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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ ๑๑๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
“กิจกรรมทัศนศึกษำเชิงวิชำกำร TKB SMT on Tour” 

--------------- 
  ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะได้ก าหนดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
“กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ TKB SMT on Tour”  ส าหรับนักเรียนน าร่องห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Math and Technology : SMT)  ในวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อสถานศึกษา
และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตราที่ ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
             ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 

 ๑.๑  นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางศิริญญา หล้าเต็น กรรมการ 
 ๑.๓  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
 ๑.๔  นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  วางแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและประสานงานให้การด าเนินงานเปน็ไปด้วยความ

เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 
 

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน   ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางพิชยา  ชูมก  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวนัยนา หมื่นจ าปา  กรรมการ 
 ๒.๔  นายนิพล ปลุกเสก  กรรมการ 
 ๒.๕  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย  กรรมการ 
 ๒.๖  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ  กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล  กรรมการ 
 ๒.๘  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๙  นางลาวัลย์ ขยันขาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         มีหน้ำที่    วางแผน ก าหนดสถานที่ และแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรม
ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ TKB SMT on Tour” 
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  ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำรประกอบกำรจดักิจกรรม ประกอบด้วย 
      ๓.๑  นางลาวัลย์ ขยนัขาย    ประธานกรรมการ 
      ๓.๒  นางสาวนัยนา หมื่นจ าปา   กรรมการ  

๓.๓ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล   กรรมการ 
      ๓.๔  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ                  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสารเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม และจัดเตรียมไวนิลส าหรับ “กิจกรรม
ทัศนศึกษาเชิงวชิาการ TKB SMT on Tour”   

 
             ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเสือ้  ประกอบด้วย 
                 ๔.๑  นางพิชยา ชูมก    ประธานกรรมการ 
      ๔.๒   นางสาวนัยนา หมื่นจ าปา   กรรมการ 
      ๔.๓   นางสาวสุริยาพร ญาณตาล   กรรมการ 
                          ๔.๔  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่  ออกแบบและติดต่อประสานงานในการจัดท าเสื้อค่ายฯ 
                                              
             ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดอำหำร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายพงศ์นรนิทร์ อินกองงาม  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นายนิพล ปลุกเสก    กรรมการ 
                          ๕.๓  นางลาวัลย์ ขยนัขาย   กรรมการ 
                          ๕.๔  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย   กรรมการ 
 ๕.๕  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ าดื่มแก่คณะครูผู้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
“กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ TKB SMT on Tour” และนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ตลอดจนจัดเตรียมของที่ระลึก
ส าหรับวิทยากร ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนกำรเงิน  ประกอบด้วย 

      ๖.๑  นางพิชยา ชูมก    ประธานกรรมการ   
      ๖.๒   นางลาวลัย์ ขยันขาย   กรรมการ 
                 ๖.๓  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล    กรรมการ 
      ๖.๔  นายพงศ์นรนิทร์ อินกองงาม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ยืมเงินส ารองจ่ายตามโครงการฯ เงินเบี้ยเลี้ยง และสรปุค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรม 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
 ๗.๑  นายพงศ์นรนิทร์ อินกองงาม  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นางสาวนัยนา หมื่นจ าปา   กรรมการ 
 ๗.๓  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย   กรรมการ 
 ๗.๔  นายนิพล ปลุกเสก    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ บันทึกภาพการจัดกิจกรรม รวบรวมภาพการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ภาพการจัดกิจกรรม

ผ่านระบบประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
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            ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรถรับ-ส่ง นักเรียน ประกอบด้วย 
      ๘.๑   นางลาวลัย์  ขยันขาย   ประธานกรรมการ 
      ๘.๒   นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
      ๘.๓  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดหา รถรับ-ส่งนักเรยีน ในการเข้าเดินทางให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และจัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน แจก รวบรวม สรุป เป็นหลักฐาน 

 
              ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและพยำบำล  ประกอบด้วย  
 ๙.๑  นางสาวนัยนา  หม่ืนจ าปา         ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
 ๙.๓  นางสาวสุดารัตน์  เปียงนอ้ย   กรรมการ 
 ๙.๔  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ยา  เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนจัดเตรียมชุดตรวจ 
ATK ส าหรับนักเรียนจ านวน 58 ชุด และครูผู้ควบคุม 9 ชุด เพื่อใช้ตรวจก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรม 
 
              ๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมนิผล  ประกอบด้วย  
 ๑๐.๑  นายนิพล ปลุกเสก   ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ   กรรมการ 
 ๑๐.๓  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล  กรรมการ 
 ๑๐.๔  นางสาวสุดารัตน์ เปียงนอ้ย  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ๑. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและรวมรวบข้อมูล 
  ๒. สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารูปเล่มรายงาน และรายงานผลต่อประธานคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏบิัติหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

(นายธีระศักดิ์ แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง 

 
 


