
                               
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๑๐๔ / ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนต้อนรบักำรศึกษำดูงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ 

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

    ด้วยคณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ ได้มำศึกษำดูงำน หัวข้อ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
ประโยชน์เพ่ือกำรศึกษำ ของโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนำยน  ๒๕๖๓  เวลำ  ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น.  ณ  Conference Room เพื่อให้กำรเตรียมควำมพร้อมและด ำเนินงำน ต้อนรับกำรศึกษำดูงำน เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย โดยอำศัย อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงสำวจนิตนำ ศรีสำรคำม ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ สวนสุข กรรมกำร 
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ กรรมกำร 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  อ ำนวยกำร ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำให้กำรด ำเนินกำรตำ่งๆ เปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม รองประธำนกรรมกำร 
นำยธรรมนูญ สวนสุข รองประธำนกรรมกำร 

นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร นำงทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมกำร 

นำงสำวนฤมล รับส่ง กรรมกำร นำงสำวพิกุลทำ หงส์ทอง  กรรมกำร 

นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต กรรมกำร นำงสำวอำภำพร ภิระบรรณ์ กรรมกำร 

นำงสำวจิรำ  จั่นเล็ก กรรมกำร นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์ กรรมกำร 

นำงนลนิพร สมสมัย กรรมกำร นำงสำวชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร นำงพชัรำ ไตรยวงศ ์ กรรมกำร 
นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร    
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศรี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่ วำงแผนด ำเนินกำร เพื่อให้งำนส ำเร็จลลุ่วงไปด้วยดี ติดต่อประสำนงำนแก้ปัญหำกบัคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย  
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๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ รองประธำนกรรมกำร 

นำงทัศนีย์ วงค์เขียว รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำวศศิธร เมืองมูล กรรมกำร นำงสำวพนิดำ ยอดรัก กรรมกำร 

นำงสำวเมธำวี สุขเจริญ  กรรมกำร นำยทินกร พำนจันทร์ กรรมกำร 

นำงสำวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมกำร นำงสำวพิทธิดำ ปรำโมทย์ กรรมกำร 

นำยศิรวิชญ ์ ประยูรวิวัฒน ์ กรรมกำร นำยเกรียงศักดิ์ มะละกำ  กรรมกำร 
นำงสำวอมรรตัน ์ มะลิงำม กรรมกำร นำงสำวอุษณีย ์ อ่อนแท้ กรรมกำร 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ทุกคน กรรมกำร 
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
ว่ำท่ี ร.ต.หญิงสุทธิดำ แซ่หล่อ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

นำงสำวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

นำงสำวศิริลักษณ์ ธรรมจิต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

          หน้าที่ ๑.   ให้กำรต้อนรับ คณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ ที่เดินทำงมำศึกษำดูงำน และแขกผู้ร่วมงำน  
                   ๒.   ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์ 
นำยธรรมนูญ สวนสุข    ประธำนกรรมกำร 

นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร นำงสำวเมทิตำ ชัยมำ กรรมกำร 

นำยชนินทร์ บัวแจ้ง กรรมกำร นำยนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมกำร 

นำงทิพย์จันทร์ หงษำ กรรมกำร นำยสมพร โพธิ์ศรี กรรมกำร 
นำยชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมกำร    
นำงสำวลำวัลย ์  คงแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑.   เป็นพิธีกรด ำเนนิกำรในงำน 
          ๒.   ด ำเนินกำรพิธีกร ต้อนรับคณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ โดย นำงสำวเมทิตำ ชัยมำ และ นำย 
               ชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์               
          ๓.   ก ำกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรพิธีกร โดย นำงสำวลำวัลย์ คงแก้ว และนำยศรำวุธ คำรมหวำน 
          ๔.   ดูแล และประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนนิงำนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
            ๕.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

นำยธรรมนูญ สวนสุข    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต กรรมกำร นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำร 

นำยสมศักดิ ์ สวนสุข กรรมกำร นำยธวชั   แจ่มแจ้ง      กรรมกำร 
นำงสำวทัศนีย ์ บุญประเสริฐ กรรมกำร นำงวนัเพ็ญ สุขสมพืช กรรมกำร 
นักพัฒนำทุกคน  กรรมกำร    
นำงสำวอำภำพร ภิระบรรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำยจักรกฤษณ์ แก้วล ำหัด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
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หน้าที่  ๑.   จัดสถำนที่ต้อนรับ/ห้องประชุมให้เรียบร้อย  
          ๒.   จัดสถำนที่และบรรยำกำศแวดล้อมให้สะอำดสวยงำม 
          ๓.   ประดับตกแต่งเวท ีจับจีบผ้ำ จัดดอกไม้ ตน้ไม้ ประดับเวที ให้สวยงำม 
          ๔.   จัดท ำปำ้ยไวนิล  ต้อนรับ 
          ๕.   ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
         ๖. คณะกรรมการจัดท าไฟล์น าเสนอ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 

นำงสำวเจนจิรำ เพ็งจันทร์ ประธำนกรรมกำร นำงสำวพรวล ี สุขสอำด กรรมกำร 
นำงสำวจันทรำ ตระกูลเศรษสิร ิ กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
   

         หน้าที่  ๑. จัดท ำไฟล์น ำเสนอ กำรน ำเทคโนโลยีดิจทิัลมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
                   ๒. ตอบค ำถำม วิธีจัดกำร รูปแบบ กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  กำรพัฒนำกำรกำรด ำเนินงำน  
                       และปัญหำอปุสรรค กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
                   ๓. ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
         ๗. คณะกรรมการจัดท าไฟล์น าเสนอ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์ ประธำนกรรมกำร นำงสำวณิชำนันท ์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมกำร 

นำงสำววทันยำ ใจนันตำ กรรมกำร นำงสำวทิพวรรณ โล่กิติธรกุล กรรมกำร 

นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี กรรมกำร นำงสำวนงครำญ ค ำลัยวงษ์ กรรมกำร 

นำงสำวเจนจิรำ เพ็งจันทร์ กรรมกำร นำยภำคภูมิ แก้วเย็น กรรมกำร 

นำยก ำพล จำงจะ กรรมกำร    

นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

   

         หน้าที่  ๑. จัดท ำไฟล์น ำเสนอกำรน ำเทคโนโลยีดิจทิัลมำใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
                   ๒. ตอบค ำถำม วิธีจัดกำร รูปแบบ กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  กำรพัฒนำกำรกำรด ำเนินงำน  
                       และปัญหำอปุสรรค กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
                   ๓. ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
         ๘. คณะกรรมการจัดท าไฟล์น าเสนอ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

นำงสำวจีระภำ ชินภักด ี ประธำนกรรมกำร นำงสำวอรวรรณ พันธุ์ภครินทร ์ กรรมกำร 

นำงสำวอัญชำ แซ่จิว กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

   

         หน้าที่  ๑. จัดท ำไฟล์น ำเสนอ กำรน ำเทคโนโลยีดิจทิัลมำใช้เพื่อพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคล 
                   ๒. ตอบค ำถำม วิธีจัดกำร รูปแบบ กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  กำรพัฒนำกำรกำรด ำเนินงำน  
                       และปัญหำอปุสรรค กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้เพื่อพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคล 
                   ๓. ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
         ๙. คณะกรรมการจัดท าไฟล์น าเสนอ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นำงสำวพิกุลทำ หงษ์ทอง ประธำนกรรมกำร นำงสำวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ์ กรรมกำร 

นำยนพดล ค ำพร กรรมกำร นำงสำวกมลรัตน ์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร 

นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
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นำยกิติศักดิ์ โฉมวิลัย กรรมกำร นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์ กรรมกำร 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร 
นำงสำวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
   

         หน้าที่  ๑. จัดท ำไฟล์น ำเสนอ กำรน ำเทคโนโลยีดิจทิัลมำใช้เพื่อพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                   ๒. ตอบค ำถำม วิธีจัดกำร รูปแบบ กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  กำรพัฒนำกำรกำรด ำเนินงำน  
                       และปัญหำอปุสรรค กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้เพื่อพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                   ๓. ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
         ๑๐. คณะกรรมการครูแกนน าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

นำยสมพร โพธิ์ศรี กรรมกำร นำงสำวศศิตำ อยู่ยืน กรรมกำร 

นำงสำวกิตติมำ ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมกำร นำยสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมกำร 

นำงสำวภัทรนันท์ แดนวงศ์ กรรมกำร นำยศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมกำร 

นำงสำววิไลวรรณ์ รัตนะ กรรมกำร นำยอรรถพล ยตะโคตร กรรมกำร 

นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร นำงสำวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมกำร 

นำงสำวพรวลี สุขสอำด กรรมกำร นำยชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์ กรรมกำร 

นำงสำวปิยวรรณ ฑิมัจฉำ กรรมกำร นำงสำวกชพรรณ เอ่ียมอุ้ย กรรมกำร 

นำยนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี กรรมกำร นำยนพดล ค ำพร กรรมกำร 

นำยชนินทร์ บัวแจ้ง กรรมกำร นำงสำวศิริมำ บุญสวัสดิ์ กรรมกำร 

นำงสำวศศิธร เมืองมูล กรรมกำร นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์ กรรมกำร 

นำงสำวณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ กรรมกำร นำยจักรกฤษณ ์ แก้วล ำหัด กรรมกำร 

นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำร นำยวรธรรม หนูประดิษฐ์ กรรมกำร 

นำยเกรียงศักดิ์ มะละกำ กรรมกำร นำงสำวสุภิดำ โลเกษ กรรมกำร 

นำงสำวอนุสรำ สุขสุคนธ์ กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร 

นำงสำวธนิดำ ไชยสุนทรกิตติ กรรมกำร นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร 

นำงสำววนิดำ ตนภู กรรมกำร    

หน้าที่  ๑. สำธิตกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน ์
                   ๒. ตอบค ำถำม วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
                   ๓. ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย     

๑๑.  คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวจิรำ จั่นเล็ก กรรมกำร นำงโสภำ พงษ์เทพูปถัมภ์ กรรมกำร 

นำงสำวมณทิพย์ เจริญรอด กรรมกำร นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร 

นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยดี กรรมกำร 

นำงพัชรำ ไตรยวงษ์ กรรมกำร นำงสำวชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 

ว่ำที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมกำร นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร 

นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร นำงสำวธนิดำ ไชยสุนทรกิตติ กรรมกำร 
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นำยสมุฎฎ์ ภำษำด ี กรรมกำร นำงสำวนงครำญ ค ำลัยวงษ์ กรรมกำร 

นำงสำวภัทรนันท์ แดนวงศ์  กรรมกำร นำยนพดล ค ำพร กรรมกำร 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ทุกคน กรรมกำร 

นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำงสำววทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

นำงสำวปิยวรรณ ฑิมัจฉำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑. เตรียมควำมพร้อม ห้องสตูดิโอ ๑ และห้องสตูดิโอ ๒ เตรียมกำรน ำเสนอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
         ๒. เตรียมแหล่งเรียนรู้ห้อง ๓D , ห้องจรยิธรรม , ห้องสมุด , ห้องอำเซียน , ห้องมัลติมีเดีย , ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
             และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  พร้อมน ำเสนออย่ำงมีคุณภำพเมื่อมีกำรเยี่ยมชม 
         ๓. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย   

๑๒.  คณะกรรมการให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ที่ห้อง 3D 
นำงสำวนงครำญ ค ำลัยวงษ ์ ประธำนกรรมกำร 
ว่ำท่ี ร.ต.หญิงนุชนำถ สนำมไชย รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวณิชำนันท ์ ศรีโพธิ์อ่อน รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสุนทร ี วีระปรีชำ รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำวกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมกำร นำงโสภำ พงษ์เทพูปถัมภ์ กรรมกำร 

นำงสำวมณทิพย์ เจริญรอด กรรมกำร นำงสำวพัชรำวัลย ์ บุตรพรม กรรมกำร 

นำงสำวอลิษำ ไชยรินทร์ กรรมกำร นำงสำวอนุสรำ สุขสุคนธ ์ กรรมกำร 

นำงสำวจิรำพร เวียงชนก กรรมกำร นำยจักรกฤษณ ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนันท์ แดนวงศ์ กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 

นำยศิรณัฏฐ ์ ภูวิเศษศักดิ ์ กรรมกำร นำงนวรัตน ์ นำคะเสนยี์กุล กรรมกำร 

นำงสำววิมล อภิเมธีกุล กรรมกำร นำงสำวอำภำภรณ์ อริวัน กรรมกำร 

นำงสำวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมกำร นำงสำววนิดำ ตนภู กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.หญิงปริยำกร งำมตรง กรรมกำร นำงสำวพรทิวำ สมเนตร กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรณ พันธุ์ภครินทร ์ กรรมกำร นำงสำวปรัชญำ แก้วรักษำ กรรมกำร 

นำยสุชำติ รัตนเมธำกูล กรรมกำร นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง กรรมกำร 

นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ ์ กรรมกำร นำงสำววิไลพรรณ คงดี กรรมกำร 

นำงสำวจินต์จุฑำ เกสร กรรมกำร นำยเพชร สำระจนัทร ์ กรรมกำร 

นำงสำวกชพรรณ เอ่ียมอุ้ย กรรมกำร นำยอติวรรตน์ พันธุวงษ์ กรรมกำร 

นำยสุมงัครัตน ์ โคตรมณ ี กรรมกำร นำยชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์ กรรมกำร 

นำงสำวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ์ กรรมกำร นำงสำววณิชชำ เอนกวิธวิทยำ กรรมกำร 

นำงสำวฌชัชำ ปัญญำเมำ กรรมกำร นำงสำวณิชชำ บุตรศรีมำตร กรรมกำร 

นำงสำวอรอนงค์ ชำญรอบ กรรมกำร นำงสำวศิรำพร นำบุญ กรรมกำร 

นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำงสำววทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   



 
-๖- 

 

นำยจักรกฤษณ ์ แก้วล ำหัด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
นำงสำวปิยวรรณ ฑิมัจฉำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑. ให้กำรต้อนรับคณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ ที่ห้อง 3D 
         ๒. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย   
         ๑๓. คณะกรรมการด าเนินการประสานงานกับนักเรียนในการเข้าระบบออนไลน์ 

นำงปำนทิพย์ สุขเกษม ประธำนกรรมกำร 

นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 

นำยกิติศักดิ์ โฉมวิลัย กรรมกำร นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์ กรรมกำร 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร 

นำงสำวนฤมล รับส่ง กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำงสำวพิกุลทำ หงษท์อง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่ ๑. ด ำเนินกำรประสำนงำนกับนกัเรียนในกำรเข้ำระบบออนไลน์ 
           ๒. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง  
นำยธรรมนูญ สวนสุข ประธำนกรรมกำร 
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศรี รองประธำนกรรมกำร 
นำงสิริกำญจน ์ ธีรมงคล รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำวจีญำพัชญ์ แก้มทอง กรรมกำร นำงสำวกิติมำ ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมกำร 

นำงสำวจิรำพร เวียงชนก กรรมกำร นำงสำวอริสำ แช่มชื่น กรรมกำร 

นำงสำวกชพรรณ เอ่ียมอุ้ย กรรมกำร นำงสำวพัชรำวัลย ์ บุตรพรม กรรมกำร 

นำงสำวอรนัท รัตนอ ำภำ กรรมกำร นำงสำวธัญญ์ฐติำ รุ่งสินธิติวงศ์ กรรมกำร 

นำงสำวทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมกำร นำงวันเพ็ญ สุขสมพืช กรรมกำร 

นำงชุลีพร บุตรศิริ กรรมกำร นำงละออง จันทร์หอม กรรมกำร 

นำงพชัรำ ไตรยวงศ ์ กรรมกำร นำงสุทธิวรรณ เมธำเมลือง กรรมกำร 

นำงสำวเกศิน ี จันทร์ครบ กรรมกำร นำงสำวกนกภรณ ์ โพธิ์เขียว กรรมกำร 

นำงสำวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมกำร    

นำงสำวศิริมำ บุญสวัสดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำยนิธิภัทร สร้อยเชื้อดี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑. จัดอำหำร/อำหำรว่ำงให้เพียงพอ 
          ๒. ดูแลกำรจัดเลี้ยงให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
          ๓. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
       ๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  

นำยสุวิท ปิ่นอมร  ประธำนกรรมกำร 

นำยปวิตร สมนึก กรรมกำร นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์ กรรมกำร 

นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี กรรมกำร นำงสำวนงครำญ ค ำลัยวงษ์ กรรมกำร 
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นำยเสถียร บุญมหำสิทธิ์ กรรมกำร นำงสำวจีระภำ ชินภักดี กรรมกำร 

นำยวรธรรม หนูประดิษฐ์ กรรมกำร นำงปัทมำ รัตนจ ำนง กรรมกำร 
นำงสำวธัญญำรัตน ์ พิมสำ กรรมกำร นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล กรรมกำร 

นำยภำคภูมิ แก้วเย็น กรรมกำร นำยวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมกำร 

นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำยก ำพล จำงจะ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑.  จัดท ำวีดีทัศน์  
          ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ แสง สี เสียง ให้พร้อมเพื่อกำรใช้งำน 
          ๓. บันทึกภำพนิ่ง ถ่ำยวดีีทัศน์ 
          ๔. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
      ๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย 

นำงปำนทิพย์ สุขเกษม ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวนฤมล รับส่ง กรรมกำร นำงสำวพิกุลทำ หงษ์ทอง กรรมกำร 

นำยชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมกำร นำยชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมกำร 

นำยศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมกำร นำยอรรถพล ยตะโคตร กรรมกำร 

นำงสำวกมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร นำยสุชำติ รัตนเมธำกุล กรรมกำร 

นำยสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำยกิติศักดิ์ โฉมวิลัย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑.  จัดกำรจรำจร กำรเข้ำ-ออก ของคณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒสิภำ และแขกที่มำร่วมงำน ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
          ๒. จัดเตรียมบุคลำกร แนะน ำ ชี้จุด ให้รถ คณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วฒุิสภำ เข้ำจอดในที่ที่จัดไว ้
          ๓. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
         ๑๗. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

นำยธรรมนูญ สวนสุข ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวกุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร นำยศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมกำร 
นำงสำวกมลลักษณ ์ สร้อยเงิน กรรมกำร นำงสำวญำณิศำ ชำญกิจกรรณ์ กรรมกำร 

นำงสำวเกศินี จันทร์ครบ กรรมกำร นำงสำวกนกพร โพธิ์เขียว กรรมกำร 

นำงสำวจุฑำรัตน์ เกำะหวำย กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 

         หน้าที่  ๑. คัดกรอง คณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วฒุิสภำ และแขกที่มำร่วมงำน ตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยง จำก    
                       โรคระบำด COVID-19 
                   ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ ำเปน็ต่อกำรคัดกรอง และควบคุมโรคติดต่อ 
                   ๓. ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย      
 
 
 
 
 



-๘- 
 

        ๑๘.  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนและการเงิน  
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 

นำยสมจิตร    แพทย์รัตน์   กรรมกำร นำยทนิกร พำนจนัทร ์ กรรมกำร 
นำงสำวพนิดำ ยอดรัก กรรมกำร นำงสำวศศิธร เมืองมูล กรรมกำร 
นำงสิริกำญจน ์ ธีรมงคล กรรมกำร    
นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำยศิรวิชญ ์ ประยูรวิวัฒน ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑. ประสำนงำนเก่ียวกบัขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน   และจัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
          ๒. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  

๑๙.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
นำงสำวพนิดำ   ยอดรัก ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวเมธำว ี สุขเจริญ     กรรมกำร 
นำงสำวณชิพัณณ ์ เฉลิมพันธ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรประเมินผลกิจกรรมต่ำงๆ    
          ๒. สรุปผล และรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยที่เก่ียวข้องทรำบ  
          ๓. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 
 

           ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสัง่ ปฏิบตัิหน้ำทีด่้วยควำมรับผิดชอบ เปน็ไปตำมกรอบกำรปฏิบัติงำนอยำ่งเต็มก ำลงั
ควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่     ๑๕    เดือน   มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    ๑๕    เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
     (นำงสำวจินตนำ ศรีสำรคำม) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

ศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน             
ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ Conference Room อาคาร ๗ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

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

๐๗.๓๐ น. - ครูบุคลำกรทุกคนพร้อมกันที่โรงเรียน  
๐๙.๐๐ น. - คณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ  เดินทำงมำถึงห้องศำสตร์พระรำชำ ผู้บริหำร คร ู 

  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ให้กำรต้อนรับ 
๐๙.๓๐ น.    
    

- ดร.จินตนำ  ศรีสำรคำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กล่ำวต้อนรับ 
  รองผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  ครูแกนน ำ  น ำเสนอ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำร  
  บริหำรจัดกำร กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำ   
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้กำรต้อนรับ  ณ  Conference  Room  
- ประชุมบรรยำยสรุป ข้อมูลกำรด ำเนินงำน กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ประโยชน์เพื่อกำร  
  พัฒนำกำรศึกษำ  วิธีจัดกำร รูปแบบ กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  กำร 
  พัฒนำกำรด ำเนินงำน และปัญหำอุปสรรค และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ 
  กำรแพร่ระบำด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ๒๐๑๙(COVID - 19)” ของโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  

๑๑.๑๕ น. - คณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ เยี่ยมชมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบ 
  ออนไลน์ที่ห้อง Studio ๑ และ Studio ๒  

๑๐.๓๐ น. - คณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ พบปะครูและบุคลำกร ที่ห้อง ๓D และชมแหล่ง 
  เรียนรู้มัลติมีเดียภำยในโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ตำมอัธยำศัย 

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

 
หมำยเหตุ **โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกระทรวงสำธำรณสุข COVID ๑๙ 

   โดยเคร่งครัด 
**ให้คุณครูและบุคลำกรทุกคน ปฏิบัติหน้ำที่เตรียมกำรเพ่ือให้กำรศึกษำดูงำนเป็นไปด้วย 
   ควำมเรียบร้อย  และร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ 
**กำรแต่งกำยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้แต่งกำยด้วยเสื้อสีชมพู สวมทับด้วยเสื้อ      
   สูทโรงเรียนสีด ำ 
**ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 


