
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนวัดราชโอรส 

ท่ี  325 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “หลักสูตรฐานสมรรถนะ”  ในรูปแบบออนไลน์ ผา่นแอปพลิเคชัน zoom 

.................................................................................. 

ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดราชโอรส ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเ ข้าใจฐานความคิด          
ในการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาฐานสมรรถนะ 
การวัดและประเมินผล ซึ่งจัดการอบรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านแอปพลิเคชัน  zoom 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน ดังต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1.1 นายบญุชู  กล้าแข็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายอาทิตย ์ จิตรมั่น  รองผู้อำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายภัทรายุ  อยู่เจริญ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  1.4 นายชยุต  รำไพ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 

1.5 นายชวนชัย  วรรณสิทธ์ิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
        

หน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อใหก้ารดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
  2.1 นายชวนชัย  วรรณสิทธ์ิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2.2 นายอดุลย์             สุทธิแสน         ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
     2.3 นางมนสิชา  สุทธิแสน ครูชำนาญการพเิศษ  กรรมการ 
 2.4 นางจิราภา   ลิ้มศิรเิกียรติ  ครูชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
 2.5 นางสาวพัชรินทร ์ รุ่งสว่าง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 2.6 ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกลุ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 2.7 นายณัฐพล   นุตยางกูล  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
 2.8 นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม  ครูชํานาญการ    กรรมการ 

2.9 นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
2.10 นางสาววิชชุญา  สุเจตน์จิตต์  ครู    กรรมการ 

 2.11 นางรุ่งฤด ี  อภิชัยสุขสกุล ครู    กรรมการ 
 2.12 นางสาวสมาพร นาคแดง  ครู     กรรมการ 



 2.13 นายวชิระ  ตัง้ประสาทสุข ครู    กรรมการ 
 2.14 นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร ์ ครู    กรรมการ 
 2.15 นางสาวสุภัคษา     สรรพคุณ ครู    กรรมการ 
 2.16 นายตรัส   วงศ์แสนสี  ครู     กรรมการ 

2.17 นางสาววะราพร  วงศรีวอ   ครู     กรรมการ 
2.18 นางสาวธัญญาดา  คําลือ   ครู     กรรมการ 

 2.19 นางปภาวรินท์      วงษ์เกษ  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ  
 2.20 นายนพคุณ มีมานะ  ครู     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานกุาร 

2.21  นายจารุกิตต์ิ  ชินนะราช ครู     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานกุาร 
หน้าท่ี  วางแผน ดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรฐานสมรรถนะ”  
 

3. รายชื่อครผูู้เขา้อบรม   
3.1 นายสุระคม              กรรณรงค์ ครูเช่ียวชาญ กรรมการ 
3.2 นางสาวชัชชฎา          เอี่ยมสูงเนิน ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.3 นางมนสิชา              สุทธิแสน ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.4 นางจิราภา               ลิ้มศริเิกียรต ิ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.5 นางวรดา                 ศรีอ่อน ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.6 นายอดุลย์                สุทธิแสน ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.7 นางวิไล                   บุญญา ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.8 นางสาวกัญญภา        หลักเพ็ชร ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.9 นางฆฏนาวด ี            มะหะเลา ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.10 นางกาญจนา          ปรีดาศักดิ์ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.11 นางสาวฤดีวรรณ      มาดีกลุ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.12 นางสุวรรณา           พันธ์มา ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.13 นางสาวอทิตยา        ศรีน้อย ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
3.14 นางโสมศิริ             แฝงเมืองคุก ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.15 นางสาวพาณี          ดีสุขพร ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.16 นายเอกชัย             ณ ประสิทธ์ิ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.17 นางชาลิตา             บวรรับพร ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.18 นางสาวสุภาภรณ์     สุดแสวง ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.19 นางลักษ์ธเนตร        สุริยะเรอืงรัศม ี ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.20 นายมนัส               ประเสรฐิสวัสดิ ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.21 นางสาวยุวด ี          ว่องพิฑูรมานะชัย ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.22 นายศิวพงษ์            ไพรัตน์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.23 นายอมร                มาตะยา ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.24 นางสาวอรรฆภา      อ่อนน้อม ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.25 นายอนันต ์            ศรีบุญสุข ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.26 นายอรรถพล          บัวทอง ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.27 ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ    ยิ่งสกุล ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.28 ว่าที่ร้อยตรสีันติพร   ภู่สาย ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.29 นางสาวณิชาภา       ดอนกันหา ครูชำนาญการ กรรมการ 



3.30 นางปภาวรินท์         วงษ์เกษ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.31 นางอรสา               อินทุกานตะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.32 นางสาวปฐมาภรณ์   กรโสภา ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.33 นางสาวนภัสภรณ์     เกตทอง ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.34 นางสาวปทมุรัตน์     อาวุโสสกุล ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.35 นางสาวอุมาวด ี       อุ่นอบ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.36 นางสาวนุชนารถ      ภัทรเกียรติพงษ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.37 นางสุมิตรา             ดีมี ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.38 นายมงคล              มะเมียทอง ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.39 นางสาวสริิเพญ็        ชัยศิริมหามรกต ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.40 นายณัฐพล             นุตยางกูล ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.41 นางสาวชนานาถ      ปรีชาศิลป์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.42 ว่าที่ร.ต.หญิงพรทิพย์ การสมทบ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.43 นางสาวพัชรินทร์      รุ่งสว่าง ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.44 นายศุภชัย              กิ่งรัตน์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.45 นายศุภลักษณ์         สาธิตนาถ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.46 นางณัฐชนันท์พร      ลิปภานนท์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.47 นางสาวมนชนก       กระจ่างพุม่ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.48 นางสาวมนันยา       อำพันทอง ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.49 นางสาวปภาดา        อินวันนา ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.50 นางสาววรรณกร       สมบูรณ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.51 นางสาวนิภาภรณ์     พวงปัญญา ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.52 นางรุ่งฤดี               อภิชัยสุขสกุล ครู กรรมการ 
3.53 นางสาวหฤทัย         เปี้ยนสีทอง ครู กรรมการ 
3.54 นางสาวอัชฌาภรณ์   ตันติดำรงกุล ครู กรรมการ 
3.55 นายวีระวุธ             ทวิไชย ครู กรรมการ 
3.56 นางสาววิชชุญา       สุเจตน์จิตต์ ครู กรรมการ 
3.57 นางสาวสุณัฏฐา       อยู่เจริญ ครู กรรมการ 
3.58 นางสาววะราพร       วงศรีวอ ครู กรรมการ 
3.59 นายชนัสนันท์         เจริญเลิศเดชกุล ครู กรรมการ 
3.60 นางสาวกาญจนา      อรอินทร ์ ครู กรรมการ 
3.61 นายวรุฒ               ศรีพรม ครู กรรมการ 
3.62 นางสาวจุฑาภรณ์     งามสะพรั่ง ครู กรรมการ 
3.63 นางสาวสมาพร        นาคแดง ครู กรรมการ 
3.64 นายวิศรุต              ช่วยดำรงค์ ครู กรรมการ 
3.65 นายอภิมุข              จิตรพงษ์ ครู กรรมการ 
3.66 นางสาววรางค์รัตน์   จันทร์นิ่ม ครู กรรมการ 
3.67 นางสาวกัญญารัตน์   วงษ์พินิจ ครู กรรมการ 
3.68 นางสาวศรัญญา       บุญเสรญิ ครู กรรมการ 
3.69 นางสาวเสาวภา       กระสังข์ ครู กรรมการ 
3.70 นางสาวลักขณา       เกื้อแก้ว ครู กรรมการ 



3.71 นางสาวฐิติมา          ศรีศุภสันต์ ครู กรรมการ 
3.72 นายดุริยะเทพย์       โชควัฒนมงคล ครู กรรมการ 
3.73 นายนพคุณ            มีมานะ ครู กรรมการ 
3.74 นายกมนณพ           ขำด่อน ครู กรรมการ 
3.75 นางสาวปัณชญา      คำแก้ว ครู กรรมการ 
3.76 นายจารุกิตต์ิ           ชินนะราช ครู กรรมการ 
3.77 นายปกป้อง            อนุรักษ์ ครู กรรมการ 
3.78 นายนวพล             ศรีอำพันธ์ ครู กรรมการ 
3.79 นายนพดล             ขำกัน ครู กรรมการ 
3.80 นางปวัลยร์ัตน์         ตันสกุล ครู กรรมการ 
3.81 นางสาวปัทมวรรณ์    มาศิริ ครู กรรมการ 
3.82 นางสาวอรอนงค์      มุ่งหมาย ครู กรรมการ 
3.83 นายพัชรพล            ชลกาญจน ์ ครู กรรมการ 
3.84 นางสาวธันยธรณ์      ยิ่งกว่าชาติ ครู กรรมการ 
3.85 นายวชิระ              ตั้งประสาทสุข ครู กรรมการ 
3.86 นายธวัชชัย            เค้ามูล ครู กรรมการ 
3.87 นางสาวธัญญาดา     คำลือ ครู กรรมการ 
3.88 นายสุรนนท์            คงกระจง ครู กรรมการ 
3.89 นางสาวพัชรี           บุตรพรม ครู กรรมการ 
3.90 นางสาวธัญญพร      ชะอุ่มพันธ์ ครู กรรมการ 
3.91 ว่าที่ร้อยตรมีนตรี      ชูแสง ครู กรรมการ 
3.92 นางสาวทักษิณา      เกื้อสกลุ ครู กรรมการ 
3.93 นางสาวพิชญ์สริี       เข็มเงิน ครู กรรมการ 
3.94 นายสุภชัย              ปิ่นมณี ครู กรรมการ 
3.95 นางสาวอัญชนก       รอดริน ครู กรรมการ 
3.96 นางสาวทัศนีย ์        วงศ์สาม ครู กรรมการ 
3.97 นายอัสนี               สมิทธิชัยนนท์ ครู กรรมการ 
3.98 นายพีระพงษ์          ภูนามน ครู กรรมการ 
3.99 นายรัฐศักดิ์            มณเีนตร ครู กรรมการ 
3.100 นางสาววิภารัตน์    เขียวศาสตร์ ครู กรรมการ 
3.101 นางสาวสุชีรา        ชวาลพงษ์ ครู กรรมการ 
3.102 นางสาวยุพิน        เกษตรศิลป์ชัย ครู กรรมการ 
3.103 นายตรัส              วงศ์แสนส ี ครู กรรมการ 
3.104 นางสาวสุพรรษา    เหลืองออ่น ครู กรรมการ 
3.105 นางสาวแพลน       โปมิล ครู กรรมการ 
3.106 นางสาวติณพร      เจริญศิร ิ ครู กรรมการ 
3.107 นางสาวชนัญชิดา   ทองมูล ครู กรรมการ 
3.108 นางสาวรัชฎาพร    หาญมโน ครู กรรมการ 
3.109 นางสาวพิรุณทิพย์  กลมประโคน ครู กรรมการ 
3.110 นายนิคม             แสงสาม ครู กรรมการ 
3.111 นายฐิติ               แถมมี ครู กรรมการ 



3.112 นางสาวณัฐติกา     สาริกา ครู กรรมการ 
3.113 นางสาวสุภัคษา     สรรพคุณ ครู กรรมการ 
3.114 นายนพพร           แสงทอง ครู กรรมการ 
3.115 นายมานะ            พัฒนวิทยากุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.116 นางสาวนิตา          ยาเซ็ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.117 นางสาวจรีะประภา เชียงทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.118 นางสาวสุนสิา       โสตรทิพย ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.119 นางสาวจุฬาลกัษณ์ สุวรรณพานิช ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.120 นางกันต์ฤทัย        ลิมปิสวัสดิ ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.121 นางสาวสมุณฑา     จิรวานิชหิรัญ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.122 นายชูศักดิ์            สิทธิจันทร ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.123 นางสาวน้ำทิพย ์    ธูปหอม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.124 นางสาวสุดาลักษณ์ ปงแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.125 นางสาวนัยนา       แสนทวีสุข ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.126 นายปฏิภาณ         แจ้งสันเทียะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.127 นางสาวจุฬามณี     สุวรรณนุรักษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.128 นางสาวศิรินภา      ศิริยม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.129 นางสาววนิดา        บังจิต ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.130 นางสาวรัตนาภรณ์  ทอนศร ี ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.131 นางสาวศิรลิักษณ์   ขันอุระ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.132 นางสาวณิชา        แสงทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

หน้าท่ี 1. เข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด 
  2. ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน Zoom ในคอมพิวเตอรห์รือแทบ็เล็ต 
  3. ฝกึการใช้แอปพลเิคชัน Zoom (เพื่อการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย) 
4. คณะกรรมการฝา่ยพิธีกร 
  4.1 นายอรรถพล บัวทอง  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  4.2 นางสาวลักขณา      เกื้อแก้ว  ครู    กรรมการ 
  4.3 นายชูศักดิ์             สิทธิจันทร ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  4.2 นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี  เป็นพิธีกรดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 
5. คณะกรรมการการเงิน 
  5.1 นายอาทิตย ์  จิตรมั่น            รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  5.2 นางสาวปทมุรัตน์ อาวุโสสกลุ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
  5.3 นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง ครู    กรรมการ 
  5.4 นางกันต์ฤทัย ลิมปสิวัสดิ ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 1. ดำเนินการเบิก-จ่าย งบประมาณตามโครงการ 
  2.  ตรวจสอบเอกสารการเงินและสรุปผลการใช้งบประมาณ 
6. คณะกรรมการรับลงทะเบยีนผู้เข้ารบัการอบรม (ออนไลน์) 
  6.1 นายจารุกิตต์ิ  ชินนะราช คร ู    ประธานกรรมการ 
 6.2 นายตรัส   วงศ์แสนสี  ครู     กรรมการ 

6.3 นางสาวธัญญาดา  คําลือ   ครู     กรรมการและเลขานุการ 



หน้าท่ี จัดเตรียมลงิกส์ำหรับใหผู้เ้ข้ารับการอบรมลงทะเบียน 
7. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 
  7.1 นายกมณนพ ขำด่อน  ครู    ประธานกรรมการ 
 7.2 นายตรัส  วงศ์แสนศร ี ครู    กรรมการ 

7.3 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ครู     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี จัดทำเกียรติบัตรใหก้ับผู้เข้าร่วมการอบรม 
8. คณะกรรมการประเมินผล 

8.1 นายณัฐพล  นุตยางกูล ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
8.2 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ครู    กรรมการ 
8.3 นางสาววะราพร  วงศรีวอ  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   1. จัดทำแบบประเมินการอบรมใหผู้้เข้ารบัการอบรม 
 2. รายงานผลการจัดกจิกรรมและรวบรวมเอกสารเป็นรปูเลม่เสนอต่อผูบ้รหิาร 
9. คณะกรรมการฝา่ยโสตทัศนศึกษา 
 9.1 นายมนัส  ประเสริฐสวัสดิ ์ ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 9.2 นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 9.3 นายพัชรพล  ชลกาญจน ์ ครู    กรรมการ 
 9.4 นายอภิมุข  จิตรพงษ์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการอบรม 
 2. ประชาสมัพันธ์การอบรมใน Website, Facebook, ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
10 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 10.1 นายภัทรายุ อยู่เจริญ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 10.2 ว่าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย์  การสมทบ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 10.3 นางสาวสริีธร ส่งสุข  แม่บ้าน    กรรมการ  
 10.4 นางกาญจนา ปรีดาศักดิ ์ ครูชำนาญการพเิศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดืม่ สำหรับผูบ้รหิาร  คณะดำเนินการอบรมและคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
จำนวน 15 คน 
 2. จัดอาหารกลางวันสำหรับผูบ้รหิาร  คณะดำเนินการอบรมและคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร จำนวน 15 คน 
 

  ทั้งนี้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเครง่ครัด 
 

   สั่ง ณ วันที่  18  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 

(นายบุญชู  กล้าแข็ง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 

 

   

 

 



กำหนดการอบรมเชิงฏิบัติการ 
 “หลักสูตรฐานสมรรถนะ”  ในรูปแบบออนไลน์ ผา่นแอปพลิเคชัน  zoom  

วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. ผู้เข้ารบัการอบรมลงทะเบียนออนไลนเ์ข้ารบัการอบรม 
08.30 - 08.45 น. รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารวิชาการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม 
08.45 – 09.00 น. ประธานในพิธี ท่านผู้อำนวยการ บุญชู กล้าแข็ง กล่าวเปิดการอบรม 
09.00 - 10.00 น. ตั้งหลกั วางเป้าหมาย และรู้จกักัน 

โดยวิทยากร อาจารย์ศราวุธ จอมนำ และ อาจารย์ปฏิพทัธ์ สถาพร 
10.00 - 11.00 น. บรรยาย เรื่อง ห้องเรียนฐานสมรรถนะ 

โดยวิทยากร อาจารย์ศราวุธ จอมนำ และ อาจารย์ปฏิพทัธ์ สถาพร 
11.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง ฐานคิดและหลักการการศึกษาฐานสมรรถนะ 

โดยวิทยากร อาจารย์ศราวุธ จอมนำ และ อาจารย์ปฏิพทัธ์ สถาพร 
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. บรรยาย เรื่อง หลกัสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

โดยวิทยากร อาจารย์ศราวุธ จอมนำ และ อาจารย์ปฏิพทัธ์ สถาพร 
14.00 – 15.00 น. บรรยาย เรื่อง การบรหิารหลักสูตร 

โดยวิทยากร อาจารย์ศราวุธ จอมนำ และ อาจารย์ปฏิพทัธ์ สถาพร 
15.00 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาแบบดัง้เดิมสู่การศึกษาฐานสมรรถนะ 

โดยวิทยากร อาจารย์ศราวุธ จอมนำ และ อาจารย์ปฏิพทัธ์ สถาพร 
16.00 - 16.30 น. ประธานในพิธีกล่าวปิดการอบรม 

 

หมายเหต ุ

1. กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. ผู้เข้ารบัการอบรมทกุท่านต้องดาวน์โหลด            ก่อนเวลาดำเนินการอบรม และฝกึการใช้งานแอป

พลิเคชัน  Zoom 

........................................................................................ 

 

 

 

 

  
 


