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     ค าสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

                                                         ที่ 142 / 2560 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม พิธีเปิด “หอศิลป์ร่วมสมัย พระอาจารย์ธรรมโชติ”         

และอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ เรื่อง “จุดประกายศิลป์” 
      

  ด้วยทางโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดตั้ง “หอศิลป์ร่วมสมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ” เพ่ือเป็นศูนย์
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นพ้ืนที่จัดแสดงผลงานศิลปะ เพ่ือจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้าง
การเรียนรู้และพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านศิลปะอย่างเต็มศักยภาพ มีก าหนดจัดพิธีเปิด “หอศิลป์ร่วม
สมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ” และจัดนิทรรศการ “คนสร้างศิลป์” และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนศิลปะ ในวันเสาร์ที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ณ “หอศิลป์ร่วมสมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ” โรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย    
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙  และอาศัยอ านาจตาม
ค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง  มอบอ านาจ
บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่ก าหนดนโยบาย  ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหา  
ประกอบด้วย 
 1)  นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2)  นายชลิต เชื้อเพชร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 3)  นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 4)  นางสาวณภัทร  นรสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 5)  นายสมศักดิ์  แก้วจันทร์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 

6)  นายไพฑูรย์  สายเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที ่ด าเนินการจัดกิจกรรมพิธี “เปิดหอศิลป์ร่วมสมัย พระอาจารย์ธรรมโชติ” 
รายงานผลการจัดกิจกรรมและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1)  นายไพฑูรย์  สายเสน หัวหน้า 
 2)  นางอมรา  อ าพันธ์ทองศิริ ผู้ช่วย 
 3)  นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง ผู้ช่วย 
 4)  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวจิิตร ผู้ช่วย 
 6)  นางสาวบงกช  เชื้อกุล ผู้ช่วย 
 5)  นายธัญญากร  ธรรมกาย ผู้ช่วย 

 

 



 2 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ จัดล าดับขั้นตอนในพิธีเปิด-ปิด จัดเตรียมพิธีกร ประกอบด้วย 
1)  นางณัชนันทน์  บุตรดาวงษ์   หัวหน้า 
2)  นางสาวเกษมณี  พึ่งนุสนธ์   ผู้ช่วย 
3)  นางสาวสุกัญญา  อินทรแปลง   ผู้ช่วย 
4)  นางสาวธนภรณ์  ทองนาโพธิ์   ผู้ช่วย 

4. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  มีหน้าทีจ่ัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 
1)  นางสาวไพรินทร์  ช้างเขียว   หัวหน้า 
2)  นางสาวกาญจนาภรณ์  กองนิมิตร  ผู้ช่วย 
3)  นางสาวสิรินทรา  อาจหาญ   ผู้ช่วย 

5.  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที ่มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมโต๊ะ-เก้าอ้ี จัดเตรียมที่นั่งประธาน ผู้มี
เกียรติ และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 

1)  นายนนทะกาล  ทองบุราณ   หัวหน้า 
2)  นายไพฑรูย ์ สายเสน    ผู้ช่วย 
3)  นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ   ผู้ช่วย 
4)  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม   ผู้ช่วย 
5)  นายจักรวาล  เข็มเงิน    ผู้ช่วย 
6)  นักการภารโรงทุกคน    ผู้ช่วย 

6.  คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ มีหน้าที ่ จัดนิทรรศการภายในหอศิลป์ ประกอบด้วย 
 1)  นายไพฑูรย์  สายเสน    หัวหน้า 
2)  นางสาวบงกช  เชื้อกุล    ผู้ช่วย 
3)  นายส าเริง  บุญมี    ผู้ช่วย 
4)  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์    ผู้ช่วย 

7. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับผู้ร่วมงาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน 
ประกอบด้วย 

1)  นายชลิต  เชื้อเพชร    หัวหน้า 
 2)  นางสาวชุติมา สุคันธตุล   ผู้ช่วย 
 3)  นางสาวณภัทร  นรสิงห์   ผู้ช่วย 
 4)  นายสมศักดิ์    แก้วจันทร์   ผู้ช่วย 
 5)  นางอมรรัตน์  สายเสน   ผู้ช่วย 
 6)  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม   ผู้ช่วย 
 7)  นางสาวฉลอม  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
 8)  นางสุกัญญา  เมฆฉาย    ผู้ช่วย   
 9)  นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ   ผู้ช่วย 
 10) นายยุรนันท์  ปั้นนอก    ผู้ช่วย   

11) นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย                  ผู้ชว่ย 
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8. คณะกรรมการฝ่ายการแสดง มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการแสดงดนตรี- นาฏศิลป์  ตลอดการด าเนินกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
 1)  นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง หัวหน้า 
 2)  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวจิิตร ผู้ช่วย 
 3)  นางสาวกัญหา  ศรีแตงอ่อน ผู้ช่วย 
 4)  นายธัญญากร  ธรรมกาย ผู้ช่วย 

9.  คณะกรรมการฝ่ายของท่ีระลึก มีหน้าที่จัดเตรียมของที่ระลึกประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ด าเนินการมอบ
ของที่ระลึกให้ประธานและผู้มีเกียรติ  ประกอบด้วย 

1)  นางอมรรัตน์  สายเสน หัวหน้า 
2)  นางสาวบงกช  เชื้อกุล   ผู้ช่วย 

10. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่จัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียง บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดงาน ประกอบด้วย 

1)  นายสราวุธ  เจริญรื่น หัวหน้า 
2)  นายธนา  กล้าเขตการ ผู้ช่วย 
3)  นายณัฐกานต์  บุญเสน ผู้ช่วย 
4)  นายสุวรรณ  ปิ่นทอง      ผู้ช่วย 
5)  นายธัญญากร  ธรรมกาย ผู้ช่วย 

11. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 
ประกอบด้วย 

 1)  นางพเยาว์  วิศิษฎานนท์   หัวหน้า 
2)  นางสายใจ  กันประชา    ผู้ช่วย 
3)  นางกาญจนา  สีทาไข    ผู้ช่วย 
4)  นางสาวอลิษา  จันทร์เปล่ง   ผู้ช่วย 
5)  นางสาวจารุณี  ธนสิน    ผู้ช่วย 
6)  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม  ผู้ช่วย 

12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล มีหน้าที ่จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม และประเมินผล
การด าเนินกิจกรรม พร้อมสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย 

1)  นายไพฑูรย์  สายเสน    หัวหน้า 
2)  นางสาวบงกช  เชื้อกุล    ผู้ช่วย  

ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  15  มิถุนายน   พ.ศ.  2560 
 
 
       (นายสมเกียรติ   กู้เกียรติภูมิ) 

                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 


