
 

 

 
ค ำส่ังโรงเรียนรำชนิตบำงเขน 

ท่ี 66 / 2565 
เรื่อง กำรอบรมกำรสร้ำงและกำรใช้งำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)  

................................................................................ 
ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้ก ำหนดจัดกำรอบรมออนไลน์ ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ หัวข้อเรื่อง กำรอบรมกำรสร้ำงและกำรใช้งำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ในวันจันทร์ท่ี 9 
พฤษภำคม พ.ศ. 2565  เวลำ 08.00 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและกำรใช้งำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)           
ซึ่งสำมำรถประยุกต์กำรใช้งำนได้หลำยรูปแบบ โดยเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อผู้เรียน  

ท้ังนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 (1)       
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ประกอบกับมำตรำท่ี 27 (4)     
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
   1. นำยธัญวิชญ ์  ไตรรัตน์                    ประธำนกรรมกำร  
   2. นำงศศิพิมพ์  วรรณกูล  รองประธำนกรรมกำร  
  3. นำงสำวรัศมี  วงวิลัย   กรรมกำร 
  4. นำยชัชวำล             พฤกษ์พงศ์พันธ ์  กรรมกำร 
   5. นำยพลพีระ         วงศ์พรประทีป           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ 
        ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ อ ำนวยกำรคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยให้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1. นำยพลพีระ        วงศ์พรประทีป           ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวกรรณิกำ     ไทยใจอุ่น  รองประธำนกรรมกำร 

   3. นำงรัถญำ          ค ำแพง            รองประธำนกรรมกำร 
   4. นำยอนุรักษ์          สวัสดี            กรรมกำร  

 5. นำงสำวพิสมัย         ดวงพิมำย   กรรมกำร  
   6. นำงสำวสุกฤตำ        ชำวนำฮี          กรรมกำร  
   7. นำงนิตยำ           ปัญจำกุล  กรรมกำร
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8. นำงญำณิศำ   จันทะแจ่ม   กรรมกำร 
9. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ   กรรมกำร 
10. นำยนคร    ชูสอนสำย   กรรมกำร  
11. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด    กรรมกำร 
12. นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำร 
13. นำงสำววนัฐชำ      จุ้ยจ่ัน    กรรมกำร 
14. นำงสำวสมใจ       ภัทรพงศำนต์ิ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15. นำงสำวธัญจิรำ     จุนทวิเทศ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ 
         1. วำงแผนและก ำหนดรูปแบบในกำรอบรมออนไลน์  
         2. จัดเตรียมรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม และเอกสำรท่ีใช้ในกำรอบรม  
         3. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

   1. นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุธำดำ      ศิริกุล    รองประธำนกรรมกำร  
3. นำงสำวกนกวรรณ    เช้ือวงษ์    กรรมกำร 
4. นำงสำวสมใจ         ภัทรพงศำนต์ิ  กรรมกำร 
5. นำงสำวเฉลิมสิริ     หนูดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่ 
         1. ประสำนงำนด้ำนพิธีกำรกับฝ่ำยต่ำง ๆ  
         2. เป็นพิธีกรในกำรจัดงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ  
         3. ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรอบรมออนไลน์  
         4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการอบรบออนไลน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นำงสำวอมรรัตน์  กระดำษ 
2. นำงสุธำดำ   ศิริกุล  
3. นำงนิตยำ   ปัญจำกุล  
4. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  
5. นำงญำณิศำ   จันทะแจ่ม 
6. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี  
7. นำงสำวกนกวรรณ  ทองดี 
8. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี 
9. นำงจุติพร  เมฆบุตร 
10. นำงสำวกนกวรรณ เช้ือวงษ์  
11. นำงสำววิลำวรรณ พรรณำภพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นำงรพีพรรณ   กรุณำพิทักษ์  
2. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร  พรสว่ำงกุล  
3. นำงสำวประภำภรณ์  ณ พัทลุง  
4. นำงรัถญำ   ค ำแพง  
5. นำงสำวอัจฉรำ  วงษ์แก้ว  
6. นำยพงศ์นที   คงถำวร  
7. นำงสำวณัฐชยำ  จิตมำศ 
8. นำงสำวสุภำวดี  พุทธรัตน์  
9. นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด  
10. ว่ำท่ี ร.ต.วันดี  สร้ำงนำนอก  
11. นำยรชฏ    เจริญวิริยะภำพ  
12. นำงสำวฐิติพร พูลสวัสด์ิ 
13. นำยฐิติวัฒน์  ผำสุขเมือง 
14. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม 
15. นำงสำวเปรมจิต  จันนุช 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. นำงมัณฑนำ   ฟักขำว  
2. นำยนิติกร    ระดม  
3. นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์  
4. นำงสำวดวงพร  ปรำบคช  
5. นำยนพดล   เชิงศิริ  
6. นำยณัฐพร   จันทร์ประนต  
7. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ  
8. นำงศิโรรัตน์   เรืองคง  
9. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง  
10. นำงสำวทัศนีย์  ฝอยทอง 
11. นำยอนุรักษ ์  ยั่งยืน 
12. นำยบุญวัตร   เมฆรัศมีธร 
13. นำงสำวนูรีดำ มะลี 
14. นำงสำวอำรียำ บุตรอุดร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. นำงอุไรวรรณ      คงเกินทุน  
2. นำงธนิดำ               กุรุพินท์พำณิชย์  
3. นำงวิภำพรรณ         เพ็ชรจรูญ  
4. นำงสำวศรัญญำ       โฮ่คุณ  
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5. นำงสำวกรรณิกำ      ไทยใจอุ่น  
6. นำงสำวบุณฑริกำ     จุลวำทิน  

   7. นำงสำวดวงดำว       คุ้มภัย  
8. นำงสำวรวิพร          พรมไชย  
9. นำยณัฐพล             วงศ์ฟู  
10. นำงสำววนัฐชำ     จุ้ยจ่ัน 
11. นำงสำวนันธิดำ     อัปมะโต 
12. นำงสำวอุบลวรรณ  กำทุ่ง 
13. นำยวิชิตพล         จันทร์จงปรำณี 
14. นำงสำวกำญจนำ   สืบเมืองซ้ำย 
15. นำงสำวศิริรัตน์      ดีนอก 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. นำงสำวกรรณิกำ      ใยมะเริง  
2. นำงสำวธิดำมำศ     สิงห์ธวัช 
3. นำงพนิดำ               สำระรักษ์  
4. นำยณฐภณ             สิริอิสรำ  
5. นำงสำวสมใจ            ภัทรพงศำนต์ิ 
6. นำงฝนทิพ            สุขสุนทรีย์  
7. นำยอนุรักษ ์            สวัสดี  
8. นำงสำวกำนต์ธีรำ       บำงเขียว  
9. นำงสำวภัทรสุดำ        หนองกก 
10. นำงสำวสุภัสสร        จันทร์กระจ่ำง 
11. นำงสำวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. นำงแก้วใจ   เหมือนอินทร์ 
2. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  
3. นำยไตรภพ  สุทธกุล  
4. นำยมนระว ี  ศักดิ์ธนำกูล  
5. นำงสำวพรปรีญำ  เท่ียงพูนวงศ์ 
6. นำยวรพันธ์   สิทธิเสรี 
7. นำยชัยวัฒน ์  ทองสอำด 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นำยสมชำย   กรุณำพิทักษ์  
2. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  
3. นำยนคร    ชูสอนสำย  
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4. นำงสำวถิรญำ   มิตรมงคลยศ  
5. นำยพงศธร    อำรีพันธุ ์
6. นำงสำวพันทิพำ  หงษ์ใหญ่ 
7. นำงสำววิลำวัณย์  รัตนคช 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1. นำงขนิษฐำ        แปงมูล  
2. นำงศิริรัตน์          บุญสนอง  
3. นำงสำวขวัญเรือน    มุ่งผลกลำง 
4. นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล 
5. นำงสำวประภำพร กุลวงษ์ 
 

งานห้องสมุด 
 1. นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย 
 2. นำงสำววำสนำ  ศรีวิริยำนุภำพ 
 3. นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮี 
 

งานแนะแนว 
1. นำงสำวรมย์รวินท์  อินทโชติ 
2. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
1. นำงสำวธัญจิรำ  จุนทวิเทศ 
2. นำยกิติศักดิ์   บุญสุข 
3. นำงสำวอรัญญำ   จันทร์จ ำเรือน 
4. นำยอธิบดี  เชิดชู 
5. นำยวีระศักดิ์  ค ำพำมำ 
6. นำงสำววรรนิศำ เสนำบุตร 

หน้าที่ 
1. เข้ำรับกำรอบรมออนไลน์ เรื่อง “กำรอบรมกำรสรำ้งและกำรใช้งำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(eBook)” ในวันท่ี 9 พฤษภำคม 2565 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ผ่ำนระบบ Google Meet  
ตำมลิงก์ท่ีแจ้งให้ทรำบ 

2.  ปฏิบติัหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
1. นำยชัชวำล           พฤกษ์พงศ์พันธ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววนำภรณ์     มีโถ    กรรมกำร 

   3. นำงศิโรรัตน์     เรืองคง  กรรมกำร 
  4. นำงสำวสมใจ        ภัทรพงศำนต์ิ  กรรมกำร 

5. นำงสำวขวัญเรือน     มุ่งผลกลำง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



 

หน้ำ 6 
 

หน้าที่ 
1. เบิก - จ่ำย งบประมำณกำรอบรมออนไลน์  
2. สรุปรำยรับ - รำยจ่ำย กำรอบรมออนไลน์  
3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

1. นำยอนุรักษ์     สวัสดี               ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำวกรรณิกำ   ไทยใจอุ่น     รองประธำนกรรมกำร  
3. นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮี        กรรมกำร 
4. นำงสำววนัฐชำ     จุ้ยจ่ัน   กรรมกำร 
5. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด       กรรมกำร 
6. นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ 
1. จัดเตรียมเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
2. ด ำเนินกำรแจกเกียรติบัตรเมื่อกำรอบรมออนไลน์แล้วเสร็จ  
3. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

1. นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น   กรรมกำร  
3. นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮี        กรรมกำร  
4. นำงนิตยำ   ปัญจำกุล   กรรมกำร  
5. นำงสำวอุบลวรรณ  กำทุ่ง    กรรมกำร 
6. นำงสำววนัฐชำ     จุ้ยจ่ัน   กรรมกำร 
7. นำงสำวสมใจ   ภัทรพงศำนต์ิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ 
1. จัดท ำแบบประเมินผลกำรอบรมออนไลน์  
2. ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
3. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
ส่ัง ณ วันท่ี 5 พฤษภำคม 2565  

  
 

(นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
                                                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 
 



 

 
ก าหนดการอบรม  

“การสร้างและการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)” 
วันจันทร์ท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ผ่านทางระบบ Google Meet 
................................................................................................................................. 

เวลำ 08.00 – 08.30 น.                        ลงทะเบียน 
เวลำ 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดกำรอบรม  
เวลำ 09.00 – 10.00 น. กำรบรรยำยในหัวข้อ “กำรใช้งำน web application” 
เวลำ 10.00 – 10.15 น. ---- พักรับประทำนอำหำรว่ำง ---- 
เวลำ 10.15 – 11.00 น. กำรบรรยำยในหัวข้อ “กำรสร้ำงหนังสือ eBook” 
เวลำ 11.00 – 12.00 น. กำรบรรยำยในหัวข้อ “กำรอ่ำน eBook ผ่ำนระบบปฏิบัติกำร  

iOS และระบบปฏิบัติกำร Android” 
เวลำ 12.00 – 13.00 น. ---- พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  ---- 
เวลำ 13.00 – 14.00 น. กำรบรรยำยในหัวข้อ “กำรเข้ำสู่ระบบและกำรก ำหนดสิทธิ์” 
เวลำ 14.00 – 14.45 น. กำรบรรยำยในหัวข้อ “กำรเพิ่ม ลบ และแก้ไขหนังสือ eBook” 
เวลำ 14.45 – 15.00 น. ---- พักรับประทำนอำหำรว่ำง ---- 
เวลำ 15.00 – 16.00 น. กำรบรรยำยในหัวข้อ “กำรก ำหนดรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนและ 

กำรดูรำยงำน” 
เวลำ 16.00 – 16.30 น. ผู้แทนคณะครูกล่ำวขอบคุณวิทยำกรและประธำนในพิธี 

กล่ำวปิดกำรอบรม 
 

.............................................................................................................................. 

หมายเหตุ: 1. ขอให้ผู้เข้ำอบรมเตรียมโทรศัพท์มือถือ, Tablet, iPAD, คอมพิวเตอร์ หรือ Labtop     
                  ส ำหรับใช้ในกำรอบรม  

    2. ขอให้ผู้เข้ำอบรมเตรียมไฟล์เอกสำร PDF คนละ 1 ไฟล์ (เช่น แผนกำรสอน/ผลงำน/เอกสำรกำรสอน/   
  วิจัยในช้ันเรียน/โครงกำร) 

              3. ก ำหนดกำรสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 


