
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 
ที ่235 / 2560 

เรื่อง  การอบรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและวินัย ปีการศึกษา 2560 
………………………………………………………………………. 

มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและวินัย เป็นสิ่งจ าเป็นที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องตระหนัก เพ่ือให้การปฏิบัติตนของบุคลากรเป็นไปในทางที่เหมาะสมถูกต้อง และใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานให้สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
เรื่อง การมอบหมายและแต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอบรม
พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและวินัย ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ ที ่                        
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง เวลา 8.30-16.30 น. ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่อ านวยการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความสะดวก ให้ค าปรึกษา 
แนะน า นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นายสุพล   ประสานศรี ประธานกรรมการ 
2. นายศรีวัย   โญกาศ  กรรมการ 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ    สิทธิตัน  กรรมการ 
4. นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์  กรรมการ 
5. ว่าที่ร.ต.อดุลย์   กันทะวงค์ กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ มีหน้าที่ ด าเนินการประชุมและวางแผนการก าหนดเกณฑ์และ

ปฏิทิน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
1.  ว่าที่ร.ต.อดุลย์   กันทะวงค์ ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล   ผุสดี  รองประธานกรรมการ 
3. นายไกรยุทธ  อินทรเดช รองประธานกรรมการ 
4. นางรัตนา   ซุกซอน  กรรมการ 
5. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล กรรมการ 
6. นายนิคม   โท๊ะลงธง กรรมการ 
7. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล  กรรมการ 
8. นางจารุณี   ใจแจ่ม  กรรมการ 
9. นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี กรรมการ 
10. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี  กรรมการ 
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11. นางสาวปฐวัลย ์  กิตติ  กรรมการ 
12. นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน  กรรมการ 
13. นายณัฐวุฒิ   พรนวม  กรรมการ 
14. นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวเบญวรรณ  โพธาสินธ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 3. คณะกรรมการเข้ารับการอบรม วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.         
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง  มีหน้าที่ เข้ารับการอบรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ คุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 
 
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นางพิณพร  จันตารี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิตยาภรณ์    สุรินทร์  กรรมการ 
3. นายไกรยุทธ  อินทรเดช  กรรมการ 
4. นางนภารัตน์  พัชราพิชญ์  กรรมการ 
5. นายแสวง  ใจรังสี  กรรมการ 
6. นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่  กรรมการ 
7. นายจิรานนท์  วิชัยค า  กรรมการ 
8. นางสุพรพงศ์  สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
9. นางนฤชล  พิมพ์สว่าง  กรรมการ 
10. นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร  กรรมการ 
11. นายปรีชา  มีแจ้  กรรมการ 
12. นางนันท์นภัส  ชลยศปกรณ์  กรรมการ 
13. นางลัดดา  นิมไพบูลย์วัฒน์  กรรมการ 
14. นางสราทิพย์  สีมาขจร  กรรมการ 
15. นางสาวศิริพรรณ  ค ายอง  กรรมการ 
16. นางชูศร ี  วงศ์วิวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ  

 
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิมพร  ด่านไพบูลย์  กรรมการ 
3. ว่าที่ร.ต.กิตติชัย  ตั้งตรง  กรรมการ 
4. นางรัตนา  จารุจุณาวงค์  กรรมการ 
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5. นางมันทนา  ทาหน่อทอง  กรรมการ 
6. นายสหัสนัยน์  จติรกุล  กรรมการ 
7. นางสาวสุรางค์  รมหิรัญ  กรรมการ 
8. นายกฤษฎา  วงศ์หล้า  กรรมการ 
9. นางประภัสสร    พรมค าตัน  กรรมการ 
10. นางสาวโปรยทอง  แซ่แต้  กรรมการ 
11. นางสาวธัญวรัตน์    เจริญจิตร์  กรรมการ 
12. นางสาวธัญกมล  บุญยะสิงห์  กรรมการ 
13. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์  กรรมการ 
14. นายอนุชิต  จอมค า  กรรมการ 
15. นางสุณัญช์  อินต๊ะเสน  กรรมการ 
16. นางผ่องศรี  มณีขัติย์  กรรมการและเลขานุการ  

 
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. นางจันทร์ฉาย  สุวลัย  ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์  กรรมการ 
3. นางมยุรี  สมพงษ์  กรรมการ 
4. นางรุ่งเรือง  อุดแจ่ม  กรรมการ 
5. นางภคนันท์  อักษรทับ  กรรมการ 
6. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 
7. นางพิรานันท์  พรหมขัติแก้ว  กรรมการ 
8. นายสมนึก  แฉ่งสุวรรณ  กรรมการ 
9. นายพรชัย  สินธุปัน  กรรมการ 
10. นางสาวจันทร์ประภา  เตจาค า  กรรมการ 
11. นางสาวศิริวรรณ  ประภัสสรกุล  กรรมการ 
12. นางสาววิวาห์พร  นามธง  กรรมการ 
13. นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ  กรรมการ 
14. นางสาวปฐวัลย ์  กิตติ  กรรมการ 
15. นางสาวชนิกามาศ  ศรีวิชัย  กรรมการ 
16. นางสาวเชิญขวัญ  ปิงใจ  กรรมการ 
17. นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี  กรรมการ 
18. นายชูศักดิ์  อุดอ่ินแก้ว  กรรมการ 
19. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ  กรรมการ 
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20. นางสาวรัชนีกร  ค าบุญมา  กรรมการ 
21. นางนงคราญ  ชูกิจคุณ  กรรมการ 
22. นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ  กรรมการ 
23. นายปิยศักดิ์  นาคช่วย  กรรมการ 
24. นายสิริพันธุ์  จันทราศรี  กรรมการ 
25. นางนฤมล  ศิรินันท์  กรรมการและเลขานุการ 

 
3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1. นางสาวสุภาวด ี  ศรีบุรี  ประธานกรรมการ 
2. นางอ าภา  เชียงค า  กรรมการ 
3. นายธิติศักดิ์  ข่าทิพย์พาที  กรรมการ 
4. นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์  กรรมการ 
5. นายระนอง  ส่องศรี  กรรมการ 
6. นายพิชิต  ค าบุรี  กรรมการ 
7. นางณภัค  ฐิติมนัส  กรรมการ 
8. นางสาวธิดาพร  อัมรากูล  กรรมการ 
9. นางจารุวรรณ  ชมเดช  กรรมการ 
10. นางธัญญา  ไม่มีทุกข์  กรรมการ 
11. นางจิราวรรณ  ธรรมยศ  กรรมการ 
12. นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกูล  กรรมการ 
13. นางสาวนิตยา  มะโนค า  กรรมการ 
14. นางสาวฉวีวรรณ  พรหมณะ  กรรมการ 
15. นางอมรรัตน์  ตันไชย  กรรมการ 
16. นางกัลยา  จันทรา  กรรมการ 
17. นางปัณณิกา  ไชยนวล  กรรมการ 
18. นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์  กรรมการ 
19. นายอนุสรณ์  ระลึก  กรรมการ 
20. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี  กรรมการ 
21. นางธิดา  ฮาวปินใจ  กรรมการ 
22. นายวิฑูรย์  สุธรรม  กรรมการ 
23. นางสาวจารุณีย์  ใจแจ่ม  กรรมการ 
24. นางสาวปาริฉัตร  สุใจยา  กรรมการ 
25. นางสาวสุทธินี  พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
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26. นายวสุ  รัตนพงศ์  กรรมการ 
27. นางสาวนิภาพร  ภูมิภู  กรรมการ 
28. นางสาวณัฐธิดา  นันต๊ะแก้ว  กรรมการ 
29. นายปพนสรรค์  ปวนเปี้ย  กรรมการ 
30. นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน  กรรมการ  
31. นางสาวณัฐกานต์  กาบศรี  กรรมการ 
32. นายบุญชัย  กลิ่นอวล  กรรมการ 
33. นางธาริณี  แสงหงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. นายนิคม  โท๊ะลงธง       ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพงษ์  วงศรีคุณถาวร  กรรมการ 
3. นายศยานันท์  ยารังฝั้น  กรรมการ 
4. นางนัยนา  อินทรเดช  กรรมการ 
5. นางภัคยา  รัตนวราหะ  กรรมการ 
6. นายอภิชาติ  หงษ์สร้อย  กรรมการ 
7. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม  กรรมการ 
8. นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ  กรรมการ 
9. นางประกายค า  พรหมณะ  กรรมการ 
10. นางรสสุคนธ์  รุดชาติ  กรรมการ 
11. นางพิศสมัย     สารพันธ์  กรรมการ 
12. นางวรณัน  พรหมช่วย  กรรมการ 
13. นายรุ่งสยาม  เสนางาม  กรรมการ 
14. นางสาวเยาวภา  ค าสม  กรรมการ 
15. ว่าที่ร.ต.กรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา  กรรมการ 
16. นางชญานิศ  เขื่อนควบ  กรรมการ 
17. นายจักริน  อินทนนท์  กรรมการ 
18. นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว  กรรมการ 
19. นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย  กรรมการ 
20. นางสาวอักษร  วรรณกันธา  กรรมการ 
21. นางสาววราภรณ์  หน่อค า  กรรมการ 
22. นางสาวกนกนุช  พัชรประพันธุ์  กรรมการ 
23. นายรพินทร์  พีระพัฒนสกุล  กรรมการ 
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24. นางพัทยา  หาญเมืองใจ  กรรมการ 
25. นางสาวภูษณิศา  บริหาร  กรรมการและเลขานุการ 

 
3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงศ์  ประธานกรรมการ 
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์  กรรมการ 
3. นายวสันต์  วีระโพธิ์  กรรมการ 
4. นางธัญสินี  อริยา  กรรมการ 
5. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์  กรรมการ 
6. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์  กรรมการ 
7. นายเชาว์  อุปปินใจ  กรรมการ 
8. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น  กรรมการและเลขานุการ 

 
3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นายนิวัฒน์  ไววุฒิ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก  กรรมการ 
3. นายจ ารัส  อินต๊ะเสน  กรรมการ 
4. นายวุฒิ  สัมฤทธิ์  กรรมการ 
5. นายศักดา  รัตนพงศ์  กรรมการ 
6. นายพีรพล  พรหมมินทร์  กรรมการ 
7. ว่าที่ร.ต.กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์  กรรมการ 
8. นายศิวรินทร์  แสงผึ้ง  กรรมการ 
9. นางสาวจุฑารัตน์  ด ารงศิริกุล  กรรมการ 
10. นางสาวณัฏฐ์กานต์  อินทจันทร์  กรรมการ 
11. นางดาริกา  สุขโชติ  กรรมการและเลขานุการ 

 
3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. นายเสมือน  สายศร  ประธานกรรมการ 
2. นายสุริยา  นิ่มตระกูล  กรรมการ 
3. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล  กรรมการ 
4. นางกัลยา  ไชยรังษี  กรรมการ 
5. นายทันฤทธิ์  อินทรีย์  กรรมการ 
6. นางสุมาลี  ชัยบุรณ์  กรรมการ 



 

 

- 7 - 

7. นางฉัตราพร  ศุกลพันธ์  กรรมการ 
8. นางบุณยนุช  ใจบันทัด  กรรมการ 
9. นายมงคล  ผุสดี  กรรมการ 
10. นางสุคนธ์  จินดาหลวง  กรรมการ 
11. นางรัตนา  ซุกซอน  กรรมการ 
12. นายสมาน  อุ่นแก้ว  กรรมการ 
13. ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  ญาณโรจน์  กรรมการ 
14. นางพิกุล  จีราพันธุ์  กรรมการ 
15. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล  กรรมการ 
16. นางสาววิรภาศา  สินธุปัน  กรรมการ 
17. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร  กรรมการ 
18. นางณัชชา  เตจะโสด  กรรมการ 
19. นางสาวสายฝน  ส่องศรี  กรรมการ 
20. นายปรีดา  ยะธิมา  กรรมการ 
21. นายสันติ  จีราพันธุ์  กรรมการ 
22. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์  กรรมการ 
23. นายวิทยา  วรรณมะกอก  กรรมการ 
24. นางมาลัย  สายหลาน  กรรมการ 
25. นางสาวพรรษา  ชายน้อย  กรรมการ 
26. นายณัฐวุฒิ  พรนวม  กรรมการ 
27. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์  กรรมการ 
28. นางศรีไว  ปาลี  กรรมการและเลขานุการ 

 
3.9 งานแนะแนว 

 1. นายสาคร โมลาดุก ประธานกรรมการ 
 2. นายวรกฤต  ปลาสุวรรณ  กรรมการ 
 3. นางสาวทิวาพร  วัฒนานุกร  กรรมการ 
 4. นายบรรยง  ทิพยอด  กรรมการและเลขานุการ 
 
3.10 บรรณารักษ์ 

1. นายมติ  ศิริพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. นางธนาพร  วงค์วาน  กรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่ 
  - จดัโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับครู จ านวน 180 ตัว 
  - จัดชุดรับแขก 
  - โต๊ะลงทะเบียน 

- ติดป้ายเวที โต๊ะส าหรับวิทยากรแท่นกล่าวรายงาน 
- ตกแต่งประดับดอกไม้ห้องประชุมเจ้าหลวง 

ประกอบด้วย 
1. นายกฤษดา  วงศ์หล้า  ประธานกรรมการ 
2. นายแสวง  ใจรังสี  กรรมการ 
3. นางรสสุคนธ์  รุดชาติ  กรรมการ 
4. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์  กรรมการ 
5. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
6. แม่บ้านทุกคน    กรรมการ 
7. นายเชาว์  อุปปินใจ  กรรมการและเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรม บันทึก VDO และ
บันทึกภาพนิ่งเพ่ือเป็นหลักฐานข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย  
ประกอบด้วย 

1. นางสุพรพงศ์  สุวรรณรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนภาพร  วันจันทร์  กรรมการ 
3. นางธิดา  ฮาวปินใจ  กรรมการและเลขานุการ 

 
6. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร และเกียรติบัตร  มีหน้าที่ จัดท าเอกสารประกอบการอบรม จัดท าป้ายบน
เวที เอกสารการลงทะเบียน และเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 

1. นางสาวปฐวัลย ์ กิตติ   ประธานกรรมการ 
2. นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์  กรรมการ 
3. นายเสถียรพงษ์ จีนมะนี  กรรมการ 
4. นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน  กรรมการ 
5. นางสาวเบญจวรรณ โพธาสินธ ์  กรรมการ 
6. นางพิชาพัชร์   กาฬภักด ี                กรรมการและเลขานุการ 
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7.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร มีหน้าที่ เป็นพิธีกรด าเนินรายการกิจกรรวันที่  17 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ควบคุมให้พิธีการเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด และประสานงานฝ่ายต่างๆ ให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นางสุพรพงศ์  สุวรรณรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจวรรณ  โพธาสินธ ์  กรรมการ 
3.   นางธิดา  ฮาวปินใจ  กรรมการและเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์น าเสนอ พร้อมเครื่องฉาย
ภาพ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดอบรม และบริการโสต แสง เสียง 
ตลอดกิจกรรม ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง ประกอบด้วย 

1. นายสันติ  จีราพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐดนัย  อินทยะ  กรรมการ 
3. นางสาวนภาพร  วันจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

 
9.  คณะกรรมการฝ่ ายส วัสดิ การ  มี หน้ าที่  จั ดหาและบริการ  อาหาร  น้ าดื่ ม  อาหารว่ า ง                        
แก่วิทยากรและครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล  ประธานกรรมการ 
2. นายนิคม  โท๊ะลงธง  กรรมการ 
3. นางสาวจารุณี  ใจแจ่ม  กรรมการ 
4. นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน  กรรมการ 
5. นางเกษร  ยะแก้ว  กรรมการ 
6. นางแสงหล้า  สินธุติ๊บ  กรรมการ 
7. นางมาลี                      สุยะสัก                  กรรมการ 
8. นางรัตนา  ซุกซอน  กรรมการและเลขานุการ 

 
10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงาน
การประชุมและสรุปผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพัฒนางานต่อไป ประกอบด้วย 
 1. นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวปฐวัลย ์ กิตติ   กรรมการ 
 3. นางสาวเบญจวรรณ โพธาสินธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
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ทั้งนี้ ให้ครูและบุคลากรผู้ ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 

                    (นายสุพล  ประสานศรี) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 


