
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่   170  / 2558 
เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอบรมเชิงปฎิบัติ 

กำรพัฒนำทกัษะกำรจัดกำรเรียนรู้กำรใช้สื่อกำรสอนยุคใหม่สู่ครูมืออำชีพ 
********************** 

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2    ได้ก าหนดจดั
อบรมเชงิปฎิบติัการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้   การใช้ส่ือการสอนยคุใหมสู่่ครูมืออาชีพ  แกบ่คุลากรโรงเรียน   
วชิรธรรมสาธิต  ในวนัที่   11  -  12  พฤษภาคม  2558   เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบงัเกิดผลดี อาศยัอ านาจตามพระราช บญัญติัระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  พทุธศกัราช  
2547  มาตรา  27  (1)  จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้
 1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  นางวรรณี  บญุประเสริฐ  ประธานกรรมการ  
  นางทองกราว  เสนาขนัธ์  รองประธานกรรมการ 
  นายสมชยั  ก้องศกัด์ิศรี  กรรมการ 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการ 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการและเลขานกุาร 
 หน้ำที่ อ านวยการ วางแผน ประสานงาน อบรมเชงิปฎิบติัการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
  นางทองกราว  เสนาขนัธ์  รองประธานกรรมการ 
  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน ์  กรรมการ 
  นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 
  นางกาญจนา  สินวิชยั   กรรมการ 
  น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
  นางล าพอง  พลูเพิ่ม   กรรมการ 
  นายณรงค์  หนนูารี   กรรมการ 
  นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กลุ  กรรมการ 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 

นางสาวนภิาพรรณ อดลุย์กิตติชยั  กรรมการ 
นางสาวลกัษณา  องักาบสี   กรรมการ 
นางสาวภทัรนชุ  ค าด ี   กรรมการ 
นางวราภรณ์  สตัยมาภากร  กรรมการและเลขานกุาร 

  นางทศันีย์  วงค์เขียว  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
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 หน้ำที่ 1.  ด าเนินการประสานให้การจดักิจกรรมตา่งๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดี 
2. จดัท าหนงัสือเชิญวทิยากร และผู้ เก่ียวข้อง 
3. จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ให้พร้อมส าหรับการจดักิจกรรม 
4. รวบรวมเอกสาร จดัท าเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานผลการด าเนินการแกฝ่่ายบริหาร และ

หนว่ยงานที่เก่ียวข้องเม่ือสิน้สุดการด าเนนิการ 
 3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร และลงทะเบียนกำรอบรม 
    นางวราภรณ์  สตัยมาภากร ประธานกรรมการ 
น.ส.อาภรณ์ ผาลา  กรรมการ น.ส.พรรณิภา สีลาโส  กรรมการ 
น.ส.ธัญญ์ฐิตา เยาวยอด กรรมการ น.ส.อรณทั รัตนอ าภา กรรมการ 

นางทศันีย์ วงค์เขียว กรรมการและเลขานกุาร 
 หน้ำที่  1.   จดัท าเอกสาร,ประกอบการอบรมให้เรียบร้อยและเพียงพอ 

2. จดัท าแบบลงทะเบียนการอบรม รับลงทะเบียนผู้ เข้ารับการอบรม และสรุปยอด 
       ผู้ เข้ารบัการอบรม 
3. เก็บรวบรวม เพื่อสรุปส่งเลขานกุาร และคณะกรรมการด าเนินการ 

 4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
   นางทองกราว เสนาขนัธ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศกัด์ิศรี  กรรมการ 
นกัการภารโรง    กรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชยั   กรรมการและเลขานกุาร 

 หน้ำที่ 1.  จดัสถานที่เพื่อการอบรม และสถานที่ทีเ่ก่ียวข้องให้เรียบร้อยเหมาะสมในการใช้งาน 
2. จดัท าตวัอกัษร 

 
 
 
 

        กำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรพัฒนำทกัษะกำรจัดกำรเรียนรู้กำรใช้สื่อกำรสอนยุคใหม่สู่ครูมืออำชีพ 
  วันที่  11  –  12   พฤษภำคม  2558 

ณ ห้อง Home Theater และ ห้องสมุดมีชีวิต 
   
 

 
5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทศันูปกรณ์ 

   นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายสิทธิชยั มาโนชญ์กลุ กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายปวิตร สมนกึ  กรรมการ นายธรัตน ์ บลัลงัค์โพธ์ิ กรรมการ 
นายวชัระ เตง๋เจริญสขุ กรรมการ นายก าพล จางจะ  กรรมการ 

 นายสมฏุฏ์ิ ภาษาด ี  กรรมการและเลขานกุาร 
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 หน้ำที่  1.   เตรียมอปุกรณ์โสต ให้พร้อมส าหรับใช้ในการอบรม 
2. ดแูลอ านวยความสะดวกในการใช้อปุกรณ์โสตฯขณะด าเนินการอบรม 
3. ถา่ยภาพกิจกรรมเพื่อรายงานการด าเนนิงาน 
4. จดัท าเกียรติบตัรให้ผู้ เข้ารับการอบรมทกุคน 
5. ประสานงานกบัวิทยากร เพือ่ให้การอบรมด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย 

6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดกิำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
  นางกาญจนา  ศิริมหา  ประธานกรรมการ 

  วา่ที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชกูะวิโรจน ์ กรรมการ   น.ส.ศิราภร นาบญุ  กรรมการ
  นกัการภารโรง   กรรมการ  

นางกณุฑลี เจษฎาวลัย์  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำที่ จดัเตรียมอาหาร เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ เข้ารับการอบรมและวิทยากรตลอดระยะเวลาการอบรมให้
เพียงพอ เหมาะสม 

 7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
    นางทศันีย์  วงค์เขียว ประธานกรรมการ 

  น.ส.สุวรรณี  พิริยะประทาน กรรมการ 
นายสมจิตร์  แพทย์รัตน ์ กรรมการและเลขานกุาร 

 8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกร 
    นางณฎัฐ์ธยาน ์  สนัน่ไหว  ประธานกรรมการ 

น.ส.มะลิวรรณ  ไชยรักษ์  กรรมการ 
 หน้ำที่ 1.  เป็นพิธีกรควบคมุให้การอบรมเชงิปฎิบติัการเป็นไปตามก าหนดการ 
 9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
    น.ส.อนศุรา  บญุหลิม   ประธานกรรมการ 
 น.ส.วิไลลกัษณ์       กระลาม กรรมการ น.ส.พรสุดา มินส าโรง กรรมการ 

นายสุพฒัน์ชยั      พงษ์เกสา    กรรมการและเลขานกุาร 
 หน้ำที่ 1.  จดัท าเคร่ืองมือ เก็บข้อมลู และแจกให้ผู้ เข้ารับการอบรม 

2. ประมวลผลแบบส ารวจ และรายงานผลการส ารวจความคิดเหน็แกฝ่่ายบริหาร 
 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที่   8  เดือน พฤษภาคม  2558 
 สัง่ ณ วนัที่   8   เดือน  พฤษภาคม   2558 

 
    
 
   (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 



 

ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
พฒันำทกัษะกำรจดักำรเรียนรูก้ำรใช้สื่อกำรใช้สื่อกำรสอนยคุใหม่สูค่รูมืออำชีพ 

***************************** 
วันท่ี 11 พฤษภำคม 2558 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนที่หอ้งโสตทัศนศึกษา 
08.30 - 09.00 น. ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวเปิด /วิชาการช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
09.00 - 12.00 น. กลุ่มที่ 1  ที่ห้อง Home Theater Tutor on Demand 3 D 

กลุ่มที่ 2  ที่ห้องสมุดมีชีวิต 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ใต้อาคาร 1 
13.00 – 16.00 น. กลุ่มที่ 1 ที่ห้องสมุดมีชีวิต 

กลุ่มที่ 2 ที่ห้อง Home Theater Tutor on Demand 3 D  
 

วันท่ี 12 พฤษภำคม 2558 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนที่หอ้งกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
09.00 - 12.00 น. กลุ่มที่ 1  ส่งตัวแทนกลุ่มสาระฯกลุม่ละ 1 คน  

น าเสนอเทคนิคการใช้สื่อสือ่ multimedia ที่ห้อง Home Theater Tutor on 
Demand 3 D 
กลุ่มที่ 2  ส่งตัวแทนกลุ่มสาระฯกลุม่ละ 1 คน  
น าเสนอเทคนิคการใช้สื่อสือ่ multimediaที่ห้องสมุดมีชีวิต 
 

12.00 -13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน ใต้อาคาร 1 
13.00 – 16.00 น. กลุ่มที่ 1  ส่งตัวแทนกลุ่มสาระฯกลุม่ละ 1 คน  

น าเสนอเทคนิคการใช้สื่อสือ่ multimedia ที่ห้องสมุดมีชีวิต 
กลุ่มที่ 2  ส่งตัวแทนกลุ่มสาระฯกลุม่ละ 1 คน  
น าเสนอเทคนิคการใช้สื่อสือ่ multimedia ที่ห้อง Home Theater Tutor on 
Demand 3 D 
 

 ************************************ 

  
หมำยเหตุ   1.  กลุ่มที่ 1 ภาษาไทย /วิทยาศาสตร์ /ภาษาต่างประเทศ / สุขศึกษา  
          กลุ่มที่ 2  คณิตสาสตร์ / สังคมศึกษา / การงานอาชีพ / ศิลปะ / พัฒนาผู้เรียน 
    2.   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.และ 14.45 น. โดยประมาณ 

 

 


