
 
ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่ 084 /2561 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำน ICT ครู 

ตัดต่อและสร้ำงคลิปวิดโีอ ด้วยโปรแกรม Movie Maker สร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ/แบบประเมิน

ควำมคิดเห็น แบบทดสอบย่อย (Quizzes) ออนไลน์ ดว้ย Google Education Apps (Google Form)                             

กำรสร้ำง QR code ด้วย https://goo.gl/ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

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

ด้วยกลุ่มงำนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพุทธชินรำช

พิทยำ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำน ICT ครู ตัดต่อคลิปวิดีโอ สร้ำงแบบประเมิน 

แบบทดสอบย่อย (Quizzes) ออนไลน์ ด้วย Google Education Apps (Google Form) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 เพื่อเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพ

ผู้เรียนตำมจุดเน้นและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล ให้ควำมส ำคัญกับ

เทคนิคกำรสอน ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำกับภำระงำนของครู น ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยและกำรใช้สื่อ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรออกไปด ำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำนในมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สร้ำงโอกำสใหผู้เ้รียน

ทุกคนมสี่วนรว่มที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของ

ผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำวิชำชีพครู เครื่องมือในกำรสรำ้งและพัฒนำชุมชน

แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูพร้อมพื้นที่แห่งกำรแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn DLIT PCL:                   

( Professional Learning Community) ในวันที่ 23 และวันที่ 27 มีนำคม 2560 ณ หอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

3 อำคำรศรีศำสดำช้ัน 4 

ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อำศัยอ ำนำจตำม

ควำมในมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2557                 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร กิจกรรมกำรเสริมสร้ำง

ประสิทธิภำพด้ำน ICT ครูเพื่อตัดต่อและสร้ำงคลิปวิดีโอ สร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

แบบทดสอบย่อย (Quizzes) ออนไลน์ ด้วย Google Education Apps (Google Form)  เทคนิคกำรย่อลิงค์

เว็บไซต์(URL) กำรสร้ำง QR code ด้วย https://goo.gl/ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ดังนี้ 

 

 

 

2/1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ...     
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1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

1.1 นำงสำวอรุณศรี เงินเสอื ประธำนกรรมกำร 

1.2 นำยนุกูล อ่ ำอ่วม รองประธำนกรรมกำร 

1.3 นำงโสพิศ เทศสลุด 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 

หนำ้ที ่   

 1. ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำกำรปฏิบัติงำนใหด้ ำเนินงำนขับเคลื่อนเป็นไปตำมนโยบำย

และวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำมำตรฐำนดำ้นครู 

 2. อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ และแก้ไขปัญหำเพื่อให้กำรด ำเนินกำรอบรม

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

 2.1 นำงอโณฌำ บุญโสภำ ประธำนกรรมกำร 

            2.2 นำยอดิเทพ กรีแสง รองประธำนกรรมกำร 

 2.3 นำงชลธิชำ วรภู กรรมกำร 

 2.4 นำงสำวจำรุวรรณ ขันธพิน กรรมกำร 

 2.5 นำยธีรพงษ์ นวลด่อน กรรมกำร 

 2.6 นำยธีระยุทธ อินไชย กรรมกำร 

 2.7 นำยวีระชัย วำณชิยกูล กรรมกำร 

                2.8 นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                2.9 นำงดำรำรัตน์ มะอิ กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

                2.10 นำยเอกกมล เรืองเดช กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 หนำ้ที ่  

1. ส ำรวจจ ำนวนครูที่มคีวำมตอ้งกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำน ICT

เพื่อ ตัดตอ่คลิปวิดโีอ สร้ำงแบบประเมิน แบบทดสอบย่อย (Quizzes) ออนไลน์ ดว้ย Google Education 

Apps (Google Form) กำรสร้ำง QR code ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

3/2. จัดเตรียมหลักสูตร...     
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2. จัดเตรียมหลักสูตร เนื้อหำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจัดท ำเป็นไฟล์เอกสำรไว้เป็น

แหลง่ขอ้มูลให้บริกำรครูผูเ้ข้ำอบรมฯ 

3. จัดท ำค ำสั่ง ตำรำงก ำหนดกำรอบรม ค ำกล่ำวเปิด-ปิดของกิจกรรม 

4. ประสำนงำน ฝ่ำยบริหำรงบประมำณและบุคคล งำนพัสดุ กำรเงิน คณะกรรมกำร

ประชำสัมพันธ์ ในพิธีกำรเปิด-ปิดและภำพกิจกรรมประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรยีน และคณะกรรมกำร

ฝำ่ยต่ำง ๆ 

5. กำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของกลุ่มงำนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน

อำชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ 

 

3. คณะกรรมการรับรายงานตัว 

 3.1 นำงสำวจำรุวรรณ ขันธพิน ประธำนกรรมกำร 

 3.2 นำยธีรพงษ์ นวลด่อน รองประธำนกรรมกำร 

 3.3 นำงสำวเบญจวรรณ   นฤภัย กรรมกำร 

 3.4 นำงสำวสุธำสิน ี  ฟองจำงวำง กรรมกำร 

                3.5 นำงชลธิชำ วรภู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หนำ้ที ่   

1. รับรำยงำนตัวผูเ้ข้ำรับกำรอบรมฯ ตำมแบบฟอร์ม 

2. ตรวจสอบชื่อ-สกุล จ ำนวนผูเ้ข้ำรับกำรอบรมฯ  

3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรจัดท ำเกียรตบิัตร   

 4. รวบรวมเอกสำรรับรำยงำนให้กับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อรวบรวมเอกสำร

หลักฐำน กำรจ่ำยทั้งหมด กับคณะคณะกรรมกำรกำรเงินและพัสดุ เพื่อกำรเบิกจ่ำยอย่ำงเรียบร้อย 

ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรตอ่ไป 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  

 4.1 นำยอดิเทพ กรีแสง ประธำนกรรมกำร 

 4.2 นำยเอกกมล เรืองเดช รองประธำนกรรมกำร 

 4.3 นำยธีรพงษ์ นวลด่อน กรรมกำร 

 4.4 นำยธีระยุทธ อินไชย กรรมกำร 

                4.5 นำยวีระชัย วำณชิยกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

4/ หน้ำที ่ ...     
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 หนำ้ที ่  

  1. จัดเตรียมสถำนที่อบรมใหพ้ร้อมรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวนครูประมำณ 50 คน 

จ ำนวน 1 หอ้งเรียน เครื่องเสียง อุปกรณ์เทคโนโลยีต่ำง ๆ ด้วยควำมเรยีบร้อย และเหมำะสม 

2. สถำนที่ โต๊ะเก้ำอี ้บริเวณรับประทำนอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันให้เพียงพอต่อผู้เข้ำอบรม

จ ำนวน 2 วัน 

3. จัดท ำป้ำยไวนิลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (บนโปรแจคเตอร์) โดยมีข้อควำมดังตอ่ไปนี้ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และพิธีการ  ประกอบด้วย 

 5.1 นำงภำรณี เสนีวงศ ์ณ อยุธยำ ประธำนกรรมกำร 

 5.2 นำงพนิตนำฎ รัตนพนิต รองประธำนกรรมกำร 

 5.3 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย กรรมกำร 

                5.4 นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หนำ้ที ่  

 1. เป็นพิธีกรในวันเปิด-ปิดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำน ตัดต่อคลิปวิดีโอ 

ด้วยโปรแกรม Movie Maker สร้ำงแบบประเมิน แบบทดสอบย่อย (Quizzes) ออนไลน์ ดว้ย Google Education 

Apps (Google Form) กำรสร้ำง QR code ด้วย https://goo.gl/ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 ตลอด 2 วัน 

 2. ประสำนงำนต่ำง ๆ กับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนให้พิธีกำรเปิด-ปิดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ

ด ำเนนิงำนไปด้วยควำมรำบรื่น เรยีบร้อย 

 

 

5/6. คณะกรรมกำร...   

   

 

 

 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำน ICT ครู  

ตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Movie Maker สร้ำงแบบประเมิน แบบทดสอบย่อย (Quizzes) ออนไลน์  

ด้วย Google Education Apps (Google Form) กำรสร้ำง QR code ด้วย https://goo.gl/ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

23,27  มีนำคม  2561 

ณ หอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 3  อำคำรศรีศำสดำช้ัน 4 

โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ เขต 39 
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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. บันทึกภำพกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำน ICT ตัดต่อและ

สร้ำงคลิปวิดโีอ ด้วยโปรแกรม Movie Maker สร้ำงแบบประเมิน แบบทดสอบย่อย (Quizzes) ออนไลน์ ด้วย 

Google Education Apps (Google Form) กำรสร้ำง QR codeด้วย https://goo.gl/  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ตำมควำมเหมำะสม 

 2. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ภำพกิจกรรมกำรอบรมฯ บนเว็บไซต์/Face book และ

เว็บไซต์โรงเรียน ไลน์โรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐำนร่อยรอยและสำรสนเทศจำกกำรด ำเนินงำนกิจกรรม

โรงเรียน  

 

7. คณะวิทยากร ประกอบด้วย 

 7.1 นำยอดิเทพ กรีแสง  

 7.2 นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย 

 7.3 นำงดำรำรัตน์ มะอิ 

 7.4 นำงสำวจำรุวรรณ ขันธพิน  

 7.5 นำยเอกกมล เรืองเดช 

 7.6 นำยธีรพงษ์ นวลด่อน  

                7.7 นำยวีระชัย วำณชิยกูล 

                7.8 นำยธีระยุทธ อินไชย 

 7.9 นำงสำวเบญจวรรณ นฤภัย   

 7.10 นำงสำวสุธำสิน ี   ฟองจำงวำง   

หนำ้ที ่    

 1. เป็นวิทยำกรด ำเนินกำรใหค้วำมรู้และตอบข้อซักถำม ในกำรสร้ำงตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วย

โปรแกรม Movie Maker สร้ำงแบบประเมิน แบบทดสอบย่อย (Quizzes) ออนไลน์ ด้วย Google Education 

Apps (Google Form) กำรสร้ำง QR code ด้วย https://goo.gl/ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 แก่ผูเ้ข้ำรับกำร

อบรม ตำมก ำหนดกำรทั้ง 2 วัน  

  2. ตรวจพิจำรณำผลงำนครูที่สง่ผลงำนจำกกำรตัดต่อและสรำ้งคลิปวิดิโอเพื่อจัดล ำดับ

คุณภำพผลงำนของครู 

         6/3. นัดหมำย...     
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3. นัดหมำยก ำหนดเวลำกำรส่งผลงำนของครูเพื่อให้คณะวิทยำกรมอบรำงวัลให้ตำมเหมำะสม  

4. รวบรวมผลงำนของครู ประสำนคณะกรรมน ำเสนอเผยแพรบ่นเว็บไซต์โรงเรยีน 

 

8.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 8.1 นำงอโณฌำ บุญโสภำ ประธำนกรรมกำร 

 8.2 นำงจำรุวรรณ เดชคุ้ม รองประธำนกรรมกำร 

 8.3 นำงกุหลำบ ลอยเวหำ กรรมกำร 

 8.4 นำงศรีนวล กระเซ็น กรรมกำร 

                8.5 นำงนำตฤดี สุขสินธำรำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หนำ้ที ่  

1. จัดหำและเตรียมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน เครื่องดื่ม  ให้เพียงพอกับผูเ้ข้ำร่วมอบรม 

คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตลอดกำรอบรมทั้ง 2 วัน 

2. รวบรวมเอกสำร หลักฐำนกำรจ่ำยอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรกับคณะกรรมกำร

กำรเงนิและพัสดุ   

 

9. คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร 

 9.1 นำยธีรพงษ์ นวลด่อน ประธำนกรรมกำร 

 9.2 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย รองประธำนกรรมกำร 

 9.3 นำงสำวสุธำสินี ฟองจำงวำง กรรมกำร 

 9.4 นำงสำวเบญจวรรณ   นฤภัย กรรมกำร 

 9.5 นำงชลธิชำ วรภู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หนำ้ที ่  

1. จัดท ำเกียรตบิัตรให้กับครูที่เข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำน ICT ตัด

ต่อและสร้ำงคลิปวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Movie Maker สร้ำงแบบประเมิน แบบทดสอบย่อย (Quizzes) 

ออนไลน์ ด้วย Google Education Apps (Google Form) กำรสร้ำง QR code ด้วย https://goo.gl/ คณะ

วิทยำกร และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 2. จัดท ำเกียรตบิัตรพิเศษใส่กรอบรูปเพื่อมอบใหก้ับครู ผู้ตัดตอ่คลิปวิดีโอ ด้วยโปรแกรม 

Movie Maker เข้ำประกวดได้รับรำงวัลล ำดับที่ 1-3 ระดับมัธยมศกึษำตอนและตอนปลำย (ในโอกำสอื่น ๆ 

ภำยหลัง)  

3. เสนอเกียรตบิัตรให้ผูอ้ ำนวยกำรลงนำมและมอบใหค้รูในพิธีปิดกำรอบรมฯ (ไฟล์

เอกสำรน ำเสนอหน้ำเว็บไซต์ใหด้ำวน์โหลด)       

          7/10. คณะกรรมกำร...     
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10. คณะกรรมการสรุปและประเมินผลกิจกรรม 

 10.1 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย ประธำนกรรมกำร 

 10.2 นำงสำวจำรุวรรณ ขันธพิน รองประธำนกรรมกำร 

 10.3 นำยธีระยุทธ อินไชย กรรมกำร 

 10.4 นำงดำรำรัตน์ มะอิ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หนำ้ที ่  

1. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรอบรมฯ ออนไลน์บน

เว็บไซต์ เพื่อให้ครูผูเ้ข้ำอบรมและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ำประเมินควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินเงำนเมื่อสิน้สุด

กิจกรรม 

2. สรุปผลควำมพึงพอใจผลกำรด ำเนินงำนอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ

ด้ำน ICT เรื่องกำรสร้ำงตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Movie Maker สร้ำงแบบประเมิน แบบทดสอบย่อย 

(Quizzes) ออนไลน์ ดว้ย Google Education Apps (Google Form) กำรสร้ำง QR code ด้วย https://goo.gl/ 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมรูปแบบรำยกำรกิจกรรม/โครงกำรโรงเรียนน ำส่งงำน

นโยบำยและแผนงำนตำมก ำหนดเวลำ 

 

11.  คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 

 11.1 นำงดวงพร เพ็ชรบัว  ประธำนกรรมกำร 

 11.2 นำงธิตมิำ รสดี  รองประธำนกรรมกำร  

 11.3 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย  กรรมกำร 

 11.4 นำงนำตฤดี สุขสินธำรำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   

 หนำ้ที ่ 

  1. ประสำนกับงำนกับคณะกรรมกำรฝำ่ยต่ำง ๆ เพื่อรวบรวมเอกสำรทั้งหมด 

2. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนและจัดท ำเอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมฯเพื่อล้ำงสัญญำยืมเงินตำมก ำหนดเวลำเมื่อสิน้สุดกิจกรรม 

3. สง่เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินต่อหนว่ยงำนต้นสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ 

เขต 39  ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

 

 

 

 

         8/ ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมกำร...     
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  ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่รับมอบหมำยด้วยควำม

ตั้งใจอย่ำงเต็มศักยภำพ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย งำนบรรลุผลส ำเร็จ เกิดประโยชน์ผลดีต่อโรงเรียนและ

ทำงรำชกำรสืบไป 

 

                                      สั่ง ณ วันที่  14  มีนำคม  พ.ศ. 2561 

 
 

 

   ( นำงโสพิศ  เทศสลุด ) 

                รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำรำชกำรแทน 

          ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
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ตารางก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน ICT ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 

เรื่อง กำรตัดต่อและสร้ำงคลิปวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Movie Maker สร้ำงแบบประเมิน แบบทดสอบย่อย 

(Quizzes) ออนไลน์ ดว้ย Google Education Apps (Google Form) กำรสร้ำง QR code  

ณ  หอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 3 อำคำรศรีศำสดำช้ัน 4  วันที่  23,27  มีนำคม  2561 

คณะวทิยำกร ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 

23  มีนาคม 2561 

08.00-08.30 น. รำยงำนตัว ณ หน้ำปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 3 อำคำร

ศรศีำสดำ ช้ัน 4 

 

08.30-09.00 น. พิธีเปิด/กล่ำวเปิดโดย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำช

พิทยำ  

09.00-10.30 น. - แนะน ำโปรแกรม Movie Maker /ควำมรูพ้ืน้ฐำน

เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐำนของโปรแกรม Movie Maker 

- กำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม  Movie Maker เพื่อสร้ำงและ

ตัดต่อวดีีโอ 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. - กำรรวมภำพของโปรแกรม 

- กำรน ำเข้ำรูปถ่ำยและวิดีโอ 

- กำรเลือกรูปภำพและวดิีโอเพื่อน ำเข้ำไปใน Movie 

Maker 

 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-14.30 น. - กำรเพิ่มไฟล์เสียงหรอืไฟล์วิดโีอจำกอุปกรณ์อื่น 

- กำรเพิ่มรูปภำพด้วยกำร Snapshot 

- กำรเพิ่มเฟรมเพื่อสร้ำงข้อควำม 

- กำรเพิ่มค ำอธิบำยภำพแต่ละเหตุกำรณ์ 

- กำรตั้งค่ำเฟรมเพื่อเป็นค่ำเริ่มตน้ 

- กำรตัดไฟล์วิดโีอ 

 

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง  

14.45-16.00 น. - กำรเปลี่ยนภำพเคลื่อนไหว 

- กำรใช้งำน Visual Effect และกำรปรับตั้งค่ำเพิ่มเติม 
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วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 

- กำรหมุนภำพเพื่อปรับตั้งค่ำรูปภำพ 

- กำรอัพโหลดไฟล์วีดโีอเข้ำสู่ Social Media 

- กำรบันทึกไฟล์วีดีโอเพื่อน ำไปใช้ในรูปแบบต่ำง ๆ 

27  มีนาคม 2561 

09.00-10.30 น. - กำรเข้ำใช้งำน Google Drive/สมัคร G-Mail/Google 

Form 

- กำรสร้ำงแบบฟอร์มออนไลน์ ประเมินควำมพิึงพอใจ/

ประเมินควำมคิดเห็นออนไลน์ /แบบส ำรวจด้วย Google 

Form (E-Form)/กำรสร้ำงแบบฟอร์มใหม่ 

- องค์ประกอบแบบฟอร์ม/ประเภทค ำถำม/กำรเพิ่ม

หัวข้อค ำถำม 

- กำรดูแบบฟอร์มออนไลน์/กำรสร้ำงและกำรดูข้อมูล

แบบตอบกลับ 

- กำรส่งแบบฟอร์ม 

- กำรน ำออกข้อมูล (Export ) กำรตอบกลับ เพื่อน ำไป

ประยุกต์ใชง้ำน 

 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. - กำรท ำแบบทดสอบย่อย/แบบฝกึหัด (Quizzes) ด้วย 

Google Form 

- กำรตั้งค่ำ (Settings) เลือก option ตำมควำมต้องกำร 

- สร้ำงค ำถำม ตัวเลือกและประเภทของค ำถำม 

- เฉลยค ำตอบและก ำหนดคะแนนให้กับค ำถำมแต่ละ

ข้อ 

- ค ำถำมประเภทชอ่งท ำเครื่องหมำยเลือกได้หลำย

ค ำตอบ 

- กำรเพิ่มควำมคิดเห็นส ำหรับค ำตอบ 

- กำรลอง Preview และกำรแชร์ให้นักเรียนเข้ำมำท ำ

แบบทดสอบ 

- กำรเข้ำดูค ำตอบของนักเรียนสถิติคะแนนรวม สถิติ

กำรตอบแต่ละข้อ/ข้อมูลเชิงลึก 

 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 

13.00-14.30 น. - เทคนิคกำรย่อลิ้งค์ URL เว็บไซต์กำรตัดเว็บลิง้ค์ใหส้ั้น

หรอืกำรย่อ URL Google  

- กำรเข้ำเว็บไซต์ https://goo.gl/ 

- กำรคัดลอก URLเว็บไซต์ลงในช่อง Paste your long 

URL hear/คลิกปุ่ม Shorten 

- กำรสร้ำง QR code แบบง่ำย ๆ 

- กำรดูสถิติ หรือสร้ำง QR code ให้คลิกที่ Details 

ระบบจะท ำกำรประมวลผลออกมำเป็นภำพของ QR 

code ในรูปนำมสกุล .png หรอือีกวิธีคือ  กำรใส่ .qr 

เข้ำไปที่หลัง URL ที่ย่อแล้ว 

 

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

 - ภำพ QR code พร้อมใช้งำนสำมำรถน ำไปวำงบน

เว็บไซต์เพื่อใช้งำนต่อไป 

- กำรน ำไปใช้สูห่อ้งเรียน/งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม 

 

16.00 น. พิธีปิด/มอบเกียรติบตัร/ถ่ายรูปกลุ่ม  

 

หมายเหตุ   ❖ ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ❖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/

