
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๐๘๘ / ๒๕๖๓  

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต ๕ 
---------------------------------------------------- 

               ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒ มีนโยบำยในกำรส่งเสริมแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำด  COVID-๑๙ เพ่ือเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถตำม
หลักสูตรในช่วงโรงเรียนปิดในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด COVID-๑๙ ให้กับโรงเรียนในสังกัดและกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์ร่วมกับโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ จ ำนวน ๘ โรงเรียน
ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้ด ำเนินกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึง
อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ มำตรำ  ๒๗  

(๑)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม ประธำนกรรมกำร 
   นำยธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมกำร  
    นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  กรรมกำร 
  นำยสมชัย  ก้องศกัดิ์ศรี กรรมกำร     
  นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่   ก ำกับ  ติดตำม  ให้ค ำปรึกษำ  และอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
 ควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
   นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจิรำ   จั่นเล็ก          กรรมกำร นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมกำร 
 นำงนลินพร    สมสมัย กรรมกำร นำยนพดล  ค ำพร  กรรมกำร 

นำงสำวสุนทรี       วีระปรีชำ กรรมกำร ว่ำที่ ร.ต.หญิงนุชนำถ สนำมไชย กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์     แก้วล ำหัด กรรมกำร นำงสำวปิยวรรณ       ฑิมัจฉำ กรรมกำร 
 นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำววทันยำ    ใจนันตำ         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงสำวณิชำนันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



 
 

๒ 

 หน้าที ่ ประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย 
          ควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
 

๓. คณะกรรมการจัดท าสื่อน าเสนอการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  
  นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
 นำยนพดล     ค ำพร  กรรมกำร นำงสำว ศิริมำ   บุญสวัสดิ์ กรรมกำร 

 นำยศรำวุธ     คำรมหวำน กรรมกำร นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำร 

 นำงสำววิไลวรรณ์   รัตนะ         กรรมกำร  นำงสำวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมกำร
 นำงสำวภัทรนันท์  แดนวงศ์ กรรมกำร นำงสำวปิยวรรณ   ฑิมัจฉำ กรรมกำร 
 นำยจักรกฤษณ์      แก้วล ำหัด กรรมกำร นำยภำคภูมิ    แก้วเย็น กรรมกำร
 นำยก ำพล    จำงจะ กรรมกำร 

 นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวณิชำนันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที ่  ๑.จัดท ำข้อมูลออกแบบไฟล์วิดีทัศน์และเพำว์พ้อยในกำรน ำเสนอ 
  ๒. ออกแบบบูธนิทรรศกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
  
 

๔. คณะกรรมการจัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดท าบทเรียนออนไลน์  
   นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี  ประธำนกรรมกำร 

 นำยสุริยำ   ทรัพย์เฮง กรรมกำร นำยภำคภูมิ   แก้วเย็น  กรรมกำร
 นำยก ำพล   จำงจะ  กรรมกำร 

  นำงสำวนงครำญ  ค ำลัยวงษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำงสำวณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. จัดท ำคู่มือกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในรูปแบบวิดีทัศน์และเอกสำร เพ่ือเป็น
แนวทำงให้กับครูในกำรใช้เป็นคู่มือประกอบกำรจัดท ำบทเรียนออนไลน์  

  ๒. ให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ เพื่อให้ครูสำมำรถจัดท ำบทเรียนออนไลน์ได้ส ำเร็จลุล่วง 
 

๕. คณะกรรมการจัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำว.จิรำ   จั่นเล็ก          กรรมกำร นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.หญิงนุชนำถ สนำมไชย กรรมกำร นำงสำวสุนทรี  วีระปรีชำ    กรรมกำร 
นำยสุพัฒน์ชัย    พงษ์เกสำ กรรมกำร  
  นำงสำววทันยำ    ใจนันตำ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่รวบรวมข้อมูลและเอกสำรอ้ำงอิงประกอบเพ่ือใช้ในกำรท ำรำยงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                       ออนไลน์ 
 



 
 

๓ 

 
 ๖.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์     ประธำนกรรมกำร 

นำงสำววทันยำ   ใจนันตำ        กรรมกำร นำงสำวณิชำนันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน     กรรมกำร 
   นำยจักรกฤษณ์     แก้วล ำหัด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         หน้าที่   ๑. จัดท ำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  และแจกให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
            ๒. ประมวลผลแบบส ำรวจ และรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเสนอฝ่ำยบริหำร 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพ่ือให้งำนในทุกๆ 
ด้ำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยแห่งกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
    
    สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
                                               
 
                                              (นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม)                                
                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 
 


