
 
 
 

 
 

ค ำส่ังโรงโรงยน ทยปงำษฎง์พิทนำ 
ทยง    283/2561 

รงืงอโ แต่โต้่โคณะกงงมกำงด ำร ิ รคงโกำงอบงมกำงใช้โำ งะบบบ่ ทึกปงะว่ติกำงปฏิบ่ติโำ  (Logbook 
Teacher) 

******************************************** 
 รงโรงยน ทยปงำษฎง์พิทนำ ได้จ่ดรคงโกำงส่ัโรสังิมกำงปฏิบ่ติโำ ตำมบทบำทห ้ำทยงขอโคงู กิจกงงม 
อบงมกำงใช้โำ งะบบบ่ ทึกปงะว่ติกำงปฏิบ่ติโำ  (Logbook Teacher) ขึ้  รพืงออบงมให้ควำมงู้และสัำมำงถ
ใช้โำ งะบบบ่ ทึกปงะว่ติกำงปฏิบ่ติโำ  (Logbook Teacher) ใ ว่ ทยง 29 - 30 ก่ นำน  2561 รพืงอให้กำง
ด ำร ิ โำ ด่โกล่ำวรป็ ไปด้วนควำมรงยนบง้อนและบงงลุตำมว่ตถุปงะสัโค์  จึโแต่โต้่โคณะกงงมกำงด ำร ิ กำง 
ปงะกอบด้วน  
 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มยห ้ำทยง ให้ค ำปงึกษำ สั ่บสั ุ  อ ำ วนควำมสัะดวก ใ กำง
ด ำร ิ กำง ท้่โโบปงะมำณ วำโแผ  ก ำก่บดูแล ให้กำงด ำร ิ โำ รป็ ไปด้วนควำมรงยนบง้อนและบงงลุ
ว่ตถุปงะสัโค์ ปงะกอบด้วนบุคคลต่อไป ย้ 
 1.1  ำโรพยนโแข  ชิตจุ้น 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. คณะกรรมการด าเนินงาน มยห ้ำทยง  ติดต่อวิทนำกง จ่ดรตงยนมควำมพง้อมและจ่ดท ำรอกสัำง 
ปงะกอบด้วนบุคคลต่อไป ย้ 
 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  ำนพิช่น  บุญชูปงะภำ กงงมกำง 
 2.7  ำโสัำววิภำวงงณ  วิช่นดิษฐ์ กงงกำง 
 2.8  ำโสัำวพิมพิไล  ก่ญนำ กงงมกำง 
 2.9  ำโสัำวมำสัยรต๊ำะ  ซอม่ด กงงมกำงและรลขำ ุกำง 



 3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มยห ้ำทยง จ่ดท ำรอกสัำงหล่กฐำ กำงรบิก-จ่ำนรโิ โบปงะมำณ  รโิ นืมและ
กำงล้ำโห ย้รโิ นืม รก็บงวบงวมหล่กฐำ ต่ำโ ๆ รกยงนวก่บกำงรโิ ใ กำงด ำร ิ กำงคง่้โ ย้ให้คงบถ้ว  ถูกต้อโพง้อม
ทยงจะง่บกำงตงวจสัอบต่อไป ปงะกอบด้วนบุคคลต่อไป ย้ 
 3.1  ำโสัำวมำสัยรต๊ำะ  ซอม่ด ปงะธำ กงงมกำง 
 3.2  ำโสัำววิภำวงงณ  วิช่นดิษฐ์ กงงมกำง 
 3.3  ำโสัำวช กพง  ทอโปำ  กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มยห ้ำทยง จัดสถานท่ีและอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องโสตทัศนศึกษา 
จัดเตรียมท่ีนั่งสั ำหง่บวิทนำกง ผู้รข้ำง่วมอบงม และสัถำ ทยงลโทะรบยน  ปงะสัำ ก่บคณะกงงมกำงฝ่ำนต่ำโๆทยง
รกยงนวข้อโให้โำ สั ำรง็จลุล่วโปงะกอบด้วนบุคคลต่อไป ย้ 
  4.1  ำโสัำวอ่ญญำกง ช่วนสัโค์ ปงะธำ กงงมกำง 
 4.2  ำโสัำวพิมพิไล  ก่ญญำ กงงมกำง 
 4.3  ำโสัำวจยงำวงงณ  รพ็ชงง่ต ์ กงงมกำง 
 4.4  ำโสัำวจ่ ทง์จยงำ  บุญปติ กงงมกำง 
 4.5  ำนออโซำ  อำว พม่ำ กงงมกำง 
 4.6  ำโวิ วิ รซ ฟอโ พม่ำ กงงมกำง 
 4.7  ำโสัำวสุังยง่ต ์  ตลึโจิตง กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 5. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มยห ้ำทยง รตงยนมควำมพง้อมอุปกงณ์รคงืงอโรสัยนโ รคงืงอโฉำน และอุปกงณ์อืง ๆทยง
รกยงนวข้อโรพืงอให้กำงด ำร ิ โำ รป็ ไปด้วนควำมรงยนบง้อน ปงะกอบด้วนบุคคลต่อไป ย้ 
  5.1  ำนพิช่น  บุญชูปงะภำ ปงะธำ กงงมกำง 
  5.2  ำนชวลิต  กง่ดภิงมน์ กงงมกำง 
  5.3  ำนวยงภ่ทง  อิ ทง์ร ืงอโ กงงมกำง 
  5.4  ำนรดชศงย  สุัวิง่ต ์ กงงมกำง 
  5.5  ำนองงถพล  พลว่ฒ ์ กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 6. ฝ่ายประเมินผล มยห ้ำทยง  ก ำห ดงูปแบบกำงปงะรมิ ผล จ่ดท ำรคงืงอโมือและปงะรมิ ผลกำง
ด ำร ิ กำงจ่ดโำ และสังุปผลกำงจ่ดโำ ให้ผู้บ่โค่บบ่ญชำและผู้ทยงรกยงนวข้อโทงำบ ปงะกอบด้วนบุคคลต่อไป ย้ 
 6.1  ำโสัำวศิงิ ำถ  ไทงโำม ปงะธำ กงงมกำง 
 6.2  ำโสัำวมำสัยรต๊ำะ  ซอม่ด กงงมกำง 
 6.3  ำนพิช่น  บุญชูปงะภำ กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 7. ฝ่ายเกียรติบัตร มยห ้ำทยง ออกแบบและจ่ดท ำรกยนงติบ่ตงให้ก่บผู้รข้ำง่วมอบงม ปงะกอบด้วนบุคคล
ต่อไป ย้ 
  7.1  ำโสัำวช กพง  ทอโปำ  ปงะธำ กงงมกำง 
 7.2  ำโสัำววิภำวงงณ  วิช่นดิษฐ์ กงงมกำง 
 7.3  ำโสัำว ิตนำพง  จ่ ทง์ปงะสิัทธิ์ กงงมกำง 
 7.4  ำโสัำวจยงำวงงณ  รพ็ชงง่ต ์ กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 8. ฝ่ายลงทะเบียน  มยห ้ำทยง จ่ดท ำรอกสัำงและง่บลโทะรบยน รกยงนวก่บกำงลโชืงอรข้ำ ลโชืงอออกจำกกำง
รข้ำง่วมอบงม ปงะกอบด้วนบุคคลต่อไป ย้ 
  8.1  ำโสัำวจยงำวงงณ  รพ็ชงง่ต ์ ปงะธำ กงงมกำง 
  8.2  ำโสัำวพิมพิไล  ก่ญญำ กงงมกำง 
  8.3  ำโสัำวอ่ญญำกง ช่วนสัโค์ กงงมกำงและรลขำ ุกำง 



 9. ฝ่ายพิธีกร มยห ้ำทยง ด ำร ิ งำนกำงให้รป็ ไปด้วนควำมรงยนบง้อน รพืงอให้กำงด ำร ิ กำงสั ำรง็จลุล่วโไป
ด้วนดย ปงะกอบด้วนบุคคลต่อไป ย้ 
  9.1  ำนรอกช่น  อะหลยแอ ปงะธำ กงงมกำง 
  9.2  ำโสัำวมำสัยรต๊ำะ  ซอม่ด กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 10. ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม มยห ้ำทยง จ่ดรตงยนมอำหำง อำหำงว่ำโและรคงืงอโดืงมสั ำหง่บวิทนำกงและ
ผู้รข้ำง่วมอบงม ให้รป็ ไปด้วนควำมรงยนบง้อน ปงะกอบด้วนบุคคลต่อไป ย้ 
  9.1  ำโสัำวช กง  ทอโปำ  ปงะธำ กงงมกำง 
  9.2  ำโสัำว ิตนำพง  จ่ ทง์ปงะสิัทธิ์ กงงมกำง 
  9.3  ำนมะนำดย  ดำบู กงงมกำง 
  9.4  ำโสัำวจ่ ธิง่ต ์  หมำ จิตง กงงมกำง 
  9.5  ำโสัำววิภำวงงณ  วิช่นดิษฐ์ กงงมกำงและรลขำ ุกำง 
 11. ผู้เข้าร่วมอบรม 
 ข้ำงำชกำงคงูและบุคลำกงทำโกำงศึกษำ พ ่กโำ งำชกำง คงูอ่ตงำจ้ำโ รงโรงยน ทยปงำษฎง์พิทนำ 
 
           ให้คณะกงงมกำงทยงได้ง่บแต่โต้่โตำมค ำส่ังโ ย้  ปฏิบ่ติห ้ำทยง ด้วนควำมรอำใจใส่ัและง่บผิดชอบรต็ม
ควำมสัำมำงถ รพืงอให้รกิดปงะรนช ์สูัโสุัดแก่ทำโงำชกำง หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานแก่ฝ่าย
ด าเนินการทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 ส่ังโ ณ ว่ ทยง  24  ก่ นำน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 ( ำโรพยนโแข  ชิตจุ้น) 
 ผู้อ ำ วนกำงรงโรงยน ทยปงำษฎง์พิทนำ 
 
 
  
 



ก ำหนดกำร 
โครงการ : ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครู 

กิจกรรม : อบรมการใช้งานระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher) 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2561 
 

วันที่ 29 กันยำยน 2561 
 เวลำ กิจกรรม 
 
 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโดยผู้อ ำนวยกำรเพียงแข  ชิตจุ้ย 
 09.00 – 10.00 น. เข้ำรับกำรอบรมช่วงท่ี 1 
 10.00 – 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงช่วงเช้ำ 
 10.30 – 12.00 น. เข้ำรับกำรอบรมช่วงท่ี 2 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรเท่ียง 
 13.00 – 14.00 น. เข้ำรับกำรอบรมช่วงท่ี 3 
 14.00 – 14.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงช่วงบ่ำย 
 14.30 – 16.30 น. เข้ำรับกำรอบรมช่วงท่ี 4 
 

วันที่ 30 กันยำยน 2561 
 เวลำ กิจกรรม 
 
 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 10.00 น. เข้ำรับกำรอบรมช่วงท่ี 1 
 10.00 – 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงช่วงเช้ำ 
 10.30 – 12.00 น. เข้ำรับกำรอบรมช่วงท่ี 2 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรเท่ียง 
 13.00 – 14.00 น. เข้ำรับกำรอบรมช่วงท่ี 3 
 14.00 – 14.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงช่วงบ่ำย 
 14.30 – 15.30 น. เข้ำรับกำรอบรมช่วงท่ี 4 
 15.30 – 16.00 น. มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ำร่วมอบรม 
 16.00 – 16.30 น. พิธีปิดโดยผู้อ ำนวยกำรเพียงแข  ชิตจุ้ย 
 
หมำยเหตุ : 

1. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 2. ให้น ำโน้ตบุคและปล๊ักสำมตำ เพื่อใช้ประกอบกำรเข้ำร่วมอบรม 
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