
 

 ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน      
ที่  192  /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสร้ำงสื่อกำรสอนให้โดนใจด้วย Canva” 
................................................................................................................  

 ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนได้ก ำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เรื่อง “กำรสร้ำงสื่อกำรสอนให้โดนใจด้วย Canva” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อำคำรภัทรรำชำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งำน Canva สำมำรถสร้ำงสื่อและ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย Canva และกำรสร้ำงงำนกรำฟฟิกเพ่ือใช้ในกำรท ำเอกสำร โดยให้เกิดประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ประกอบกับมำตรำที่ 27 (4) แห่งพระรำชบัญญัติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                 
เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1.   นำยธัญวิชญ์   ไตรรัตน์   ประธำนกรรมกำร 

  2.   นำงศศิพิมพ์   วรรณกูล  รองประธำนกรรมกำร 
 3.   นำยชัชวำล   พฤกษ์พงศ์พันธ์  กรรมกำร 
 4.   นำยพลพีระ   วงศ์พรประทีป  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ อ ำนวยกำรคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยให้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.   นำยพลพีระ   วงศ์พรประทีป  ประธำนกรรมกำร 
2.   นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น  รองประธำนกรรมกำร 
3.   นำงรัถญำ   ค ำแพง   กรรมกำร 
4.   นำงสำวจตุรพร  มำลำรัตน์  กรรมกำร 
5.   นำยนคร   ชูสอนสำย  กรรมกำร 
6.   นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮ ี  กรรมกำร 
7.   นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ  กรรมกำร 
8.   นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์  กรรมกำร 
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9.   นำงญำณิศำ   จันทะแจ่ม  กรรมกำร 
10. นำงสำววนัฐชำ  จุ้ยจั่น   กรรมกำร 
11. นำยรังสรรค์    เดิมประโคน  กรรมกำร 
12. นำยอนุรักษ์   สวัสด ี   กรรมกำร 
13. นำงสำวอุบลวรรณ   กำทุ่ง   กรรมกำร 
14. นำงสำวธัญจิรำ  จุนทวิเทศ  กรรมกำร 
15. นำงสำวสมใจ    ภัทรพงศำนติ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. วำงแผนและก ำหนดรูปแบบในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
2. จัดเตรียมรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม และเอกสำรที่ใช้ในกำรอบรม 
3. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1. นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุธำดำ   ศิริกุล   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสุภำวด ี  พุทธรัตน์  กรรมกำร  
4. นำยพงศ์นที   คงถำวร   กรรมกำร 
5. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี   กรรมกำร 
6. นำงสำวกนกวรรณ   เชื้อวงษ์   กรรมกำร 
7. นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ  กรรมกำร 
8. นำงสำววิลำวรรณ   พรรณำภพ  กรรมกำร 
9. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. ประสำนงำนด้ำนพิธีกำรกับฝ่ำยต่ำง ๆ 
2. เป็นพิธีกรในกำรจัดงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ 
3. ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
4. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กลุ่มที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นำงสำวอมรรัตน์  กระดำษ 
2. นำงสุธำดำ   ศิริกุล 
3. นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก 
4. นำงญำณิศำ   จันทะแจ่ม 
5. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี 
6. นำงสำวกนกวรรณ  ทองดี 
7. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี 
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8. นำงจุติพร   เมฆบุตร 
9. นำงสำวกนกวรรณ  เชื้อวงษ์ 
10. นำงสำววิลำวรรณ  พรรณำภพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ์ 
2. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล 
3. นำงสำวประภำภรณ์  ณ พัทลุง 
4. นำงรัถญำ   ค ำแพง 
5. นำงสำวอัจฉรำ  วงษ์แก้ว 
6. นำยพงศ์นที   คงถำวร 
7. นำงสำวณัฐชยำ  จิตมำศ 
8. นำงสำวสุภำวด ี  พุทธรัตน์ 
9. นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด 
10. ว่ำที่ ร.ต.วันดี  สร้ำงนำนอก 
11. นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ 
12. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์ 
13. นำยฐิติวัฒน์   ผำสุขเมือง 
14. นำยชำญณรงค์  โสภำงำม 
15.  นำงสำวมนัสวี  วงค์มะเริง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นำงศิโรรัตน์   เรืองคง 
2. นำยนิติกร   ระดม 
3. นำงสำวขวัญใจ  ภำสพันธุ์ 
4. นำงสำวดวงพร  ปรำบคช 
5. นำยนพดล   เชิงศิร ิ
6. นำยณัฐพร   จันทร์ประนต 
7. นำงสำววนำภรณ์  มีโถ 
8. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง 
9. นำงสำวทัศนีย์  ฝอยทอง 
10. นำยอนุรักษ์   ยั่งยืน 
11. นำยบุญวัตร   เมฆรัศมีธร 
12. นำงสำวนูรีดำ  มะลี 
13. นำงสำวอำรียำ  บุตรอุดร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1. นำงขนิษฐำ   แปงมูล 
2. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง 
3. นำงสำวแพรวำ  สูตรมงคล 
4. นำงสำวประภำพร  กุลวงษ์ 

งานแนะแนว 
1. นำงสำวรมย์รวินท์  อินทโชติ 
2. นำงสำวจันทรัตน์  เนืองนิตย์ 

กลุ่มที่ 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน 
2. นำงธนิดำ    กุรุพินท์พำณิชย์ 
3. นำงวิภำพรรณ  เพ็ชรจรูญ 
4. นำงสำวศรัญญำ  โฮ่คุณ 
5. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น 
6. นำงสำวบุณฑริกำ  จุลวำทิน 
7. นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย 
8. นำงสำวรวิพร  พรมไชย 
9. นำยณัฐพล   วงศ์ฟู 
10. นำงสำวนันธิดำ  อัปมะโต 
11. นำงสำวอุบลวรรณ  กำทุ่ง 
12. นำงสำววนัฐชำ  จุ้ยจั่น 
13. นำยวิชิตพล   จันทร์จงปรำณี 
14. นำงสำวกำญจนำ  สืบเมืองซ้ำย 
15. นำงสำวศิริรัตน์  ดีนอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. นำงสำวกรรณิกำ  ใยมะเริง 
2. นำยณฐภณ   สิริอิสรำ 
3. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์ 
4. นำงฝนทิพ   สุขสุนทรีย์ 
5. นำงสำวธิดำมำศ  สิงห์ธวัช 
6. นำยอนุรักษ์   สวัสด ี
7. นำงสำวกำนต์ธีรำ  บำงเขียว 
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8. นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก 
9. นำงสำวสุภัสสร  จันทร์กระจ่ำง 
10. นำยรังสรรค์   เดิมประโคน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. นำงวรัญญำ   ยอดกระโหม 
2. นำยไตรภพ   สุทธกุล 
3. นำยมนระวี   ศักดิ์ธนำกูล 
4. นำงสำวพรปรีญำ  เที่ยงพูนวงศ์ 
5. นำยวรพันธ์   สิทธิเสรี 

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

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

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
1. นำงสำวธัญจิรำ  จุนทวิเทศ 
2. นำยกิติศักดิ์   บุญสุข 
3. นำงสำวกมลชนก  กัลยำ 
4. นำงสำวอรัญญำ  จันทร์จ ำเรือน 
5. นำงสำววรรนิศำ  เสนำบุตร 
6. นำงสำวเปรมจิต  จันนุช 
7. นำงสำวอุไรวรรณ  ทองอร่ำม 

หน้าที ่ 1. เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรสร้ำงสื่อกำรสอนให้โดนใจด้วย Canva” ในวันพฤหัสบดีที่    
              27 ตุลำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

2. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
1. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร  พรสว่ำงกุล  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจตุรพร  มำลำรัตน์  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย   กรรมกำร 
4. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี   กรรมกำร 
5. นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก  กรรมกำร 
6. นำงสำวสุภัสสร  จันทร์กระจ่ำง  กรรมกำร 
7. นำยวรพันธ์   สิทธิเสรี   กรรมกำร 
8. นำยอนุรักษ์   สวัสด ี   กรรมกำร 
9. นำยชำญณรงค์  โสภำงำม  กรรมกำร 
10. นำงสำวสุภำวด ี  พุทธรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดและตกแต่งสถำนที่ส ำหรับด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องคอมพิวเตอร์ 3 
2. จัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน โต๊ะ เก้ำอ้ีให้เพียงพอกับจ ำนวนครูและบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม 
3. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
1. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยไตรภพ   สุทธกุล   กรรมกำร 
3. นำยนพดล   เชิงศิร ิ   กรรมกำร 
4. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  1. จัดท ำป้ำยหัวข้อกำรอบรมขึ้นจอภำพ 
 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง “กำรสร้ำงสื่อกำรสอนให้โดนใจด้วย Canva”  
ในวันที่ 27 ตุลำคม 2565 เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อำคำรภัทรรำชำ 
 
2. บันทึกภำพกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
3. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและสวัสดิการ 
1. นำงวรัญญำ   ยอดกระโหม  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจตุรพร  มำลำรัตน์  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงรัถญำ   ค ำแพง   กรรมกำร 
4. นำงสำวอุบลวรรณ  กำทุ่ง   กรรมกำร 

 
/5. นำงสำวนภำเพ็ญ... 
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5. นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด   กรรมกำร 
6. นำงสำวจันทรัตน์  เนืองนิตย์  กรรมกำร 
7. นำงสำวรมย์รวินท์  อินทโชติ   กรรมกำร 
8. นำงสำวกำนต์ธีรำ  บำงเขียว  กรรมกำร 
9. นำงสำวแพรวำ  สูตรมงคล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
2. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณในกำรเบิก – จ่ำย งบประมำณในกำรจัดเตรียม 
   อำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน 
3. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
1. นำยชัชวำล   พฤกษ์พงศ์พันธ์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววนำภรณ์  มีโถ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง  กรรมกำร 
4. นำงสำวสุภำวด ี  พุทธรัตน์  กรรมกำร 
5. นำยบุญวัตร   เมฆรัศมีธร  กรรมกำร 
6. นำยอนุรักษ์   ยั่งยืน   กรรมกำร 
7. นำงสำวกมลชนก  กัลยำ   กรรมกำร 
8. นำงสำวทัศนีย์  ฝอยทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. เบิก – จ่ำยงบประมำณ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
2. สรุปรำยรับ – รำยจ่ำย กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
3. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
1. นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮ ี  กรรมกำร 
4. นำยวิชิตพล   จันทร์จงปรำณี  กรรมกำร 
5. นำงสำววิลำวัณย์  รัตนคช   กรรมกำร 
6. นำงสำววนัฐชำ  จุ้ยจั่น   กรรมกำร 
7. นำยอนุรักษ์   สวัสด ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ด ำเนินกำรแจกเกียรติบัตรเมื่ออบรมเชิงปฏิบัติกำรแล้วเสร็จ 
3. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1. นำยอนุรักษ์    สวัสด ี   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น  กรรมกำร 
3. นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮ ี  กรรมกำร 
4. นำงสำวอุบลวรรณ  กำทุ่ง   กรรมกำร 
5. นำงสำววนัฐชำ  จุ้ยจั่น   กรรมกำร 
6. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดท ำแบบประเมินผลกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
2. ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่มเพ่ือเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร  

สั่ง ณ วันที่  19  ตุลำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
      
 

(นำงศศิพิมพ์  วรรณกูล) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ก าหนดการอบรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนให้โดนใจด้วย Canva” 
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

............................................................................................................................. ........ 
เวลำ 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดกำรอบรม 

09.30 – 10.30 น. บรรยำยให้ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Canva  
ปฏิบัติกำรกำรสร้ำงสื่อน ำเสนอ และวีดีโอ ส ำหรับกำรสอน 

10.30 – 10.45 น.   -------------พักรับประทำนอำหำรว่ำง--------------- 
10.45 – 12.00 น.  ปฏิบัติกำร กำรสร้ำงใบงำน infographic 

          12.00 – 13.00 น.  ------------พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน------------ 
13.00 – 14.30 น.                  ปฏิบัติกำร กำรสร้ำงงำนกรำฟฟิก 

          14.30 – 14. 45 น.  -------------พักรับประทำนอำหำรว่ำง---------------- 
          14.45 – 16.00 น.   ปฏิบัติกำร กำรสร้ำงงำนกรำฟฟิก (ต่อ) 

16.00 – 16.30 น.            ผู้แทนคณะครูกล่ำวขอบคุณวิทยำกรและประธำนในพิธีกล่ำวปิดกำรอบรม 
          ............................................................................................................................. ................ 
หมายเหตุ   ก ำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


