
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 080 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน “วันแสดงโครงงำนและแสดงผลงำนนักเรียน รำยวิชำโครงงำนอำชีพ” 
--------------------------------------------- 

    ด้วยในภำคเรียนที่  ๒  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ     
และเทคโนโลยี  ได้จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ โครงงำนอำชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ รหัสวิชำ           
ง๒๓๒๘๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ รหัสวิชำ ง๓๓๒๘๗ ซึ่งเป็นไปตำมเอกลักษณ์หลักสูตรของโรงเรียน
ที่ว่ำ“เรียนให้ครบจบระดับชั้น ด้วยโครงงำน” เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำร
จ ำหน่ำยผลผลิต สำมำรถน ำไปหำรำยได้ระหว่ำงเรียน ตลอดจนแสดงผลงำนและพัฒนำศักยภำพของนักเรียน
ในภำพรวม รวมทั้งมีกำรประเมินและตัดสินโครงงำนดีเด่นเพ่ือมอบเกียรติบัตรและรำงวัล ดั้งนั้น กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี จึงก ำหนดจัดงำน “วันแสดงโครงงำน และแสดงผลงำนนักเรียน รำยวิชำ 
โครงงำนอำชีพ”  และกำรแสดงผลงำนนักเรียนในรำยวิชำอ่ืนๆ ทุกระดับชั้นประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑               
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้นล่ำงอำคำรร่มตะแบก  
พร้อมกับกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำร “เปิดบ้ำนวิชำกำร เปิดบ้ำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่มำตรฐำนสำกล”         
ของทำงโรงเรียน  
 

            เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพประสิ ทธิผลต่อ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑)  และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งและมอบหมาย   ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
    ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย   ประธำนกรรมกำร 
    ๑.๒ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมกำร 
    ๑.๓ นำงสำวเขมจิรำ บริภำรักษ์ กรรมกำร 
    ๑.๔ นำยถวิล  ชัยยำ   กรรมกำร 
    ๑.๖ นำยนิมิต  ปัญญำยอง  กรรมกำร 
    ๑.๗ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกรวมทั้งประสำนกำรด ำเนินงำนให้ 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน    ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๒ นำงศรีเริญ มีพิมพ์  รองประธำนกรรมกำร 
    ๒.๓ นำยบรรจบ  ชูมก   กรรมกำร 
    ๒.๔ นำงนพผกำมำศ สำยนุวงค์  กรรมกำร 
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    ๒.๕ นำยนิพล  ปลุกเสก  กรรมกำร 
    ๒.๖ นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมกำร 
    ๒.๗ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมกำร    
    ๒.๘ นำยนคร  ภูเวียงจันทร์  กรรมกำร 
    ๒.๙ นำยเกียรติศักดิ์  กันทะนะ  กรรมกำร 
    ๒.๑๐ นำงล ำดวน  ติดทะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรม, ดูแลและด ำเนินงำนรวมทั้งประสำน             

กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นำยนิมิต  ปัญญำยอง      ประธำนกรรมกำร 
    ๓.๒ นำยคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล  รองประธำนกรรมกำร 
    ๓.๓ นำงนพผกำมำศ สำยนุวงค์  กรรมกำร 
    ๓.๔ นำยนิพล  ปลุกเสก  กรรมกำร 
    ๓.๕ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมกำร 
    ๓.๖ นำยนคร  ภูเวียงจันทร์  กรรมกำร 
    ๓.๗ นำยเกียรติศักดิ์  กันทะนะ  กรรมกำร 
    ๓.๘ นำยสมำน  จันทร์ธง  กรรมกำร 
    ๓.๙ นำยบุญเลิศ  มูลศรี  กรรมกำร 
    ๓.๑๐ นำยผจญ  ภิระแก้ว  กรรมกำร 
    ๓.๑๑ นำงจันทร์วัน  รั่วรู้  กรรมกำร 
    ๓.๑๒ พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคน กรรมกำร 
    ๓.๑๓ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่1. จัดเตรียมสถำนที่ ชุดรับแขก โต๊ะ- เก้ำอ้ีส ำหรับแสดงผลงำนนักเรียนและครู 

2. จัดตกแต่งสถำนที่ และจัดพุ่มดอกไม้ให้สวยงำมออกแบบจัดท ำและติดตั้ง         
ป้ำยไวนิล – ป้ำยผ้ำจัดให้นักเรียนแสดงโครงงำนตำมโต๊ะที่ก ำหนด  
 

๔. คณะกรรมกำรพิธีกำร      ประกอบด้วย 
    ๔.๑ นำงศรีเริญ มีพิมพ์  ประธำนกรรมกำร 
    ๔.๒ นักเรียนผู้ช่วยกำรท ำงำน  กรรมกำร 
    ๔.๓ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนในรูปแบบต่ำง ๆ และประชำสัมพันธ์ตลอดงำน 

 

๕. คณะกรรมต้อนรับ, จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม         ประกอบด้วย 
                         ๕.๑ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค์ ประธำนกรรมกำร 
                         ๕.2 นักเรียนผู้ช่วยกำรท ำงำน  กรรมกำร 
                         ๕.๓ นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติในงำน  
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๖. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ        ประกอบด้วย 
    ๖.๑ นำยบรรจบ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 
    ๖.๒ นำยบัญชำ  บังคมเนตร   กรรมกำร 
    ๖.๓ นำยนคร  ภูเวียงจันทร์  กรรมกำร 
    ๖.๔ นำยเกียรติศักดิ์  กันทะนะ  กรรมกำร 
    ๖.๕ นำยชัยพิชิต   พัฒนเวศน ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียงส ำหรับใช้ในงำน และกำรบันทึกภำพกิจกรรม  

 

๗. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน, ประเมินผลและเกียรติบัตร    ประกอบด้วย 
    ๗.๑ นำยนิพล  ปลุกเสก  ประธำนกรรมกำร 
    ๗.๒ นำยนคร  ภูเวียงจันทร์  กรรมกำร 
    ๗.๓ นำยเกียรติศักดิ์  กันทะนะ  กรรมกำร 
    ๗.๔ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำร รับลงทะเบียนนักเรียนแสดงโครงงำน และออกแบบสอบถำม 

ให้แก่คร,ู นักเรียน รวมทั้งกำรสรุปผล, ประเมินผลและงำนเกียรติบัตร 
 

๘. คณะกรรมกำรตัดสินโครงงำนระดับ ม.๓  ประกอบด้วย 
    ๘.๑ นำงฉวรัตน์   ค ำธัญ  ประธำนกรรมกำร 
    ๘.๒ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
    ๘.๓ นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน  กรรมกำร 
    ๘.๔ นำงนพผกำมำศ  ทองขำว    กรรมกำรและเลขำนุกำร     
มีหน้ำที ่ ๑. สรรหำและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตัดสิน 

   ๒. ตัดสินกำรประกวดโครงงำนตำมประเภทและเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสิน โดย
เลขำนุกำรรวบรวมผลกำรตัดสินเพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตรและมอบรำงวัลต่อไป 
 

๙. คณะกรรมตัดสินโครงงำนระดับ ม.๖  ประกอบด้วย 
    ๙.๑ นำงจินตนำ  จิตนำรินทร์  ประธำนกรรมกำร 
    ๙.๒ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร 
    ๙.๓ นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี  กรรมกำร 
    ๙.๔ นำยบรรจบ  ชูมก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ๑. สรรหำและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตัดสิน 

    ๒. ตัดสินกำรประกวดโครงงำนตำมประเภทและเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสิน โดย
เลขำนุกำรรวบรวมผลกำรตัดสินเพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตรและมอบรำงวัลต่อไป 
 
   ๑๐. คณะกรรมควบคุมนักเรียน ประกอบด้วย 
         ๑๐.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล ประธำนกรรมกำร 
          ๑๐.๒ นำยบรรจบ  ชูมก  กรรมกำร 
          ๑๐.๓ นำงล ำดวน  ติดทะ  กรรมกำร 
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          ๑๐.๔ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค์ กรรมกำร 
          ๑๐.๕ นำยนิพล  ปลุกเสก  กรรมกำร 
          ๑๐.๖ นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมกำร    
          ๑๐.๗ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมกำร 

      ๑๐.๘ นำยนคร  ภูเวียงจันทร์  กรรมกำร 
      ๑๐.๙ นำยเกียรติศักดิ์  กันทะนะ กรรมกำร 

          ๑๐.๑๐ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่  ด ำเนินกำรควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร  
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑3  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

(นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 


