
 
คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

ท่ี  420/๒๕๖2 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศึกษาดูงานการบริหารวิชาการสูมาตรฐานสากล 

………………………………………… 
  ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง กําหนดศึกษาดูงานการบริหารวิชาการสูมาตรฐานสากล ณ จังหวัด
กาญจนบุรี ในวันท่ี 12 – 15 กันยายน 2562 เพ่ือใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู
ความสามารถ สามารถจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล และนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาผูเรียน
และโรงเรียนตอไป เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้   

 ๑.  คณะกรรมการฝายอํานวยการ    ประกอบดวย 
 ๑.๑  นายจรัส  คําอาย   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นายถวิล   ชัยยา   กรรมการ 
 ๑.๓  นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
 ๑.๔  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
 ๑.5  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
           มีหนาท่ี   อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินงาน  และประสานงานกับฝายตางๆ 
ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๒.  คณะกรรมการฝายดําเนินงาน     ประกอบดวย 
  ๒.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ   
  ๒.๒  นายถวิล  ชยัยา   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
   2.4  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
  ๒.5  นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ 
  ๒.6  นางสาวสุภาพร  เปงปง  กรรมการ 

๒.๗  นายสุทน   คุมเสม   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๘  นางสาวนัยนา  หมื่นจําปา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่๑.  วางแผนการดําเนินงานใหงานสําเร็จลุลวงเปนไปดวยความเรียบรอย  
๒.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการฝายตางๆ  
๓.  มอบหมายประสานงานแกไขปญหา อันอาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน 
๔.  ดูแลและประสานงานฝายตางๆ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๓.  คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ     ประกอบดวย 
 ๓.๑  นางสาวชลิดา   โอดบาง   ประธานกรรมการ 

๓.2  นางสาวอัมพร   นามณี   กรรมการ 
๓.3  นางสาวอัจจิมา   ศิริสูตร   กรรมการ 
๓.4  นางสาวปาณิสรา   พิมพริัตน   กรรมการและเลขานุการ   



๒ 
 

 

 

มีหนาที่  ๑. เปนพิธีกรดําเนินกิจกรรมตางๆ  
 ๒. จัดทําปายศึกษาดูงาน จํานวน 1 ปาย 
 3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

4.  คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม     ประกอบดวย 
 4.1  นายเมธา  ศรีประทีป   ประธานกรรมการ 
 4.2  นางเสาวนีย  แสงหงส                         กรรมการ  
 4.3  นางลําดวน  ติดทะ    กรรมการ 
 4.4  นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
 4.5  นางสาววชัรินทร   แกวมูล   กรรมการ 
 4.6  นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
  4.7  นางอุมาพร  แกวปวน    กรรมการ 

4.8  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ                       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  ๑.  จัดเตรียม/หา/ประสานอาหารและเครื่องดื่มตลอดการศึกษาดูงาน 

 ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

   5. คณะกรรมการฝายจัดหารถในการเดินทาง     ประกอบดวย 
 5.๑ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
 5.๒ นายสุทน   คุมเสม     กรรมการ 
 5.๓ นายชาญณรงค   สมบัติใหม   กรรมการ 
 5.๔ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
 5.5 นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  1. ติดตอประสานจัดหารถในการนําคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน 
   2. ตรวจสภาพรถใหใชงานไดปกติ และมีความปลอดภัย 
  

6. คณะกรรมการฝายติดตอสถานท่ี     ประกอบดวย 
  6.๑  นายสุทน  คุมเสม    ประธานกรรมการ 
  6.๒  นางพันนภา  วลีดํารงค   กรรมการ 
  6.๓  นางสาววรัญญา   เปงปง   กรรมการ 
  6.๔ นางสาววชัรินทร   แกวมูล    กรรมการ 

6.๕ นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการ  
6.๖ นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา    กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ี ๑. ติดตอประสานงานสถานท่ีในการศึกษาดูงาน ณ จังหวดักาญจนบรุี  
 ๒. ทําหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขอเขาศึกษาดูงานและสถานท่ีพัก 
 ๓. อํานวยความสะดวกและประสานหองพักกับคณะครูและบุคลากรใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
7. คณะกรรมการฝายการเงิน     ประกอบดวย 

7.๑  นางสาวสภุาพร   เปงปง   ประธานกรรมการ  
7.๒  นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   กรรมการ 
7.๓  นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ 



๓ 
 

 

 

7.๔  นางสาวสภุาภรณ    ชมภูแกว  กรรมการ 
7.5  นางสุภาภรณ    พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ๑.  เบิก – จายเงิน เพ่ือใหการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
 ๒.  จัดทําบัญชีรับ – จาย และสรุปรายงานเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 8.  คณะกรรมการฝายประเมินผล     ประกอบดวย 
  ๑๑.๑  นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา   ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒  นางพันนภา  วลีดํารงค   กรรมการ 

 ๑๑.๓  นางสาวเสาวภาคย  ไชยเดช  กรรมการ 
๑๑.๔  นางสาวเกศราวรรณ กันทายวง  กรรมการ 

 ๑๑.๕  นางสาววรัญญา  เปงปง   กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาท่ี ๑. จัดทําแบบสอบถาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

๒. ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๓. สรุปรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

 ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ และ
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 

   

         สั่ง  ณ วันท่ี 2 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 
                 (นายจรัส  คําอาย) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 
 
 


