
 
 
 

 
 

ค ำส่ังโรงโรงยน ทยปงำษฎง์พิทนำ 
ทยง   10 /2561 

รงืงอโ แต่โต้่โคณะกงงมกำงด ำร ิ รคงโกำงอบงมพ่ฒ ำคุณภำพคงูใหม่ 
******************************************** 

 รงโรงยน ทยปงำษฎง์พิทนำ ได้จ่ดรคงโกำงอบงมพ่ฒ ำคุณภำพคงูใหม่ให้ก่บคงูบงงจุใหม่ รพืงอส่ัโรสังิมกำง
ปฏิบ่ติโำ ตำมบทบำทห ้ำทยงคงู และรพืงอให้บุคลำกงได้ง่บควำมงู้  ำควำมงู้ทยงได้มำขนำนผลใช้ปงะรนช ์ สัง้ำโ
ขว่ญและก ำล่โใจทยงดยให้ก่บข้ำงำชกำงคงูและบุคลำกงทำโกำงศึกษำ ใ ว่ ทยง 20 - 21 มกงำคม 2561 รพืงอให้กำง
ด ำร ิ โำ ด่โกล่ำวรป็ ไปด้วนควำมรงยนบง้อนและบงงลุตำมว่ตถุปงะสัโค์  จึโแต่โต้่โคณะกงงมกำงด ำร ิ กำง 
ปงะกอบด้วน  
 1. คณะกงงมกำงฝ่ำนอ ำ วนกำง มยห ้ำทยง ให้ค ำปงึกษำ สั ่บสั ุ  อ ำ วนควำมสัะดวก ใ กำง
ด ำร ิ กำง ท้่โโบปงะมำณ วำโแผ  ก ำก่บดูแล ให้กำงด ำร ิ โำ รป็ ไปด้วนควำมรงยนบง้อนและบงงลุ
ว่ตถุปงะสัโค์ ปงะกอบด้วน 
 1.1  ำนปงะนโค์  อิ  ุพ่ฒ  ์ ปงะธำ กงงมกำง 
 1.2  ำนปงะนโค์  ด่ว รดิ  งอโปงะธำ  
 1.3  ำนสัมศ่กดิ์    ท์รจงิญ งอโปงะธำ  
 1.4  ำนธ ิต  ดยทอโ กงงมกำง 
 1.5  ำโสุัลยพง  ดยทอโ  กงงมกำง 
 1.6  ำนณงโค์  ศิงินโค์  กงงมกำง 
 1.7  ำโจ ำรงยนโ  ใจกว้ำโ  กงงมกำง 
 1.8  ำนจโง่กษ์  บ ำงุโวโศ์  กงงมกำง 
 1.9  ำโสัำวมำสัยรต๊ำะ  ซอม่ด กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 2. คณะกงงมกำงฝ่ำนอ ำ วนควำมสัะดวก มยห ้ำทยงจ่ดสัถำ ทยง ติดต่อวิทนำกง จ่ดรตงยนมอำหำงและ
อำหำงว่ำโ และจ่ดท ำรอกสัำง ปงะกอบด้วน 
 2.1  ำโจ ำรงยนโ  ใจกว้ำโ ปงะธำ กงงมกำง 
 2.2  ำโสัำวช กพง  ทอโปำ  กงงมกำง 
 2.3  ำโสัำว ิตนำพง  จ่ ทง์ปงะสิัทธิ์ กงงมกำง 
 2.4  ำโสัำวอ่ญญำกง  ช่วนสัโค์ กงงมกำง 
 2.5  ำโสัำวจยงำวงงณ  รพ็ชงง่ต ์ กงงมกำง 
 2.6  ำโสัำวมำสัยรต๊ำะ  ซอม่ด กงงมกำง 
 2.7  ำโสัำววิภำวงงณ  วิช่นดิษฐ์ กงงกำง 
 2.8  ำโสัำวพิมพิไล  ก่ญนำ กงงมกำง 
 2.9  ำนพิช่น  บุญชูปงะภำ กงงมกำงและรลขำ ุกำง 



 3. คณะกงงมกำงฝ่ำนกำงรโิ  มยห ้ำทยง จ่ดท ำรอกสัำงหล่กฐำ กำงรบิก-จ่ำนรโิ โบปงะมำณ  
รโิ นืมและกำงล้ำโห ย้รโิ นืม รก็บงวบงวมหล่กฐำ ต่ำโ ๆ รกยงนวก่บกำงรโิ ใ กำงด ำร ิ กำงคง่้โ ย้ให้คงบถ้ว  
ถูกต้อโพง้อมทยงจะง่บกำงตงวจสัอบต่อไป ปงะกอบด้วน 
 3.1  ำโสัำวมำสัยรต๊ำะ  ซอม่ด ปงะธำ กงงมกำง 
 3.2  ำโสัำวช กพง  ทอโปำ  กงงมกำง 
 3.3  ำนพิช่น  บุญชูปงะภำ กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 4. ผู้รข้ำง่วมอบงม 
 4.1  ำนวยงภ่ทง์  อิ ทง์ร ืงอโ 
 4.2  ำโสัำวทิฆ่มพง  ออมสิั  
 4.3  ำนธิงพโษ์  คโด้วโ 
 4.4  ำโสัำวอำงยง่ต ์  คล้ำนอุดม 
 4.5  ำโสัำวจ่ ธิง่ต ์ หมำ จิตง 
 4.6  ำโสัำวสุัว่นดำ  โ๊ะสัม่  
 4.7  ำโสัำนฝ   งำษยโำม 
 4.8  ำโสัำวมำสัยรต๊ำะ ซอม่ด 
 4.9  ำโสัำวปงมำภงณ์  พงหมปงะทยป 
 4.10  ำโสัำวศิงิ ำถ  ไทงโำม 
 4.11  ำโสัำวอ่โคณำ  ทอโด ำ 
 4.12.  ำโสัำววิภำวงงณ  วิช่นดิษฐ์ 
 4.13  ำโสัำวกุลธิดำ  ฉิมคล้ำน 
 4.14  ำโ ฤมล  ทิพน์พิ ิจ 
 4.15  ำโสัำวพิมพิไล  ก่ญญำ 
 4.16  ำโสัำวกุลธิดำ  ฉิมคล้ำน 
 4.17  ำโ ฤมล  ทิพน์พิ ิจ 
 4.18  ำโสัำวพิมพิไล  ก่ญญำ 
 4.19  ำโสัำวจิงำง่ต ์  ตงยง่ต พ่ ธุ์ 
 4.20  ำโสัำวก่ญวยณ์ ห ูอุไง 
 4.21  ำนชวลิต  กง่ดภิงมน์ 
 4.22  ำโสัำวพ่ชงยวงงณ อิ ทสุัง่ช 
 4.23  ำโสัำว วยนำ  ปักษิณ 
 4.24  ำโสัำวว่ วิสัำข์  สืับ 
 4.25  ำโสัำวสุัพงงษำ  คล้ำนอุดม 
 4.26  ำโกงกมล   ำคบ่โรกิด 
 4.27  ำนสัำน่   จิตงง่กษ์ 
 
 
 
 
 



 5. งำนชืงอวิทนำกง 
 5.1  ำนปงะนโค์  อิ  ุพ่ฒ ์ 
 5.2  ำนปงะนโค์  ด่ว รดิ  
 5.3  ำนสัมศ่กดิ์    ท์รจงิญ 
 5.4  ำนณงโค์  ศิงินโค์ 
 5.5  ำนธ ิต  ดยทอโ 
 5.6  ำโจ ำรงยนโ  ใจกว้ำโ 
 5.7  ำโสัำว ิตนำพง  จ่ ทง์ปงะสิัทธิ์ 
 5.8  ำนพิช่น  บุญชูปงะภำ 
 5.9  ำโสัำวจิงำพง  บุญรหลือ 
 5.10  ำนรอกช่น  อะหลยแอ 
 5.11  ำโสุัลยพง  ดยทอโ 
 5.12  ำโสัำวง่กช ก  รสัอิ ทง์ 
 5.13  ำโสัำวพ่ชงิณย  สัมผล 
 5.14  ำโสัำวพิมพ์ใจ  ทอโรงือโ 
 5.15  ำนรดชศงย  สุัวิง่ต ์ 
 6. คณะกงงมกำงฝ่ำนปงะรมิ ผล มยห ้ำทยง จ่ดท ำรอกสัำง แบบปงะรมิ ผล รก็บงวบงวมแบบปงะรมิ 
บ่ ทึกข้อมูล สังุปผลและจ่ดท ำรอกสัำงสังุปงำนโำ ผลกำงด ำร ิ โำ ต่อผู้รกยงนวข้อโ ปงะกอบด้วน 
 6.1  ำโจ ำรงยนโ  ใจกว้ำโ ปงะธำ กงงมกำง 
 6.2  ำนพิช่น  บุญชูปงะภำ กงงมกำง 
 6.3  ำโสัำวมำสัยรต๊ำะ  ซอม่ด กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 
           ให้คณะกงงมกำงทยงได้ง่บแต่โต้่โตำมค ำส่ังโ ย้  ปฏิบ่ติห ้ำทยง ด้วนควำมรอำใจใส่ัและง่บผิดชอบรต็ม
ควำมสัำมำงถ รพืงอให้รกิดปงะรนช ์สูัโสุัด หำกมยปัญหำ อุปสังงคให้งำนโำ ให้ทงำบรพืงอกำงด ำร ิ กำงแก้ไข
ต่อไป 
 
 ส่ังโ ณ ว่ ทยง 9 มกงำคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 ( ำนปงะนโค์  อิ  ุพ่ฒ ์) 
 ผู้อ ำ วนกำงรงโรงยน ทยปงำษฎง์พิทนำ 
 
 
  
 



ก ำหนดกำรอบรมพัฒนำคุณภำพครูใหม่ 
 

วันที่/เวลำ กลุ่มงำน เร่ือง ผู้รับผิดชอบ เอกสำรประกอบ หมำยเหตุ 
20 มกรำคม 2561 
08.30 – 09.00 น. บริหารงานบุคคล ลงทะเบียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม  
09.00 – 10.00 น. ผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวเปิดโครงการและให้ความรู้ นายประยงค์  อินนุพัฒน์ หนังสือกล่าวเปิดพิธี  
10.00 – 12.00 น. บริหารงานบุคคล 1. การปฏิบัติงานตามระเบียบของ

สถานศึกษา 
 1.1 ก าหนดเวลาท างานและ
วันหยุดราชการ 
 1.2 ระเบียบการลา 
 1.3 การเดินทางไปราชการ 
 1.4 ระเบียบการแต่งกาย 
 1.5 วัฒนธรรมองค์กร 
2. บทบาทหน้าท่ี ภาระงานของครู 
 2.1 ภาระงานในต าแหน่ง 
 2.2 การประเมินครูผู้ช่วย 
3. คุณลักษณะท่ีดีของครูรุ่นใหม่ 

1. คุณครูจ าเรียง  ใจกว้าง 
2. คุณครูนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ 
3. คุณครูพิชัย  บุญชูประภา 

1. ระเบียบการลา 
2. ระเบียบการไปราชการ 
3. ระเบียบการแต่งกาย 
4. คู่มือบทบาทบาทหน้าท่ีครู 
 

เวลา 2 ช่ัวโมง 
รวมเวลาพัก
รับประทาน
อาหารว่างช่วง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.00 น. บริหารงานท่ัวไป 1. การอยู่เวร ยาม 

2. การประหยัดพลังงาน 
3. ความรับผิดชอบเขตพื้นท่ี 5 ส 
4. การดูแลห้องเรียน 
5. การใช้งานโปรแกรม GSMA 
6. การใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน 
 
 

1. คุณครูธนิต  ดีทอง 
2. คุณครจิูราพร  บุญเหลือ 
3. คุณครเูอกชัย  อะหลีแอ 

1. ตารางการอยู่เวรยาม 
2. แผนผังห้องเรียน 
3. คู่มือการใช้งาน SGS 
4. คู่มือการใช้งาน GSMA 
5. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
โรงเรียน 

เวลา 3 ช่ัวโมง 

 
 



วันที่/เวลำ กลุ่มงำน เร่ือง ผู้รับผิดชอบ เอกสำรประกอบ หมำยเหตุ 
21 มกรำคม 2561 
08.30 – 09.00 น. บริหารงานบุคคล ลงทะเบียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม  
09.00 - 10.00 น. บริหารการเงิน 

และสินทรัพย์ 
1. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
2. ระเบียบการยืมเงิน 
3. การเบิกจ่ายไปราชการ 
4. หลักการจ่ายเงินอุดหนุน / รายได้ 
 
 

1. คุณครูสุลีพร  ดีทอง 
2. คุณครูรักชนก  โสอินทร์ 
3. คุณครูพัชริณี  สมผล 

 เวลา 1 ช่ัวโมง 

10.00 – 12.00 น. บริหารงานกิจการ 
นักเรียน 

1. บทบาทหน้าท่ีครูท่ีปรึกษา 
2. ระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

1. อาจารย์ประยงค์  ด่วนเดิน 
2. คุณครูณรงค์  ศิริยงค์ 

 เวลา 2 ช่ัวโมง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.00 น. บริหารงานวิชาการ 1. ภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ 

2. การจัดการเรียนการสอน 
3. การวัดผลและประเมินผล 
4. การลงคะแนนในระบบ SGS  
 
 
 

1. อาจารย์สมศักดิ์  นนท์เจริญ 
2. คุณครูพิมพ์ใจ  ทองเรือง 
3. คุณครูเดชศรี  สุวิรัตน์ 

1. ตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู ้
2. คู่มือการใช้งานระบบ SGS 
 

เวลา 3 ช่ัวโมง 

 
หมำยเหตุ  1. พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า เวลา 10.30-10.45 น. 
 2. พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย เวลา 14.00-14.15 น. 
 3. ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
สถำนที่  ห้องโสตฯ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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