
                                                                                
                                                     ประกาศสหวิทยาเขตชุมแพ 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียน“ค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาท่ีสอง” 
สหวิทยาเขตชุมแพ  

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

                      ด้วยสหวิทยาเขตชุมแพ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนชุมแพศึกษา ก าหนดจัด
ประชุมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน“ค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน 
พัฒนาทักษะภาษาท่ีสอง” เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน 
ในสหวิทยาเขตชุมแพ ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์โรงเรียนชุมแพศึกษา  อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
            เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้  
 

1.คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นายธ ารง  ชื่นนิรันดร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา  ประธานกรรมการ 
    1.2 นายวิทยา  ร้อยดี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน            รองประธานกรรมการ 
    1.3 นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร        รองประธานกรรมการ 
    1.4 นายนิพล  เทศน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจานศึกษา  กรรมการ 
    1.5 นายสมควร  ไกรพน ผู้อ านวยการโรงเรียนภูผาม่าน  กรรมการ  
    1.6 นายสุรสิทธิ์   บุญครอง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการ   
    1.7 นายสันติ  พรมขันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการ 
    1.8 นายค าสิงห์  ศรีหาค า ผู้อ านวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน           กรรมการ    
    1.9 นายพิทักษ์  เอ็นดู ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม           กรรมการ  
    110 นางพัชรินทร์  ไชยสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา             กรรมการ 
    1.11 นางสุดสวาท ประไพเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนซ ายางวิทยายน           กรรมการ      
    1.12 นายสมเดช   สอนถม รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
    1.13 นางฐิตารีย์  อโหสิชวูงศ์           ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    1.14 นางภัชราภรณ์  ค่ าคูณ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ วางแผนการด าเนินงานจัดอบรม เชิญวิทยากร ด าเนินการจัดประชุมอบรมฯ ให้ค าปรึกษา แนะน า/แก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงาน   ประกอบด้วย 
  2.1 นายธ ารง  ชื่นนิรันดร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา           ประธานกรรมการ 



     2.2 นายสมใจ  วิเศษทักษิณ         ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร                  รองประธาน 
     2.3 นายสมเดช  สอนถม         รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา  รองประธาน  
 2.4 นางสัมพาวัน  แก้วบุดตา         ครพิูเศษโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาวิทยาคาร  กรรมการ 
 2.5 นางปัญจา พลธิรักษา ครูโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการ 
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 2.6 นางสาวอรพิน  อุปเทพ         ครูโรงเรียนนาจานศึกษา    กรรมการ  
 2.7 นางไพรลดา  ศรีภา         ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน    กรรมการ 
 2.8 นางเกศินี  โสมาบุตร               ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา              กรรมการ 
 2.9 นางสาวภิรพร  พิสสาพิมพ์        ครูโรงเรียนผาขามวิทยายน              กรรมการ 
 2.10 นางนิยมาภรณ์ ขันเพชร         ครูโรงเรียนซ ายางวิทยายน              กรรมการ 
 2.11 นางสุพิชชา วรรณพันธ์         ครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา   กรรมการ 
 2.12 นางสาวพนิดา แสนจันแดง      ครูโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร   กรรมการ 
 2.13 นางบุญจันทร์  จันผาผาย        ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม    กรรมการ 
 2.14 ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนชุมแพศึกษา ทุกคน กรรมการ 
 2.15 นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           กรรมการและเลขานุการ 
 2.16 นางภัชราภรณ์  ค่ าคูณ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.17 นางศศิรจน์  ร้อยดาพันธุ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.18 นางนุชนาถ  เหล่าประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มีหน้าที ่   1.เตรียมสาระส าคัญการประชุม อบรม ด าเนินการจัดประชุมอบรมฯ พิจารณาการจัดท าเอกสารประกอบ 
                การอบรมฯ    
              2.ประสานงานด้านสถานที่และอาหารกลางวัน อาหารว่าง   
              3.จัดท าป้ายการประชุมอบรม  เตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดอบรม  
          4.จัดท าก าหนดการอบรมและพิมพ์ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดการอบรมฯ 
          5.เป็นผู้ช่วยวิทยากรและอ านวยความสะดวกให้แก่วิทยากร 
          6.อ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการประชุมอบรมฯ  
          7.เสนอรายละเอียดเบิกขอเบิกงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
          8.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ สหวิทยาเขตชุมแพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
          9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร – รับรายงานตัว ประกอบด้วย 
 3.1 นางศศิรจน์  ร้อยดาพันธุ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                                  ประธานกรรมการ 
 3.2 นางนุชนาถ    เหล่าประเสริฐ ครโูรงเรียนชุมแพศึกษา                                 รองประธาน 



 3.3 นางค าตุ่น  มาตุ้ม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                                 กรรมการ 
 3.4 นายวุฒิชัย  มหานาม ครโูรงเรียนชุมแพศึกษา                                 กรรมการ 
 3.5 นางมัทนียา  ศิลาศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                                 กรรมการ 
 3.6 นางพิชญดา ขุนภักดี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการและเลขานุการ 
 3.7 นางพิกุลทอง  เจรนุกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   1. จัดเอกสารประกอบการอบรมฯ ตามกลุ่มภาษา เพ่ือประกอบการประชุมอบรมฯ   
         2. บัญชีลงเวลา รับรายงานตัวผู้เข้าอบรมตามโรงเรียน  และอ านวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้เข้าประชุม 
ตามความเหมาะสม  

         3. รับรายงานตัวผู้เข้าอบรมเป็นรายโรงเรียน ระหว่างเวลา 07.30-08.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 
กระถินณรงค์ 
                  4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
 4.1 นางรัชนี  โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                               ประธานกรรมการ 
 4.2 นายวีระยุทธ  ศิลาศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                               กรรมการ 
 4.3 นางสาวอรพิน  อุปเทพ ครูโรงเรียนนาจานศึกษา                              กรรมการ  
 4.4 นางไพรลดา  ศรีภา ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ก ากับพิธีการให้เป็นไปตามก าหนดการและเป็นพิธีกร แนะน าวิทยากรและประสานงานกับฝ่ายด าเนินงาน 
เพ่ือเตรียมข้อมูลและอ่ืนๆ ตามเหมาะสม 

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ   ประกอบด้วย 
 5.1 นางภัชราภรณ์  ค่ าคูณ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                                 ประธานกรรมการ 
 5.2 นายสนอง  สมเทศน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                                  รองประธาน 
 5.3 นางศศมน  มะปราง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
 5.4 นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
 5.5 นายวุฒิชัย  มหานาม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
 5.6 นายสราวุฒิ บุร ี เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนชุมแพศึกษา                       กรรมการ 
 5.7 นางสาวมลฤดี  โนนทอง พนักงานราชการโรงเรียนชุมแพศึษา กรรมการ  
 5.8 นางพิชญดา ขุนภักดี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                                 กรรมการและเลขานุการ 
 5.9 นางสาววีรวรรณ ดิลกลาภ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนชุมแพศึกษา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 1.เสนอโครงการยืมเงินทดรองจ่ายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
จ านวน 35,000 บาท เพื่อจัดการประชุมอบรมฯ 



       2.เสนอจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพ่ือด าเนินงาน 
           3.บริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ ระหว่างการประชุมอบรม และจัดท าหลักฐาน 
ส่งคืนใบยืมเงินทดรองจ่าย 
      4. สรุปรายรับ – จ่ายในการด าเนินงาน 
                    5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและเผยแพร่  ประกอบด้วย 
 6.1 นายบรรจบ  ทัพซ้าย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           ประธานกรรมการ  
 6.2 นายชูชาติ  วงศ์กลาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           กรรมการ 
 6.3 นายวุฒิชัย  มหานาม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           กรรมการ 
 6.4 นายพีระพงศ์  ตรีศาสตร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่บันทึกภาพกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ และเผยแพร่ภาพกิจกรรมการประชุมอบรมฯ 
และการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 

7.ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์   ประกอบด้วย 
 7.1 นายวิเชียร  งามสมหาญ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           ประธานกรรมการ 
 7.2 นายวงเดือน  สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           รองประธาน 
 7.3 นายวีระยุทธ  ศิลาศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           กรรมการ 
 7.4 จ.ส.อ.บรรลือศักดิ์  ชนะรส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการ 
 7.5 พนักงานสถานที่โรงเรียนชุมแพศึกษา ทุกคน                                         กรรมการ 
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 7.6 นางพิกุลทอง  เจรนุกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                          กรรมการและเลขานุการ 
 7.7 นางสาวชนิษฐา แพงบุบผา       ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่     1.จัดโต๊ะรับลงทะเบียนของนักเรียนและคณะครูผู้เข้าประชุมอบรมฯ  ณ  หน้าห้องประชุมกระถินณรงค์ 
และจัดสถานที่ประชุม ณ ห้องกระถินณรงค์  นักเรียน จ านวน 160 คน ครูควบคุม 10 คน ครูชุมแพศึกษา 47 คน 

2.ประสานผู้รับผิดชอบห้องกระถินณรงค์ /ห้องนนทรี / ห้องศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน/ห้อง 414  
ห้องละ 50-60 คน และเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
  3.จัดสถานที่ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เพ่ือเป็นที่รับประทานอาหารกลางวัน 
  4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8.คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  ประกอบด้วย 
 8.1 นางสุกัลยาณี  ภูวนาถศรัณญา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                             ประธานกรรมการ 
 8.2 นางยุพาพิน  บูรณสรรค์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              รองประธาน 
 8.3 นางมัทนียา  ศิลาศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการ 
 8.4 นางค าตุน่  มาตุ้ม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการ 
 8.5 นางวานุช  ศรีบุญมานนท์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการ 



 8.6 นางสมปอง  โฆษะจันทรา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการ 
 8.7 นางอัมพร  เสือช้าง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการ 
 8.8 แม่ครัวโครงการอาหารกลางวัน  ทุกคน                                                    กรรมการ 
 8.9 แม่บ้านงานบริการ ทุกคน                                                           กรรมการ 
 8.10 นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                            กรรมการและเลขานุการ 
 8.11 นางสาวกรกนก  หลอดอาสา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   1.จัดท าอาหารกลางวัน  ส าหรับครู/นักเรียนที่เข้ารับการอบรม   จ านวน 200 คน  จ านวน 2 มื้อ 
  2. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ส าหรับวิทยากร ผู้เข้าประชุมอบรม  จ านวน 4 มื้อ 
  3. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ 
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

9. ผู้ประสานงานประจ ากลุ่มภาษา  ประกอบด้วย 

 9.1 ห้องนนทรี  (กลุ่มภาษาพม่า)   ผู้ประสานงาน 
  -นางมัทนียา  ศิลาศรี  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
  -นางพิชญดา  ขุนภักดี  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
  -นางวานุช  ศรีบุญมานนท์  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
 9.2 ห้องกระถินณรงค์ (กลุ่มภาษาเขมร)  ผู้ประสานงาน 
  -นางยุพาพิน บูรณสรรค์  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
  -นางค าตุ่น มาตุ้ม   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
  -นายวีระยุทธ ศิลาศรี  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
  -นางพิกุลทอง เจรนุกุล  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
 9.3 ห้องเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (กลุ่มภาษาเวียดนาม) ผู้ประสานงาน 
  -นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
           -นางภัชราภรณ์  ค่ าคูณ  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
           -นางพิมพ์สินี  ธเนศนิษฐ์  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
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 9.4 ห้องเรียน 414 (กลุ่มภาษาลาว)     ผู้ประสานงาน 
  -นางศศิรจน์  ร้อยดาพันธุ์  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
           -นางนุชนาถ  เหล่าประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
           -นายวุฒิชัย มหานาม   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 

มีหน้าที ่ 1.ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับวิทยากร 
  2.ก ากับ ควบคุม ผู้เข้าประชุมอบรมในแต่ละกลุ่มภาษา 
  3.ควบคุมการลงเวลาเข้ารับการประชุมอบรมแต่ละกลุ่มภาษา 
  4.จัดเอกสารประกอบการประชุม อบรม และจัดเตรียมวัสดุประกอบการประชุมอบรมฯ ตามเหมาะสม 



  5.ก ากับการกรอกแบบประเมินการประชุมอบรมฯและรวบรวมส่งคณะกรรมการประเมินฯ 
  6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย          

10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดท าเกียรติบัตร   ประกอบด้วย 
 10.1 นางรุ่งนภา  อารยะธรรมโสภณ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                             ประธานกรรมการ 
 10.2 นางสาววิรังรอง  ทองวิเศษ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              รองประธาน 
 10.3 นางพิมพ์สินี  ธเนศนิษฐ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการ 
 10.4 นางวานุช  ศรีบุญมานนท์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการ 
 10.5 นางสาวแคทลียา มหาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการ 
 10.6 นางนันท์นภัส นามสุดตา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                              กรรมการ 
 10.7 นางสายชล  ชาติไทย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           กรรมการและเลขานุการ 
 10.8 นางสาวศศิธร แพงบุดดี ครพิูเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.9 นางสาวอมรรัตน์  พามา ครพิูเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่1.จัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลการประชุมอบรมฯ 
           2.สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานจัดประชุมอบรมฯของสหวิทยาเขตชุมแพ 
และส่งผลการประเมินให้ดลุ่มสาระภาษาไทย 
       3.จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าประชุมอบรมฯ 
                     4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
              ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 
 

                     
                                                          

                 (นายธ ารง  ชื่นนิรันดร์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา  

                ประธานคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตชุมแพ 
 
 
 

ก าหนดการจัดประชุมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 
ประชาคมอาเซียน“ค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง” 



(เขมร  พม่า เวียดนาม และลาว) 
วันที่ 7-8 สิงหาคม  2556 

ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
...................................................... 

วันที่  7  สิงหาคม  2556 
 เวลา07.30 - 08.30 น.  ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องโสตฯ กระถินณรงค์  อาคาร 6 
 เวลา09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมอบรม ณ ห้องกระถินณรงค์ อาคาร 6 
  โดย นายธ ารง  ชื่นนิรันดร์  ผูอ้ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 
  ประธานคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตชุมแพ 
 เวลา09.15 -12.00 น. เรียนรู้อาเซียน 
  โดย ผศ.ดร.ลาวลัย์ สังขพันธานนท์  ผศ.ดร.บัญญัติ  สาลี    
  อาจารย์หนึ่งฤทัย  จันทรคามิ อาจารย์ดร.พิมเสน บัวระภา 
  อาจารย์ Thein Thein Win 
 เวลา12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 เวลา13.00 -16.00 น. เรียนรู้ตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ แต่ละภาษา 
  แยกห้องประชุมอบรมปฏิบัติการแต่ละภาษา 
  ห้องนนทรี  (กลุ่มภาษาพม่า)  วิทยากรประจ ากลุ่ม 
   - ผศ.ดร.ลาวลัย์ สังขพันธานนท์ 
   - อาจารย์ Thein Thein Win 
  ห้องกระถินณรงค์ (กลุ่มภาษาเขมร) วิทยากรประจ ากลุ่ม 
   - ผศ.ดร.บัญญัติ  สาลี   
  ห้องเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (กลุ่มภาษาเวียดนาม) วิทยากรประจ ากลุ่ม 
   - อาจารย์หนึ่งฤทัย จันทรคามิ 
        - อาจารย์ดร.พิมเสน บัวระภา 
  ห้องเรียน 414 (กลุ่มภาษาลาว) วิทยากรประจ ากลุ่ม 
   - อาจารย์สัมพาวัน แก้วบุดตา   ครูพิเศษโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 
วันที่ 8 สิงหาคม 2556 
 เวลา08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องโสตฯ กระถินณรงค์  อาคาร 6 
  ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมอบรมแต่ละกลุ่มภาษา 
 เวลา09.00 -12.00 น. การประสมค า , ประโยคเบื้องต้น 
 เวลา12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 เวลา13.00–15.30 น. การสนทนาเบื้องต้น/ทดสอบแต่ละภาษา 
  เวลา15.30- 16.00 น.    พิธีมอบวุฒิบัตร /ปิดการประชุมอบรม 

หมายเหตุ   -พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.20-10.30 น. และเวลา15.20 -15.30 น. 
                ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 



      -ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
               -นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 
 


