
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่ 202/๒๕๖2 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB Model ด้วยเทคนิค APODAAR   
………………………………………… 

    ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะได้ด าเนินการอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB Model ด้วยเทคนิค APODAAR ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 
2562 ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  
 

             เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ว่าด้วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 
  

 ๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร    ประกอบด้วย 
๑.๑  นายจรัส  ค าอ้าย   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายถวิล  ชัยยา   กรรมการ 
๑.๓  นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
๑.๔  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๑.๕  นางรุง้ตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน และประสานงานกับฝ่าย
ต่างๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

      ๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
2.1 นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ 
2.2 นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
2.3 นายบรรจบ   ชูมก   กรรมการ 
2.4 นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ 
2.5 นางนพผกามาศ   สายนุวงค์  กรรมการ 
2.6 นางสาววรัญญา  เป็งปิง  กรรมการ 
2.7 นางพันนภา  วลีด ารง  กรรมการ 
2.8 นายสุทน    คุ้มเสม   กรรมการและเลขานุการ 
2.9 นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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       มีหน้ำที ่  ๑.  วางแผนการด าเนินงาน   
  ๒.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมการอบรม 
 ๓.  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง กรรมการ  
  ๓.๓ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  1. จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท  
   2. อ านวยความสะดวกในการบริการต่างๆ ตลอดการอบรม 

 

 ๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำร ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางนพผกามาศ   สายนุวงศ์    ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   กรรมการ 
  ๔.๓ นางสาวญาดา  มาอ้วน   กรรมการ 
  4.4 นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้ำที ่๑. วางแผนการด าเนินงาน และจัดเตรียมความพร้อมในการอบรม 
  ๒. จัดเตรียมน  าดื่ม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าอบรม 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายบรรจบ   ชูมก    ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายนิพล    ปลุกเสก    กรรมการ 
๕.๓ นายบัญชา   บังคมเนตร   กรรมการ  
5.4 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่ ๑. ประสานการใช้อุปกรณ์เสียง และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ 
๒. บันทึกภาพกิจกรรมด้วยกล้องวีดีทัศน์และกล้องถ่ายรูป 

 

  6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  6.1 นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
       6.2 นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ   
       6.3 นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการ 
       6.4 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  

    มีหน้ำที ่๑.  เป็นพิธีกรด าเนินการตามก าหนดเวลาการอบรม 
   ๒.  จัดท าค ากล่าวรายงานและกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
  ๓.  ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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    7. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน     ประกอบด้วย 
 7.๑. นางพันนภา  วลีด ารงค์   ประธานกรรมการ   
                     7.๒ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร     กรรมการ  
  7.3 นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช   กรรมการและเลขานุการ  
          มีหน้ำที่   ๑.  เตรียมใบลงทะเบียนส าหรับการอบรม 
    ๒. รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
 

          8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล     ประกอบด้วย 
  8.๑  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   ประธานกรรมการ  
        8.๒. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร   กรรมการ   
   8.๓  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช   กรรมการ    
        8.๔  นางสาววรัญญา เป็งปิง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  1. ออกแบบประเมินส าหรับการอบรม 
    2. ด าเนินการประเมินผล สรุปรายงานผลการอบรม 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าส่ังน้ี ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้       
 
 

    ส่ัง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

            (นายจรัส    ค าอ้าย) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


