
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่ 285/๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมสัมมนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ………………………………………… 

 
    ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะได้ด าเนินการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ในวันเสำร์ที่ 29 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

             เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ว่าด้วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ ายต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  

 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  นางรุ้งตะวัน  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 นายชัยพิชิต   อุดค ามี กรรมการ 
   3.3 นายบุญเลิศ   มูลศรี        กรรมการ 

3.4 นางจันทร์วัน  รั่วรู ้       กรรมการ  
   3.5 นายสมาน   จันทร์ธง กรรมการ 
   3.6 นางนภาพร  เขื่อนตา       กรรมการ 
                     3.7 นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล        กรรมการ 

3.8 นางแสงจันทร์  เป็งปิง       กรรมการ 
                     3.9 นางนาตยา  ทาศรี        กรรมการ 
   3.10 นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง กรรมการ   
  ๓.11 นายผจญ   ภิระแก้ว  กรรมการ 
   3.12 นายสุทิศ  มณีทอง กรรมการ 
   3.13 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้ำที ่ 1. จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

   2. อ านวยความสะดวกในการบริการต่างๆ ตลอดการอบรม 
 

 ๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำร ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางนพผกามาศ   สายนุวงศ์    ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   กรรมการ 
  ๔.๓ นางสาวญาดา  มาอ้วน   กรรมการ 
  4.4 นางหรรษกานต์   ดวงแก้ว     กรรมการ 
                     4.5 นางสาวสุภาภรณ์     ชมภูแก้ว    กรรมการ 
   4.6 นางสาวอ าไพพรรณ   วรรณภิระ    กรรมการ 
                     4.7 นางจีราพรรณ   เป็งเมืองลอง      กรรมการ 
                     5.8 นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย   กรรมการ 
                     5.9 นางสาวสุภาภรณ์  โปธาวี    กรรมการ 
   5.10 นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้ำที ่๑. วางแผนการด าเนินงาน และจัดเตรียมความพร้อมในการอบรม 
  ๒. จัดเตรียมน้ าดื่ม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าอบรม 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายบรรจบ   ชูมก    ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายนิพล    ปลุกเสก    กรรมการ 
๕.๓ นายบัญชา   บังคมเนตร   กรรมการ  
5.4 นายธนวัฒน ์ สิทธิตัน    กรรมการ 
5.5 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่ ๑. ประสานการใช้อุปกรณ์เสียง และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ 
๒. บันทึกภาพกิจกรรมด้วยกล้องวีดีทัศน์และกล้องถ่ายรูป 

 

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

    มีหน้ำที ่๑.  เป็นพิธีกรด าเนินการตามก าหนดเวลาการอบรม 
   ๒.  จัดท าค ากล่าวรายงานและกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
  ๓.  ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

    7. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน     ประกอบด้วย 
 7.๑. นางพันนภา  วลีด ารงค์   ประธานกรรมการ   
                     7.๒ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร     กรรมการ  
  7.3 นางสาววรัญญา   เป็งปิง    กรรมการ 
   7.4 นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช   กรรมการและเลขานุการ  
          มีหน้ำที่   ๑. เตรียมใบลงทะเบียนส าหรับการอบรม 
    ๒. รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรมในวันเสาร์ที ่29 มิถุนายน 2562  
 

          8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล     ประกอบด้วย 
  8.๑  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   ประธานกรรมการ  
        8.๒. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร   กรรมการ   
   8.๓  นางพันนภา  วลีด ารง    กรรมการ 
   8.4  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช   กรรมการ    
        8.5  นางสาววรัญญา เป็งปิง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  1. ออกแบบประเมินส าหรับการอบรม 
    2. ด าเนินการประเมินผล สรุปรายงานผลการอบรม 
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ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้       
 

ทั้งนี้ ตั้งแต ่17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 

    สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 

               (นายจรัส    ค าอ้าย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


