
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาดวยระบบ SWIS Plus โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
วันจันทรท่ี 15 มิถุนายน 2563 

1. สําหรับฝายทะเบียน วัดผล วิชาการ และงานสารบรรณ (หองสนทนาธรรม) 
เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-09.10 น. ลงนามเซ็นตสัญญาการใชบริการโปรแกรมSWIS Plus ระหวาง

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กับ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

ภราดาศุภนันท 
ซิสเตอรประภสัสร 

นางจันทรจิรา 

09.00-10.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS 
- ลงขอมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
- จัดประเภทนักเรียน 
- จัดหองเรียน (กําหนดชั้นเรียน, หองเรียน) 
- จัดนักเรียนเขาหอง และครูประจําชั้น 
- จัดแผนการเรียน 
- จัดนักเรียนเขาแผนการเรียน 

ทีมงานสวนกลางฯ 
ม.บรรจง 

10.00-10.15 น. - พักเบรค  

10.15-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS (ตอ) 
- กําหนดรายวิชาหลักสําหรับแสดงใน ปพ. 
- จัดการรายวิชาตามโครงสรางแผนการเรียนรู 
- กําหนดรายวิชาและครูประจําวิชา 
- เชื่อมโยงรายวิชาและกําหนดสัดสวนคะแนน 
- กําหนดกลุมสาระการเรียนรู 
- E-Office 

o หนังสือเขา 
o คําสั่ง/ประกาศ 
o นัดหมายผูอํานวยการ 
o มอบหมายงาน 

ทีมงานสวนกลางฯ 
ม.บรรจง 

 

 

2. สําหรับฝายบุคลากร (หองสมาคมศิษยเกา) 
เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-10.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS 

- กลุมประเภทของบุคลากร 
- กําหนดตําแหนงผูอํานวยการ 
- กําหนดคณะกรรมการโรงเรียน 
- ลงขอมูลพ้ืนฐานครู บุคลากร และนักการ 

ทีมงานสวนกลางฯ 
มิสจิตราพร 

10.00-10.15 น. - พักเบรค  
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10.15-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS (ตอ) 
- ลงขอมูลพ้ืนฐานครู บุคลากร และนักการ (ตอ) 
- จัดโครงสรางการบริหาร 
- กําหนดประเภทกลุมการลา 
- กําหนดประเภทกลุมกะเวลาทํางาน 
- การลงขอมูลขาดลามาสาย ครูและบุคลากร 
- รายงานขาดลามาสาย ครูและบุคลากร 

ทีมงานสวนกลางฯ 
มิสจิตราพร 

 
รายช่ือทีมงาน  

1. ภราดา ศภุนันท  ขันทปรีชา ประธานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มลูนิธิฯ 
2. มาสเตอรบรรจง   ปยศทิพย  ทีมงานสวนกลางฯ 
3. มาสเตอรธนาวุธ ตอรบรัมย ทีมงานสวนกลางฯ 
4. มาสเตอรสงกรานต กวงคํา  ทีมงานสวนกลางฯ 
5. มาสเตอรวิศรตุ  ชอบช่ืน  ทีมงานสวนกลางฯ 
6. มาสเตอรณัฐนันท สุภาวะ  ทีมงานสวนกลางฯ 
7. มิสจิตราพร  ซื่อธานุวงศ ทีมงานสวนกลางฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาดวยระบบ SWIS Plus โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
วันอังคารท่ี 23 มิถุนายน 2563 

 1. สําหรับคุณครูท่ีเกี่ยวของดานแผนงาน โครงการ และบทพรรณนางาน (หองสนทนาธรรม) 
เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-10.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS  

- แนวทางการวิเคราะหบทพรรณนางาน 
- นําเสนอบทพรรณนางานของแตละฝาย 
- การวิเคราะหอัตรากําลังและจัดทําโครงสรางการบริหาร

โรงเรียน 

ทีมงานสวนกลางฯ 
มาสเตอรวัฒนา  
มาสเตอรนัฐพล 
มาสเตอรธัชพล 

10.00-10.15 น. - พักเบรค  

10.15-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS (ตอ) 
- นําเสนอโครงสรางการบริหารโรงเรียนของแตละฝาย 
- แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และวิธีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจาํป 

ทีมงานสวนกลางฯ 
มาสเตอรวัฒนา  
มาสเตอรนัฐพล 
มาสเตอรธัชพล 

 

 
รายช่ือทีมงาน  

1. มาสเตอรวัฒนา แสงสินธุ  งานบริหารงานสาํนักผูอํานวยการ/งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
2. มาสเตอรนัฐพล  เครือสาร  งานนโยบายแผนและกํากับติดตาม 
3. มาสเตอรธัชพล หาญประกอบสุข งานธุรการและขอมูลสารสนเทศฝายวิชาการ 
4. มาสเตอรบรรจง   ปยศทิพย  ทีมงานสวนกลางฯ 
5. มิสจิตราพร  ซื่อธานุวงศ ทีมงานสวนกลางฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาดวยระบบ SWIS Plus โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดท่ีี 25 มิถุนายน 2563 

 ชวงเชา  
1. สําหรับคุณครูทุกทาน (หองประชุมอัญจลา) 

เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-10.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS 

-  SWIS Application ระบบเดงเตือนบนมือถือ 
o SWIS Application for Teacher 
o SWIS Application for Student 
o SWIS Application for Executive  

- E-Office 
o รับ-สงขอความ 

ทีมงานสวนกลางฯ 
 

10.00-10.15 น. - พักเบรค  

10.15-12.00 น. 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS (ตอ) 
- ระบบแบบสอบถาม 

o สรางแบบสอบถาม 
o สรุปแบบสอบถาม 

ทีมงานสวนกลางฯ 
 

=================== พักรับประทานอาหารเท่ียง =================== 

ชวงบาย  
1. สําหรับวิชาการและครูผูสอน (หองประชุมอัญจลา) 

เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 
13.00-15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS 

- ระบบ E-Learning  
o การบานออนไลน 
o เนื้อหาออนไลน 
o แบบทดสอบออนไลน 

- เช็คชื่อเขาชั้นเรียน 
- เช็คชื่อรายคาบ 

ทีมงานสวนกลางฯ 
ม.บรรจง 

 
2. สําหรับฝายพยาบาลและพฤติกรรมนักเรียน (หองสนทนาธรรม) 

เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 
13.00-14.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS 

- ระบบงานพยาบาล 
o จัดโครงสราง 
o การบันทึก 
o รายงาน  

ทีมงานสวนกลางฯ 
มิสจิตราพร 



o แจงเตือนบน Application  
14.00-15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS 

- ระบบพฤติกรรมนักเรียน 
o สรางกลุมพฤติกรรม 
o บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
o วิเคราะหพฤติกรรม 
o สงเสริมพฤติกรรม 
o รายงานพฤติกรรม 
o แจงเตือนบน Application 

ทีมงานสวนกลางฯ 
มาสเตอรธนาวุธ 

 
รายช่ือทีมงาน  

1. มาสเตอรบรรจง   ปยศทิพย  ทีมงานสวนกลางฯ 
2. มาสเตอรธนาวุธ ตอรบรัมย ทีมงานสวนกลางฯ 
3. มาสเตอรสงกรานต กวงคํา  ทีมงานสวนกลางฯ 
4. มาสเตอรวิศรตุ  ชอบช่ืน  ทีมงานสวนกลางฯ 
5. มาสเตอรณัฐนันท สุภาวะ  ทีมงานสวนกลางฯ 
6. มิสจิตราพร  ซื่อธานุวงศ ทีมงานสวนกลางฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาดวยระบบ SWIS Plus โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
วันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2563 

 1. สําหรับฝายการเงินและการบัญชี (หองสนทนาธรรม) 
เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-12.00 น. 

(พักเบรค 15 นาที) 
อบรมเชิงปฏิบัติการตามข้ันตอนการปรับใชระบบ SWIS  

- ระบบการเงินและการบัญชี 
o กําหนดสิทธิ์การใชงานระบบการเงินและบัญชี 
o ลงขอมูลพ้ืนฐานของระบบ 

ทีมงานสวนกลางฯ 
มาสเตอรสงกรานต 

 

 
รายช่ือทีมงาน  

1. มิสกาญจนา  ปยศทิพย  งานธุรการ/งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี 
2. มาสเตอรบรรจง   ปยศทิพย  ทีมงานสวนกลางฯ 
3. มาสเตอรธนาวุธ ตอรบรัมย ทีมงานสวนกลางฯ 
4. มาสเตอรสงกรานต กวงคํา  ทีมงานสวนกลางฯ 
5. มาสเตอรวิศรตุ  ชอบช่ืน  ทีมงานสวนกลางฯ 
6. มาสเตอรณัฐนันท สุภาวะ  ทีมงานสวนกลางฯ 
7. มิสจิตราพร  ซื่อธานุวงศ ทีมงานสวนกลางฯ 

 


