ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล
ระหว่างวันที่ 5 - 6 และ 8 พฤษภาคม 2563
********************
ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกลุ่มนักเรียนเป็นห้องเรียน กำหนดตารางเรียนและโต้ตอบระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน
ตลอดจนการนำเสนอเนื้อหาและติดตามการส่งงาน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จึงขอประกาศตารางการอบรมเชิงปฏิบัติ การ และรายชื่อครู
ผู้เข้าอบรม ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามตาราง
ที่กำหนด ให้เลือกอบรมวันใดวันหนึ่งจากตาราง แล้วแจ้งไปยังผู้ประสานงาน ก่อนวันอบรม 1 วัน
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ แท็บเลต หรือ Ipad
2. เนื้อหาที่จะใช้จัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการการศึกษาทางไกล
ระหว่างวันที่ 5 - 6 และ 8 พฤษภาคม 2563
ณ หอประชุมเพชร และห้องโสตฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา

กิจกรรม

8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 - 9.30 น.

บรรยายพิเศษ โดยผู้อำนวยการ

9.30 - 9.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 -12.00 น.

หมายเหตุ

− Obec.ac
− Line

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. Google For Education
− Google Classroom ห้องเรียนที่นักเรียนมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้
− Hangouts Meet นัดประชุมแบบวีดีโอกันทั้งห้องเรียน
− เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ และ การทำงานร่วมกัน Google Drive
− พิมพ์เอกสารด้วยเสียง Google Docs
14.30 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - 16.30 น. − สร้างแบบทดสอบความเข้าใจด้วย Google Forms
− เก็บข้อมูลไฟล์งานต่างๆ บน Google Drive
− สร้างสไลด์ที่สามารถแบ่งปันให้ผู้เรียนได้สะดวก
=> กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม แบ่งเป็นดังนี้
วันที่
5 พฤษภาคม 2563
6 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563
=> หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานที่

กลุ่มที่ 1 คณิตศาสตร์

หอประชุมเพชร

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์

ห้องโสตฯ

กลุ่มที่ 3 ภาษาไทย + วิทยาศาสตร์

หอประชุมเพชร

กลุ่มที่ 4 ภาษาต่างประเทศ + การงาน

ห้องโสตฯ

กลุ่มที่ 5 สังคม + สุขศึกษา + ศิลปะ

หอประชุมเพชร

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ และ ๘ พฤษภาคม 2563
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
------------------------------------------------กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๕ พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเพชร
ลำดับที่
1
2
3
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ – สกุล
นายนิรันดร์ รามศิริ
นางสุนันทา หมื่นเดช
นางวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ
นายวันชัย อินทรผล
นายรัชภูมิ น้อยคนดี
นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์
นางปวรวรรณ ทองหล่อ
นางน้ำฝน ศรีหาวัตร
นายวิษรุตต์ เมืองทา
นางสาวอำไพ แสงเรืองเดช
นายสันติ สังข์ทอง
นายเอกพันธ์ จันมา
นางณพิชญา ตาสาย
นางสาวสการะ ธรรมมัง
นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร
นางสาวสถาปนา บุญมาก
นางสาวเพ็ญนภา จันทร์มลู
นายธนพล บุญไสย์
นางสาวสุนิศา บุญยโกวิทย์
นางสาวอมรรัตน์ นักระบำ

หมายเหตุ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มที่ ๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ชื่อ – สกุล
นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย
นางพัชรี ขจรเพชร
นายมานะ ทองคำสุก
นางปทุมเมศ เทียนนาวา
นางสาวปรียาภรณ์ ทองมาก
นางสาวรัชนี บำเพ็ญ
นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง
นางถวัลย์จิต คำเมือง
นายเขษมชาติ อินทะสิงห์
นางกฤตติกา จันดาหงส์
นางสาวจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล
นางนภาพร พรมราช
นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง
นางสาววรรณี วรรณพักตร์
นางวรรณี วรรณา
นางสาวน้ำฝน สวัสดิรักษ์
นางสาวรสนภา ราสุ
นางสาววจี จันทร์หอม
นางมนัชนันท์ นามวงศ์
นางอ้อมทิวา บุญโชติ
นางสาวจิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์
นางสาวอภิสา แก้วฤาชา

หมายเหตุ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ ๓ วันที่ ๖ พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเพชร
ลำดับที่
1
2
3
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ – สกุล
นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์
นางตุลาพร กิ่งไทร
นางเพ็ญศรี บุญทรง
นางสาวพิมพ์ประกาย บุญสะอาด
นางสาวสร้อยเพชร โพธิ์ศรี
นางพวงเพ็ญ จิตหมั่น
นางสาวไอลดา เลิกนอก
นางสาวจินตวีร์ โยสีดา
นายสุรศักดิ์ รัตนสุข
นางรัชดา ผากุล
นางจารุวรรณ สุดทำนอง
นางอมรรัตน์ สิทธิ
นางสมปอง บัวกองท้าว
นางสุชญา ธรรมรักษ์
นายณัฏฐพล จักทอน
นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง
นางสุพิญญา จันทฤทธิ์
นางสาวพุฒิระพี เรือนทองดี
นางสาวอวยพร ไหวหากิจ
นายภัทรพงศ์ ผุยผัน

หมายเหตุ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มที่ ๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ลำดับที่
1
2
3
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ชื่อ – สกุล
นางสุพัตรา บุญขะจาย
นางสมจันทร์ หลายเจริญ
นางชลดา พานนนท์
นางสาวจินตนา ชัยมี
นางพรศิริ ใจชื่น
นายฐนกร สีเสือ
นางสาธินี เกตแค
นางสาวดาวใจ ตุนก
นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ
นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น
นายกิติพันธ์ จันทรา
นางสาวกนกพร พรหมวิหาร
นางสาวสิรินาถ หาดยาว
นางสาวดวงกมล ธูปหอม
นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์
นางอัจจิมา สถาพรผล
นายฉลวย กัลยาประสิทธิ์
นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์
นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์
นายวิเชียร หมื่นจงใจดี
นายเอกชัย รูปขาว
นางสาวมนต์ริสสา ไทยเดช
นางสาวอรทัย พรหมบุญ

หมายเหตุ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

กลุ่มที่ ๕ วันที่ ๘ พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเพชร
ลำดับที่
1
2
3
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
27
28
29
30
31

ชื่อ – สกุล
นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย
นางกชกร ซอนจำปา
นางจรรยา วัฒนศัพท์
นางขวัญจิตร ขุดปิ่น
นางเรียมศิริ สำเภา
นางลักขณา แก้วเพิ่ม
นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้
นายเชน โพธิ์ศรี
นายมิตรสัน ด้วงธรรม
นางสาวกำจัด บุญสุข
นายประจวบ ดาสนม
นางบุญเกิด หาญกล้า
นางน้ำค้าง พรมมาก
นางวนาพร ศรีจันทร์
นางสาวชลิดา ศุภสาร
นายประสาร สุดทำนอง
นายนาวี บุญทัน
นายวินัย จงใจมั่น
นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ
นายพรเทพ แร่นาค
นางถนอม สีนาค
นายสุรชัย พันธุ์นายม
นายมงคล อ่อนศรี
นายทักษิณ ผลประเสริฐ
นายจักรพงษ์ สีพาแก้ว
Mr. Markus Johan Espiridion Cruz
Mr. Kenneth Corr Juralbal De Vera
Mr. James Thomas Vasquez
Mr. Francis Wrylo Gactan Duas
Miss Hazel May Ancao Ritardo
Mr. Gavin Craig Ellis

หมายเหตุ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

