
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที ่  ๐๙๒ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอบรมกำรใช้ Microsoft Team ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

----------------------------------------------------- 
  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)ทาง
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีมาตรการให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่
บ้าน (Learn from home ) โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีการ
ด าเนินการอบรมการใช้ Microsoft Team ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูของโรงเรียน โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 

   นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
   นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ 
   นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา ควบคุมดูแล ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
   นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์   ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา จั่นเล็ก  กรรมการ นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมป์ กรรมการ นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด กรรมการ 
นางธัญญา สติภา  กรรมการ นางสาวภัทรนุช  ค าดี  กรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ นางสาวรัตยา    ร่างกายดี กรรมการ 
นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ นางพัชรา    ไตรยวงศ์ กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย กรรมการ 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ 
นางสาวสุนทรี วีระปรีชา กรรมการ นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร กรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปิยวรรณ    ฑิมัจฉา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้ำที่ ประชุมปรึกษา วางแผนด าเนินงาน ก าหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ แก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า และ
ติดตามการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเลี้ยงและสถำนที่ 
   นายธรรมนูญ สวนสุข   ประธานกรรมการ 
นายสมุฎฎิ์ ภาษาด ี  กรรมการ  นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี กรรมการ 
นางวันเพ็ญ สุขสมพืช กรรมการ  นักการภารโรง   กรรมการ 
   นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวนงคราญ ค าลัยวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ด าเนินการจัดสถานที่ เพ่ือใช้ในการอบรม ในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง    
             ศูนย์คอมพิวเตอร์ (๑๓๓,๑๓๕,๑๓๖) 
 ๒. จัดเตรียมอาหารว่าง ส าหรับวิทยากร  และครูผู้เข้ารับการอบรม ๑๓๘ คน 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นายสุวิท ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ  นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ  นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
   นายสุริยา ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ และประมวลภาพนิ่งเผยแพร่กิจกรรมทางเว็บไซต์ 

๕. คณะวิทยำกรผู้อบรม 
   ดร.สุพจน์       ศรีนุตพงษ์  วิทยากร 
   นายสมุฎฎิ์              ภาษาด ี  ผู้ช่วยวิทยากร  
   น.ส.ธัญญารัตน์         พิมสา  ผู้ช่วยวิทยากร    

   นายเสถียร              บุญมหาสิทธิ์   ผู้ช่วยวิทยากร 

   น.ส.จีระภา              ชินภักดี   ผู้ช่วยวิทยากร    

   นางปัทมา                รัตนจ านงค ์  ผู้ช่วยวิทยากร 

   นายวรธรรม             หนูประดิษฐ์ ผู้ช่วยวิทยากร    
   นายสิทธิชัย              มาโนชญ์กุล  ผู้ช่วยวิทยากร 
   น.ส.นงคราญ            ค าลัยวงษ ์  ผู้ช่วยวิทยากร 

หน้ำที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แนะ ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการอบรมการใช้ Microsoft Team การ  

๖. คณะกรรมกำรลงทะเบียน และจัดท ำรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม 
   นางสาววทันยา ใจนันตา   ประธานกรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ  นางสาวสุนทรี วีระปรีชา กรรมการ 
นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร กรรมการ  นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ 
   นางสาวปิยวรรณ    ฑิมัจฉา  กรรมการและเลขานุการ 



หน้ำที่ รวบรวมรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม จัดท ารายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม และรับลงทะเบียนการอบรม 

๗. คณะครูผู้เข้ำรับกำรอบรม 
    กลุ่มที่ ๑ ห้อง ๑๓๕ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวภัทรนุช  ค าดี    นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  
นางสาวเกวลี เงินศรีสุข   นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต   
นางสาวอุษณีย์ อ่อนแท้    ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย  
นางสาวทวินันท์ ใสขาว    นายสมพร   โพธิ์ศรี             
นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง   นางสาวพิทธิดา ปราโมทย ์  
นางสาวอโนชา โปซิว    นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ ์  
นางสาวสุนทรี วีระปรีชา   นางสาวศศิตา   อยู่ยืน   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 นางธัญญา  สติภา    นางสาวพนิดา ยอดรัก   
 นายทินกร  พานจันทร์    นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์  
 ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์   นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง  
 นางสาววิลัยภรณ ์  ปิยะวงค์   นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   
 นายชนเมธี  ศรีษะเทือน    นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม   
 นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว    นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์  
 นางสาวณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ   นางสาวสุภิดา  โลเกษ   
 นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม   นางสาวอลิษา ไชยรินทร์  
 นางสาวอนุสรา  สุขสคนธ์   นางสาวจิราพร เวียงชนก  
 นางสาวอริสา  แช่มชื่น   
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด   นางสาววณิชชา อเนกวิธวิทยา  
 นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์   นางสาวศศิธร เมืองมูล   
 นางสาวศริิลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา   นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา  
 นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา   นางสาววราล ี สินธุวา   
 นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย   นางสาวกุลยา บูรพางกูร  
 นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์   นางสาวเมธาวี สุขเจริญ   
 นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์   นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  
 นางสาวเกศินี จันทร์ครบ   นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว  
 นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ      
 
 
 



กลุ่มที่ ๒ ห้อง ๑๓๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด      นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร 
 นางอรอนงค์ ชาญรอบ   นางสาวศิราภร นาบุญ      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์   นายปวิตร สมนึก   

นางสาวอัญชนา แซ่จิว    นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  
 นางสาววทันยา ใจนันตา    นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์  

นางสาวณัฐวดี โพธิจักร    นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล   
 นางสาวพรทิวา สมเนตร์    ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง   

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หลอ่   นายวิทวัส นิดสูงเนิน  
นางสาวปรัชญา การรักษา   นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวรัตยา ร่างกายดี   นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ     

 นางสาวชื่นกมล คงหอม    นางสุมิตรา สุวรรณธาดา  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน    นายอรรถพล ยตะโคตร 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง   นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์   

นายสุมังครัตน์ โคตรมณี   นายณรงค์ หนูนารี   
นางสาวพรวลี สุขสอาด    นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์    นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 นางสาวชลิตา บุญรักษา   นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์  
 นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์   นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล  
 นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์      นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
 นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์   นางสาวเมทิตา ชัยมา  
 นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย   
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 นางพัชรา ไตรยวงศ์   นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์   

นายเพชร สาระจันทร์   นายสุวิท ปิ่นอมร   
นางสาวนฤมล รับส่ง    นางสาวปิยวรรณ   ฑิมัจฉา  
นางสาวกชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย   นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  

กลุ่มที่ ๓ ห้อง ๑๓๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 นางนลินพร สมสมัย    นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์  
 นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย   นางทิพย์จันทร์ หงษา  



 นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี    นายสุชาติ รัตนเมธากูร  
 นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   
 นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์   นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตม่ัน  
 นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์   นางสาววิไลพรรณ  คงดี  
 นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ   นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  
 นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์   นายชนินท์ บัวแจ้ง   
 นายศักรินทร์ ศรีตระกูล   นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์  
 นายนพดล ค าพร    นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์  
 นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง   นางสาวจินต์จุฑา  เกสร   
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว,ห้องสมุด) 
 นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ   นางทัศนีย์ วงศ์เขียว  
 นางสาวพรทิพย์ นาคเกิด    นายศราวุธ คารมหวาน  
 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง   นางอาภาภรณ์ อริวัน   
 นางสาววิมล อภิเมธีกุล   นางสาววนิดา ตนภู   
หน้ำที่ เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกมMicrosoft Team ในวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

๘. คณะกรรมกำรประเมินผล 
  นางสาววทันยา  ใจนันตา  ประธานกรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ 

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ    ฑิมัจฉา  เลขานุการ 

หน้ำที่ จัดท าเครื่องมือเพ่ือประเมินผลการอบรม สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้การด าเนินงานใน
ทุกด้าน บรรลุตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้   ตั้งแต่ วันที่  ๒๐   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สั่ง  ณ   วันที่   ๒๐  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 


