คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๓๗/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการไหวครูและตอนรับนักเรียนใหม ประจําปการศึกษา
๒๕๖๓
___________________________
ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดําเนินการจัดโครงการไหวครูและ
ตอนรับนักเรียนใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๑๒.๔๐ ๑๔.๕๐ น. ณ สนามหนาอาคาร ๑๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใหการดําเนินโครงการ
ไหวครูและตอนรับนักเรียนใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะ
กรรมการดําเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ
กอบัวแกว
ประธาน
๑.๒ ผศ.ธนวัฒน
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
กรรมการ
หนาที่ ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษา และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานฝายตางๆ
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ ฝายประสานงาน
๒.๑.๑ อาจารยอรัญ
สัมดี
หัวหนา
๒.๑.๒ อาจารยสามารถ
แสงนอย
กรรมการ
๒.๑.๓ อาจารยจุฑารัตน
สิริวิบูลยผล
กรรมการ
๒.๑.๔ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
กรรมการ
๒.๑.๕ อาจารยแคทธียา
เจริญสุข
กรรมการ
๒.๑.๖ อาจารยสุภารณี
สาระสา
กรรมการ
๒.๑.๗ อาจารยศิริลักษณ
เลิศหิรัญทรัพย กรรมการ

- ๒ ๒.๑.๘ นางสุภาภรณ
เรืองเดช
กรรมการ
๒.๑.๙ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ติดตอประสานงานกับฝายตางๆ และอํานวยความสะดวกดานอื่น ๆ
๒.๒ กรรมการฝายสถานที่
๒.๒.๑ อาจารยวีรยุทธ
พลายเล็ก
หัวหนา
๒.๒.๒ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
กรรมการ
๒.๒.๓ อาจารยวิษณุ
สมัญญา
กรรมการ
๒.๒.๔ อาจารยพิชัย
นิยมธรรม
กรรมการ
๒.๒.๕ อาจารยจุฑารัตน
สิริวิบูลยผล
กรรมการ
๒.๒.๖ อาจารยสลักจิตต
สุขสอาด
กรรมการ
๒.๒.๗ นายชาติชาย
เกษมราช
กรรมการ
๒.๒.๘ นายโกสุม
พิมพเสน
กรรมการ
๒.๒.๙ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณสําหรับพิธีไหวครูและแจกเกียรติบัตร
- จัดเตรียมโตะหมูบูชา หนังสือเจิมพิธีไหวครู
- จัดเวทีสําหรับประกอบพิธีไหวครู
- จัดเตรียมโตะสําหรับตั้งพานดอกไมไหวครู
- จัดที่นั่งอาจารย
- จัดเตรียมเครื่องเสียง
๒. ควบคุมดูแลการรับนองใหมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. ประสานงานกับฝายตาง ๆ
๒.๓ กรรมการฝายสวัสดิการ
๒.๓.๑ อาจารยจุฑารัตน
สิริวิบูลยผล
หัวหนา
๒.๓.๒ อาจารยบุตรศิรินทร
จิวพานิชย
กรรมการ
๒.๓.๓ อาจารยณฐพล
อยูเปนสุข
กรรมการ

- ๓ ๒.๓.๔ อาจารยทิพวรรณ
พัฒนชนะ
กรรมการ
๒.๓.๕ อาจารยสลักจิตต
สุขสอาด
กรรมการ
๒.๓.๖ อาจารยสุธิรา
ทรัพยเจริญ
กรรมการ
๒.๓.๗ อาจารยจารุณี
ศุภชาต
กรรมการ
๒.๓.๘ อาจารยพิมปไพ
จิ๋วแพ
กรรมการ
๒.๓.๙ นางสาวแกมมณี
จีนเอม
กรรมการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมดอกไมจัดตกแตงสถานที่
๒. จัดเตรียมรางวัล สายสะพาย สําหรับขวัญใจนองใหม
๓. ประสานงานกับฝายพิธีกร
๒.๔ กรรมการฝายฝกซอมผูแทนนักเรียนกลาวคําไหวครู รองเพลงบูชาครู
๒.๔.๑ อาจารยแคทธียา
เจริญสุข
หัวหนา
๒.๔.๒ อาจารยสุภารณี
สาระสา
กรรมการ
๒.๔.๓ อาจารยจารุณี
ศุภชาต
กรรมการ
๒.๔.๔ อาจารยสมจิตร
ศรีพนาสณฑ กรรมการ
๒.๔.๕ อาจารยณัฐณิชา
ทนะไชย
กรรมการ
๒.๔.๖ อาจารยฐิติมา
ชีวินวรศักดิ์
กรรมการ
หนาที่ ฝกซอมผูแทนนักเรียนกลาวคําไหวครูและรองเพลงบูชาครู
๒.๕ กรรมการฝายฝกซอมผูแทนนักเรียนถือพานไหวครู และรับเกียรติบัตร
๒.๕.๑ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ หัวหนา
๒.๕.๒ อาจารยไปรพร
แสงจันทร
กรรมการ
๒.๕.๓ อาจารยพิมพปไพ
จิ๋วแพ
กรรมการ
๒.๕.๔ อาจารยณัฐกาญจน
แดงทองคํา
กรรมการ
๒.๕.๕ อาจารยนฤมล
หลายประเสริฐ กรรมการ
๒.๕.๖ อาจารยหนึ่งฤทัย
คําหงษา
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ฝกซอมผูแทนนักเรียนถือพานดอกไม ธูปเทียน ไหวครู
๒. ฝกซอมนักเรียนที่ไดรับเกียรติบัตร
๓. ใหสัญญาณปลอยตัวนักเรียนที่ถือพานดอกไม ธูปเทียน ขึ้นเวที

- ๔ ๒.๖ กรรมกาฝายเตรียมโล เกียรติบัตร และรางวัลขวัญใจนองใหม
๒.๖.๑ อาจารยภัทรา
อุนทินกร
หัวหนา
๒.๖.๒ อาจารยสุธิรา
ทรัพยเจริญ
กรรมการ
๒.๖.๓ อาจารยภาวิณี
โสระเวช
กรรมการ
๒.๖.๔ อาจารยณัฐวุฒิ
จิโนวัฒน
กรรมการ
๒.๖.๕ นางสาววรรณา
บุญประเสริฐ
กรรมการ
๒.๖.๖ นางสาวสุภัตรา
กรุดแกว
กรรมการ
๒.๖.๗ นางสุภาภรณ
เรืองเดช
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมโล เกียรติบัตร และรางวัล
๒. กําหนดขั้นตอนพิธีแจก ประสานขั้นตอนการฝกซอมกับกรรมการฝกซอม
๒.๗ กรรมการฝายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
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. บันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศนตลอดโครงการไหวครูและตอนรับนักเรียนใหม
๒. จัดแสดงภาพกิจกรรมบนโซเซี่ยลมีเดียตาง ๆ ใหนักเรียนและผูปกครองไดรับชม
๒.๘ กรรมการฝายดนตรีไทย
๒.๘.๑ อาจารยสุภารณี
สาระสา
๒.๘.๒ อาจารยแคทธียา
เจริญสุข
หนาที่ จัดเตรียมวงดนตรีไทยบรรเลงในพิธีไหวครู

หัวหนา
กรรมการ

๒.๙ กรรมการฝายพิธีกรไหวครูและรับนองใหม
๒.๙.๑ อาจารยณฐพล
อยูเปนสุข
๒.๙.๒ อาจารยบุตรศิรินทร
จิวพานิชย
หนาที่ เปนพิธีกรดําเนินรายการตลอดการจัดกิจกรรม

หัวหนา
กรรมการ

- ๕ ๒.๑๐ กรรมการฝายการเงิน
๒.๑๐.๑ อาจารยสามารถ
แสงนอย
หัวหนา
๒.๑๐.๒ นางสุภาภรณ
เรืองเดช
กรรมการ
๒.๑๐.๓ นายโกสุม
พิมพเสน
กรรมการ
๒.๑๐.๔ นางสาวเกษราภรณ
แตงมาก
กรรมการ
หนาที่ ๑. จัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย และดูแลการเบิกคาใชจาย
๒. สรุป แจงยอดคาใชจาย
๒.๑๑ กรรมการฝายประเมินผล
๒.๑๑.๑ อาจารยกัญชริญา
พรมแพน
หัวหนา
๒.๑๑.๒ อาจารยประจําชั้นทุกทาน
กรรมการ
๒.๑๑.๓ นางสาวเหมือนขวัญ
จรงคหนู
กรรมการ
๒.๑๑.๔ นางสาววชิราภรณ
จูเมือง
กรรมการ
หนาที่ จัดทํา ติดตามแบบประเมินผลของแตละระดับชั้น และทําสรุปผลการประเมินใน
โครงการไหวครูและตอนรับนักเรียนใหม ในรูปแบบขอมูลสารสนเทศ นําเสนอตอ
ผูอํานวยการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
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