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คําสั่งโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ที่ ๑๐๔ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
.................................................................................. 

 
ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ไดมอบหมายใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ในวันเสารที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ณ หองโสตทัศนศึกษา             
โรงเรียนธีรกานทบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน    

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอสถานศึกษาและทาง
ราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๒๗ (๑) 
และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแตงตั้งและมอบหมายให
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้    
 

            ๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 
          ๑.๑ นายจรัส  คําอาย   ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นางรุงตะวนั  ไชยเจริญ  กรรมการ 
      ๑.๓ นายถวิล  ชัยยา   กรรมการ 
      ๑.๔ นายเมธา  ศรีประทปี  กรรมการ 
      ๑.๕ นายคมสันต   พิพัฒนวฒุิกุล  กรรมการ   
      ๑.๖ นางสาวอําภา  เขียวด ี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  วางแผนการดําเนินงาน  ใหคําปรึกษาและประสานงานใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

            ๒. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม   ประกอบดวย 
      ๒.๑ นางสาวอําภา  เขียวด ี  ประธานกรรมการ 
      ๒.๒ นายสุรัตน  จีฟ้ ู   กรรมการ 
      ๒.๓ นางอรพินธ  กันทะรัน  กรรมการ 
      ๒.๔ นายชาญณรงค   สมบตัิใหม  กรรมการ 
      ๒.๕ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
      ๒.๖ นางสาวพรสวรรค  วรรณภิระ กรรมการ 
      ๒.๗ นางสาวเจนจิรา  หลาแกว  กรรมการ 
      ๒.๘ นางสาวบุศรินทร   ปลืม้ใจ  กรรมการ   
      ๒.๘ นางสาวอําไพ   สทิธิกาน  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที่  จัดกิจกรรมตลอดงานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 

            ๓. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ   ประกอบดวย 
      ๓.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง  ประธานกรรมการ 
      ๓.๒ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 
      ๓.๓ นางสาวอัมพร  นามณ ี  กรรมการ 
      ๓.๔ คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน กรรมการ 



 
- ๒ - 

 
      ๓.๕ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที่  ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนฯ กอนระยะเวลาการดําเนินงาน 

 

๔. คณะกรรมการพิธีการและรับลงทะเบียน      ประกอบดวย 
          ๔.๑ นางอรพินธ   กันทะรัน  ประธานกรรมการ 
         ๔.๒ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน  กรรมการ 
         ๔.๓ นางสาวอําภา  เขียวด ี  กรรมการ 
         ๔.๔ นางสาวสริุยาพร  ญาณตาล  กรรมการและเลขานุการ 
      มีหนาที่ เตรียมกําหนดการจัดกิจกรรม วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  รับลงทะเบียน รวมทั้งเตรียมดูแล
ตอนรับแขกผูมีเกียรติ วิทยากรและผูเขารวมโครงการ ฯ 
 

๕. คณะกรรมการจัดสถานที่  ประกอบดวย 
   ๕.๑ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒกุิล  ประธานกรรมการ 
   ๕.๒ นายกฤษฎ์ิชาญ  รุนบาง  กรรมการ 
   ๕.๓ นายสมาน  จนัทรธง   กรรมการ 
   ๕.๔ นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 
   ๕.๕ นายผจญ  ภิระแกว   กรรมการ 
   ๕.๖ นางจันทรวัน  ร่ัวรู   กรรมการ 
   ๕.๗ พนักงานทาํความสะอาดทุกคน กรรมการ 
   ๕.๘ นายชาญณรงค   สมบัตใิหม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่  ๑. จัดหาและเตรียมวสัดุอุปกรณในการจัดสถานที ่

    ๒. ตกแตงสถานที่ หองโสตทัศนศึกษาใหสวยงาม   
    ๓. จัดเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ เมือ่เสร็จสิ้นการอบรม 
 

๖. คณะกรรมการเคร่ืองเสียง บันทึกภาพและวิดีทัศน    ประกอบดวย 
           ๖.๑ นายบรรจบ  ชูมก   ประธานกรรมการ 
          ๖.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร     กรรมการ 
           ๖.๓ นายชัยพชิิต  พฒันเวศน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. เตรียมวัสดุอุปกรณ  โสตทัศนศึกษาในการจัดอบรม พรอมติดตั้งใหเรียบรอย 
              ๒. บันทึกภาพดวยกลองถายภาพ กลองดิจิตอล 
    ๓. จัดเก็บวัสดุอุปกรณใหเรียบรอยหลังเสร็จสิ้นงาน   
 

๗. คณะกรรมการปฏิคม อาหารและเคร่ืองดื่ม    ประกอบดวย 
          ๗.๑ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน  ประธานกรรมการ 
           ๗.๒ นางสาวอําภา  เขียวด ี  กรรมการ 
           ๗.๓ นางสาวพรสวรรค  วรรณภิระ กรรมการ 
      ๗.๔ นางสาวเจนจิรา  หลาแกว  กรรมการ 
      ๗.๕ นางสาวบุศรินทร  ปลื้มใจ  กรรมการ 
           ๗.๖ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  เตรียมอาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับผูเขารวมการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนฯ 
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๘. คณะกรรมการเกียรติบัตร     ประกอบดวย 

            ๘.๑ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน  ประธานกรรมการ 
           ๘.๒ นายชาญณรงค   สมบตัิใหม   กรรมการ 
            ๘.๓ นางสาวพรสวรรค  วรรณภิระ กรรมการ 
      ๘.๔ นางสาวเจนจิรา  หลาแกว  กรรมการ 
      ๘.๕ นางสาวบุศรินทร  ปลื้มใจ       กรรมการ 
            ๘.๖ นางสาวสริุยาพร  ญาณตาล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดจัดทําเกียรติบัตรเพื่อมอบใหกับผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

๙. คณะกรรมการประเมินผล        ประกอบดวย 
           ๙.๑ นางสาวอําภา  เขียวด ี  ประธานกรรมการ 
          ๙.๒ นายสุรัตน  จีฟ้ ู   กรรมการ 
           ๙.๓ นางสาวพรสวรรค  วรรณภิระ กรรมการ 
      ๙.๔ นางสาวเจนจิรา  หลาแกว  กรรมการ 
      ๙.๕ นางสาวบุศรินทร  ปลื้มใจ  กรรมการ  
           ๙.๖ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดการประเมินผลและสรุปการประเมินผลเพื่อรายงาน
ตอไป 

 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีตอทางราชการ       
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่ ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
        (นายจรัส  คําอาย) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
                        
 
 
 
 


	..................................................................................

