
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 358/๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ไตรมำสที่ ๓ และไตรมำสที่ ๔ ผ่ำนระบบออนไลน์ 

……………....................…………………………… 
 

  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ก าหนดให้บุคลากรครูเข้าร่วมการประชุมเพ่ือรายงาน           
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔            
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google Meet  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖4 เวลา 08.30 - ๑๖.3๐ น.   
 

                   เ พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล                               

ต่อสถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

      ๑.๑ นายธีระศักดิ์  แก้วสุข     ประธานกรรมการ 

      ๑.๒ นางรุ้งตะวัน   ไชยเจริญ   กรรมการ 

      ๑.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 

      ๑.๔ นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่  เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน อ านวยความสะดวก พิจารณาให้ความเห็นชอบ    
ในการด าเนินการประชุมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นางศิริญญา  หล้าเต็น   ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายนิพล  ปลุกเสก   รองประธานกรรมการ 

2.3 นางอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมการ 
2.4 นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน   กรรมการ 
2.5 นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
2.6 นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม  กรรมการ 
2.๗ นางสุภาพร  เป็งปิง   กรรมการ 
2.๘ นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการ 
2.๙  นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง  กรรมการ 
2.1๐ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการ 
2.1๑ นายธนวรรธน์   ชัยยา   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง   กรรมการ 
๒.๑๓  นายเฉลิมชน  วรรณพาน  กรรมการ 
 

.../ 2.1๔ นางจีราพรรณ 
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2.1๔ นางจีราพรรณ   เป็งเมืองลอง  กรรมการ 
2.1๕ นางสาวสภุาภรณ์   ชมภูแก้ว  กรรมการ 
2.1๖ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการ 
2.1๗ นางล าดวน  ติดทะ     กรรมการและเลขานุการ 
2.1๘ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ วางแผน , ก าหนดแนวทางและจัดเตรียมเอกสารในการด าเนินกิจกรรมพร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานตามล าดับขั้น                        

3. ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม   ประกอบด้วย 
3.1 นายธีระศักดิ์    แก้วสุข    3.2 นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
3.๓ นางศิริญญา  หล้าเต็น   3.๔ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
3.๕ นางสาวชลิดา  โอดบาง   3.๖ นางลาวัลย์  ขยันขาย 
3.๗ นางกาญจนา  เหลืองทา   3.๘ นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน  
3.๙ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   3.๑๐ นางสาวอ าภา  เขียวดี 
3.๑๑ นางอรพินธ์  กันทะรัน   3.๑๒ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 
3.๑๓ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   3.๑๔ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
3.๑๕ นายธนวรรธน์   ชัยยา   3.๑๖ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 
3.1๗ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   3.1๘ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  
3.๑๙ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   3.๒๐ นางพันนภา  วลีด ารงค์  
3.๒๑ นางอุมาพร  แก้วปวน   3.๒๒ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 
3.๒๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  3.๒๔ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม 
3.2๕ นางพิชยา  ชูมก     3.2๖ นายสุทน  คุ้มเสม   
3.2๗ นางญาดา  ตรีเนตร   3.๒๘ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง 
3.๒๙ นางสาววรัญญา  เป็งปงิ   3.๓๐ นางสาวอรนุช  เรือนค า 
3.๓๑ นายชัยพิชิต  อุดค ามี   3.๓๒ นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน 
3.๓๓ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  3.๓๔ นายนิพล  ปลุกเสก 
3.๓๕ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   3.๓๖ นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม     
3.๓๗ นายเฉลิมชน  วรรณพาน   3.๓๘ นายพิชัย  นิราราช  
3.๓๙ นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    3.๔๐ นายณฐพล  พงษ์ธรรม 
3.๔๑ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   3.๔๒ นายบรรจบ  ชูมก  
3.๔๓ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์              3.๔๔ นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 
3.๔๕ นางล าดวน  ติดทะ   3.๔๖ นายเอกดน  อินต๊ะปัน 
3.๔๗ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง  3.4๘ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
3.๔๙ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  3.๕๐ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   
3.5๑ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  3.5๒ นางสาวอัมพร  นามณี 
3.5๓ นายฐานันดร์  สุริวรรณ   3.5๔ นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ 
3.5๕  นางสาวทาริกา อุดเทพ   3.๕๖ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง  
3.5๗  Mr. Philip Dave C.Cajes  3.5๘ นายอภิชาติ  อินมะกอก 
 

.../มีหน้าที่ 
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มีหน้าที่  ร่วมประชุมเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ระบบออนไลน์ 
ผ่านทาง Google Meet  ตามล าดับขั้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 

                

4. คณะกรรมกำรประเมินผล   ประกอบด้วย 
  4.๑ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  ประธานกรรมการ 
  4.๒ นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวัง  กรรมการ 
  4.๓ นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประเมินผลการประชุมเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
ระบบออนไลน์ผ่านทาง Google Meet ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔  
และรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหารทราบต่อไป    
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ 
ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
     
 

สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

               (นายธีระศักดิ์    แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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ตำรำงก ำหนดกำร 
กำรประชุมเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ไตรมำสที่ ๓ และไตรมำสที่ ๔    
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒8  ตลุำคม  ๒๕๖4  ตั้งแต่เวลำ 08.30 - ๑๖.3๐ น.   

ระบบออนไลน์ผ่ำนทำง Google Meet  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง               
      

วัน  เดือน  ปี รำยกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม ประธาน (ผอ.) 
09.00-11.50 น. 
 
 
 
09.00-09.20 น. 
09.20-09.40 น. 
09.40-10.00 น. 
10.00-10.20 น. 
10.20-10.30 น. 
10.30-10.50 น. 
10.50-11.10 น. 
10.10-11.30 น. 
11.30-11.50 น. 

รายงานผลการด าเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 
8 กลุ่มสาระ โดยการจับฉลาก ใช้เวลาน าเสนอกลุ่มสาระฯ  
ไม่เกิน 15 นาท ีและจะมีการวิพากษ์จากผู้บริหารอีกประมาณ 
5 นาที   
กลุ่มสาระท่ี 1  
กลุ่มสาระท่ี 2 
กลุ่มสาระท่ี 3 
กลุ่มสาระท่ี 4 
พักรับประทานอาหารว่าง 
กลุ่มสาระท่ี 5 
กลุ่มสาระท่ี 6 
กลุ่มสาระท่ี 7 
กลุ่มสาระท่ี 8 

 

11.50-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.20 น. 
13.20-14.40 น. 
14.40-15.00 น. 
15.00-15.20 น. 
15.20-15.40 น. 
15.40-16.30 น. 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
พักรับประทานอาหารว่าง 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สรุปผลการด าเนินงาน และประธานกล่าวปิดการประชุม 

 

หมำยเหตุ  :  ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 


