
 

 

 

รายงานการประชมุเพื่อเตรียมความพร้อม 
ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ สพป. สพม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ สพป. สพม. 

โครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดประชุม
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ สพป. สพม. ที่รับผิดชอบโครงการ และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. ประชุมสัมมนาเพ่ือคัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับการเรียนการสอนและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อ ส าหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ แอพพลิเคชั่นต่อระดับชั้น ใน ๓ กลุ่มสาระวิชาคือ อังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ านวนเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประมาณ ๑๕ - ๒๐ คน 
ระยะเวลา ๒ วัน 

การด าเนินการ ประชุม วันที่ ๑๙–๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๒ วัน ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยที่ประชุมได้ด าเนินการพิจารณา
แอพพริเคชั่นส าหรับโครงการฯ จ านวน ๔๐ แอพพริเคชั่น เพ่ือให้ได้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่าย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้ครูสามารถน าไปประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนใน ๓ กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
 

  
 

  
 



  

๒. ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ สพป. สพม. ที่
รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา ๒ วัน  ผู้เข้าอบรม ประมาณ ๔๐ - ๕๐ คน 

การด าเนินการ จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่ สพป. 
สพม.  ในวันศุกร์ที่ ๓ - ๔ มกราคม ๒๕๕๖   ณ หอประชุม D-HALL   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เทเวศร์   โดยมี นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  กล่าวเปิดการประชุม  และชี้แจงแนวทางในการท างานของ
โครงการฯ   ช่วงบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท แอปเปิ้ลเซาท์เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด  ชั้นที่ 25 
สยามทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 

 

๓. จัดอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่าย และครูผู้สอนในโครงการน าร่อง 



 อบรมผู้ดูแลระบบโรงเรียนละ ๑ คน ๒ วัน รวมจ านวนผู้เข้าอบรม ๒๐ คน ๒ วัน จัด
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายโรงเรียนๆ ละ ๑ คน และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ที่รับผิดชอบโครงการฯ เขตละ ๑ คน หลักสูตร การใช้งานและ
การดูแลระบบเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ โดยทางโครงการฯ ได้มอบ
เครื่อง iPad ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายโรงเรียนในวันอบรม และผู้เข้าอบรมน าเครื่อง MacBook Pro ของ
โครงการฯ และอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ มาอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานและการดูแลระบบเครือข่าย 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  แนะน าอุปกรณ์ในโครงการและการใช้งานเบื้องต้น 

 การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (MacBook Pro) ขั้นพ้ืนฐาน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.    การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) ขั้นพ้ืนฐาน 

 การส ารองข้อมูลและการคืนค่าเดิมของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ระดับสูง (MacBook Pro) Image Creation and Restoration 

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.    การบริหารจัดการข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) 

 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเบื้องต้น 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.    การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล 

 อภิปรายและสรุปผล 
 

  

  



 อบรมครูผู้สอน การน าต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ตามหลักสูตร
แกนกลาง มาประยุกต์และบูรณาการเพ่ือการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน โดยแบ่งอบรมเป็น ๔ ครั้งตาม
ภูมิภาค ดังตาราง  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ ๓ คน จ านวน ๓ วัน รวมจ านวนผู้เข้าอบรม ๖๐ คน 
 
 

หัวข้อการอบรม 
โครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

หลักสูตร การน าต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มาประยุกต์และบูรณาการเพื่อการเรียนการสอน  

---------------------------------- 
 
วันที่หนึ่ง 

 โรงเรียนในยุค ๓.๐ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 โครงสร้างลักษณะโดยรวมของการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต 
 กรณีศึกษา ตัวอย่างห้องเรียนที่ประสบความส าเร็จของการใช้แท็บเล็ตกับการเรียนการสอน  

และวิธีการสร้างสรรค์ห้องเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 การใช้งานแท็บเล็ตพื้นฐาน 
 การใช้งานแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มากับระบบปฏิบัติการในแท็บเล็ต 
 การฝึกใช้แท็บเล็ต ส าหรับการฝึกเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 
 การฝึกใช้แท็บเล็ต เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นและสร้างผลงานวิจัยส าหรับครู 

วันที่สอง 
 วิธีการบูรณการเทคโนโลยีเพ่ือห้องเรียนยุคใหม่ 
 แนวทางการคัดเลือกแอพพลิเคชั่น สื่อการเรียนการสอน และการน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนในห้องเรียน 
 การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบอิสระ 
 การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม 
 การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผล 

วันที่สาม 
 การสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคชั่นส าเร็จรูปเบื้องต้น 
 การใช้งานแอพพลิเคชั่นเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ วิธีการน าข้อมูลจาก

การวัดผลในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยและการท าผลงานของครูผู้สอนอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 

---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน 
ภาคเหนือ อบรม วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สถานที ่โรงเรียนเม็งรายมหาราช 
เชียงแสนวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย) มัธยม ม.1 
เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย) มัธยม ม.1 
อนุบาลล าปาง สพป. ล าปาง เขต 1 ประถม ป.4 
แม่ก๋งวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ประถม ป.4 
อนุบาลงาว สพป. ล าปาง เขต 1 ประถม ป.4 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 



ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน 
ภาคอีสาน อบรม วันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สถานที่ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น 
กัลยาณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
แวงน้อยศึกษา สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประถม ป.4 
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประถม ป.4 

 

  

  

   
 
 



ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน 
ภาคกลาง อบรม วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สถานที่ โรงเรียนอนุบาลองครักษ 
สิงห์บุรี สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 
ท่าช้างวิทยาคาร สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 
พูลเจริญวิทยาคม สพม. 6 (สมุทรปราการ) มัธยม ม.1 
วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 ประถม ป.4 
อนุบาลองครักษ์ สพป. นครนายก เขต 1 ประถม ป.4 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 



ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน 
ภาคใต้ อบรม วันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สถานที่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 
ห้วยยอด สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ั สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 
อนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 ประถม ป.4 
บ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 ประถม ป.4 
บ้านระโนด สพป. สงขลา เขต 1 ประถม ป.4 

 

  

  

  
 
 
 
 
 



 อบรม หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือติดตั้งในเครื่อง โรงเรียนละ  
๑ คน ระยะเวลา ๒ วัน  รวมจ านวนผู้เข้าอบรม ๒๐ คน  ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียน
การสอนระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ ส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายโรงเรียนๆ ละ ๑ 
คน โดยผู้เข้าอบรมต้องน าเครื่อง MacBook Pro ของโครงการฯ และอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ พร้อม iPad รวมถึง
เตรียมเนื้อหาเป็นรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนจ านวน  ๑ บทเรียน มาเพ่ือ
ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย 
 
 

หัวข้อการอบรม 
 

โครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร 

---------------------------------- 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ทบทวนความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ในโครงการ (MacBook Pro) 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๕ น. แนะน าส่วนประกอบต่างๆ และตัวอย่างความส าเร็จของ iBooks  
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. แนะน าส่วนประกอบต่างๆ และโครงสร้างของ iBooks Author 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. การเตรียมเนื้อหาและสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการสร้าง iBooks เช่น 

Keynote/Quicktime/YouTube (fastesttube) 
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBooks Author (Workshop) 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การบริหารจัดการเนื้อหาภายในห้องเรียน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สรุปผลและอภิปราย 

 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน 
ภาคเหนือ       
เชียงแสนวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย) มัธยม ม.1 
เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย) มัธยม ม.1 
อนุบาลล าปาง สพป. ล าปาง เขต 1 ประถม ป.4 
แม่ก๋งวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ประถม ป.4 
อนุบาลงาว สพป. ล าปาง เขต 1 ประถม ป.4 
ภาคอีสาน   

 
  

กัลยาณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
แวงน้อยศึกษา สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประถม ป.4 
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประถม ป.4 
ภาคกลาง   

 
  

สิงห์บุรี สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 
ท่าช้างวิทยาคาร สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 
พูลเจริญวิทยาคม สพม. 6 (สมุทรปราการ) มัธยม ม.1 
วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 ประถม ป.4 
อนุบาลองครักษ์ สพป. นครนายก เขต 1 ประถม ป.4 
ภาคใต้   

 
  

ห้วยยอด สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 
อนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 ประถม ป.4 
บ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 ประถม ป.4 
บ้านระโนด สพป. สงขลา เขต 1 ประถม ป.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  
 
 
 
 

 

 

 

 



รายชื่อผู้ทรงคุณวุติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประชุมคัดเลือกแอพพลิเคชั่นส าหรับโครงการฯ วันที่ ๑๙– ๒๐ พศจิกายน ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๒ วัน 

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ล าดับที่ ชื่อ โรงเรียน เขตการศึกษา 
1 กุลภา แก้วอรุณ อนุบาลล าปาง สพป. ล าปาง เขต 1 
2 อานนท์ สายค าฟู อนุบาลล าปาง สพป. ล าปาง เขต 1 
3 เผ่า พันธโคตร กัลยาณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น) 
4 ชัชวาลย ์สงวนศักดิ์ กัลยาณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น) 
5 นายอรรณพ  โพธิ์ศรี สิงห์บุรี สพม.  5 (สิงห์บุรี) 
6 นายทศพร  บรรจง ท่าช้างวิทยาคาร สพม.  5 (สิงห์บุรี) 
7 นางนงค์นุช ภูม ี     พูลเจริญวิทยาคม สพม. 6 (สมุทรปราการ) 
8 นายค ากอง เงินเชียง   พูลเจริญวิทยาคม สพม. 6 (สมุทรปราการ) 
9 นายวิโรจน ์เอ่ียมยิ้ม  พูลเจริญวิทยาคม สพม. 6 (สมุทรปราการ) 
10 วัชรพัฐ มะฐิตะโน พูลเจริญวิทยาคม สพม. 6 (สมุทรปราการ) 
11 นางสาวศุลีมาศ บุญศร ี วัดดอนยอ   สพป. นครนายก เขต 1 
12 นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้ อนุบาลองครักษ์ สพป. นครนายก เขต 1 
13 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศน์ สพป. นครนายก เขต 1 
14 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศน์ สพม. 5 (สิงห์บุร)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมโครงการน าร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556  เวลา 09.30 น. 

ณ หอประชุม D – Hall  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล สังกัด 
1 ผอ.อเนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
2 นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 
3 นายประพันธ์  พุทธรักษา กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 
4 นายคมสัน  เชิดสูงเนิน กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 
5 นางสาวเปรมฤทัย  เลิศบ ารุงชัย กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1 ศน.อภิวัฒน์  กันศรีเวียง มัธยมศึกษา  เชียงราย เขต 36 
2 นายอานนท์  สายค าฟู ประถมศึกษา  ล าปาง เขต 1 
3 ศน.ไชยยา  อะการะวัง ประถมศึกษา มหาสารคาม  เขต 3 
4 ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร มัธยมศึกษา  สิงห์บุรี เขต 5 
5 ศน.สงกรานต์  วีระเจริญกิจ ประถมศึกษา  นครนายก เขต 1 
6 ศน.สุชญา  บ ารุงกิจ ประถมศึกษา  นครนายก เขต 1 
7 ศน.ธวัช  จิตรชวาล มัธยมศึกษา ตรัง  เขต 13 
8 รองฯศิวะ  ทาทราย ประถมศึกษา สงขลา เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมโครงการน าร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556  เวลา 09.30 น. 

ณ หอประชุม D – Hall  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน 
1 นายสุเมธ  เจตปิยวัฒน์ เชียงแสนวิทยาคม 
2 นายสุรินทร์  กันค า เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
3 นายประยูร  เรียนปิงวัง อนุบาลล าปาง 
4 นายสมยศ  ยะม่อนแก้ว อนุบาลล าปาง 
5 นายสรายุทธ  พิจอมบุตร แม่ก๋งวิทยา 
6 นายไกรษี  ไชยแก้ว อนุบาลงาว 
7 นายลิขิต  เพชรผล กัลยาณวัตร 
8 นายสัมฤทธิ์  พรสุวรรณ แวงน้อยศึกษา 
9 นายบันเทิง  พลทองสถิตย์ บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
10 นายปรีชา  ภูสีฤทธิ์ บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
11 นายศรศักดิ์  หล่มศรี ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
12 นายปราโมทย์  วุฒิวิทยานันท์ สิงห์บุรี 
13 นายอนันตพร  เจนกาญกิจ ท่าช้างวิทยาคาร 
14 นายวิฒิชัย  วันทมาตย์ พูลเจริญวิทยาคม 
15 นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน พูลเจริญวิทยาคม 
16 นส.สุภาภรณ์  วงษ์เหรียญทอง วัดดอนยอ 
17 นายวินัย  อ่ าประเวทย์ อนุบาลองครักษ์ 
18 นายสมจริง  อินทรักเดช ห้วยยอด 
19 นายสุรศักดิ์  ยี่หลัก ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
20 นายอนุรักษ์  ร่มสกุล อนุบาลสงขลา 
21 นายสุทิน  ใหม่วัด บ้านม่วงงาม 
22 นายทวีสิน  แก้วทอง บ้านระโนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมโครงการน าร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 24 - 25 มกราคม 2556  เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล สังกัด 

1 นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 
2 นายประพันธ์  พุทธรักษา กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 
3 นายคมสัน  เชิดสูงเนิน กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 
4 นายสุดสาคร  รวดเร็ว กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 
5 นางสาวเปรมฤทัย  เลิศบ ารุงชัย กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 
6 นายปิยชาติ  สุดใจ กลุ่มพัฒนาและประยุกค์ระบบสื่อสาร 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1 ศน.อภิวัฒน์  กันศรีเวียง มัธยมศึกษา  เชียงราย เขต 36 
2 ศน.สมดี  ศรีแก้ว ประถมศึกษา  ล าปาง เขต 1 
3 ศน.ไชยยา  อะการะวัง ประถมศึกษา มหาสารคาม  เขต 3 
4 ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร มัธยมศึกษา  สิงห์บุรี เขต 5 
5 ศน.สงกรานต์  วีระเจริญกิจ ประถมศึกษา  นครนายก เขต 1 
6 ศน.สุชญา  บ ารุงกิจ ประถมศึกษา  นครนายก เขต 1 
7 ศน.ธวัช  จิตรชวาล มัธยมศึกษา ตรัง  เขต 13 
8 รองฯศิวะ  ทาทราย ประถมศึกษา สงขลา เขต 1 
9 ศน.ลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล มัธยมศึกษา ตรัง เขต 13 
10 ศน.สุกัญญา  อนรรฆพันธ์ มัธยมศึกษา เขต 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมโครงการน าร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 24 - 25 มกราคม 2556  เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน 

1 นายณัฐกร  ทูลศิริ เชียงแสนวิทยาคม 
2 นายธนากร  ยอดสุวรรณ์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
3 นายอานนท์  สายค าฟู อนุบาลล าปาง 
4 นายจักรพงษ์  สายวงศ์ปัญญา อนุบาลล าปาง 
5 นายดาวเรือง  คชพรม แม่ก๋งวิทยา 
6 นายอิศรา  สารบรรณ์ อนุบาลงาว 
7 นายเผ่า  พันธโคตร กัลยาณวัตร 
8 นายชัชวาลย์  สงวนศักดิ์ กัลยาณวัตร 
9 นายสุรศักดิ์  บึงบาง ศรีกระนวนวิทยาคม 
10 นายสุนติ  พันธ์ชัย ศรีกระนวนวิทยาคม 
11 นายชัยวิชิต  สวุรรณเรือง ศรีกระนวนวิทยาคม 
12 นายประกาศิษย์  แทบทะลัย แวงน้อยศึกษา 
13 นายปรีชา  ภูสีฤทธิ์ บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
14 นายกฤติน  พันธ์เสนา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
15 นายอรรณพ  โพธิ์ศรี สิงห์บุรี 
16 นายสมชาย  โกนิล ท่าช้างวิทยาคาร 
17 นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน พูลเจริญวิทยาคม 
18 นส.ศุลีมาศ  บุญศรี วัดดอนยอ 
19 นส.จีรวรรณ  เศวตพงษ์ อนุบาลองครักษ์ 
20 นางเพ็ญนภา  ไกรนรา ห้วยยอด 
21 นายเดชพล  ชูสังข์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
22 นายอาคม  อรุณรัตน์ อนุบาลสงขลา 
23 นายประณีต  เสน่หา บ้านม่วงงาม 
24 นางสุนันทา  ทองด้วง บ้านระโนด 

 
 
 
 
 
 
 



ประชุมโครงการน าร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้อง ICT 1 อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน 
1 นายนายปรีชา  ภูสีฤทธิ์ บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
2 นายชัยวิชิต  นามมุง บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
3 นายเฉลียว  โคทนา บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
4 นายค าผิน  สิทธิชัย บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
5 นางสาววรรณภา  ศรีพันนาม บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
6 นางศรีสุพรรณ  สงวนกลิ่น บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
7 นางวลีพรรณ  บุญเรือง ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
8 นางรัตตินา  สิทธิหาโคตร ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
9 นางเกษณีพร  สีแข่ไตร ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
10 นายพรรณี  จรรยาวรากุล ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
11 นายกฤติน  พันธ์เสนา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
12 นายสุรศักดิ์  บึงบาง ศรีกระนวนวิทยาคม 
13 นายสันติ  พันธุ์ชัย ศรีกระนวนวิทยาคม 
14 นายชัยวิชิต  สวุรรณเรือง ศรีกระนวนวิทยาคม 
15 นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์ ศรีกระนวนวิทยาคม 
16 นางปิยนุช  บัวพัฒน์ ศรีกระนวนวิทยาคม 
17 นางประมวลจิตต์  พันธุ์เสือทอง ศรีกระนวนวิทยาคม 
18 นางสายสุวรรณ  ค าศรีแก้ว แวงน้อยศึกษา 
19 นายธวัชชัย  ลาภไธสง แวงน้อยศึกษา 
20 นางดวงเนตร  ใจชัยภูมิ แวงน้อยศึกษา 
21 นายประกาศิษย์  แทบมะลัย แวงน้อยศึกษา 
22 นายภาริณ  กะตะศิลา แวงน้อยศึกษา 
23 นางสาวปิยะนันท์  ห้ามไธสง แวงน้อยศึกษา 
24 นางนภวรรณ  คมข า กัลยาณวัตร 
25 นางปิยวรรณ  อุณาศรี กัลยาณวัตร 
26 นางศศิธร  ไวท์ยางกูร กัลยาณวัตร 
27 นายคณิต  ไวท์ยางกูร กัลยาณวัตร 
28 นายเผ่า  พันโคตร กัลยาณวัตร 
29 นายชัชวาลย์  สวงนศักดิ์ กัลยาณวัตร 
30 นางสุกัญญา  อมรรฆพันธ์ สพม.25 ขอนแก่น 
31 นายสงกรานต์  วีระเจริญกิจ สพป.นครนายก 
32 นางสุชญา  บ ารุงกิจ สพป.นครนายก 

 



ประชุมโครงการน าร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมเกษม-สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน 

1 นายอาคม  อรุณรัตน์ อนุบาลสงขลา 
2 นางสาวเสาวภา  สุวรรณโณ อนุบาลสงขลา 
3 นางสาวพิศเพลิน  คิดถูก อนุบาลสงขลา 
4 นางพัชรียา  ธานีรัตน์ อนุบาลสงขลา 
5 นายประณีต  เสน่หา บ้านม่วงงาม 
6 นายนพดล  หลาหวัน บ้านม่วงงาม 
7 นางพัชรี  บุญราศรี บ้านม่วงงาม 
8 นางดารารัตน์  เพชรมณี บ้านม่วงงาม 
9 นางสาวดวงพร  สุทธิสว่าง บ้านม่วงงาม 
10 นางสุนันทา  ทองด้วง บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 
11 นางสุภาพร  ศรีนวลขาว บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 
12 นางพิมล  ช่างสาน บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 
13 นางเพ็ญนภา  ไกรนรา ห้วยยอด 
14 นายสุรชาติ  หลุ่งหม่าน ห้วยยอด 
15 นายกฤษณาพร  วรรณแสงทอง ห้วยยอด 
16 นางสาวศิริยา พิกุล ห้วยยอด 
17 นางสาวกวินตา  บุญรัตน์ ห้วยยอด 
18 นางฐาปนี  อุสาหะ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
19 นายเสกสรร  เพ่งพิศ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
20 นางสุกฤตา  เสริมวิฑูรย์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
21 นางอมรา  เพทาย ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
22 นางนภวรรณ  มัณยานนท์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
23 นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
24 นางสาววรรฑณี  ด าคง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 



ประชุมโครงการน าร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 1 มีนาคม 2556  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  จ.เชียงราย 

 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน 

1 นายสมเพ็ชร  หาญแก้ว เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
2 นายธนากร  ยอดสุวรรณ์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
3 นางศรีนวล  ธนะสาร เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
4 นางพัฒนา  เครือบุญ เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
5 นางเปรมจิต  ค ามา เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
6 นางกฤษติกา  อุดปิน เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
7 นางรุ่งนภา  ยานะรังษี เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
8 นางสาวอรพรรณ  เด่นประภัสร์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
9 นางกาญจนา  สุภาวสิทธิ์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
10 นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
11 นายวศิน  มงคลสาร เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
12 นางสกุณี  นิยม เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
13 นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
14 นายณัฐกร  ทูลศิริ เชียงแสนวิทยาคม 
15 นางสาวชนัญธิดา  พรมมา เชียงแสนวิทยาคม 
16 นางสายบัว  วรภ ู เชียงแสนวิทยาคม 
17 นางกุลภา  แก้วอรุณ อนุบาลล าปาง 
18 นางคนึงนิตย์  หมื่นชมภู อนุบาลล าปาง 
19 นายพาที  โชคไพบูลย์ อนุบาลล าปาง 
20 นางทัศนีย์  วิเชียรบรรจง อนุบาลล าปาง 
21 นางศศิธร  เขื่อนคง อนุบาลงาว 
22 นางสาวเบญทิพย์  ทองเล็ก อนุบาลงาว 
23 นางสาววันเพ็ญ  พงษ์พล อนุบาลงาว 
24 นายสวัสดิ์  มหาวรรณ แม่ก๋งวิทยา 
25 นางนงคราญ  ยอดวีระพงศ์ แม่ก๋งวิทยา 
26 นางสาวพรประภา  จันตาวงค์ แม่ก๋งวิทยา 

 
 
 
 
 



ประชุมโครงการน าร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556  เวลา 08.30 น. 

ณ ห้อง iPad อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน 
1 นางสุรีรัตน์  พ้นภัย อนุบาลองครักษ์ 
2 นายกมล  โชคอาภาสมบัติ อนุบาลองครักษ์ 
3 นางวัลภา  จันทร์งาม อนุบาลองครักษ์ 
4 นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา อนุบาลองครักษ์ 
5 นางจินดา  แก้วสุวรรณ อนุบาลองครักษ์ 
6 นางสาวจีรวรรณ  เศวตพงษ์ อนุบาลองครักษ์ 
7 นางสาวปิยะพร  หอมละออ อนุบาลองครักษ์ 
8 นางพวงเพชร นุชธุรี สิงห์บุรี 
9 นางผาณิต วันอินทร์ สิงห์บุรี 
10 นางวิภาวรรณ  เทศทอง สิงห์บุรี 
11 นางบังอร  เอี่ยมสุมล ท่าช้างวิทยาคาร 
12 นางศิวิไล  ปัญญาแหลม ท่าช้างวิทยาคาร 
13 นางสาวอมิธิตา  วิหารธรรมเม ท่าช้างวิทยาคาร 
14 นายนิยม ทองนาเมือง วัดดอนยอ 
15 นางสมสนิท  ศรีมงคล วัดดอนยอ 
16 นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี วัดดอนยอ 
17 นางวรรณา  พันธุพล วัดดอนยอ 
18 นางชยาภรณ์  พานนิล วัดดอนยอ 
19 นางสาววีรยา  เตไธสง วัดดอนยอ 
20 นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี วัดดอนยอ 
21 นางสาวพรทิพย์  วงษ์ษา วัดดอนยอ 
22 นางนงค์นุช  ภูมี พูลเจริญวิทยาคม 
23 นางสาวประภาพร  ดอกไม้ พูลเจริญวิทยาคม 
24 นางหัทยา เข็มเพ็ชร สพม. 5 
25 นางสุชญา  บ ารุงกิจ สพป.นครนายก 
26 นายสงกรานต์  วีระเจริญกิจ สพป.นครนายก 

 
 
 
 
 



ประชุมโครงการน าร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน 

1 นายณัฐกร  ทูลศิริ เชียงแสนวิทยาคม 
2 นายไพศาล  ชนะกุล เม็งรายมหาราชวิทยาคม 
3 นายจักรพงษ์  สายวงศ์ปัญญา อนุบาลล าปาง 
4 นายดาวเรือง  คชพรม แม่ก๋งวิทยา 
5 นายอิศรา  สารบรรณ์ อนุบาลงาว 
6 นายเผ่า  พันธโคตร กัลยาณวัตร 
7 นายสุรศักดิ์  บึงบาง ศรีกระนวนวิทยาคม 
8 นายประกาศิษย์  แทบทะลัย แวงน้อยศึกษา 
9 นายอรรณพ  โพธิ์ศรี สิงห์บุรี 
10 นายสมชาย  โกนิล ท่าช้างวิทยาคาร 
11 นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน พูลเจริญวิทยาคม 
12 นายนิยม  ทองนาเมือง วัดดอนยอ 
13 นส.จีรวรรณ  เศวตพงษ์ อนุบาลองครักษ์ 
14 นางเพ็ญนภา  ไกรนรา ห้วยยอด 
15 นายเดชพล  ชูสังข์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
16 นางสาวกิ่งแก้ว  ณ อุบล อนุบาลสงขลา 
17 นายประณีต  เสน่หา บ้านม่วงงาม 
18 นางสุนันทา  ทองด้วง บ้านระโนต 
19 นายประพันธ์  พุทธรักษา กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ระบบสื่อสาร สพฐ. 

 
 
 


