
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
                           เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพฒันาสมรรถนะครู 
                                  ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับมัธยมศึกษา 

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

              ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ (Computing science)   
ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจ านวน ๔๒ โรงเรียน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนโครงการและเป้าหมายท่ีก าหนด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ 
          เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสง ค์
ของ โครงการ ฉะนั้น จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา ๒๔ แห่งระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ในวันท่ี๑๖และ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ 
ห้องประชุมอัมพวัน  โรงเรียนสิงห์บุรี ดังนี้ 
 
๑.คณะกรรมการอ านวยการ 

๑) นายธวัช แซ่ฮ่ า   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี 
                                          การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕                   ประธานกรรมการ 

                                                        
 ๒) นายชูเกียรติ บุญรอด   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี 
     การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕             กรรมการ 
 ๓) นายปราโมทย์ เจริญสลุง        ประธานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
                                                    ประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา            กรรมการ 
 ๔) นายเผด็จ  สุพันธนา  ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
                                                    ผู้ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ.ชัยนาท กรรมการ 
          ๕) นายสิปนนท์  คงอิ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาล 
                                                    ผู้ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ.ลพบุรี กรรมการ 
          ๖) นายสุเทพ  สังข์วิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 
                                                    ผู้ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ.อ่างทอง กรรมการ 
 

/๗) นายวิชาญ 



หน้าท่ี ๒ 
 

          ๗) นายวิชาญ  การะเกตุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
                                                    ผู้ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ.สิงห์บุรี กรรมการ 
          ๘) นางนันทพร มั่นทัพ           ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๕      กรรมการและเลขานุการ 

๙) นายธงชัย  ศรีทา  ศึกษานิเทศก์ สพม.๕         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกเพื่อให้การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับมัธยมศึกษา ส าเร็จเรียบร้อย รวมถึงการร่วมแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงาน 

 

๒.คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑) นายชูเกียรติ บุญรอด   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี 
        การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางนันทพร มั่นทัพ    ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๕    กรรมการ 

๓) นางชิวาภรณ์ รัตนศีล   ศึกษานิเทศก์ สพม.๕    กรรมการ 
 ๔) นางหัทยา เข็มเพ็ชร์    ศึกษานิเทศก์ สพม.๕    กรรมการ 

๕) นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ   ศึกษานิเทศก์ สพม.๕    กรรมการ 
          ๖) นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์  ศึกษานิเทศก์ สพม.๕    กรรมการ 

๗) นางจตุพร บรรจงแก้ว   ศึกษานิเทศก์ สพม.๕    กรรมการ 
๘) นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน  ศึกษานิเทศก์ สพม.๕    กรรมการ 
๙) นายธงชัย  ศรีทา                 ศึกษานิเทศก์ สพม.๕     กรรมการและเลขานุการ 
๑๐) นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน  ศึกษานิเทศก์ สพม.๕  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑) นางสาวนันท์นภัส ปลิวมา  พนักงานธุรการ สพม.๕  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
            วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด าเนินการจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

   สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับมัธยมศึกษา ให้ส าเร็จเรียบร้อย  
 
๓.คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

๑) นางสุรางค์   นกสี  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.๕   ประธานกรรมการ 
๒)  นางปาณิสรา ตุลพันธุ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ            กรรมการ 
๓) นางสาวสุนิสา ปัจฉิม  ลูกจ้างช่ัวคราว สพม.๕              กรรมการ 
๔) นางสาวปิยพร สุขปรีดา  ลูกจ้างช่ัวคราว สพม.๕              กรรมการ 
๕) นางสาวจุฑาภรณ์ อินท้วม  ลูกจ้างช่ัวคราว สพม.๕              กรรมการ 
๖) นางนันทพร มั่นทัพ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ       กรรมการและเลขานุการ 
๗) นายธงชัย  ศรีทา                   ศึกษานิเทศก์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘) นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน     ศึกษานิเทศก์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ การอบรมให้เป็นไปด้วย 
             ความเรียบร้อย  โปร่งใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม 
 
 



/๔) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การบันทึกภาพและ ICT 
หน้าท่ี ๓ 

 
๔.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การบันทึกภาพและ ICT 
 ๑) นายศรันย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ           ประธานกรรมการ
 ๒) นายธนกฤต  งามข า             ครูโรงเรียนสิงห์บุรี             กรรมการ 

๓) นายเอกรินทร ศุภนคร          เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี    ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินพิธีการ จัดเตรียมบันทึกภาพถ่าย และส่ือด้าน ICT. ในวันประชุม 
              ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  

๑) นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน  ศึกษานิเทศก์ สพม.๕   ประธานกรรมการ  
๒) นายธงชัย ศรีทา   ศึกษานิเทศก์ สพม.๕          กรรมการ 
๓) นางจตุพร บรรจงแก้ว   ศึกษานิเทศก์ สพม.๕          กรรมการ 
๔) นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ  ศึกษานิเทศก์ สพม.๕          กรรมการ 
๕) นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน  ศึกษานิเทศก์ สพม.๕  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖) นางสาวนันท์นภัส ปลิวมา   พนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าท่ี จัดเตรียมรายช่ือผู้เข้าอบรม และรับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 
 
๖. กรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๑) นายปรีชา  มีชัย                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์บุรี    ประธานกรรมการ  
           ๒) นายศรัณยฤทธิ์ กลอมปญญา         อ านวยการกลุ่มไอซีที สพม.เขต.๕             กรรมการ 

๓) นายเอกรินทร ศุภนคร           เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร์ สพม.เขต.๕          กรรมการ 
๔) นายปรีชา  เทศทอง          ครูโรงเรียนสิงห์บุร ี                              กรรมการ 
๕) นายบรรจบ  คล้ายมั่ง          ช่างระดับ ๓ โรงเรียนสิงห์บุรี          กรรมการ 
๖) นายธนกฤต  งามข า                      ครูโรงเรียนสิงห์บุรี              กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๗.วิทยากร 
 ๑) นายณัฐพล    บัวอุไร   ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 ๒) นายวิทูลย์     งามข า            ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม 
 ๓) นายวีรศักดิ์    จันทร์สุข  ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
 ๔) นางสาวอุษณีย์ น้อยศรี  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี 
 ๕) นายธงชัย ศรีทา   ศึกษานิเทศก์ สพม.๕ 
มีหน้าท่ี วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
          วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรกระบวนการ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ 
          อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม ของผู้เข้ารับการอบรม ให้เป็นไปด้วยความเรียนร้อย 
 
 
 
 



 
 
 
              ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ สืบไป 
              ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง   ณ   วันท่ี    ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  
 


