
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
ที ่ ๓๑๑ /๒๕๕๘ 

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ  
---------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  มีความจ าเป็นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ  
เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต ๓๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  
๒๗ (๓)  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และอาศัย
อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  ๑๒๑๖/๒๕๔๙  เรื่อง  มอบอ านาจการอนุมัติ
การไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

         เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จึงมีค าสั่งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ขออนุญาตไปราชการใน
วันเสาร์ ที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๘  ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๖  กันยายน ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๒ วัน เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต ๓๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑. นายสุทธิพจน์ พุฒวัจน์    ต าแหน่งครู 
 ๒. นายศักดิ์ศรัณย์   สาทิพจันทร์     ต าแหน่งครู 
 ๓. นางสาวสวาท ทองละเอียด   ต าแหน่งครู 
 ๔. นายชาญณรงค์  มุมทอง    ต าแหน่งครู 
 ๕. นายณรินทร์ ชินศรี    ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
 ๖. นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
อนึ่ง  ในการไปราชการครั้งนี้  อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน  (   ) เงินอุดหนุน ฯ  (   ) เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)......   

เป็นค่า      
                         (      )  ค่าตอบแทน  ( ) เบี้ยเลี้ยง   ( )  ค่าพาหนะ   (  ) ค่าลงทะเบียน ตามสิทธิ์   
                         (      )  ใช้เงินส่วนตัว  โดยไม่ผูกพันงบประมาณโรงเรียน 
                           (      ) ใช้รถราชการตามบันทึกขออนุญาตใช้รถราชการ 
        (      )  เช่าเหมารถบริการหมายเลขทะเบียน...................โดยการจัดจ้างตามระเบียบฯ
เนื่องจากมีนักเรียนเป็นจ านวนมาก  รถราชการและรถส่วนตัวไม่เพียงพอในการให้บริการ 

           (   ) ใช้รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน  กจ ๒๔๖๔  สุรินทร์ และ ๓กข๔๕๐๕ 
กรุงเทพฯ  โดยบันทึกฯ และขอเบิกค่าทดแทนน้ ามัน เนื่องมาจาก สะดวกต่อการเดินทางและรถโรงเรียนไม่ว่าง 

                  สั่ง   ณ   วันที่  ๔   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                      
 (ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกรายงานผลการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน ของบุคลากร 
โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   อ าเภอส าโรงทาบ   จังหวัดสุรินทร์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓    กระทรวงศึกษาธิการ 

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

วันที่ ๕  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  

 

ตามค าสั่งที่ ๓๑๑ /๒๕๕๘ลงวันที่  วันที่ ๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ข้าพเจ้า นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพ
จันทร์ เดินทางไปราชการ  ประชุมวิชาการ   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  สัมมนา   การศึกษาดูงาน  
สถานที่  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต ๓๓ อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์  เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ระหว่างวันที่ ๕  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๖  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
รวมเป็นเวลา  ๒   วัน  
 บัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงาน ผลการไป
ราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน ดังต่อไปนี้อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต ๓๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งประกอบด้วย  
 บรรยายโดย ศน. วัชรา สามาลย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

1. ลงทะเบียน : 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต ๓๓ 
  1.1 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนผู้เข้าอบรม วันที่ 5 -6 กันยายน 2558 ที่เว็ปไซต์ 
http://gg.gg/dlit33 
  1.2  ศน. วัชรา สามาลย์ แนะน าเว็ปไซต์ http://www.dlit.ac.th/ เกี่ยวกับ ห้องเรียน DLIT 
  1.3 แจ้งหนังสือราชการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
  

http://gg.gg/dlit33
http://www.dlit.ac.th/%20เกี่ยวกับ


 

2.ครูกฤษฎากร  แก่นดี แนะน าการใช้ Google app และ office365  
1. ส าหรับผู้ดูแลระบบของโรงเรียนและตัวแทนอบรมของแต่ละโรงเรียน การติดตั้ง Google app for 

educationการติดตั้ง Google Apps for Education และการตั้งค่า DNS เพ่ือใช้งาน ด้วยตนเอง 
http://goo.gl/60RDXi 

1.1 ขั้นตอนสมัครใช้งาน Google Apps for Education ด้วยตัวคุณเอง   
1) คู่มือแนะน า  : http://goo.gl/60RDXi 
2) ดูวิดีโอแนะน า : https://youtu.be/kUNz3PiFeus  
3) การขออัพเกรด : https://support.google.com/a/contact/nonprofit  
4) Community ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

: https://plus.google.com/u/0/communities/101050760273688778295 
3.วิทยากรครูจีรา  ศรีไทย Google Doc, Sheets , Form และPresentation  แบ่งกลุ่มท างาน google 
docs 
      1. แบ่งกลุ่มตามโรงเรียน 3 กลุ่ม  Google Docs คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการพิมพ์งานทางออนไลน์ ให้เรา
สามารถจัดการเอกสารได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและสามารถดูเอกสารที่อยู่บน Google Drive หรือ 
Google Docs พร้อมทั้ง สามารถสร้าง,แก้ไขเอกสาร และคลิกเปิดอ่านเอกสารได้ทันที รวมทั้งสามารถแก้ไข
เอกสารพร้อมกับเพ่ือนๆ ในหน้าเอกสารเดียวกันได้ด้วย เรียกกันว่าช่วยกันพิมพ์พร้อมกับเพื่อนได้เลยแม้อยู่
สถานที่กันก็ท างานพร้อมกันได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา save และส่งไฟล์ไปๆมาๆด้วย โดยเราจะเห็นหน้าจอ
เดียวกันว่า เราและเพ่ือนๆก าลังพิมพ์อะไรอยู่ในเอกสารเดียวกัน รวมทั้งการแชร์เอกสารก็สะดวกโดยการส่งลิงค์ 
หรือแชร์กับเพ่ือนๆภายในกลุ่มได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ Harddisk  flashdrive 
      1.1 ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรม   Google Docs สร้างเอกสารกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ของ
กลุ่มโรงเรียน 
      1.2 ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรม   Google Sheets การกรอกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน 
      1.3 ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรม   Google Form การท าแบบทดสอบและการสร้างแบบสอบถาม ต่างๆ 
4. ผู้เข้าอบรมประเมินประเมินผลการอบรมวันที่ 1  
วันที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. 
  1. วิทยากร ครูนรินทร์ อนงค์ชัย  อธิบายการสร้างสื่อด้วย Google site Google Sites คือโปรแกรมของ 
Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซตฟ์รีสามารถสร้างเว็บไปซตไ์ด้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์  ไดอ้ย่างอิสระอิสระและสามารถรวบรวม
ความหลากหลายของขอ้มลูไว้ในทีเ่ดียวเช่น วิดีโอ, ปฏิทิน, เอกสารอืน่ๆ ท าให้อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากในการแก้ไข
หน้าเว็ป จะเป็นกลุ่ม หรือ ท้ังองค์กรก็ได ้

 2.  ครูชาญณรงค์ มมุทอง และ การใช้งาน One Drive, Skype for Business, Office Online 
 3 . วิทยากรครูปฏิพัทธ์ จ าปาทอง การใชง้าน Yammer , Sway  

4. อภิปรายซักถาม, ประเมินผลการอบรมวันท่ี 2,  มอบเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 

 

http://goo.gl/60RDXi
http://goo.gl/60RDXi
https://youtu.be/kUNz3PiFeus
https://support.google.com/a/contact/nonprofit
https://plus.google.com/u/0/communities/101050760273688778295
https://docs.google.com/a/nadeewit.ac.th/forms/d/1iS_bSlZD4fZmLapq3pnZIeGYplS2hn3VMs5MljYn_54/viewform


 

ภาคผนวก 
รูปภาพอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต ๓๓  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต ๓๓ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 


