คำสั่งโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ
ที่ 021 /2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565
**************************
ด้วยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กาหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เพื่อให้การจัด
กิจ กรรมปฐมนิ เทศเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้อย มีป ระสิ ทธิภ าพและสร้างความสั มพันธ์อัน ดีระหว่างนักเรียน ครู
อาศัย อานาจตามมาตรา 39 ความในพระราชบัญญั ติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
มาตรา 27 ตามพระราชบั ญ ญั ติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2553 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นางธีรดา
แก้วบุญปัน
ผู้อานวยการโรงเรียน
๑.๒ นายฐิติ
นครสุวรรณ์
รองผู้อานวยการ
๑.๓ นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
๑.๔ นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
๑.๕ นางกาญจนา
ขอน้อย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา อานวยความสะดวกและแก้ปัญหาในการดาเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการดาเนินการ
1) นางสาวศิรินญา
๒) นายชวภณ
๓) นางสาวรุ่งทิวา
๔) นางทับทิม
๕) นายกิตติชัย
๖) นางสาวอรัญญา
๗) นางสาวอรทัย
๘) นางสาวพิชยา
๙) นายเจตน์
๑๐) นายณรงค์ศักดิ์
๑๑) นางทิพย์รัตน์
๑๐) นายจานุวัฒน์

ประกอบด้วย
แก้วสิทธิวงค์
เปี้ยอุ๊ด
อ่องคา
พิทักษ์เขตขัณฑ์
รักดี
ปองจันทรา
สมจันทร์ตา
เทพดวงแก้ว
แสนชัย
จะชาญ
คาทิพย์
สุภาษี

๑๑) นางธนพรรณ
๑๒) นายธิปไตย
๑๓) นางกาญจนา
๑๔) นางสาวธันฐภรณ์

แถลงการณ์
รุ่งเลิศ
ขอน้อย
ธนัญจรัสโรจน์

มีหน้าที่ วางแผน ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบด้วย
๑) นายกิตติชัย
รักดี
หัวหน้าคณะทางาน
๒) นายเจตน์
แสนชัย
คณะทางาน
๓) นายณรงค์ศักดิ์
จะชาญ
คณะทางาน
๔) นางสาวรุ่งทิวา
อ่องคา
คณะทางาน
๕) นางสาวอรัญญา
ปองจันทรา
คณะทางาน
๖) นักการภารโรง
คณะทางาน
๗) นางสาวธันฐภรณ์ ธนัญจรัสโรจน์
คณะทางาน
มีหน้าที่ วางแผนและจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์ มาตรการการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาด
ไวรัส covid – 19 ที่ใช้จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
4. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
นายเจตน์
แสนชัย
นางนิภาพร
แก่นใจ

ประกอบด้วย
หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

มีหน้าที่ ตรวจสอบอุปกรณ์ ติดตั้งเครื่องเสียง ไมโครโฟน และเครื่องเล่น CD ให้ใช้งานได้ดี ถ่ายภาพและ
จัดเก็บภาพตามความเหมาะสม
๕. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย
นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
หัวหน้าคณะทางาน
นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา
คณะทางาน
นางธนพรรณ แถลงการณ์
คณะทางาน
นางทิพย์รัตน์ คาทิพย์
คณะทางาน
นางสาวรุ่งทิวา อ่องคา
คณะทางาน
นางสาวอรัญญา ปองจันทรา
คณะทางาน
สภานักเรียน
คณะทางาน
มีหน้าที่ ดาเนินกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์
๖. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
ม.1 นางสาวศิรินญา
นางสาวรุ่งทิวา
ม.4 นางทิพย์รัตน์
นายณรงค์ศักดิ์

ประกอบด้วย
แก้วสิทธิวงค์
อ่องคา
คาทิพย์
จะชาญ

มีหน้าที่ รับลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
๗. คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย
1) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงค์
๒) นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
๓) นางสาวรุ่งทิวา
อ่องคา
๔) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
๕) นายกิตติชัย
รักดี
๖) นางสาวอรัญญา
ปองจันทรา
๗) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
๘) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
๙) นายเจตน์
แสนชัย
๑๐) นายณรงค์ศักดิ์
จะชาญ
๑๑) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
๑๐) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
๑๑) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
๑๒) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
๑๓) นางกาญจนา
ขอน้อย
๑๔) นางสาวธันฐภรณ์
ธนัญจรัสโรจน์
มีหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย
๘. คณะกรรมการจัดกิจกรรมตามฐานปฐมนิเทศ
ฐานที่ ๑ TUWS(PBT) Proud to be TUWS
๑) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
๒) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
๓) นางสาวรุ่งทิวา
อ่องคา
ฐานที่ ๒ (LPTS) Learn and plearn TUWS styles (TLS) TUWS learning styles
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
๒) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
ฐานที่ ๓ (BST) Being smart TUWS boy-girl (STA) Smart TUWS action
๑) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
๒) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงค์
๓) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
๔) นายเจตน์ แสนชัย

ฐานที่ ๔ (ETW) Exploring TUWS’s world
๑) นางสาวธันฐภรณ์ ธนัญจรัสโรจน์
๒) นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
๓) นางสาวอรัญญา ปองจันทรา
มีหน้าที่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบการปฏิบัติตัว การใช้สถานที่ภายในโรงเรียน และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
นางสาวอรัญญา ปองจันทรา
นางสาวรุ่งทิวา คาอ่อง
มีหน้าที่ ประเมินผลและจัดทารายงานการจัดกิจกรรม

ประกอบด้วย
หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หากมีปัญหาหรือขัดข้องประการใด ให้แจ้งคณะกรรมการอานวยการทราบ เพื่อพิจารณาดาเนิน
การแก้ไข ให้จัดการสาเร็จลุล่วงและบังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียนสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางธีรดา แก้วบุญปัน)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

กาหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 0๘.๕0 น.
0๘.๕0– 09.๑0 น.
09.๑0 – 1๑.๑๐ น.

1๑.๑๐ – 1๑.๓๐ น.
หมายเหตุ

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
สันทนาการ/แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ชั้น ม.๑ จานวน ๓ กลุ่ม
ชั้น ม.๔ จานวน ๑ กลุ่ม /ชี้แจงกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ ๑
(PBT) Proud to be TUWS
กลุ่มที่ 2 ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ ๒
(LPTS) Learn and plearn TUWS styles
กลุ่มที่ 3 ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ ๓
(STA) Smart TUWS action
กลุ่มที่ 4 ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ ๔
(ETW) Exploring TUWS’s world
โดยใช้เวลาแต่ละฐาน ฐานละ ๓๐ นาที หลังจากนั้นให้เวียนฐานให้ครบ
ทั้ง ๔ ฐาน
สรุป สะท้อนการเรียนรู้ / พิธีปิด

๑. การแต่งกายครูและพี่เลี้ยงประจาฐานแต่งกายสุภาพ นักเรียนชั้นม.๑ และ ม.๔ ใส่ชุดนักเรียน
๒. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดขอบข่ายการจัดกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฐำนกิจกรรม
ฐานที่ ๑ .....TUWS (PBT) Proud to be TUWS
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นนักเรียนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รายละเอียดกิจกรรม
- ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ศิษย์เก่าประสบความสาเร็จเป็นคนดี
ของสังคม..
- กิจกรรมไหว้พระ(สวดมนต์สั้น ๕ นาที)
- ไหว้ศาลประจาโรงเรียน(๕นาที)
- กิจกรรมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา(๑๐ นาที)
- สภาฯเล่าแลกเปลี่ยนกิจกรรมโรงเรียนเช่น โรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรม ๕ ส กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสภาฯและเพื่อสร้างพลังความสามัคคี
สถานที่ โรงอาหาร
ฐานที่ ๒ (LPTS) Learn and plearn TUWS styles(TLS) TUWS learning styles
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้
รายละเอียดกิจกรรม
- ค้นหาเป้าหมายความถนัดของตนเอง(อาจใช้แบบประเมิน/หรือในระบบออนไลน์)
- โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุมนุม
- การวัดและประเมินผล จนจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น
สถานที่ ใต้ถุนอาคารราชพฤกษ์
ฐานที่ ๓ (BST) Being smart TUWS boy-girl (STA) Smart TUWS action
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักแนวทางการฏิบัติตนเองในโรงเรียน
รายละเอียดกิจกรรม
- ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติ ตั้งแต่มาโรงเรียน ใส่หมวกกันน็อค การนั่งรถรับส่ง
- การแต่งกาย ทรงผม การใช้โทรศัพท์มือถือ การยิ้มไหว้ทักทาย
สถานที่ ห้อง ม.1
ฐานที่ ๔ (ETW) Exploring TUWS’s world
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักสถานที่ การใช้สถานที่ภายในโรงเรียน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดกิจกรรม
แนะนาสถานที่ภายในโรงเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร
ห้องสมุด ห้องพยาบาล ฯลฯ
ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้ไวรัสโควิด 19
-บริเวณพื้นที่ ๕ ส มีวิธีการดูแลรับผิดชอบอย่างไร
-สวนพฤกษศาสตร์
สถานที่ อาคารสวนพฤกษศาสตร์

