
 

 

 

     ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

   ที ่402 /2561 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี 

นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ ปีกำรศกึษำ 2561 

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

ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุ่มงำนคอมพิวเตอร์ ได้จัดท ำกิจกรรม 

เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่

มำตรฐำนสำกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำสมรรถนะทำงเทคโนโลยีและยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรเรียน

ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อปรับพื้นฐำนควำมรู้ เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล ในกำรเรียนรู้โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ สร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยวิชำคอมพิวเตอร์ ปีกำรศึกษำ 

2561  ในวันที่  27  กันยำยน 2561  เวลำ 08.00 น.-16.00 น. เฉพำะหอ้งเรียนพิเศษระดับชั้น  

ม.ตน้ ( ม.1.1 ม.2.1 และ ม.3.1) ณ หอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1-3 อำคำรศรีศำสดำช้ัน 4  

ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อำศัยอ ำนำจตำม

ควำมในมำตรำ 27 แหง่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547   

จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและจัดหำสื่อ นวัตกรรม เสริมสร้ำง

สมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่มำตรฐำนสำกล 

ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

1.1 นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื ประธำนกรรมกำร 

1.2 นำงโสพิศ เทศสลุด รองประธำนกรรมกำร 

1.3 ว่ำที ่พ.ต. บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ ์ รองประธำนกรรมกำร 

1.4 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 

1.5 นำยดิเรก ทองหนัก กรรมกำร 

1.6 นำงสุดำภรณ์ ศริิสุวรรณ กรรมกำร 

1.7 นำยบุญส่ง เทียนค ำ  กรรมกำร 

1.8 นำงดวงพร เพ็ชรบัว กรรมกำร 

1.9 นำงสมศรี แซ่เล้ำ กรรมกำร 

1.10 นำงอโณฌำ บุญโสภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.11 นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

   2/หนำ้ที่... 
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หนำ้ที ่   

        1. ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำกำรปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยและ

วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำมำตรฐำนด้ำนผู้เรยีนในสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี 

  2. อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ และแก้ไขปัญหำเพื่อให้กำรด ำเนินกำรอบรมเป็นไป

ด้วยควำมเรียบร้อย 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

2.1 นำงอโณฌำ บุญโสภำ ประธำนกรรมกำร 

2.2 นำยอดิเทพ กรีแสง รองประธำนกรรมกำร 

2.3 นำงชลธิชำ วรภู กรรมกำร 

2.4 นำยธีรพงษ์ นวลด่อน กรรมกำร 

2.5 นำยธีระยุทธ อินไชย กรรมกำร 

2.6 นำยวีรชัย วำณชิยสกุล กรรมกำร 

2.7 นำงนำตฤดี สุขสินธำรำนนท์ กรรมกำร 

2.8 นำงจำรุวรรณ เดชคุ้ม กรรมกำร 

2.9 นำงสำวจำรุวรรณ ขันธพิน กรรมกำร 

2.10 นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.11 นำงดำรำรัตน์ มะอิ กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

2.12 นำยเอกกมล เรืองเดช กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

 หนำ้ที ่  

  1. ส ำรวจจ ำนวนนักเรียน และจัดเตรียมรำยชื่อนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ 1.1 2.1 และ 3.1 

  2. จัดเตรียมหลักสูตรกำรอบรมฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจัดท ำเป็นไฟล์เอกสำรไว้เป็น

แหลง่ขอ้มูลให้บริกำรนักเรียนที่เข้ำอบรมฯ 

  3. จัดท ำค ำสั่ง ตำรำงก ำหนดกำรอบรม ค ำกล่ำวเปิด-ปิดของกิจกรรม 

  4. ประสำนงำน ฝ่ำยบริหำรงบประมำณและบุคคล งำนพัสดุ กำรเงิน คณะกรรมกำร

ประชำสัมพันธ์ ขึ้นเว็บไซต์โรงเรยีน และด ำเนินงำนของกลุ่มงำนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน

อำชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ 

 

 

 

3/3.คณะกรรมกำร... 
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3. คณะกรรมการรับรายงานตัว ประกอบด้วย 

 3.1 นำงชลธิชำ วรภู ประธำนกรรมกำร 

                3.2 นำยธีรพงษ์ นวลด่อน รองประธำนกรรมกำร 

 3.3 นำยธีระยุทธ อินไชย กรรมกำร 

 3.4 นำยวีรชัย วำณชิยสกุล กรรมกำร 

       3.5 นำงสำวเบญจวรรณ  นฤภัย      กรรมกำร 

       3.6 นำงสำวสุธำสินี  ฟำงจำงวำง     กรรมกำร 

                3.7 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

                3.8 นำงจำรุวรรณ ขันธพิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หนำ้ที ่ 

 1. รับรำยงำนตัวนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ ตำมแบบฟอร์ม 

 2. ตรวจสอบรำยชื่อ-นำมสกุล จ ำนวนนักเรียนผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ 

 3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรจัดท ำเกียรตบิัตรและคณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร         

  4. รวบรวมเอกสำรรับรำยงำนให้กับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อรวบรวมเอกสำร 

หลักฐำนกำรจำ่ยเงินกับคณะกรรมกำรกำรเงินและพัสดุ เพื่อกำรเบิกจ่ำยอย่ำงเรียบร้อย ถูกต้องตำม

ระเบียบของทำงรำชกำรตอ่ไป จัดเตรียมเอกสำรในกำรอบรม ตรวจสอบชื่อ-สกุล ประสำนงำนกับ

คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร  

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  

 4.1 นำยเอกกมล เรืองเดช ประธำนกรรมกำร 

 4.2 นำงดำรำรัตน์ มะอิ รองประธำนกรรมกำร 

 4.3 นำยธีรพงษ์ นวลด่อน กรรมกำร 

       4.4 นำงสำวเบญจวรรณ  นฤภัย      กรรมกำร 

       4.5 นำงสำวสุธำสินี    ฟำงจำงวำง     กรรมกำร 

 4.6 นำยวีรชัย วำณชิยสกุล กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

                4.7 นำงชลธิชำ วรภู กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

                4.8 นำยธีระยุทธ อินไชย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หนำ้ที่    

  1. จัดเตรียมสถำนที่อบรมใหพ้ร้อมรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับนักเรียนห้องเรียน

พิเศษทั้ง 3 หอ้ง เวลำ 1  วัน ด้วยควำมเรียบร้อย และเหมำะสม  

  2. จัดเครื่องเสียง อุปกรณ์เทคโนโลยีตำ่ง ๆ สถำนที่ โต๊ะเก้ำอี ้บริเวณรับประทำนอำหำร

ว่ำงและอำหำรกลำงวันให้เพียงพอต่อนักเรียน  

4/3.จัดท ำป้ำย... 
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  3. จัดท ำป้ำยกิจกรรม (บนโปรแจคเตอร์)  ดังขอ้ควำมดังตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และพิธีการ  ประกอบด้วย 

 5.1 นำงภำรณี เสนีวงศ ์ณ อยุธยำ ประธำนกรรมกำร 

 5.2 นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม รองประธำนกรรมกำร 

 5.3 นำงชลธิชำ วรภู กรรมกำร 

                5.4 นำยธีระยุทธ อินไชย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หนำ้ที่    

  1. เป็นพิธีกรในวันเปิดกิจกรรมกำรอบรม บันทึกภำพกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง

สมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ ปีกำรศกึษำ 2561 

    2. ประสำนงำนต่ำง ๆ กับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนให้พิธีกำรเปิดกำรอบรมฯ ด ำเนินไป

ด้วยควำมรำบรื่น เรยีบร้อย 

 

6. คณะกรรมกำรน ำเสนอและเผยแพร่กิจกรรม 

 6.1 นำยพันธพงษ์ อินทรวิเศษ ประธำนกรรมกำร 

 6.2 นำงรัชนี พรมชู รองประธำนกรรมกำร 

 6.3 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย กรรมกำร 

                6.4 นำงสำวมณี แซ่ท่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หนำ้ที่ 

  1. บันทึกภำพกำรกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี นักเรียน

หอ้งเรียนพิเศษ ปีกำรศกึษำ 2561 ตำมควำมเหมำะสม 

                    5/2.ประชำสัม... 

 
 
 
 

กิจกรรม เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  ปีกำรศึกษำ 2561 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่มำตรฐำนสำกล  

วันที่ 27   กันยำยน   2561 

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1-3  อำคำรศรศีำสดำช้ัน 4 

โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  
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 2. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ภำพกิจกรรมกำรอบรมฯ บนเว็บไซต์/Face book และ

เว็บไซต์โรงเรียน ไลน์โรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐำนร่อยรอยและสำรสนเทศจำกกำรด ำเนินงำนกิจกรรม

โรงเรียน  

 

7. คณะวิทยากร    ประกอบด้วย 

7.1 นำงสำวสำคร   อยู่นุ้ย 

7.2 นำงชลธิชำ   วรภู  

7.3 นำยธีระพงษ์ นวลด่อน 

7.4 นำยวีรชัย วำณชิยสกุล 

7.5 นำยธีระยุทธ อินไชย 

       7.6  นำงสำวเบญจวรรณ นฤภัย       

       7.7  นำงสำวสุธำสินี ฟำงจำงวำง      

 หนำ้ที ่    

  1. เป็นวิทยำกรด ำเนนิกำรใหค้วำมรู้และตอบข้อซักถำม ในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน

เทคโนโลยี นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่มำตรฐำนสำกล แก่นักเรียนห้องเรียน

พิเศษ ตำมก ำหนดกำรฯ ตลอดทั้ง วัน ด้วยควำมชัดเจน  

  2. ก ำหนดช่องทำงกำรรับ-ส่งผลงำน รวบรวมเก็บผลงำนนักเรียน และคัดเลือกผลงำนนักเรียนที่

ดีเด่นเผยแพร่ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรยีนต่อไป 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม    ประกอบด้วย 

 8.1  นำงอโณฌำ บุญโสภำ ประธำนกรรมกำร 

 8.2  นำงจำรุวรรณ เดชคุ้ม รองประธำนกรรมกำร 

 8.3  นำงสำวเบญจวรรณ นฤภัย กรรมกำร 

 8.4  นำงสำวสุธำสินี ฟำงจำงวำง กรรมกำร 

 8.5  นำงสนีวล กะเซ็น กรรมกำร 

 8.6 นำงนำตฤดี สุขสินธำรำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หนำ้ที่  

  1. จัดหำและเตรียมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน เครื่องดื่ม  ให้เพียงพอกับนักเรียนเข้ำร่วม

อบรมคณะกรรมกำรฝำ่ยต่ำง ๆ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตลอดกำรอบรม  1 วัน 

 2. รวบรวมเอกสำร หลักฐำนกำรจ่ำยอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรกับ

คณะกรรมกำรกำรเงนิและพัสดุ   

          6/9.คณะกรรมกำร... 
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9. คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร ประกอบด้วย 

 9.1 นำยธีระพงษ์ นวลด่อน ประธำนกรรมกำร 

 9.2 นำยเอกกมล เรืองเดช รองประธำนกรรมกำร 

 9.3 นำยธีระยุทธ อินไชย กรรมกำร 

 9.4 นำยวีรชัย วำณชิยสกุล กรรมกำร 

 9.5 นำงสำวเบญจวรรณ นฤภัย กรรมกำร 

  9.6 นำงสำวสุธำสินี  ฟำงจำงวำง     กรรมกำร 

 9.7 นำงชลธิชำ วรภู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         

 หนำ้ที ่  

  1. จัดท ำเกียรติบัตร เป็นไฟล์ภำพ เสนอเกียรตบิัตรให้ผู้อ ำนวยกำรลงนำม  

  2. ประสำนงำนประชำสัมพันธ์น ำขึน้ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรยีน (www.bdc.ac.th) 

เพื่อให้กับนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษทั้ง 3 ระดับและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเข้ำพิมพ์เกียรตบิัตรด้วยตนเอง

(ไฟล์เอกสำรน ำเสนอหน้ำเว็บไซต์ใหด้ำวน์โหลด) 

 

10. คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลประเมินโครงการฯ ประกอบด้วย 

10.1 นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย     ประธำนกรรมกำร 

10.2 นำงชลธิชำ วรภู รองประธำนกรรมกำร 

10.3 นำยเอกกมล เรืองเดช กรรมกำร 

10.4 นำงสำวเบญจวรรณ นฤภัย กรรมกำร 

10.5 นำงสำวสุธำสินี ฟำงจำงวำง กรรมกำร 

10.6 นำยธีระพงษ์ นวลด่อน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 หนำ้ที ่  

  1. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจออนไลน์ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรยีน บนเว็บไซต ์

เพื่อให้นักเรียนผูเ้ข้ำอบรมและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ำประเมินควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินเงำนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 

  2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน

เทคโนโลยี นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

           3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมรูปแบบรำยกำรกิจกรรม/โครงกำรโรงเรียนน ำส่งงำน

นโยบำยและแผนงำนตำมก ำหนดเวลำ 

 

          7/11.คณะกรรมกำร... 

11.  คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 

http://www.bdc.ac.th/
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 11.1 นำงดวงพร เพ็ชรบัว  ประธำนกรรมกำร 

 11.2 นำงธิตมิำ รสดี  รองประธำนกรรมกำร  

 11.3 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย  กรรมกำร 

 11.4 นำงนำตฤดี สุขสินธำรำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 หนำ้ที ่ 

  1. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อรวบรวมเอกสำรทั้งหมด 

2. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนและจัดท ำเอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมฯเพื่อล้ำงสัญญำยืมเงินตำมก ำหนดเวลำเมื่อสิน้สุดกิจกรรม 

3. สง่เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินต่อหนว่ยงำนต้นสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ 

เขต 39  ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

 

  ทั้งนี ้ ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่รับมอบหมำยด้วยควำม

ตั้งใจเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยงำนบรรลุผลส ำเร็จเกิดประโยชน์ตอ่ทำงรำชกำร 

 

                                        สั่ง ณ วันที่  10  กันยำยน  พ.ศ. 2561 
 

 

      ( นำงสำวอรุณศร ี เงนิเสือ ) 

          ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรยีนสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี นักเรียนห้องเรียนพเิศษ ปีงบประมาณ 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 1-3 อาคารศรีศาสดาชั้น 4  วันที่  27  กันยายน 2561 

คณะวิทยากร ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรยีนพุทธชินราชพิทยา 

 

วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 

27  กันยายน 2561 

08.00-08.30 น. รำยงำนตัว ณ หน้ำหอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 2 และ3  

08.30-09.00 น. พิธีเปิด/กล่ำวเปิดโดย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

09.00-10.30 น. แนะน ำโปรแกรม/กำรตดิตั้ง/ควำมเป็นมำโปรแกรม 

ม.1 ตำรำงกำรท ำงำนด้วยโปรแกรม Microsoft Excels 2013 

(หอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2) 

ม.2 กำรตัดต่อภำพยนตรด์้วยโปรแกรม windows Movie 

Maker (หอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1) 

ม.3 กำรสร้ำงกำร์ตูนแอนเิมช่ัน ด้วย โปรแกรม Aurora 3D 

Animation Maker  

10.30-10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 

10.45-12.00 น. ส่วนประกอบและส่วนต่ำง ๆ ของโปรแกรมต่ำง ๆ 

กำรเข้ำสู่โปรแกรมกำรท ำงำนและค ำสั่งตำ่ง ๆ 

กำรสรำ้งช้ินงำน (ปฏิบัติ) 

 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-14.30 น. กำรสรำ้งช้ินงำน (ต่อ)  

14.30-14.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 

14.45-16.00 น. กำรส่งชิ้นงำน/ตรวจช้ินงำน/คัดเลือกชิ้นงำน 

อภปิรำย /ซักถำม /สรุป 

พิธีปิด/ถ่ำยรูปกลุ่ม 

 

หมายเหตุ   ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 


