คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๕๒/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจา ประจําป ๒๕๖๓
___________________________
ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดกิจกรรมพิธวี างพวงมาลาและถวายราช
สดุดีวันมหาธีรราชเจา ประจําป ๒๕๖๓ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ ๖ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) เพือ่ ใหกจิ กรรมดังกลาว ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตัง้
คณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว
ประธาน
๑.๒ ผูชวยศาสตราจารยธนวัฒน
ศรีศิริวัฒน
กรรมการ
๑.๓ อาจารยอรัญ
สัมดี
กรรมการ
๑.๔ อาจารยวินิตา
แนประโคน กรรมการ
๑.๕ อาจารยภัทรา
อุนทินกร
กรรมการ
๑.๖ อาจารยสามารถ
แสงนอย
กรรมการ
๑.๗ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และอํานวยการประสานงานใหการดําเนินโครงการใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ ฝายประสานงาน
๒.๑.๑ อาจารยอรัญ
สัมดี
หัวหนา
๒.๑.๒ อาจารยสามารถ
แสงนอย
กรรมการ
๒.๑.๓ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
กรรมการ
๒.๑.๔ นางสาววรรณา
บุญประเสริฐ กรรมการ
๒.๑.๕ นางสุภาภรณ
เรืองเดช
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ติดตอประสานงานกับฝายตาง ๆ

- ๒ -

๒.๒ ฝายสถานที่และตกแตงสถานที่
๒.๒.๑ อาจารยจุฑารัตน
สิริวิบูลยผล
หัวหนา
๒.๒.๒ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
กรรมการ
๒.๒.๓ อาจารยพิชัย
นิยมธรรม
กรรมการ
๒.๒.๔ อาจารยสลักจิตต
สุขสอาด
กรรมการ
๒.๒.๕ อาจารยวิษณุ
สมัญญา
กรรมการ
๒.๒.๖ อาจารยวีรยุทธ
พลายเล็ก
กรรมการ
๒.๒.๗ นายชาติชาย
เกษมราช
กรรมการ
๒.๒.๘ นายโกสุม
พิมพเสน
กรรมการ
๒.๒.๙ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดพานพุม ดอกไม โตะหมู และจัดสถานที่พรอมอุปกรณตกแตง
๒. จัดทําปายบนเวที
๓. จัดเก็บอุปกรณเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น
๒.๓ ฝายพิธีการและจัดเตรียมนักเรียนเขารวม
๒.๓.๑ อาจารยวีรยุทธ
พลายเล็ก
หัวหนา
๒.๓.๒ อาจารยสุภารณี
สาระสา
กรรมการ
๒.๓.๓ อาจารยภัทรา
อุนทินกร
กรรมการ
๒.๓.๔ อาจารยสมจิตร
ศรีพนาสณฑ
กรรมการ
๒.๓.๕ อาจารยประจําชั้น ป.๑ - ป.๖ ทุกทาน
กรรมการ
๒.๓.๖ อาจารยวิษณุ
สมัญญา
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดทําคํากลาวราชสดุดี
๒. จัดเตรียมและฝกซอมนักเรียนรวมกับอาจารยประจําชั้นเพื่อเขารวมพิธี
๓. ดําเนินกิจกรรมตามลําดับของกิจกรรม
๒.๔ ฝายพิธีกร
๒.๔.๑ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
หัวหนา
๒.๔.๒ อาจารยณฐพล
อยูเปนสุข
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

- ๓ ๒.๕ ฝายควบคุมและดูแลนักเรียน
๒.๕.๑ อาจารยสมจิตร
ศรีพนาสณฑ
หัวหนา
๒.๕.๒ อาจารยภัทรา
อุนทินกร
กรรมการ
๒.๕.๓ อาจารยประจําชั้น ป.๑-ป.๖
กรรมการ
หนาที่ ๑. ควบคุมและดูแลนักเรียนใหอยูในความเรียบรอยตลอดกิจกรรม
๒.๖ ฝายการเงิน
๒.๖.๑ อาจารยสามารถ
แสงนอย
หัวหนา
๒.๖.๒ นางสุภาภรณ
เรืองเดช
กรรมการ
๒.๖.๓ นายโกสุม
พิมพเสน
กรรมการ
๒.๖.๔ นางสาวเกษราภรณ
แตงมาก
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. เบิกจายเงิน และควบคุมดูแลการใชเงินในโครงการ
๒. จัดทําบัญชี รับ – จาย ในกิจกรรม
๒.๗ ฝายบันทึกภาพ
๒.๗.๑ อาจารยศิริลักษณ
เลิศหิรัญทรัพย
หัวหนา
๒.๗.๒ อาจารยพิชัย
นิยมธรรม
กรรมการ
๒.๗.๓ นายชาติชาย
เกษมราช
กรรมการ
๒.๗.๔ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ถายวีดิทัศน และบันทึกภาพกิจกรรมจนเสร็จพิธี
๒. คัดเลือกภาพ และสื่อสารใหผูปกครอง อาจารย และนักเรียนไดชม
๒.๘ ฝายสวัสดิการและลงทะเบียน
๒.๘.๑ อาจารยสลักจิตต
สุขสอาด
หัวหนา
๒.๘.๒ อาจารยจุฑารัตน
สิริวิบูลยผล
กรรมการ
๒.๘.๓ อาจารยสุธิรา
ทรัพยเจริญ
กรรมการ
๒.๘.๔ อาจารยบุตรศิรินทร
จิวพานิชย
กรรมการ
๒.๘.๕ อาจารยพิมปไพ
จิ๋วแพ
กรรมการ
๒.๘.๖ นางสาวแกมมณี
จีนเอม
กรรมการ
๒.๘.๗ นางสาววรรณา
บุญประเสริฐ
กรรมการ
๒.๘.๘ นางสุภาภรณ
เรืองเดช
กรรมการ
หนาที่ ๑. ตอนรับและรับลงทะเบียนแขกผูมีเกียรติและผูเขารวมงาน
๒. ดูแลเรื่องเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติและผูเขารวมงาน

- ๔ ๒.๙ ฝายประกันคุณภาพและตัวชี้วัด
๒.๙.๑ ผูชวยศาสตราจารยธนวัฒน ศรีศิริวัฒน
หัวหนา
๒.๙.๒ นางสาววชิราภรณ
ณ พล
กรรมการ
๒.๙.๓ นางสาวเหมือนขวัญ
จรงคหนู
กรรมการ
๒.๙.๔ นางสาวสุภัตรา
กรุดแกว
กรรมการ
๒.๙.๕ นางสาววรรณา
บุญประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ดูแล และตรวจสอบรายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เขารวมกิจกรรมเพื่อรวบรวมขอมูลคีย
เขาระบบ ERP สําหรับการประเมิน
๒.๑๐ ฝายประเมินผล
๒.๑๐.๑ อาจารยนฤมล
หลายประเสริฐพร หัวหนา
๒.๑๐.๒ อาจารยไปรพร
แสงจันทร
กรรมการ
๒.๑๐.๓ อาจารยหนึ่งฤทัย
คําหงษา
กรรมการ
๒.๑๐.๔ นางสาววชิราภรณ
ณ พล
กรรมการ
๒.๑๐.๕ นางสาวเหมือนขวัญ
จรงคหนู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ออกแบบประเมินผลโครงการ
๒. ประเมินผลการจัดโครงการ
๓. สรุปการจัดโครงการตอฝายกิจการนักเรียน พรอมนําเสนอตอผูอํานวยการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
16พ.ย.63 เวลา 12:02:00 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NABEA-DMAMQ-A3ADM-ANgBE

รับทราบ

(นายอรัญ สัมดี)
รองผูอํานวยการฝายบริหารฝายประถม
23พ.ย.63 เวลา 13:57:19 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQAyA-DIANg-A1AEY-AOQA3

รับทราบ

(นายสามารถ แสงนอย)
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนฝายประถม
23พ.ย.63 เวลา 14:57:55 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QgBFA-EYARg-BGAEU-ARgA5

รับทราบ
(นางสาวแกมมณี จีนเอม)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
23พ.ย.63 เวลา 18:51:30 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgBGA-DkARg-BGADk-AQgA1

(นางสาวศิริลักษณ เลิศหิรัญทรัพย)
อาจารย
23พ.ย.63 เวลา 19:19:01 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RABEA-DkANA-A2ADA-AQgAz

รับทราบ

(นางสาวภาวิณี โสระเวช)
อาจารย โรงเรียนประถมสาธิต
24พ.ย.63 เวลา 08:36:28 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RQBFA-DYARg-AwAEY-AQwBF

