
 

 

คำส่ังโรงเรียนไทรโยคน0อยวิทยา 

ท่ี ๖๑ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แต=งต้ังคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  

“การพัฒนาส่ือด0วย Canva อย=างสร0างสรรคS สำหรับครูยุคดิจิทัล”  

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

   ด$วยกลุ*มบริหารงานบุคคล ได$ดำเนินงานตามโครงการ “ครูอาชีพ” โดยกำหนดให$มีกิจกรรม การ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสื่อด$วย Canva อย*างสร$างสรรคM สำหรับครูยุคดิจิทัล”  ในวันท่ี  ๕-

๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เปWนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของข$าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

และนักศึกษาฝ]กประสบการณMวิชาชีพของโรงเรียนไทรโยคน$อยวิทยา โดยมีวัตถุประสงคMเพื่อให$ข$าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน$อยวิทยา มีความรู$ ความเข$าใจ ทักษะด$านดิจิทัลที่เหมาะสม 

ตลอดจนได$พัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนอย*างสร$างสรรคM ดังนั้นเพื่อให$กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคM 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห*งพระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ืองให$ข$าราชการครูปฏิบัติหน$าท่ี จึงแต*งต้ังข$าราชการครูและบุคลากรทำหน$าท่ี ดังน้ี 

  ๑. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด0วย 

              ๑.๑ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู$อำนวยการโรงเรียน      ประธาน 

๑.๒ นางวลีรัตนM  ศิโรรัตนMธัญโชค รองผู$อำนวยการโรงเรียน  รองประธาน 

๑.๓ นายอำนวย  มาคงกุล           หัวหน$ากลุ*มบริหารงานท่ัวไป     กรรมการ 

๑.๔ นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ หัวหน$ากลุ*มบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 

๑.๕ นางสาวจินดาพร    ทองอ$ม  หัวหน$ากลุ*มบริหารงานบุคคล           กรรมการ      

    ๑.๖ นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณM หัวหน$ากลุ*มบริหารงานวิชาการ         กรรมการ 

     ๑.๗ นายคมศักด์ิ  จันทโชติ  ครู         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน$าท่ี อำนวยความสะดวก เพ่ือให$กิจกรรมดำเนินไปด$วยความเรียบร$อย 

๒. คณะวิทยากรให0ความรู0ในการอบรม   ประกอบด0วย 

๒.๑ นางวลีรัตนM  ศิโรรัตนMธัญโชค รองผู$อำนวยการโรงเรียน       

๒.๒ นายยะนัย  เลิศธนโยธิน ครู   

๒.๓ นายคมศักด์ิ  จันทโชติ  ครู      

๒.๔ นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ  ครู     

มีหน$าท่ี เปWนวิทยากรให$ความรู$ในการอบรม     



๓. คณะครูผู0เข0าร=วมกิจกรรมการอบรม    ประกอบด0วย 

     ๓.๑ นายอำนวย  มาคงกุล   ครู 

     ๓.๒ นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ  ครู 

     ๓.๓ นางสาวจินดาพร  ทองอ$ม   ครู 

          ๓.๔ นายบัณฑิต  ดอกเข็ม   ครู 

          ๓.๕ นายอนันตM    กระชอนสุข  ครู 

          ๓.๖ นางสาวจันธMจิลา  สินวาด   ครู 

          ๓.๗ นางสาวสิวินียM  ประจำถ่ิน  ครู 

          ๓.๘ นางสาวพิมพMพิชชา สุนจิรัตนM  ครู 

          ๓.๙ นางสาวกาญจนา  หงษMโต   ครู 

          ๓.๑๐ นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณM  ครู 

          ๓.๑๑ นางนลัทพร  พูลทิพยานนทM  ครู 

          ๓.๑๒ นางสาวดารารัตนM ไชยสาร   ครู 

          ๓.๑๓ นางสาวณัฐชกานตM วงศMศัย   ครู 

          ๓.๑๔ นางสาวณัฐกาญจนM แช*มช$อย  ครู 

          ๓.๑๕ นายพรเทพ  พันพุก   ครู 

          ๓.๑๖ นางสาวกอบกุล หลักคำ   ครู  

     ๓.๑๗ นายวีรวัฒนM  พนาสณฑM  ครู 

           ๓.๑๘ นายธวัชชัย  สุขสำราญ  ครู 

           ๓.๑๙ นางสาวนภาพร สุขสมกิจ  ครู 

           ๓.๒๐ นางสาวปรียาภรณM น$อยตำแย  ครูผู$ช*วย 

           ๓.๒๑ นางสาวลัดดาวรรณ จันทรMพวง  ครูผู$ช*วย 

           ๓.๒๒ นายพัฒนศักด์ิ  เหลืองสะอาด  พนักงานราชการท่ัวไป 

           ๓.๒๓ นายพรพระกาฬ ทองแก$ว   พนักงานราชการท่ัวไป 

           ๓.๒๔ นางสาวพิชญา  ภิญญากุล  ครูอัตราจ$าง 

       ๓.๒๕ นางสาวชนมน  ดาโอภา   ครูอัตราจ$าง 

           ๓.๒๖ นางสาววิไลลักษณM บางแก$ว   ครูอัตราจ$าง 

           ๓.๒๗ นายไพศาล    รอดเรืองรัตนM  ครูอัตราจ$าง 

           ๓.๒๘ นางสาวจิดาภา ลิสอน   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

           ๓.๒๙ นางสาวกัลยา   ทองการ   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 



          ๓.๓๐ นายสันติภาพ   เตชะเสนา  นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

          ๓.๓๑ นายชาญวิทยM   เหลืองใหม*เอ่ียม  นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

          ๓.๓๒ นางสาวฐิรกานดา ไกรสังขM   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

          ๓.๓๓ นางสาวอภิญญา สีดำ   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

          ๓.๓๔ นายอลังการ   สุขรักขิณี  นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

          ๓.๓๕ นายกฤตวัฒนM  พรหมบุตร  นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

          ๓.๓๖ นายสุรพงษM   เเต$ภักดี   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

          ๓.๓๗ นางสาวลัดดาวรรณ  สกุลณี   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

          ๓.๓๘ นางสาวเพ็ญนภา  สอนทา   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

          ๓.๓๙ นางสาวปรมาภรณM สวัสดี   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

มีหน$าท่ี เข$าร*วมกิจกรรมตลอดการอบรม     

 ๔. พิธีกรดำเนินรายการ     ประกอบด0วย 

      นางสาวจินดาพร    ทองอ$ม         ครู 

มีหน$าท่ี เปWนพิธีกรดำเนินรายการตลอดกิจกรรม 

     ๕. ฝ̂ายจัดสถานท่ี เคร่ืองเสียง    ประกอบด0วย 

      ๕.๓ นางสาวดาวประดับ   เรืองศิริ      ครู 

      ๕.๒ นายไพศาล    รอดเรืองรัตนM  ครูอัตราจ$าง 

      ๕.๒ นายกฤตวัฒนM   พรหมบุตร   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

มีหน$าท่ี จัดสถานท่ีและเตรียมเคร่ืองเสียงให$พร$อมใช$งานตลอดกิจกรรม 

 ๖. ฝ̂ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประกอบด0วย 

      ๖.๑ นางสาวดารารัตนM ไชยสาร   ครู 

      ๖.๒ นางสาวพิมพMพิชชา สุนจิรัตนM  ครู 

     ๖.๓ นางสาวณัฐกาญจนM แช*มช$อย  ครู  

      ๖.๔ นางสาวกอบกุล  หลักคำ   ครู 

๖.๕ นางสาวพิชญา  ภิญญากุล  ครูอัตราจ$าง 

๖.๖ นางสาวชนมน  ดาโอภา   ครูอัตราจ$าง 

๖.๗ นางสาววิไลลักษณM บางแก$ว   ครูอัตราจ$าง 

๖.๘ นางสาวจิดาภา  ลิสอน   นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

มีหน$าท่ี จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมให$เพียงพอ แก*วิทยากรและผู$เข$าร*วมกิจกรรม  



     ๗. ฝ̂ายบันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว     ประกอบด0วย 

      ๗.๑ นางสาวลัดดาวรรณ จันทรMพวง  ครู  

      ๗.๒ นายคมศักด์ิ  จันทโชติ   ครู 

๗.๓ นายอลังการ   สุขรักขิณี  นักศึกษาฝ]กประสบการณMฯ 

มีหน$าท่ี บันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวตลอดการจัดกิจกรรม 

    ๘. ฝ̂ายประเมินผล     ประกอบด0วย 

     ๘.๑ นางนลัทพร  พูลทิพยานนทM  ครู  

         ๘.๒ นางสาวนภาพร  สุขสมกิจ  ครู 

     ๘.๓ นางสาวสิวินียM  ประจำถ่ิน  ครู 

มีหน$าท่ี ออกแบบการประเมินผล เก็บข$อมูล และรวบรวมข$อมูล พร$อมท้ังสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

    ๙. ฝ̂ายลงทะเบียน     ประกอบด0วย 

     ๙.๑ นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณM  ครู  

     ๙.๒ นางสาวกาญจนา  หงษMโต   ครู 

มีหน$าท่ี รับลงทะเบียนการเข$าร*วมการอบรม 

 

ท้ังน้ี ต้ังแต*วันท่ี   ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

    ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

  ผู$อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน$อยวิทยา  



กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การพัฒนาส่ือด0วย Canva อย=างสร0างสรรคS สำหรับครูยุคดิจิทัล”  

โครงการ “ครูอาชีพ” 

กลุ=มบริหารงานบุคคลโรงเรียนไทรโยคน0อยวิทยา 

วันท่ี 5-6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ณ ศูนยSการเรียนโค0ดด้ิงฯ โรงเรียนไทรโยคน0อยวิทยา 

***************************** 
 

วันท่ี 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565      (การพัฒนาส่ือด$วย Canva) 
 

เวลา  08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนเข$าร*วมอบรม 

  09.00 - 09.30 น.  เปxดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

  09.30 - 10.30 น.  การสร$างและพัฒนาส่ือยุคดิจิทัล 

  10.30 - 12.00 น.  การใช$งาน Canva เบ้ืองต$น 

  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 – 17.00 น.  ปฏิบัติการการพัฒนาส่ือด$วย Canva 

   

วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565     (การนำส่ือ Canva มาประยุกตMใช$) 

เวลา  08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนเข$าร*วมอบรม 

09.00 - 12.00 น.  ปฏิบัติการการนำส่ือ Canva มาประยุกตMใช$ 

                                          ในการทำเว็บไชตM 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  ปฏิบัติการการนำส่ือ Canva มาประยุกตMใช$ 

                                          ในการทำเว็บไชตM (ต*อ) 

14.30 – 17.00 น.  นำเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู$ 

 

วิทยากรหลัก 1. นางวลีรัตนM ศิโรรัตนMธัญโชค 

  2. นายยะนัย เลิศธนโยธิน 

  3. นายคมศักด์ิ จันทโชติ 

  4. นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ 

  

หมายเหตุ  - เวลา ปรับเปล่ียนได$ตามความเหมาะสม 

     - เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว*าง 

     - ผู$รับผิดชอบแต*ละรายการจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข$อง/ไฟลM present ให$เรียบร$อย 

     - ผู$เข$ารับการอบรมเตรียมข$อมูลในการจัดสร$างส่ือในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 1 ช้ิน  



 


