
 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ๐๘๔ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ   

…………………………………. 
 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) :  โรงเรียนคู่พัฒนาสหกิจ 
ได้ก าหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ  แก่
บุคลากรโรงเรียนคู่พัฒนาสหกิจขึ้น  ในวันที่ ๒๘-๒๙  มีนาคม ๒๕๕๔  จ านวน ๒ หลักสูตร  ดังนี้ 

 - วันที่ ๒๘ มีนาคม     ๒๕๕๔  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน  ICT  เรื่อง การจัดท าบทเรียน            
E-Learning โดยใช้ระบบปฏิบัติการ   Moodle  LMS   ณ ศูนย์  ICT   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

- วันที่ ๒๙ มีนาคม   ๒๕๕๔ การอบรมเรื่องหลักสูตรและการประกันคุณภาพสถานศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบที่ ๓   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
นายพิชยนันท์ สารพานิช                 ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    กรรมการ        
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์           กรรมการและเลขานุการ 
นายสมยศ            แม้นสงวน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ อ านวยการ  วางแผน  ประสานงาน   ให้การพัฒนาบุคลากร   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน     
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์          ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 



๒ 
 

นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    กรรมการ        
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์     กรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 
นางแสนสุข       ค าแก้ว    กรรมการ    
นางกาญจนา     สินวิชัย   กรรมการ 
น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ    
นางกาญจนา    ศิริมหา   กรรมการ   
นายสุพจน์  จันตราชู   กรรมการ          
นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการ 
น.ส.มยุร ี  มิ่งมงคล           กรรมการ 
นางพรรณี         คล้ายจันทร์  กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ  
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์           กรรมการ 
น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ  กรรมการ 
น.ส.ศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
น.ส.อรสา  ชาติรัมย์   กรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว   กรรมการ 
น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี  กรรมการ 
นายสมยศ            แม้นสงวน           กรรมการและเลขานุการ 
นางพัชรี        ระมาตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่    ๑. ด าเนินการประสานให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 
๒. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร  และผู้เกี่ยวข้อง 
๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการจัดกิจกรรม 
๔. รวบรวมเอกสาร  จัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือรายงานผลการด าเนินการแก่ฝ่ายบริหาร  และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นสุดการด าเนินการ 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร และลงทะเบียนการอบรม 

นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ กรรมการ  น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 
น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ กรรมการ  น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ 

น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี  กรรมการและเลขานุการ 



๓ 
 

หน้าที ่  ๑. จัดท าเอกสาร, ประกอบการอบรมให้เรียบร้อยและเพียงพอ 
  ๒. จัดท าแบบลงทะเบียนการอบรม รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม และสรุปยอด 

    ผู้เข้ารับการอบรม 
๓. เก็บรวบรวม  เพื่อสรุปส่ง เลขานุการ คณะกรรมการด าเนินการ 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์ ประธานกรรมการ 
นายค านวณ    ยงประเดิม กรรมการ  
นายสมศักดิ์  สวนสุข  กรรมการ 
นักการภารโรง   กรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชัย           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดสถานที่เพ่ือการอบรม และสถานที่ที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อยเหมาะสมในการใช้งาน 
๒. จัดท าตัวอักษร   
 

การอบรมตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ   
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT  เรื่อง การจัดท าบทเรียน E-Learning โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Moodle  LMS 

การอบรมเรื่องหลักสูตรและการประกันคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบที่ 3 
วันที่ ๒๘-๒๙  มีนาคม ๒๕๕๔   

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต” 
 

๕.คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร์ กรรมการ นายณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ 
น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ     กรรมการ นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 

นายสุวิท ปิ่นอมร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  เตรียมอุปกรณ์โสต และคอมพิวเตอร์  ให้พร้อมส าหรับใช้ในการอบรม 

๒.  ดูแลอ านวยความสะดวก ในการใช้อุปกรณ์โสตฯ ขณะด าเนินการอบรม 
๓.  ถ่ายภาพกิจกรรมเพ่ือรายงานการด าเนินงาน 
๔. จัดท าเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 

 

๖.คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์ ประธานกรรมการ 

นางละออง ทองแสง  กรรมการ น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมการ  
นางรจนา  ศิวะพฤกษ์พงษ์ กรรมการ น.ส.รัชนยี์ ไฝทอง  กรรมการ  
น.ส.สุกัญญา เที่ยงธรรม กรรมการ น.ส.สุขบัญญัติ   วงศ์ษา  กรรมการ  



๔ 
 

นางนลินรัตน์  ศิริบุญญะรัตน์ กรรมการ นายสมศักดิ์ สวนสุข          กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  จัดอาหารเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมให้เพียงพอเหมาะสม 
 

๗.   คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร 
นายสมยศ  แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นายสมุฎฎิ์  ภาษาด ี  กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 
น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์ กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง กรรมการ 
น.ส.นนทยา  เพ่ิมยศ  กรรมการ 
น.ส.สารฤทธิ ์  โพธิราช  กรรมการ 
น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. ร่วมประชุมคณะวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดท าบทเรียน E-Learning โดยใช้ระบบปฏิบัติการ   
Moodle  LMS  ในวันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

 ๒. เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง  การจัดท าบทเรียน E-Learning โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Moodle LMS  
ในวันที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐. น. ณ ศูนย์  ICT  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์ ประธานกรรมการ 
น.ส.อนุศรา  บุญหลิม  กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ กรรมการ 
นางปุญยนุช  เอกศิริ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.  จัดท าเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  และแจกให้ผู้เข้ารับการอบรม 
๒.  ประมวลผลแบบส ารวจ  และรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นแก่ฝ่ายบริหาร 

 

ให้ครูผู้สอนของโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่    ๑๕   เดอืนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔    
 

สั่ง   ณ   วันที่  ๑๕ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔    
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 



ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ 
“การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน  ICT  เรื่อง การจัดท าบทเรียน   E-Learning โดยใช้ระบบปฏิบัติการ   Moodle  LMS” 

“การอบรมเรื่องหลักสูตรและการประกันคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบท่ี 3”    

ระหว่างวันที่ 28-29  มนีาคม 2554 
ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วัน  เดือน  ปี 8.00 -8.30 น. 8.30-9.00 น. 09.00-12.00 น. 12.00-13.00  น. 13.00-16.00 น. 16.30 น. 
28 มีนาคม 

2554 
 

ลงทะเบียน 
(แบ่งกลุ่ม) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน  ICT  เรื่อง การจัดท า
บทเรียน   E-Learning โดยใช้ระบบปฏิบัติการ   

Moodle  LMS 
นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี 

 
 
 

รับประทาน 
อาหารกลางวัน 

(แบ่งกลุม่) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน  ICT  เรื่อง การ

จัดท าบทเรียน   E-Learning โดยใช้
ระบบปฏิบัติการ   Moodle  LMS (ต่อ) 

นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี 
29 มีนาคม 

2554 
 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด/ 

บรรยายพิเศษ 
ผอ.พิชยนันท์  สารพานิช 

 
หลักสูตรสถานศึกษา 

ศน.นวลน้อย  เจริญผล 

การประกันคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือเตรียม

ความพร้อมรับการ
ประเมินรอบที่ 3    

ศน.วันชัย.  คงเพ็ชร 

 
พิธีปิดการอบรม 

 
หมายเหตุ   ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.00-10.15 น.  และ  14.15-14.30



 


