5 ชั้น 4 ประกอบด้วย 

นางอ้อมใจ  พังยาง 
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบ ารุง 
นางสาวนันทาศิริ  ระวังวงศ์ 
นางสาวพิมพา  แก้วจ านงค์ 
นางอินทิรา  วัชรศิริ 
นางสาวแซมบุปผา บัณทิต 
นายนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ 
นางสาวเพ็ญศรี  รักษ์ธรรม 
นายคมสันติ  คงเส้ง 
นายวิทยา  ชุมหล่อ 
นายขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ 
นางสาววาณี บุญพิศ 
นางสาวชุติมา  ค าแก้ว 
นายอภิรักษ์  ขนอม 
นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ 
นางอุดมลักษณ์  เรืองนิ่ม 
นางสาวกนกวรรณ  ลีพรหมมา 
นางสาวกวิสรา  เพชรฤทธิ์ 
นางกาญจนา  คงเกิด 
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นางสาวอุไรวรรณ  จันทร 
นางวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ 
นางฐายิกา  บัวผัน 
นายสุภาพ  มั่นวงศ์ 
นางบุษบา  มณีโชติ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ   ช่วยนาค 
นายวรวุฒิ  ฐาปนภาคย ์
นางรติกร  เส้งสุ้น 
นายสุทธิพงค์  วงศ์พิพันธ์ 
นางทิพากร  นาเจริญ 
นางชญานิศ    คงหอม 
นางขวัญกมล  จันทระคูณ 
นางสุชาดา  สุขแก้ว 
นางจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ 
นางกฤติยา  หนูวุ่น 
นางสุรีพร  ทองนุ่น 
นางสัจจา  ศิริวงษ์ 
นางสุพิศ  บุญฤทธิ์ 
นางสุดใจ  วิเศษสิงห์ 
นางนุสรณ์  จิตพิทักษ์ 
นางชญาณดา  ชญาคุณนันท์ 
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ 
นางสาวปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ 
นางขวัญกมล  จันทระคูณ 
นางวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ 
นางทรงศรี  นาคินทร์ 
นางสาววรรณวรัตม์  นราพงศ์ 
นางวรรณา  คงแป้น 
นางสาวฟริตตี  นุ้ยสมาด 
นางสาวกรรณิการณ์  ทวีรัตน์ 
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน   
หน้าที่  จัดท าบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 

นางสาวอรวรรณ  หนูคง   ประธานกรรมการ 
นางอ้อมใจ  พังยาง    กรรมการ 
นางสาวนภัทรจิรัสช์  น านาผล  กรรมการ 
นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ   กรรมการและเลขานุการ 
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7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน   
หน้าที่  ประสานงาน อ านวยความสะดวกการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 

นายวรวุฒิ  ฐาปนภาคย ์   ประธานกรรมการ 
นางเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์  กรรมการ 
นางจิรนันท์  ทองขาวบัว   กรรมการและเลขานุการ 
 

8.  คณะกรรมกำรฝ่ำย อำหำรว่ำง   
หน้าที่ วางแผนการจัดเตรียมอาหารว่าง ให้บริการกับผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 

นางทรงศรี  นาคินทร์   ประธานกรรมการ 
นางวิภาพร  แก้วก าเหนิด   กรรมการ 
นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ   กรรมการ 
นางสาวเบญจพร  ย่านว่ารี   กรรมการและเลขานุการ 

 

9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประมวลผล   
หน้าที่ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการพัฒนา ให้กับโรงเรียนทราบต่อไป ประกอบด้วย 

นายอรุณ  ไชยวรรณ์    ประธานกรรมการ 
นางสาวเบญจพร  ย่านวารี   กรรมการ 
นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่
นักเรียนและโรงเรียนสืบไป 

 

สั่ง ณ วันที่  21  มิถุนายน   2565 
 
 
 
 

 (นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์) 
 รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
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ตำรำงกำรอบรม หลักสูตรอบรมปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรด้วย Google App Script 
โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 

วันจันทร์ที่  27  มิถุนำยน  2565  
ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 

 

           เวลา              
   วัน 

12.00 น. - 12.30 น. 12.30 น.-13.00 น. 13.00 น.- 14.30 น. 14.30 น.- 
14.45 น. 

14.45 น.- 
17.00 น. 

27 
มิถุนายน 
2565 

ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน 

การใช้ Google Drive 
 
 
 
 
   คณะวิทยากรทุกท่าน 

การใช้ Google App 
Script ส าหรับท า
แบบทดสอบและส่งเกียรติ
บัตรผ่าน Email 

 
   คณะวิทยากรทุกท่าน 

พัก 
รับประทาน 
อาหารว่าง 

การใช้ Google App 
Script ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลและการตอบกลับ
ผ่าน Email 

 
   คณะวิทยากรทุกท่าน 

 
ตารางการอบรมและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม 

 

 


