
 
 

คำสั่งโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ที่ ๕๗ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน สานสัมพันธ์ ท.น.ว.” 
ครั้งที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินงานตามโครงการ “ครูอาชีพ” โดยกำหนดให้มีกิจกรรม “รับน้อง
เข้าบ้าน สานสัมพันธ์ ท.น.ว.”  ครั้งที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ในวันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ครูจ้างสอนใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน ที่จะ
เข้ามาเป็นบุคลากรปฏิบัติหน้าที ่ในโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้บุคลากรใหม่  
เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทำงาน วัฒนธรรมขององค์กรด้านต่าง ๆ ช่วยให้สามารถปรับตัวได้ถูกต้อง  
มีความรู้เรื ่องงานในหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมาย รับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้
กฎเกณฑ์ของโรงเรียนที่กำหนดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องให้ข้าราชการครู
ปฏิบัติหน้าที่ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทำหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 
              ๑.๑ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธาน 

๑.๒ นางวลีรัตน ์  ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธาน 
๑.๓ นายอำนวย  มาคงกุล           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
๑.๔ นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 
๑.๕ นางสาวจินดาพร    ทองอ้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการ      

    ๑.๖ นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ         กรรมการ 
     ๑.๗ นางสาวปรียาภรณ ์ น้อยตำแย ครูผู้ช่วย         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก เพ่ือให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม   ประกอบด้วย 

๒.๑ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน       
๒.๒ นางวลีรัตน ์  ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
๒.๓ นายอำนวย  มาคงกุล           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป      
๒.๔ นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ     
๒.๕ นางสาวจินดาพร    ทองอ้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล            

    ๒.๖ นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   
     ๒.๗ นางสาวสิวินีย ์  ประจำถิ่น ครู 
    ๒.๘ นายพรเทพ  พันพุก         ครู 
     ๒.๙ นายคมศักดิ์  จันทโชติ  ครู 



มีหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม    
 ๓. คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม    ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์พวง  ครผูู้ช่วย 

      ๓.๒ นางสาวพิชญา  ภิญญากุล  ครูอัตราจ้าง 
      ๓.๓ นางสาวชนมน  ดาโอภา   ครูอัตราจ้าง 
          ๓.๔ นางสาววิไลลักษณ์ บางแก้ว   ครูอัตราจ้าง 
          ๓.๕ นายไพศาล    รอดเรืองรัตน์  ครูอัตราจ้าง 
          ๓.๖ นางสาวจิดาภา  ลิสอน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๗ นางสาวกัลยา   ทองการ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๘ นายสันติภาพ   เตชะเสนา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๙ นายชาญวิทย์   เหลืองใหม่เอ่ียม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๑๐ นางสาวฐิรกานดา ไกรสังข์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๑๑ นางสาวอภิญญา สีดำ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๑๒ นายอลังการ   สุขรักขิณี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๑๓ นายกฤตวัฒน์  พรหมบุตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๑๔ นายสุรพงษ์   เเต้ภักดี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๑๕ นางสาวลัดดาวรรณ  สกุลณี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา  สอนทา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
          ๓.๑๗ นางสาวปรมาภรณ์ สวัสด ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
มีหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม     
 ๔. พิธีกรดำเนินรายการ     ประกอบด้วย 
      นางสาวจินดาพร    ทองอ้ม         คร ู
มีหน้าที่ เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดกิจกรรม  



     ๕. ฝ่ายจัดสถานที่ เครื่องเสียง    ประกอบด้วย 
      นางสาวดาวประดับ    เรืองศิร ิ     คร ู
มีหน้าที่ จัดสถานที่และเตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งานตลอดกิจกรรม 
 ๖. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
      ๖.๑ นางสาวกาญจนา  หงษ์โต   คร ู
      ๖.๒ นางสาวดารารัตน์    ไชยสาร   คร ู
      ๖.๓ นางสาวนลัทพร  พูลทิพยานนท์  คร ู

๖.๔ นางสาวนภาพร  สุขสมกิจ  คร ู
๖.๕ นางสาวปรียาภรณ์  น้อยตำแย  ครูผู้ช่วย 

มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอ แก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     ๗. ฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว     ประกอบด้วย 
      ๗.๑ นายคมศักดิ์  จันทโชติ   คร ู 
มีหน้าที่ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดกิจกรรม 
    ๘. ฝ่ายประเมินผล     ประกอบด้วย 
     ๘.๑ นางสาวปรียาภรณ์  น้อยตำแย  ครูผู้ช่วย 
         ๘.๒ นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร   คร ู
มีหน้าที่ ออกแบบการประเมินผล เก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

    สั่ง   ณ   วันที่  ๒๒   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  



กำหนดการ  
กิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน สานสัมพันธ์ ท.น.ว.”  โครงการ  “ครูอาชีพ” 

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ครั้งที่   ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันที่  ๓  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
***************************** 

เวลา รายการ ผู้บรรยาย หมายเหตุ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน -  
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. วิสัยทัศน์  

นโยบาย  
เป้าหมาย  

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น. มาตรฐานตำแหน่ง  
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

รองผู้อำนวยการ 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น.  รับประทานอาหารว่าง   
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. งานวิชาการ 

การเรียนการสอน 
เอกสารและระบบงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง   
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. งานบุคคล 

การแต่งกาย/กฎระเบียบ 
การพัฒนาตนเอง 
การทำวิทยฐานะ 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร 
งานบุคคล  
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 

๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. งานบริหารทั่วไป 
แนะนำอาคารสถานที่ 
หน้าที่ครูที่ปรึกษา 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป  
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.  รับประทานอาหารว่าง   
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. งานงบประมาณ 

โครงการ 
ขั้นตอนการขอใช้เงินโครงการ 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณ  
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 

หมายเหตุ  ** เวลา/รายการ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
     ** ผู้รับผิดชอบแต่ละรายการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง/ไฟล์งาน/ไฟล์ present ให้เรียบร้อย 


