
  

  

 
คําสั่งโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

     ท่ี  378 / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “มุทิตากษิณานุสรณแดครูผูเกษียณ” ป ๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------- 
      เนื่องดวย  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน  จะไดจัดงานพิธีบายศรี  
สูขวัญมุทิตาจิตแดขาราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓  
เวลา ๐๗.๔๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ  บริเวณสนามหนาเสาธง  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดง
ความกตัญูกตเวทิตาตอครูอาจารย และแสดงมุทิตาจิตนอมรําลึกถึงพระคุณของคณาจารยท่ีไดอบรมสั่งสอน
ศิลปวิทยา 
  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๒๗(๑)  และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งและมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 
 

 ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 
  ๑.๑  นายจรัส  คําอาย     ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ    กรรมการ 
  ๑.๓  นายถวิล      ชัยยา     กรรมการ 
  ๑.๔  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล    กรรมการ  

๑.๕  นายเมธา  ศรีประทีป    กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาท่ี   วางแผนการดําเนินงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและประสานงานใหกิจกรรมดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย 

 ๒.  คณะกรรมการฝายดําเนินงาน   ประกอบดวย 
  ๒.๑  นายเมธา   ศรีประทีป    ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายพินิจ   ทังสุนันท    กรรมการ 
๒.๓  นางสาวอําภา   เขียวดี    กรรมการ 
๒.๔  นางศรีเริญ   มีพิมพ     กรรมการ 
๒.๕  นายกฤษฏิ์ชาญ  รุนบาง    กรรมการ 
๒.๖  นางพันนภา  วลีดํารงค    กรรมการ 
๒.๗  นางสาวอําไพ   สิทธิกาน    กรรมการ 
๒.๘ นายเอกดน   อินตะปน    กรรมการ 
๒.๙ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวประทุมพร  อภิวงค    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
๒.๑๒ นายธนวัฒน   สิทธิตัน    กรรมการ 
๒.๑๓ นางกาญจนา   เหลืองทา    กรรมการและเลขานุการ 



 ~ ๒ ~  

มีหนาท่ี  ๑. วางแผนการดําเนินงาน การจัดพิธีมุทิตาจิต 
   ๒. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ 

     ๓. ควบคุมดูแลและประสานงานฝายตาง ๆ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓.  คณะกรรมการฝายพิธีการและพิธีกร   ประกอบดวย 
๓.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง    ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน     กรรมการ  
๓.๓ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    กรรมการ 
๓.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๓.๕ นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการและเลขานุการ 

   มีหนาท่ี ๑.  ทําหนาท่ีดําเนินพิธีการและฝกพิธีกรใหทําหนาท่ีตลอดงาน 
   ๒.  จัดทํากําหนดการมุทิตาจิต 
  ๓.  จัดเตรียมตัวแทนนักเรียน ม.ตน และ ม.ปลาย ระดับละ ๑ คน และประธานสภานักเรียน 
       เพ่ือมอบของท่ีระลึกแดครูผูเกษียณอายุราชการ 
  ๔.  จัดเตรียมตัวแทนครู ๓ ทาน สําหรับมอบมาลัยกรแดครูผูเกษียณอายุราชการ 

๕.  ดําเนินการประสานงานกับทุกฝายใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๔.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี   ประกอบดวย 
๔.๑  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
๔.๒  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง       กรรมการ 
๔.๓  นายนิพล  ปลุกเสก     กรรมการ 
๔.๔  นางสาวกนกวรรณ  จนัทรลอย   กรรมการ 
๔.๕  นายธนวัฒน  สิทธิตัน    กรรมการ 
๔.๖  นายบุญเลิศ  มูลศรี     กรรมการ 
๔.๗  นายสมาน  จันทรธง     กรรมการ 
๔.๘  นายผจญ   ภิระแกว     กรรมการ 
๔.๙  นางทัศนีย  พุทธกาล    กรรมการ 
๔.๑๐ นางนิภาพร  เข่ือนตา     กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาววันเพ็ญ  เปงปง    กรรมการ 
๔.๑๒ นางอนัญญา  ธรรมใจ    กรรมการ 
๔.๑๓ คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน   กรรมการ 
๔.๑๔ นายชาญณรงค  สมบัติใหม    กรรมการและเลขานุการ       

มีหนาท่ี ๑.  จัดเตรียมสถานท่ีมุทิตาจิต ณ บริเวณหนาเสาธง 
       ๒.  จัดเตรียมโตะและเกาอ้ี ในการประกอบพิธีบายศรี 
   ๓.  จัดเตรียมเกาอ้ีสําหรับผูเกษียณอายุราชการท้ัง ๓ ทาน  
  ๔.  จัดเตรียมเกาอ้ีสําหรับคณะครูนั่ง ๒ ขางเสาธง ขางละ ๒๐ ตัว 
   ๕.  ประสานกับคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน 
   ๖.  จัดทําปายไวนิลงานมุทิตาจิต 
 
 
 
 
 
 



 ~ ๓ ~  

๕.  คณะกรรมการฝายเสียง และบันทึกภาพ   ประกอบดวย 
  ๕.๑  นายบรรจบ   ชูมก     ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
  ๕.๓  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
  ๕.๔  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณดานเสียงใหสามารถพรอมใชงานได บริเวณหนาเสาธง 
   ๒.  ประสานงานกับฝายจัดสถานท่ี และคณะกรรมการดําเนินงาน 
   ๓.  บันทึกภาพบรรยากาศในงาน ดวยกลองถายรูป วีดิทัศน และกลองถายรูปดิจิตอล 
  ๔.  ทําวีดิทัศนประวัติของคุณครูผูเกษียณอายุราชการ 

๖.  คณะกรรมการฝายทําบายศร,ี ดายผูกขอมือในพิธีบายศรีสูขวัญ, มาลัยกรและชอดอกไมกลัด
อก พรอมดวยติดตอหมอเรียกขวัญ  ประกอบดวย 

๖.๑  นางลําดวน  ติดทะ     ประธานกรรมการ  
๖.๒  นางอรพินธ  กันทะรัน    กรรมการ 
๖.๓  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
๖.๔  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย   กรรมการ 
๖.๕  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ  
๖.๖  นางสาวประทุมพร  อภิวงค    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑.  จัดเตรียมบายศรี ดายผูกขอมือ และเครื่องสักการะในพิธีบายศรีสูขวัญ 
            ๒.  จัดหาหมอเรียกขวัญนักเรียน 
    ๓.  ประสานงานกับฝายพิธีการ และฝายจัดสถานท่ีใหดําเนินเปนไปดวยความเรียบรอย 

๗.  คณะกรรมการฝายดูแลความเรียบรอย ประกอบดวย 
๗.๑ นายเมธา  ศรีประทีป    ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายพินิจ  ทังสุนันท     กรรมการ 
๗.๓ นางศรีเริญ  มีพิมพ     กรรมการ 
๗.๔ นางสาวอําภา  เขียวดี    กรรมการ 
๗.๕ นางพันนภา  วลีดํารงค    กรรมการ 
๗.๖ นางกาญจนา  เหลืองทา     กรรมการ 
๗.๗ นางสาวประทุมพร  อภิวงค    กรรมการ 
๗.8 นายธนวัฒน  สิทธิตัน    กรรมการ 
๗.9 นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
๗.๑0 คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน   กรรมการ 
๗.๑1 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี    ดูแลความเรียบรอยภายในงานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

๘.  คณะกรรมการฝายประเมินผล    ประกอบดวย 
  ๘.๑ นางพันนภา  วลีดํารงค    ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 

๘.๓ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
๘.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๘.๕ นางสาวประทุมพร  อภิวงค    กรรมการ 
 



 ~ ๔ ~  

มีหนาท่ี ๑.  ออกแบบสอบถาม  ประเมินผลการดําเนินการจัดงาน 
๒.  สรุปรายงานผลการดําเนินงานและประเมินผล รวมท้ังรายงานผลตอประธาน

คณะกรรมการ  ดําเนินงาน 
 

           ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ไดปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 
 

                      สั่ง ณ วันท่ี  ๒๕  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     
       
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรยีนธีรกานทบานโฮง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ~ ๕ ~  

 
กําหนดการ 

งาน “มุทิตากษิณานุสรณ”   
วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ บริเวณหนาเสาธง โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
*********************************************************************************************** 

 

เวลา  ๐๗.๓๐ น.  - เขาแถวทํากิจกรรมหนาเสาธง 
เวลา  ๐๗.๔๐ น.  - เชิญคุณครูท้ัง ๓ ทานนั่งท่ีเกาอ้ีดานหนาเสาธง 
   - เชิญคณะผูบริหาร คณะครูนั่งดานขางเสาธงท้ังสองขางท่ีจัดเตรียมไว 
   - การแสดงชุด “ฮมฟาบารมีศรีธีรกานท” 
   - ทําพิธีบายศรีสูขวัญ ผูกขอมือ 
   - ตัวแทนคณะครูนํามาลัยกรมอบแดครูท้ัง ๓ ทาน 
   - ตัวแทนมอบของท่ีระลึกแดคุณครูท้ัง ๓ ทาน ดังนี้ 
     * ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.ตน คือ นางสาวไพลิน  สุภาพกุล 

  * ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย คือ นายภาคภูมิ  ออนนะ  
  * ประธานสภานักเรียน คือ นายนครชัย  หลากาวี 

   - คุณครูผูเกษียณท้ัง ๓ ทาน กลาวแสดงความรูสึกและใหโอวาทแกนักเรียน 
   - ตัวแทนนักเรียนกลาวแสดงความรูสึก 
     * ม.ตน นางสาวไพลิน  สุภาพกุล   
     * ม.ปลาย นายธนภัทร  บุตรศาสตร 
   - สภานักเรียนรองเพลง “พระคุณท่ีสาม” 
   - ประธานนกัเรียน นายนครชัย  หลากาวี  อานกลอนแดคุณครูผูเกษียณ 
   - การบูมของสภานักเรียนระดับชั้นม.๕ 
   - เสร็จพิธี 
    
 
หมายเหต ุ
  ขาราชการครูและเจาหนาท่ีสวมเสื้อมวงผาบาติก 
  


