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คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี 258/256๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “พิธีไหวครู” ประจําป 256๓ 
………………………………………………………….. 

 

  เนื่องดวย วันพฤหัสบดีท่ี  ๑6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.256๓  ทางโรงเรียนธีรกานทบานโฮง
กําหนดใหเปนวันจัดกิจกรรมวันไหวครู  ประจําป  256๓ เพ่ือสรางจิตสํานึกของนักเรียนในการแสดง     
ความกตัญูตอครู และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันเปนเอกลักษณของคนไทยข้ึน ณ บริเวณสนามหนาเสาธง  
โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
    เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ การบริหารกระทรวงศึกษาธิการ มาตราท่ี 39  มอบอํานาจให
ผู อํานวยการสถานศึกษาบังคับบัญชาขาราชการปฏิบัติหนาท่ี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 9 /2546 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่อง มอบอํานาจการ
บังคับบัญชาลูกจาง จึงแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีงานฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
   1.1  นายจรัส   คําอาย    ประธานกรรมการ 
   1.2  นางรุงตะวัน   ไชยเจริญ   กรรมการ 
   1.3  นายถวิล   ชัยยา    กรรมการ 
   1.4  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
   1.5  นายเมธา   ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  อํานวยความสะดวกใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินงานและประสานงานกับฝายตาง ๆ 
ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

  2.  คณะกรรมการฝายดําเนนิงาน      ประกอบดวย 
   2.1  นายเมธา   ศรีประทีป   ประธานกรรมการ  

2.๒  นายสุรัตน   จี้ฟู    กรรมการ 
2.๓  นายพินิจ  ทังสุนันท    กรรมการ 
2.๔  นางอรพินธ  กันทะรัน   กรรมการ 
2.๕  นางสาวอําภา   เขียวดี   กรรมการ 
2.๖  นางศรีเริญ   มีพิมพ    กรรมการ 
2.๗  นายกฤษฏิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 
2.๘ นางสาวอําไพ   สิทธิกาน   กรรมการ 
2.๙ นายชาญณรงค   สมบัติใหม   กรรมการ 
2.1๐ นางพันนภา   วลีดํารงค   กรรมการ 
2.1๑ นายเอกดน   อินตะปน   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ   กรรมการ 

...../ 2.1๓ นางสาวสุริยาพร 
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2.1๓ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล  กรรมการ 
2.1๔ นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง  กรรมการ 
2.1๕ นายธนวัฒน   สิทธิตัน   กรรมการ 
2.1๖ นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ี  1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
   2. ประสานงานคณะกรรมการแตละฝายใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

   ๓.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี  ประกอบดวย 
   ๓.1  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
   ๓.2  นายนิพล   ปลุกเสก    กรรมการ   
   ๓.3  นายชัยพิชิต   อุดคํามี   กรรมการ    
    ๓.4  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
   ๓.๕  นางสาวประทุมพร  อภิวงศ   กรรมการ 

๓.๖  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย  กรรมการ  
๓.๗  นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 

   ๓.๘  แมบานทุกคน    กรรมการ 
๓.๙  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน  กรรมการ 
๓.1๐  นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี   1.  จัดสถานท่ีบริเวณหนาเสาธง เชน  ปายไวนิล  เกาอ้ีสําหรับคณะคร ู
   2.  จัดโตะหมูบูชา พรอมอุปกรณ และการเจิมหนังสือ                                                

๔.  คณะกรรมการฝายพิธีการ     ประกอบดวย 
   ๔.1  นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
   ๔.2  นางสาวอัจจิมา  สิริสูตร   กรรมการ 
   ๔.3  นางสาวอัมพร  นามมณี   กรรมการ 
   ๔.๔  คณะกรรมการนักเรียนทุกคน   กรรมการ 

๔.๕  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  1. ฝกซอมคํากลาววันไหวครู จัดทํากําหนดการ  เปนพิธีกร   

 2. ควบคุมและประสานกับฝายท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปดวยความ 
เรียบรอย และเปนไปตามกําหนดการ 

๕.  คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน     ประกอบดวย 
   ๕.1  นายเมธา   ศรีประทีป   ประธานกรรมการ  
   ๕.๒  นายพินิจ   ทังสุนันท   กรรมการ 
   ๕.๓  นางศรีเริญ   มีพิมพ    กรรมการ 

๕.๔  นางพันนภา   วลีดํารงค   กรรมการ 
๕.๕  นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการ 
๕.๖  นายธนวัฒน   สิทธิตัน   กรรมการ 

   ๕.๗  ครูท่ีปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
...../๕.๘  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน 
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๕.๘  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน  กรรมการ 
๕.๙  นายกฤษฏิ์ชาญ  รุนบาง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. ประสานฝายสถานท่ี และจัดใหนักเรียนเขาแถวและทํากิจกรรมดวยความเปนระเบียบ    
เรียบรอย 

 2. ดูแลนักเรียนระหวางประกอบพิธีไหวครู ในชวงเชาหลังกิจกรรมหนาเสาธงใหเปนไปดวย
ความสงบเรียบรอย 

๖.  คณะกรรมการฝายเสียงและบันทึกภาพ   ประกอบดวย 
๖.1  นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายบัญชา  บังคมเนตร       กรรมการ   
๖.๓  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. เตรียมเครื่องเสียงพรอมไมโครโฟนหนาเสาธง 
   2. เปดเพลงเก่ียวกับพระคุณท่ีสามขณะทําพิธี 
   3. บันทึกภาพดวยกลองถายภาพ กลองดิจิตอล กลองวีดิทัศน ตลอดกิจกรรม 

๗.  คณะกรรมการฝายประเมินผล   ประกอบดวย 
   ๗.1 นางวัชรินทร   แกวมูล   ประธานกรรมการ 
   ๗.2 นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   กรรมการ 
   ๗.3 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 

๗.๔ นางอุมาพร   แกวปวน   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  1. ออกแบบการประเมิน และประเมินผลการดําเนินงาน 

 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมวันไหวครูแกผูบริหารสถานศึกษาใหเสร็จเรียบรอย 
     

ท้ังนี้  ใหบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง
และเกิดผลดีตอทางราชการ 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.256๓ 
 

 
         (นายจรัส   คําอาย) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
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กําหนดการพิธีไหวครู  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ประจําปการศึกษา 256๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๑6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256๓ 
เวลา 0๘.๐0 – ๐๙.๑0 น. ณ บริเวณหนาเสาธง โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

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

-  คณะครูและนักเรียนพรอมกัน ณ บริเวณหนาเสาธง 

 -  ทํากิจกรรมหนาเสาธง 

-  ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  และเจิมหนังสือเพื่อความเปนสิริมงคลใน
การจัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 256๓ 

-  คณะผูบริหาร คณะครูขึ้นนั่งประจําท่ีหนาเสาธง  เพื่อรับการคารวะจากนักเรียน 
-  ตัวแทนสภานักเรียน  กลาวนําคําบูชาครู 
-  ตัวแทนสภานักเรียน  กลาวนําคําปฏิญาณตน 
-  ตัวแทนสภานักเรียน นําพานดอกไม - ธูปเทียนขึ้นคารวะครู 
-  นักเรียนแตละหองตั้งแตชั้น ม.1-ม.6 นํากรวยดอกไมขึ้นคารวะครู 
-  ประธานในพิธีใหโอวาทแกนักเรียนผูรวมพิธี 
-  เสร็จพิธี  
-  นักเรียนทุกระดับชั้นเขาเรียนตามปกติในคาบเรียนท่ี ๒ 

 

หมายเหต ุ
1. คณะครูแตงกายดวยเคร่ืองแบบสีกากี ครูอัตราจางสวมชุดสุภาพ 
2. นักเรียนแตงกายชุดนักเรียน  หากมีชั่วโมงเรียนพลศึกษา ใหนําชุดพลศึกษามาเปล่ียนดวย 

 
 
 
 
 
 
 

 


