
 

 

 

 
คำสั่ง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

ท่ี  182    / ๒๕๖3 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม " โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และโครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้วทิยาการคำนวณและ

ออกแบบเทคโนโลยี (Coding and Design Technology) "  
…………………………………………………………………..…………………………………………………… 

  ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนิน " โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี (Coding and Design Technology) " โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการคำนวณ และ
ออกแบบเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาและความต้องการของผู้ เรียน ให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด โดย
วางแผนจัดการประชุมปฏิบัติการตามสหวิทยาเขต ในระหว่างวันที่ 8 - 18 กันยายน 2563 น้ัน  
  ในการนี้ เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเร ียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ท ี ่ได้กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯ สหวิทยาเขตเบญจสิริ วันที่ 18 กันยายน 2563    
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1.  นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกนิษฐา   ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
3. นางนิสา บรรจงการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
4. นายชนะ สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวปราณี   มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
6. นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล กรรมการ 
7. นางดลนพร  โสรจัจะ ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
8. นางยุพดี ดีอินทร ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
9. นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 

    /10.นายเขมชาติ 



     
10. นายเขมมชาติ   วัฒนโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
11. นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธ์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการ 
12. นางสาวฐาปนีย์  ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี กรรมการ 
13. นายพิษณุ ทองสืบสาย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
14. นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
15. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวชามาศ ดิษฐเจรญิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา  ส่งเสริมสนับสนุน  ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมตาม                 
" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี (Coding and Design Technology) "  ให้ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 

1.  นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประธานกรรมการ 

2. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชามาศ ดิษฐเจรญิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
4. นางปานทิพย ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
5. นายธรรมนูญ สวนสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
6. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
7. นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
8. นางพิชญ์มณฑณ์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
9. นางสาวมาเรียม ซอหมัด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 

10. นางสุพัชร์ชญา โสรธร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
11. นายพลพิพฒัน ์ วัฒนเศรษฐานุกลุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
12. นางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
13. นางสาวณัฐสิน ี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
14. นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
15. นางอรทิตย ์ มีขันเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
16. นายสิทธิพงษ์ เมื่องโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
17. นายจิระวัฒน ์ ธนะสุนทรไชย ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
18. นางสาวภิลดาภา เรืองทองสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
19. นางสาวจริา  จั่นเล็ก ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
20. น.ส.อญัชิสา  เหมทานนท ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
21. นางโสภา  พงศ์เทพปูถัมภ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 

    /22.นางสาว 



22 นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
23. นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
24. นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
25. นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
26. นางสาวจรีะภา  ชินภักด ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
27. นางปัทมา  รัตนจำนงค์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
28. นายสุริยา  ทรัพยเ์ฮง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
29. นายวรธรรม  หนูประดิษฐ ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
30. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศร ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
31. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
32. นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 1. ประสานงานและดำเนินกจิกรรมตามโครงการฯ ในการประชุมปฏิบัตกิาร “ช้ีแจงแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 
และการออกแบบและเทคโนโลย”ี ให้ดำเนินไปด้วยความเรยีบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
  2. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ ของสหวิทยาเขต ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 

3. คณะกรรมการฝา่ยนเิทศและติดตามผล 
1.  นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ประธานกรรมการ 

2. นางพิชญ์มณฑณ์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมาเรียม ซอหมัด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
4. นางสุพัชร์ชญา โสรธร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
5. นายพลพิพฒัน ์ วัฒนเศรษฐานุกลุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
6. นางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
7. นางอรทิตย ์ มีขันเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
8. นายสิทธิพงษ์ เมื่องโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
9. นายจิระวัฒน ์ ธนะสุนทรไชย ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 

10. นางสาวภิลดาภา เรืองทองสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
11. นางสาวชามาศ ดิษฐเจรญิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวณัฐสิน ี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  1. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี” ให้ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
  2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา“แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี” ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

/4.คณะกรรมการ 



 
4. คณะกรรมการวิทยากรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 

1.  นายพลพิพฒัน ์ วัฒนเศรษฐานุกลุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวมาเรียม ซอหมัด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชามาศ ดิษฐเจรญิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
5. นางอรทิตย ์ มีขันเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
6. นายสิทธิพงษ์ เมื่องโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
7. นายจิระวัฒน ์ ธนะสุนทรไชย ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
8. นางสาวภิลดาภา เรืองทองสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
9. นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 

10. นางสาวณัฐสิน ี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการ 
11. นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
12. นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1.  เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
ที่เกี่ยวข้องกับ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี”  และการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
            2. เข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของแต่ละสหวิทยาเขต และปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมการฝา่ยจัดทำเอกสารและเกียรตบิัตรการประชุม 
1.  นางสาวณัฐสิน ี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
3. นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
4. นายสุริยา  ทรัพยเ์ฮง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
5. นางสาวประภาศิร ิ อุทัยศร ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
6. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1. จัดทำเอกสารลงทะเบียนและเกียรติบัตรเพื่อมอบแก่ผูเ้ข้ารบัการอบรม 
   2.  ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

6. คณะกรรมการฝา่ยประชาสมัพันธ์ และรบัลงทะเบยีน 
1. นางปานทิพย ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประธานกรรมการ 

2. นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รองประธานกรรมการ 
3. นางปัทมา  รัตนจำนงค์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 

    /4. นางสาว 
     



     
     

4. นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
5. นางสาวเมทิตา ชัยมา ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
6. นางสาวจรีะภา  ชินภักด ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1. เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมตามตารางการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
   2. จัดทำใบลงทะเบียนและรบัลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ 
   3. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัตงิานในแต่ละวัน และปฎิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับ 
 

7. คณะกรรมการฝา่ยการเงินและพัสด ุ
1. นางสาวณัฐสิน ี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประธานกรรมการ 

2. นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รองประธานกรรมการ 
3. นางทัศนีย์  วงค์เขียว ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
4. นางปัทมา  รัตนจำนงค์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
5. นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ดำเนินการจัดทำรายการค่าใช้จ่าย เพื่อเสนออนมุตัิและสรุปหลกัฐานและเอกสารเพื่อทำการเบกิจ่ายเงิน
ตามระเบียบราชการ และปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย  
 

8. คณะกรรมการฝา่ยสวัสดิการ 
1. นายจิระวัฒน ์ ธนะสุนทรไชย ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประธานกรรมการ 

2. นายธรรมนูญ สวนสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
4. นายนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือด ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
5. นายวรธรรม  หนูประดิษฐ ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มให้แกผู่บ้รหิารและคณะครูผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
 

9. คณะกรรมการอาคารและสถานท่ี 
1. นายธรรมนูญ สวนสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รองประธานกรรมการ 
3. นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
4. นายวรธรรม  หนูประดิษฐ ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
5. นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  จัดเตรียมห้องประชุมสำหรบัการอบรมและจัดทำป้ายติดหน้าหอ้งอบรม ป้ายตั้งโต๊ะช่ือโรงเรียน 
 

/10.คณะกรรมการ 



 
10. คณะกรรมการฝา่ยโสตทัศนูอุปกรณ์และบันทึกภาพ 

1. นายสุวิท ปิ่นอมร ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประธานกรรมการ 

2. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รองประธานกรรมการ 
3. นายภาคภูมิ แก้วเย็น ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
4. นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
5. นายกำพล จางจะ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
6. นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 1. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม 
           2. บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดกิจกรรม และปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. คณะกรรมการฝา่ยประเมินผลการประชุม และสรุปงาน 
1. นายพลพิพฒัน ์ วัฒนเศรษฐานุกลุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจรีะภา  ชินภักด ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
4. นางปัทมา  รัตนจำนงค์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
5. นางสาวประภาศิร ิ อุทัยศร ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 1. จัดทำแบบประเมินการอบรม ผ่านทาง Google Form และรายงานผลการประเมิน 
      2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย                           
             
  ให้คณะกรรมการที ่ได้รับแต่งตั ้งคำสั ่งปฏิบัติหน้าที ่ที ่ได้มอบหมายด้วยความรอบคอบบรรลุ
จุดมุ่งหมายและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการบังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่ 4 กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 
      
 

( นายสุชาติ  กลัดสุข ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

 

 

 

 



ป้ายการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

ผังการจัดโต๊ะการประชุม 

ภาคเช้า 

เวที 

จัดแบบ Classroom 

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

               
               

 

ภาคบ่าย 

เวที 

จัดแบบประชมุ 

DLIT วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลย ี

         

         
 

 

การประชุมปฏิบัติการ  
“ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี” 

สหวิทยาเขตเบญจสิริ วันที่ 18 กันยายน 2563 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 


