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ค ำสั่งโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี  87 /  2558 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันอำเซียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

........................................................................... 
 ด้วยวันท่ี 8 สิงหาคม  ของทุกปีเป็นวันอาเซียน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ
และให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 นี้ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม
วันอาเซียน “เปิดหูเปิดตาอาเซียน”  ในวันศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2558  

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.1 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร    ประธานกรรมการ 
1.2 นางธัญรัศมิ์   ตรีนพรัตน ์    รองประธานกรรมการ 
1.3 นายสมพงษ์  ต้ังประยูรเลิศ    รองประธานกรรมการ 
1.4 นายวันชัย  ทัศนิยม     รองประธานกรรมการ 
1.5 นายจามร  จิตรบุญมา    กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นายชยพล  แปลงไล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 -  วางแผนการด าเนินการจัดงาน จัดแบ่งสายงานรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 -  ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการด าเนินการและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร 
2.1  นายจามร  จิตรบุญมา    หัวหน้า 
2.2  นางธนวนัต์  รัตนอ าพร    กรรมการ 
2.3  นายมนตรี  จันทร์แสงสุก    กรรมการ 
2.4  นางพิมพ์ผกากรอง ถิรเกียรติคุณ    กรรมการ 
2.5  นางสาววลัยพร มุสิกมาศ    กรรมการ 
2.6  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
2.7  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
2.8  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
2.9  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
2.10 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
2.11 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
2.12 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 

 2.13 นางสาวปิยภรณ์ หงส์ค ามี     กรรมการ 
 2.14  นางสาวจุฬาพัฒน์   เยือกเย็น    กรรมการ 
 2.15  นางสาวจารุวรรณ   นิรุติมนต์    กรรมการ 

2.16 นายชยพล  แปลงไล     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 -  วางแผนการด าเนินการจัดงาน จัดแบ่งสายงานรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่ 

3.1 นายมนตรี  จันทร์แสงสุก    หัวหน้า 
3.2 นางธนวนัต์  รัตนอ าพร    กรรมการ 
3.3 นายสันต์  คาวีรัตน์     กรรมการ 
3.4 นางสาววลัยพร มุสิกมาศ    กรรมการ 
3.5 นายอนิวัตร ์  ศักดิ์ภักดี    กรรมการ 
3.5  นายธนินท์รัฐ      ก. ศิริวิศาลสุวรรณ    กรรมการ 
3.6  นางสาวนันทวดี ข ามี     กรรมการ 
3.7  นางอัมพาพันธ ์ ปานขาว     กรรมการ 
3.8  นางมุทิตา  ฟักน่วม     กรรมการ 
3.9  นางสาวสุทธิดา ขุนทุม     กรรมการ 
3.10 นางสาวนิธิยา ทับเปล่ียน    กรรมการ 
3.11 นางสาวปิยภรณ์ หงษ์ค ามี    กรรมการ 
3.12  นางสาวจุฬารัตน์ เยือกเย็น    กรรมการ 
3.13  นางสาวจารุวรรณ นิรุติมนต์    กรรมการ 
3.15 นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน    กรรมการ 
3.16 นายชยพล  แปลงไล     กรรมการ 
3.17 นายจามร  จิตรบุญมา    กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่ 
-   ติดต้ังฉากเวที ตกแต่งเวทีเพื่อใช้ในการแสดง จัดโต๊ะประธาน แท่นกล่าวรายงาน และประสานงาน 
    กับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนพิธีกำร-ประชำสัมพันธ์ 
4.1  นายมนตรี  จันทร์แสงสุก    หัวหน้า 
4.2  นางธนวนัต์  รัตนอ าพร    กรรมการ 
4.3  นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง     กรรมการ 
4.4  นายชยพล  แปลงไล     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. เป็นพิธีกรในงานกิจกรรมวันอาเซียน ประชาสัมพันธ์ภายในงานกิจกรรมวันอาเซียน 
2. จัดเตรียมล าดับข้ันตอนของงานกิจกรรมวันอาเซียน 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร 
5.1 นายมนตรี จันทร์แสงสุก    หัวหน้า 
5.2 นางธนวนัต์ รัตนอ าพร    กรรมการ 
5.3 นางอุสุมา รุ้งศร ี     กรรมการ 
5.4 นายจามร จิตรบุญมา    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
1.   จัดเตรียมและท าเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานและการจัดนิทรรศการ 
2.   จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับนักเรียน 

6. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันวำดภำพอำเซียนบรูณำกำรอำเซียน 
6.1 นางอัมพาพันธ ์ ปานขาว     หัวหน้า 
6.2 นางสาวศิรินนา ช่ังกุล     กรรมการ 
6.3 นางสาววลัยพร มุสิกมาศ    กรรมการ 
6.4 หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1    กรรมการ 
6.5 หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2    กรรมการ 



 3 
6.6 หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    กรรมการ 
6.7 หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4    กรรมการ 
6.8 หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    กรรมการ 
6.9 หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    กรรมการ 
6.10 หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    กรรมการ 
6.11 หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    กรรมการ 
6.12 หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    กรรมการ 
6.13 หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    กรรมการ 
6.14 หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    กรรมการ 
6.15 หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    กรรมการ 
6.16 นางสาวนิธิยา ทับเปล่ียน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. แจ้งนักเรียนส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขันห้องละ 1 คน (ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
2. ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน และตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
3. จัดการแข่งขันในวันอังคารท่ี 4  สิงหาคม 2558 ณ สนามกลางแจ้ง ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 

7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยฐำนกำรเรียนรู้และจัดป้ำยนิทรรศกำรกำรเรียนรู้บูรณำกำรอำเซียน 
7.1 นายมนตรี  จันทร์แสงสุก    หัวหน้า  
7.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
7.3 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 

  7.4 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
7.5 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
7.6 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
7.7 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
7.8 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
7.9 คุณครูประจ าช้ันและครูพิเศษ ป.1 -6 ทุกท่าน   กรรมการ 
7.10 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี 
 -  ควบคุมดูแล จัดนักเรียน นั่งเป็นสายช้ันให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในอาคารอเนกประสงค์ 
 -  ควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างเวียนฐานจัดกิจกรรมฐานละ 15 นาที  โดยเริ่มจาก 

ฐานท่ี 1       สังคมศึกษา (อาคารอเนกประสงค์) 
ฐานท่ี 2       การงาน (ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์) 
ฐานท่ี 3       ภาษาต่างประเทศ (ช้ันล่างอาคารสีแดง) 
ฐานท่ี 4       พลศึกษา (อาคารสระว่ายน้ า) 
ฐานท่ี 5       วิทยาศาสตร์ (ห้องพักครูอาคารสีส้ม) 
ฐานท่ี 6       คณิตศาสตร์ (ห้องพักครู อาคารสีฟ้า) 
ฐานท่ี 7       ศิลปะ (ห้องศิลปะประถมศึกษา) 
ฐานท่ี 8       ภาษาไทย (ห้องสมุดระดับประถมศึกษา) 

เมื่อครบทุกฐานให้นักเรียนไปรวมกันท่ีอาคารอเนกประสงค์ 
 -  น าส่งใบรายช่ือนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม และเอกสารท่ีนักเรียนร่วมในฐานกิจกรรมแต่ละฐาน 

8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
8.1 นายธนินท์รัฐ    ก.ศิริวิศาลสุวรรณ   หัวหน้า 
8.2 นางสาววรรณนิภา พระภักด ี    กรรมการ 

     8.3 นางสาวนันทวดี ค ามี     กรรมการและเลขานุการ  
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มีหน้ำที่ 

1. บันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องวีดีโอ และกล้องดิจิตอล ตลอดงาน 
2. น าภาพกิจกรรมบางส่วนน าเสนอท่ีเว็บไซด์ของโรงเรียน 
3. หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
9.1 นางธัญรัศมิ ์  ตรีนพรัตน ์    หัวหน้า 
9.2 นางมุฑิตา  ฟักน่วม     กรรมการ 
9.3 นางสาววลัยพร มุสิกมาศ    กรรมการ 
9.4 นางสาวศิรินนา ช่ังกุล     กรรมการ 
9.5 นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 - เบิก-จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
     10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมของรำงวัล 
 10.1 นางธนวนัต์  รัตนอ าพร    หัวหน้า 
 10.2 นางกฤษณา ค าภาอินทร์    กรรมการ 
 10.3 นางศิริพร  เจติยวรรณ    กรรมการ 
 10.4 นายอนิวัตร ์ ศักดิ์ภักดี    กรรมการ 
 10.5 นายมนตรี  จันทร์แสงสุก    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 - จัดเตรียมของรางวัลให้กับนักเรียนท่ีตอบค าถามและเข้าร่วมกิจกรรม ตามความเหมาะสม 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
11.1  นางสาวสุทธิดา  ขุนทุม     หัวหน้า 

          11.2 นางสาวศุภลักษณ์   ปาผักโข     กรรมการ 
11.3 นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์    กรรมการ 
11.4 นางสาวอารยา สอนวงษ ์    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 
 ออกแบบสอบถามประเมินผลกิจกรรม และสรุปผลเป็นรูปเล่มแฟ้มน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

 
ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกฝ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  ให้ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่อง
เสียหายข้ึนได้ 

 
 ส่ัง    ณ    วันท่ี    6   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.  2558 
 
 
      ลงช่ือ 
           (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  
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ก ำหนดพิธีกำรวันอำเซียน 

โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
วันศุกร์ท่ี 7 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2558 เวลำ 08.00 – 12.00 น. 

ณ สนำมโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
................................................................................... 

เวลา  08.00 น.  -    นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณอาคารเอนกประสงค์ 
- คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ฝ่ายประถมศึกษา พร้อมกันท่ีอาคารเอนกประสงค์ 

เวลา  08.30 น.  -    ผู้อ านวยการโรงเรียนประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- และกล่าวเปิดงาน 
- ชุดการแสดง อารยธรรมไทยผสานใจอาเซียน 
- เสร็จพิธี 

เวลา  09.00 น.  -     เข้าสู่กิจกรรมฐานการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
เวลา  12.00 น.  -     เสร็จส้ินกิจกรรม     
 
 
 
 
 


