
 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ๑๙๓/๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ 

…………………………………. 
 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตซึ่งเป็นศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝัน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ก าหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒  แก่บุคลากรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
และโรงเรียนคู่พัฒนาสหกิจขึ้น  ในวันที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   ในหลักสูตร  “การสร้างโฮมเพจด้วย
โปรแกรม  Macromedia  Dreamwever”  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บังเกิดผลดี  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  
๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 

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 
นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    กรรมการ        



๒ 
 

นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์     กรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 
นางแสนสุข       ค าแก้ว    กรรมการ    
นางกาญจนา     สินวิชัย   กรรมการ 
น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ    
น.ส.อัญชล ี  เขมะประภา  กรรมการ   
นายณรงค์          หนูนารี   กรรมการ          
นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการ 
น.ส.นงพร  จู่พิชญ์           กรรมการ 
น.ส.อุษา  นะแน่งน้อย  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.สารฤทธิ ์ โพธิราช   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.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ กรรมการ  น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ 

  น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. จัดท าเอกสาร, ประกอบการอบรมให้เรียบร้อยและเพียงพอ 
  ๒. จัดท าแบบลงทะเบียนการอบรม รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม และสรุปยอด 

    ผู้เข้ารับการอบรม 



๓ 
 

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   
 

การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ 
“การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม  Macromedia  Dreamwever”   

วันที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต” 

 

๕.คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร์ กรรมการ นายณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ 
น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ     กรรมการ นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์ กรรมการ นายสุวิท ปิ่นอมร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  เตรียมอุปกรณ์โสต และคอมพิวเตอร์  ให้พร้อมส าหรับใช้ในการอบรม 

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

 

๖.คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม 
นางพัชรี ระมาตร์  ประธานกรรมการ 

น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ  กรรมการ 
น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  จัดอาหารเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมให้เพียงพอเหมาะสม 
 

๗.   คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร 
นายสมยศ  แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นายสมุฎฎิ์  ภาษาด ี  กรรมการ 
นายธรัตน์  บัลลังค์โพธิ์ กรรมการ 



๓ 
 

นายสิทธิชัย  มาโนชกุล กรรมการ 
น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์ กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง กรรมการ 
น.ส.นนทยา  เพ่ิมยศ  กรรมการ 
น.ส.สารฤทธิ ์  โพธิราช  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. ร่วมประชุมคณะวิทยากรให้ความรู้เรื่อง  “การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม  Macromedia  
Dreamwever”   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

 ๒. เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง  “การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม  Macromedia  Dreamwever”   
ในวันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐. น. ณ ศูนย์  ICT  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางปุญยนุช  เอกศิริ  ประธานกรรมการ 
น.ส.อนุศรา  บุญหลิม  กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ กรรมการ 
น.ส.ปราณี  เปรียบสม กรรมการและเลขานุการ 

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

 

ให้ครูผู้สอนของโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว   
และให้เตรียมข้อมูลเป็นไฟล์เวิร์ด  หรือ PowerPoint  เข้ารับการอบรมดังนี้ 

๑.  ประวัติส่วนตัว   ๒. ประวัติการศึกษา 
๓.  ประวัติการท างาน  ๔.  ประวัติการรับเครื่องราชฯ 
๕.  ประสบการณ์การท างาน  ๖.  ประวัติการเข้าอบรม / สัมมนา 
๗.  แผนการสอน   ๘.  เอกสารประกอบการสอน / สื่อการสอน 
๙.  ผลงานดีเด่น  (รางวัลที่ได้รับ) ๑๐. ผลงานนักเรียน 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่    ๑๒   เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔    
 

สั่ง   ณ   ๑๒   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔    
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 



ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 

“การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม  Macromedia  Dreamwever” 
วันที่ 22 กรกฎาคม  2554 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2 

 
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. 

ลงทะเบียน พิธีเปิด/ 
บรรยายพิเศษ 

ผอ.พิชยนันท์  สารพานิช 

(แบ่งกลุ่ม) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน  ICT  

เรื่อง “การสร้างโฮมเพจด้วย
โปรแกรม  Macromedia  

Dreamwever” 
 

รับประทาน 
อาหารกลางวัน 

(แบ่งกลุ่ม) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน  ICT  เรื่อง “การสร้าง

โฮมเพจด้วยโปรแกรม  Macromedia  
Dreamwever 

(ต่อ) 

 
หมายเหตุ   ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.00-10.15 น.  และ  14.15-14.30  น.



แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 

“การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม  Macromedia  Dreamwever”   
วันที่ 22 กรกฎาคม  2554 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2 
ห้อง 133  จ านวน 42  คน 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
1 นายพิชยนันท์    สารพานิช      
2 นางนภัสสรณ์    เกียรติอภิพงษ์      
3  นายอดุลย์        ศิริเวช      
4 นายคมศักดิ์      หาญสิงห์      
5 นางสุนิดา        เดชะทัตตานนท์      
6 นางทัศนีย์       วงค์เขียว      
7 น.ส.พันทิพา     หิงสุวรรณ      
8 น.ส.สุกัญญา     ชาซิโย      
9 นางแสนสุข      ค าแก้ว      
10 นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์      
11 นางเบ็ญจมาศ   เดชเสน่ห์      
12 นางพิมพ์สุภัค    บุบผา      
13  นายอาทิตย์     โสตถิรัตนพันธ์      
14 น.ส.ภัทรนุช     ค าด ี      
15 น.ส.รุ่งตะวัน    ทาโสต      
16 นายโกวิทย์     บุญทวี      
17 น.ส.เกวลี      บุญบา      
18 น.ศ.อรสา      ชาติรัมย ์      
19 น.ส.ทวินันท์    ใสขาว      
20  นายค านวณ    ยงประเดิม      
21 นายอุสาห์       เพชรประพันธ์      
22 นางกุณฑลี       เจษฎาวัลย์      
23  นางณัฏฐ์ธยาน์   สนั่นไหว      
24 นางนวรัตน์       นาคเสนีย์      
25 นายสาธิต         แก้วศรีทัศน์      
26 นางกาญจนา     สินวิชัย      
27 นายปรีชา          นภาวุฒ ิ      



ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
28 นายเล็ก            สินวิชัย      
29 นางธนภร          เนตรสว่าง      
30 น.ส.บุษบา         กล้าขยัน      
31 นายอุตสาห์        สังขรัตน์      
32 น.ส.สุวรรณี        พิริยะประทาน      
33  นายวิทู             ศรารัชต ์      
34 น.ส.อนุศรา        บุญหลิม      
35 ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์      
36 นางปุญยนุช       เอกศิริ      
37 น.ส.พิชชาพร     บุญยืน      
38 นายอทิพงษ์      มหานิล      
39 น.ส.ปราณี        เปรียบสม      
40 น.ส.แจ่มจันทร์   ดอกมะเดื่อ      
41 น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี      
42 น.ส.บรรจง        นาคสุวรรณ์          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 

“การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม  Macromedia  Dreamwever”   
วันที่ 22 กรกฎาคม  2554 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2 
 

ห้อง 134   จ านวน 39  คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
1 นายนิพนธ์        พจนสุวรรณชัย      
2 นายณรงค์        หนูนารี      
3  น.ส.ฝนทอง       ศิริพงษ์      
4 นางพรพรรณ     ยวดยิ่ง      
5 นายเพิ่มศักดิ์     พูลสวัสดิ์      
6 นางวราภรณ์      แก้วเชาวรัมย์      
7 นางปภาดา       พชรพงษ์สุข      
8 นายภาคภูมิ      แก้วเย็น      
9 น.ส.เสาวนีย ์     จริะสุทธิตระกูล      
10 นางพรรณี         คล้ายจันทร์      
11 น.ส.อุษา           นะแน่งน้อย      
12 นางโสภา          พงศ์เทพูปถัมภ์      
13  น.ส.จิรจิตร       ค าเสถียร      
14 นางจุฑามาศ     วานิชชัง      
15 นางชนิสรางค์    ปรากฏชื่อ      
16 น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย      
17 นางเกษรา         ก้องศักดิ์ศรี      
18 น.ส.วีรส์ุดา        จันทโชต ิ      
19 นางทิพย์จันทร์   หงษา      
20 น.ส.จิรา           จั่นเล็ก      
21 นางนลินพร      สมสมัย      
22 น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ      
23  น.ส.อรวรรยา    ภาคค า      
24 น.ส.ฤทัยรัตน์     ศรีพวงมาลัย      
25 น.ส.จุฑารัตน์     สิทธิค าทับ      
26 นางศกวรรณ      อภินันท์      
27       



ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
28       
29       
30       
31       
32       
33        
34       
35       
36 นายธรัตน์   บัลลังค์โพธิ ์      
37 นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง      
38 นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 

“การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม  Macromedia  Dreamwever”   
วันที่ 22 กรกฎาคม  2554 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2 
 

ห้อง 135   จ านวน 43  คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
1 นางศรีนภา       อรัญญาเกษมสุข      
2 นางพัชรี           ระมาตร์      
3  น.ส.สุกัญญา      โกเฮงกุล      
4 นางพจมาน       ชีววัฒนา      
5 น.ส.มณทิพย์      เจริญรอด      
6 นายปุ้ย             คงอุไร      
7 นายสมยศ          แม้นสงวน      
8 น.ส.ศิริพร          โกมารกุล      
9 นายสุเนตร         ศรีใหญ่      
10 น.ส.พอพิศ         แก้วคูณ      
11 น.ส.ฌัชชา         ปัญญาเมา      
12 น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์      
13  น.ส.พรรนิภา  สลีาโส      
14 น.ส.มวารี          ใจชูพันธ ์      
15 น.ส.ศิราภร         นาบุญ      
16 น.ส.สุพัตรา         เพียรไธสง      
17 นางวราภรณ์       สัตยมาภากร      
18 นางกาญจนา       ศิริมหา      
19 นางอุษณีษ์          อ้ึงวิฑูรสถิตย์      
20 นางประพิมพรรณ  อินทรศิริพงษ์      
21 น.ส.อัญชลี          เขมะประภา      
22 นางล าพอง         พูลเพิ่ม      
23  น.ส.ดวงพร         เชื้อมโนชาญ      
24 นายมนตรี          สุขสวัสดิ ์      
25 นายพิราม          ภูมิวิชิต      
26 น.ส.วันนภา        สายพิมพิน      
27 นายปวิตร          สมนึก      



ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
28 นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา      
29 น.ส.วรัทยา   ธนพัฒนรุ่งโรจน์      
30 นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน      
31 นายอนุชา      ค าแดง      
32 นายศุภกิจ      หนองหัวลิง      
33  น.ส.ลักษณา   อังกาบสี      
34 นายประมวล   เนตรสว่าง      
35 นายสุวิท        ปิ่นอมร      
36 นายสมจิตร์     แพทย์รัตน์      
37 นายเพชร       สาระจันทร์      
38 น.ส.มยุรี        มิ่งมงคล      
39 น.ส.นงพร      จู่พิชญ์      
40 น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา      
41 น.ส.ภสัสริญญา   กังเจริญ      
42 น.ส.นนทยา    เพิ่มยศ      
43 นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


