
 
 
 
   
 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม 
 ที่  33  / 2562  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 3-4) 

.......................................................................... 
                ด้วยกลุม่บริหารวิชาการ  โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม ไดเ้ห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ทีเ่น้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 
จึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการแบบ PBL ในทุกระดับชั้น และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนใน 
Quarter ที่ 3-4 จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2562  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   และมาตรา 27  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.  นายชาตร ี  เจริญสุข  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวศิริพร แทนทด  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ประสานงาน ก ากับ ติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่าย 
ต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
   1. นายเดชอุดม  แก้วประเสริฐ พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  คร ูคศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่  เป็นพิธีกรด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
 

 3. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำร/ ผลงำนนักเรียน 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1 
    1. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวสุพรรษา กฐินไทย  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 

   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1     กรรมการ 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 
    1. นายเดชอุดม  แก้วประเสริฐ พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวอนงค์  ดลชม  ครู คศ.1   กรรมการ 

   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2     กรรมการ 



   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2/1 
    1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผล  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวสิริวิมล คงลอด  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
    3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1     กรรมการ 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2/2 
    1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น  คร ูคศ.1   ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวนุชนาถ พานค า  พนักงานราชการ  กรรมการ 

   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2     กรรมการ 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1 
    1. นางสาวศิริพร  แทนทด  คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 

   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1     กรรมการ 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3/2 
    1. นายนพพร  นามสว่าง ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2     กรรมการ 
    ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 4 
    1. นางสาวอรทัย  ฝ่ายนา  คร ูคศ.1   ประธานกรรมการ 

   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     กรรมการ 
    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
    1. นายโสภณ  วงษ์คงดี  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
    2. นายธนัตถ์สรณ์   วงศ์พ่ึง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     กรรมการ 
    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
    1. นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 

   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     กรรมการ 
   มีหน้ำที ่  ด าเนินการจัดบอร์ด นิทรรศการ ผลงานนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  
 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

   1. นายนพพร  นามสว่าง คร ูคศ.1   ประธานกรรมการ 
 2. นายโสภณ  วงษ์คงดี  ครู คศ.2   กรรมการ 
   3. นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก  คร ูคศ.1   กรรมการ 

    4. นายวัชรพงศ์  บุญต้น  คร ูคศ.1   กรรมการ 
    5. นายเมธัส  เจริญผล  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
    6. นายธนัตถ์สรณ์ วงศ์พ่ึง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

   7. นายเดชอุดม  แก้วประเสริฐ พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมสถานที่  แผ่นป้ายไวนิล  เครื่องเสียง จอ  ผูกผ้าประดับอาคาร ให้เรียบร้อย 

 
 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

   1. นางสาวอรพรรณ สาสมจติต์ พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวนุชนาถ พานค า  พนักงานราชการ  กรรมการ 

          มีหน้ำที ่  บันทึกภาพการท ากิจกรรมของนักเรียน และรวบรวมรูปภาพส่งฝ่ายประเมินผล 



 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  1. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจันทิมา สรรเสริญ คร ูคศ.1   กรรมการ 
  3. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  คร ูคศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่  จัดท าแบบบันทึกการเข้าชมนิทรรศการ แบบประเมินและสรุปผลการประเมินให้เรียบร้อย 
 

ให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี
แก่ทางราชการต่อไป   
 

สั่ง  ณ   วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
 
 
 

   (นายชาตรี  เจริญสุข) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 3-4) 

โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
เวลา 12.45 – 13.00 น.  - ผู้ปกครองลงทะเบียน และรับแบบประเมินกิจกรรม 
 
เวลา 13.00 - 13.20 น.  - หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการกล่าวรายงานการด าเนินกิจกรรมการเรียน 

  การสอนแบบ PBL 
    - ผู้อ านวยการกล่าวเปิดกิจกรรม  

 
เวลา 13.20 – 13.30 น.  - การแสดงพิธีเปิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
 
เวลา 13.30 น. – 15.00 น. - ผู้ปกครองและนักเรียนเยี่ยมชมผลงานของแต่ละห้อง ๆ ละ 9 นาท ี  

- ม.1/1 และ ม.1/2 หน่วย ครบเครื่องเรื่องสมุนไพร 1-2  
  (ใต้อาคาร 1) 
- ม.2/1 และ ม.2/2 หน่วย ระยองเอาได้ และ หนว่ย @เมืองระยอง  
  (ม.2/1 ห้อง 213  ม.2/2 ห้อง 212) 
- ม.3/1 และ ม.3/2 หน่วย การจัดการชุดความรู้ 1-2 
  (ม.3/1 ห้อง 211  ม.3/2 ห้อง 111) 
- ม.4 หน่วย เส้นทางฝัน และ หน่วย เถ้าแก่น้อย 
  (โรงอาหาร) 
- ม.5 หน่วย Marketing of Young Smart Farmer @ chumkhor 3-4 
  (ฐานการเรียนรู้) 
- ม.6 หน่วย การจัดการชุดความรู้ 1-2 
  (ห้อง 123) 

 
เวลา 15.0 น. – 15.30 น.  - สรุปกิจกรรม AAR 
 
 
 


