
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๓๙๙ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอนออนไลน์ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

----------------------------------------------------  
 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)      

ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีมาตรการให้ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน   

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การสร้างและจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในรูปแบบ W.T.S. PLATFORM  และเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัย
มาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  ๒๕๔๗  จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการงานดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสันติพงศ์               ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 

   นายปวิช                     เรืองวิรัชกุล       กรรมการ 
   นางสาวจรรยา              ศรีแจ่ม            กรรมการ 
   นางสาวนฤมล              รับส่ง  กรรมการ 

                               นายจักรกฤษณ์             แก้วลำหัด         กรรมการ 
                                   นางสาวอัญชิสา             เหมทานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. ควบคุม กำกับ  ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความ 
              เรียบร้อย 
 ๒. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้งานเป็นไปด้วยความ                     
              เรียบร้อย 
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๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก       กรรมการ นางสาวมณทิพย์        เจริญรอด    กรรมการ           
นางธัญญา       สติภา       กรรมการ        นางสาวพิทธิดา         ปราโมทย ์   กรรมการ 

นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ์  กรรมการ        นางสาวรัตยา           ร่างกายด ี   กรรมการ 

นางพัชรา         ไตรยวงศ์ กรรมการ        ว่าที ่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง     กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์        ชัยปราโมทย์      กรรมการ       นายศราวุธ              คารมหวาน  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์        กรรมการ       นางสาววทันยา       ใจนันตา     กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ       โล่กิตติธรกุล      กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย   กรรมการ                              
นางสาวสุนทรี        วีระปรีชา        กรรมการ     นางสาวปิยวรรณ        ฑิมัจฉา      กรรมการ 
นางสาวเกศินี     จันทร์ครบ กรรมการ นางสาวจินต์จุฑา    เกษร         กรรมการ 
นางสาวกิตติมา     ธรรมวิสุทธิ์      กรรมการ        นางสาวศศิตา   อยู่ยืน       กรรมการ 

นายศักรินทร์    ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวจีญาพัชญ์          แก้มทอง          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่๑. ประชุม วางแผน ดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอนออนไลน์ 
           ๒. ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ดำเนินการเป็นไปตามความเรียบร้อย 

๓. คณะวิทยากร 
นางสาวเมทิตา   ชัยมา  วิทยากร  นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข ์      วิทยากร 
นายอรรถพล   ยตะโคตร วิทยากร  นายนพดล   คำพร           วิทยากร 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์ วิทยากร  นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน   วิทยากร 
หน้าที ่ จัดการอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการจัดทำ

สื่อและนวัตกรรมการสอนออนไลน์ 

๔. คณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเกียรติบัตร 
   นางสาวอัญชิสา           เหมทานนท์       ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา          จั่นเล็ก   กรรมการ  นางสาวมณทิพย์        เจริญรอด    กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ       โล่กิตติธรกุล      กรรมการ  นางสาววทันยา       ใจนันตา     กรรมการ 
นางสาวสุนทรี        วีระปรีชา        กรรมการ     นางสาวปิยวรรณ        ฑิมัจฉา      กรรมการ 
นางสาวเกศินี     จันทร์ครบ กรรมการ ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย   กรรมการ                              
นางสาวกิตติมา     ธรรมวิสุทธิ์      กรรมการ        นายศักรินทร ์               ศรตีระกูล   กรรมการ   
นางสาวจินต์จุฑา    เกษร            กรรมการ นางสาวศศิตา   อยู่ยืน       กรรมการ 

นางสาวณิชานันทน์          ศรีโพธิ์อ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
            นางสาวจีญาพัชญ์         แก้มทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอนออนไลน์ 
         ๒. จัดทำเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นายจักรกฤษณ์        ชัยปราโมทย ์  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร     สมนึก           กรรมการ นายวัชระ    เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
นายภาคภูมิ    แก้วเย็น  กรรมการ นายกำพล            จางจะ       กรรมการ 

นายสุริยา  ทรัพย์เฮง    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่๑. เตรียมความพร้อมให้กับการอบรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
           ๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในพิธีการ 

๖. คณะกรรมการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 
นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์            นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต      นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้   
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ   สนามไชย     นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง 

 นางสาวอโนชา  โปซิว    นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา     นางสาวศศิตา    อยู่ยืน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 นางธัญญา      สติภา   นายทินกร           พานจันทร์ 
 นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์
 นางสาวพิกุลทา    หงษ์ทอง  นางสาววิลัยภรณ ์    ปิยะวงค์  
 นายเกรียงศักดิ์     มะละกา   นายชนเมธี      ศรีษะเทือน 
 นางสาวอมรรัตน์    มะลิงาม   นางสาวลาวัลย ์      คงแก้ว   
           นายศิรวิชญ ์  ประยูรวิวัฒน์  นางสาวณัฏฐณิชา    โมสันเทียะ 
 นางสาวสุภิดา   โลเกษ   นางสาวพัชราวัลย์   บุตรพรม 
 นางสาวอลิษา  ไชยรินทร์  นางสาวอนุสรา      สุขสคนธ์ 
 นางสาวจิราพร  เวียงชนก  นางสาวอริสา        แช่มชื่น 
          นายธีระพงษ ์       มวานนท ์  นางสาวสรินนา       หมอนสุภาพ 
 นายทศพร   โอภาโส  นางสาวโสภิดา            ไชยวรรณ 
          ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ   สีทอง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ ์  นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด 
 นางสาววณิชชา  อเนกวิธวิทยา  นางสาวศศิธร  เมืองมูล   
 นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา  นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา  
 นางสาวเยาวรัตนา   พรรษา   นางสาวจุฑารัตน์   เกาะหวาย 
 นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ  
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน 
 นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  นางสาวกนกภรณ์   โพธิ์เขียว 
 นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด     นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร 
 นางอรอนงค์  ชาญรอบ  นางสาวศิราภร  นาบุญ  
 นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ์            นายเสถียร               บุญมหาสิทธิ์   
 นางสาวจีระภา              ชินภักดี             นายวรธรรม              หนปูระดิษฐ์ 
 นางปัทมา                   รัตนจำนงค ์                 นางสาวธัญญารัตน์         พิมสา  
 นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี             นายสุริยา  ทรัพย์เฮง 
 นายสิทธิชัย               มาโนชญ์กุล            นายภาคภูมิ   แก้วเย็น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์  
          นายปวิตร  สมนึก   นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  
 นางสาวอัญชนา  แซ่จิว   นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล 
 นางสาววทันยา  ใจนันตา   นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์ 
 นางสาวณัฐวดี  โพธิ์จักร   นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  
 นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   นางสาวชื่นกมล  คงหอม  
 นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ      ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง   
          ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ   นายอรรถพล  ยตะโคตร  
          นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  นางสาวปรัชญา  การรักษา 
 นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ  
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
          ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง  นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  
 นางสาวพรวลี  สุขสอาด   นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   
           นายอติวรรตน์   พันธุวงศ์   นายชิษณุ   หนูแดง  
 นางสาวธนาภา   แซ่เล้า   นายชวนัส   แก้วพรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล 
 นางสาวชลิตา  บุญรักษา  นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์ 
 นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ 
 นางสาวเมทิตา  ชัยมา   นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 นางพัชรา  ไตรยวงศ์  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  
 นายเพชร  สาระจันทร์  นางสาวนฤมล  รับส่ง  
 นางสาวปิยวรรณ    ฑิมัจฉา   นางสาวกชพรรณ    เอ่ียมอุ้ย   
          นายนิธภิัทร์   สร้อยเชื้อดี  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 นางสาวอรวรรยา   ภาคคำ   นางนลินพร  สมสมัย  
 นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย  นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศรี  
 นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  นางสาวจิรา    จั่นเล็ก  
 นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น 
 นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  นางสาววิไลพรรณ   คงดี  
 นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ  นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน 
 นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์  นายชนินท์  บัวแจ้ง   
          นายศักรินทร ์  ศรีตระกลู  นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์   
          นายนพดล  คำพร   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์ 
 นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง   นางสาวจินต์จุฑา   เกษร                
           นางสาวสมฤดี     จันทะคร   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 นายศราวุธ  คารมหวาน  นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ  
          นางทัศนีย์  วงศ์เขียว     นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง 
 นางอาภาภรณ์  อริวัน             นางสาววิมล  อภิเมธีกุล 
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หน้าที ่  ๑. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอนออนไลน์ 
๒. ทำแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบทดสอบเพ่ือรับเกยีรติบัตร 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพ่ือให้งานในทุก ๆ 
ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

 ทัง้นี้  ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
                                            (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอนออนไลน์ 
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

8.30 - 9.00 น.   เปิดระบบเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ผ่าน Microsoft Teams ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

9.00 - 10.00 น.  นางสาวเมทิตา ชัยมา   
   อบรมในหัวข้อ “Acting First Class” 
10.00 - 11.00 น. นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  

อบรมในหัวข้อ  “ง่าย ๆ กับ InShot” 
11.00 - 12.00 น. นายอรรถพล ยตะโคตร  

อบรมในหัวข้อ  “เทคนิคการใช้ OBS แบบง่ายๆ” 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 - 14.00 น. นายนพดล คำพร   

อบรมในหัวข้อ  “จุดประกายด้วย Kinemaster” 
14.00 - 15.00 น.        นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์      

อบรมในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ iMovie และ Keynote” 
15.00 - 16.00 น. นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิอ่อน  

อบรมในหัวข้อ “เทคนิคใหม่ Liveworksheet และทำวิดีโออย่างง่ายด้วย Canva 
16.00 - 17.00 น.  ทำแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบทดสอบเพ่ือรับเกียรติบัตร 
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