คำสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ที่ 226 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT
-----------------------------------------------------------ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (Distance Learning Information Technology : DLIT) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้
ของนั ก เรีย น ตลอดจนส่ง เสริม ทั ก ษะ สมรรถนะสำคั ญ ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาการเรีย นรู้
ของนัก เรียนเป็น รายบุ คคลและบริบทของโรงเรีย น ในการนี้ กลุ่มบริหารงานวิช าการจึง ได้จั ดอบรมเชิ งปฏิบั ติก าร
เรื่ อ ง “การสร้ า งเว็ บ ไซต์ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกล DLIT” ในวั น ที่
28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อาคารภัทรราชา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อส่งเสริมให้ ครูผู้สอนสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อพั ฒ นาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล DLIT
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 3 9 (1)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 ประกอบกั บ มาตราที่ 27 (4)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
และแก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดให้ผู้อ ำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้บัง คับบัญ ชาข้าราชการครูและ
บุคลากรการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายนิติกร
นายพลพีระ
นางศศิพิมพ์
นางสาวรัศมี
นายยุทธนันท์

คณะกรรมการอำนวยการ
ระดม
ประธานกรรมการ
วงศ์พรประทีป
รองประธานกรรมการ
วรรณกูล
กรรมการ
วงวิลัย
กรรมการ
ศรีชุมภู
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
ให้คำปรึกษา เสนอแนะ อำนวยการคณะกรรมการทุกฝ่ายให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.
2.
3.
4.
5.

นายยุทธนันท์
นายพลพีระ
นางวิภาพรรณ
นางสาวขวัญใจ
นายรชฏ

คณะกรรมการดำเนินงาน
ศรีชุมภู
ประธานกรรมการ
วงศ์พรประทีป
รองประธานกรรมการ
เพ็ชรจรูญ
รองประธานกรรมการ
ภาสพันธุ์
รองประธานกรรมการ
เจริญวิริยะภาพ
กรรมการ

หน้า 2
6. นางสาวสุภาวดี
7. นายสืบตระกูล
8. นางสาวถิรญา
9. นางสาวเกศกนก
10. นางสาวเฉลิมสิริ
11. นายณัฐพร
12. นางขนิษฐา
13. นางสาวสุกฤตา
14. นางสาวจันทรัตน์
15. นางสาวจันทร์ทิพย์
16. นายพงศ์นที
17. นางสาวนภาเพ็ญ

พุทธรัตน์
เตียประเสริฐ
มิตรมงคลยศ
โพธิสวัสดิ์
หนูดี
จันทร์ประณต
แปงมูล
ชาวนาฮี
เนืองนิตย์
ทวีสินธิสุทธิ์
คงถาวร
ภูหาด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. วางแผนและกำหนดรูปแบบในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. ประสานงานฝ่ ายคอมพิ วเตอร์ จั ดเตรียมสถานที่ ห้ อ งคอมพิ วเตอร์ 2 และห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ 3 เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และดูแลระบบอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
3. จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และเอกสารที่ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน
นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
กรรมการ รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม กลุ่มที่ 1
นายณัฐพร
จันทร์ประนต
กรรมการ รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม กลุ่มที่ 2
นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. จัดเตรียมรายชื่อครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. รับลงทะเบียนครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.
2.
3.
4.

นางจิตติญา
นางสุธาดา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเฉลิมสิริ

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
กล่อมเจ๊ก
ประธานกรรมการ
ศิริกุล
รองประธานกรรมการ
พุทธรัตน์
กรรมการ
หนูดี
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. ประสานงานด้านพิธีการกับฝ่ายต่าง ๆ
2. เป็นพิธีกรในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ
3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หน้า 3
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นายปิยะ
พันชนะ
2. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
3. นางธนิดา
กุรุพินท์พาณิชย์
4. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
5. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ
6. นางสาวจันทร์ทิพย์
ทวีสินธิสุทธิ์
7. นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
8. นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
9. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
10. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
11. นางสาวรวิพร
พรมไชย
12. นายณัฐพล
วงศ์ฟู
13. นางสาวสมปรารถนา ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
2. นางพนิดา
สาระรักษ์
3. นายณฐภณ
สิริอิสรา
4. นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์
5. นางฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
6. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
7. นายอนุรักษ์
สวัสดี
8. นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
9. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
10. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
11. นางสาวกรรณิกา
ใยมะเริง
12. นางสาวสุภัสสร
จันทร์กระจ่าง
13. นางสาวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายสมชาย
กรุณาพิทักษ์
2. นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
3. นายนคร
ชูสอนสาย
4. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
5. นายพงศธร
อารีพันธุ์
6. นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์

หน้า 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นางสาวอมรรัตน์
2. นางสุธาดา
3. นางนิตยา
4. นางจิตติญา
5. นางญาณิศา
6. นายจารุพงศ์
7. นางสาวกนกวรรณ
8. นางสาวเฉลิมสิริ
9. นางจุติพร
10. นางสาวกนกวรรณ
งานห้องสมุด
1. นางสาวพิสมัย
2. นางสาววาสนา
3. นางสาวสุกฤตา

กระดาษ
ศิรกิ ุล
ปัญจากุล
กล่อมเจ๊ก
จันทะแจ่ม
กวางษี
ทองดี
หนูดี
เมฆบุตร
เชื้อวงษ์
ดวงพิมาย
ศรีวิริยานุภาพ
ชาวนาฮี

กลุ่มที่ 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
2. นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
3. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
4. นายอนันต์
พุ่มพันธ์วงศ์
5. นายชัยวัฒน์
ทองสอาด
6. นายไตรภพ
สุทธกุล
งานแนะแนว
นางสาวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1. นางขนิษฐา
แปงมูล
2. นางศิริรัตน์
บุญสนอง
3. นางสาวขวัญเรือน
มุ่งผลกลาง
4. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นางมัณฑนา
ฟักขาว
2. นางนิลวรรณ
กองเงิน
3. นางสุกรานต์
มหาสารินันทน์
4. นายนิติกร
ระดม
5. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
6. นางสาวดวงพร
ปราบคช

หน้า 5
7. นายนพดล
เชิงศิริ
8. นายณัฐพร
จันทร์ประนต
9. นางสาววนาภรณ์
มีโถ
10. นางศิโรรัตน์
เรืองคง
11. นางสาวนูรีดา
มะลี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
2. นายเสน่ห์
ธิอาจารย์
3. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
4. นางสาวประภาภรณ์
ณ พัทลุง
5. นางรัถญา
คำแพง
6. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
7. นางวิริสา
ปัญญะโส
8. นางสาวรัตนา
วันทาแก้ว
9. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
10. นายพงศ์นที
คงถาวร
11. นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
12. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
13. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
14. นางสาวนวลละออ
เอี่ยมละออ
15. ว่าที่ ร.ต.วันดี
สร้างนานอก
16. นายรชฏ
เจริญวิริยะภาพ
17. นายอนันต์
เชื้อชีลอง
18. นางสาวบุศรัตน์
รู้ยืนยง
19. นางสาวเปรมจิต
จันนุช
20. นางสาวพานทอง
ชัยพิมพา
หน้าที่
1. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึ ก ษาทางไกล DLIT” ในวัน ที่ 28 พฤศจิก ายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ 2 และห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ 3 อาคารภัทรราชา ชั้น 2
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา
แปงมูล
รองประธานกรรมการ
3. นักการภารโรงและแม่บ้าน
กรรมการ
4. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
กรรมการ

หน้า 6
หน้าที่
1. จัดและตกแต่งสถานที่สำหรับดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องคอมพิวเตอร์ 3
2. จัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน โต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอกับจำนวนครูและบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
3. ฉายภาพหัวข้ออบรมขึ้นจอ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT”
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อาคารภัทรราชา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. นางศศิพิมพ์
2. นางฐิติรัตน์
3. นางสาวรัตนา
4. นางสาววนาภรณ์
5. นางศิโรรัตน์
6. นางสาวจันทร์ฉาย
7. นางสาวพานทอง
8. นางสาวขวัญเรือน
9. นางสาวเกศกนก

คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
วรรณกูล
ประธานกรรมการ
อร่ามพงษ์
รองประธานกรรมการ
วันทาแก้ว
กรรมการ
มีโถ
กรรมการ
เรืองคง
กรรมการ
ตุน่ หนิ้ว
กรรมการ
ชัยพิมพา
กรรมการ
มุ่งผลกลาง
กรรมการและเลขานุการ
โพธิสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. เบิก – จ่าย งบประมาณการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. สรุปรายรับ – รายจ่าย การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางวรัญญา
นางสาวจตุรพร
นางขนิษฐา
นางรัถญา
นางสาวนภาเพ็ญ
นางสาวกานต์ธีรา
นางศิริรัตน์

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
ยอดกระโหม
ประธานกรรมการ
มาลารัตน์
รองประธานกรรมการ
แปงมูล
กรรมการ
คำแพง
กรรมการ
ภูหาด
กรรมการ
บางเขียว
กรรมการ
บุญสนอง
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิง ปฏิบั ติการในวั นที่ 28 พฤศจิกายน
2563
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2. ประสานงานกับ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณในการเบิก – จ่าย งบประมาณการจัดเตรียมอาหารว่ าง
และอาหารกลางวัน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์
1. นางขนิษฐา
แปงมูล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. จัดเตรียมเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์
2. ดำเนินการแจกเกียรติบัตรเมื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. นางสาวนภาเพ็ญ
2. นางสาวเกศกนก
3. นางสาวจันทรัตน์

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
ภูหาด
ประธานกรรมการ
โพธิสวัสดิ์
กรรมการ
เนืองนิตย์
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1.
2.
3.
4.

จัดทำแบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

(นายนิติกร ระดม)
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
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กำหนดการ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT”
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อาคารภัทรราชา
เวลา
08.00-08.50 น.
08.50-09.00 น.
09.00-10.30 น.
10.30-10.40 น.
10.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.40 น.
14.40-16.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิดการอบรม
บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT
พักทานอาหารว่าง
บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT
พักทานอาหารว่าง
ปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT (ต่อ)

