
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ท่ี 15 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน (5? เ-60ป6โรห!เว 00๓}ว 2018)

แผนการเรียน &ท9แรเา ?โ0 9 โ0 ๓๓©

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยแผนการเรียน เะก9แรเา กโ09โอ๓๓6 ฝ่ายวิชาการ จะได้จัด 

ก ิจกรรมค ่าย ผู้นำน ักเร ียน (5? 1600เ6โ5เท่เว 0ปิ๓}ว) ในว ันศ ุกร ์ท่ี 29 ม ิถ ุนายน 2561 ณ สวนทวีชล

อำเภอดอยสะเกิด จังหวัดเธียงใหม่ ตามแผนงานที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี ขึ้งในปีการค์กษา 2561 

ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล่งเสรีมภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็น 

คณะกรรมการห้องเรียนในแผนการเรียน [ะก9แรเา กโ09โ0๓๓0 ระดับชั้นมัธยมค์กษาปีที่ ใ - 6

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นโปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน และแจ้งแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี

1. คณะกรรมการท ี่ปร ึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ 

ดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานสำเรีจลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดาศุราวุธ ยุชมพู ประธานกรรมการ

1.2 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สถุล รองประธานกรรมการ

1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ี ให้ดำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ เพื่อให้การทำงานบรรลุ 

วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วย

2.1 ครูอัญชลี เตรียาภิรมย์

2.2 /ฬ0510โ เะกํ0 /ฬ!0เา00เ ร 0 เแ 0

2.3 มาสเตอร์'วริน'ทร วสุวัต

2.4 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน

2.5 มาสเตอร์จักรกรีซ สาระขันธ์

2.6 มาสเตอร์นิรันดร์พงษ์ ลากตา

2.7 มาสเตอร์อรรถกร มัซณันติกสมัย

2.8 ครูสุพ้ตรา สุวรรณนารี

2.9 /ฬ 05 เ0โ /V\เ0เา00เ 1 0 ๓ 0 5  0 โ0 55ผ 0แ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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2.10 /ฬปิร10โ อฉก!๒ 7!โาชบก90ก -เโ. กรรมการ

2.11 /ฬ05เ6โ 0 ไก่ร ร60เ กรรมการ

2.12 /ฬอรI©โ 707๒โ /ฬ05567 กรรมการ

3. คณะกรรมการฝาย'จ ัดเตร ียมราย#อน ักเร ียน ด ิดต ่อ ุสถานที่โนการจ ัดก ิจกรรมและยานพาหนะ 

สำหรับการเดินทาง มีหน้าที่ จัดเตรียมรายขึ้อนักเรียน, สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม, ติดต่อและ 

ประสานงานเจ้าหน้าที่สถานที่ในการจัดกิจกรรมและยานพาหนะโนการรับ -  ส่ง นักเรียน ตลอดจนดูแล 

ความเรียบร้อยในการจัดนักเรียนข้ึนรถ ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์นิรันดรพงศ์ ลากตา ประธานกรรมการ

3.2 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ

3.3 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ

4. คณะกรรมการฝายพ ิธ ีการ พ ิธ ีกร มีหน้าที่ จัดเตรียมคำกล่าวรายงานในพิธีเอด รวมถึงคำกล่าวเอด 

สำหรับประธานในพิธี และคำเนินการในพิธเีอดค่าย ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ

4.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ

4.3 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ

4.4 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน กรรมการ

ธ. คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ มหีน้าท่ี จัดฐานกิจกรรม จัดเตรียมลีออุปกรณ์ 

สำหรับกิจกรรมในแต่ละฐาน จัดกลุ่มนักเรียน และคำเนินกิจกรรมของแต่ละฐาน ประกอบด้วย

5.1 /ฬอร1©โ ธ โ ' 10 / ฬ เ (ะ!■ไอ©! ร0111๐

5.2 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์

5.3 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์

5.4 มาสเตอร์อรรถกร มัชณ์นติกสมัย

5.5 /ฬปืรเ©โ /\̂ เ0ห๐0เ 10๓65 0โ©รรผ©II

5.6 /ฬฉรเ©โ ออกแอ ?. 7!กชนก9อก 1โ.

5.7 /ฬฉรเ©โ 0เาโ!ร ร60เ

5.8 /ฬ ป ิร เ© โ  7อ7เ0โ /ฬ 0 5 5 6 7
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กรรมการ

กรรมการ
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กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

6. คณ ะกรรมการฝายประซาส ัมพ ันธ ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม บันทึกภาพการจัดกิจกรรม 

และแจ้งข่าวในเว์บโชศ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต ประธานกรรมการ

6.2 มาสเตอร์โกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ

6.3 ครูประจำชั้น ม.1 -  ม.6 เะท9แร!า กโ09๓๓๓© กรรมการ
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7. คณะกรรมการฝายส่งเสริมวิน ัยนักเรียน มีหน้าท่ี กำหนดแนวปฏิบัติกฎกติกาในการเข้าค่ายและดูแล 

ระเบียบวินัยนักเรียนตลอดการเข้าค่าย ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์นิรันดรีพงค่ ลากตา ประธานกรรมการ

7.2 ครูอัญชลี เตรียาภิรมย์ กรรมการ

7.3 มาสเตอร์วรีนทร วสุวัต กรรมการ

8. คณะกรรมการฝายจัดทำงบประมาณ มีหน้าท่ี ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง  ๆ
จัดทำงบประมาณการเบิกจ่าย พร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายสรุปแพัมผลงาน

8.1 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี ประธานกรรมการ

8.2 มาสเตอร์จักรกรีซ สาระขันธ์ กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายประเม ินผลและสรุปแฟ ้มงาน มีหน้าท่ี ออกแบบประเมินรวบรวมแบบประเมินจาก 

นักเรียน รวบรวมเอกสารข้อมูลจากประธานฝ่ายต่าง  ๆ เพื่อน่ามาจัดทำแพัมสรุปงาน

9.1 มาสเตอร์จักรกรีซ สาระขันธ์ ประธานกรรมการ

9.2 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ

9.3 ประธานฝ่ายต่าง  ๆ กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ใด้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่โด้รับมอบหมายด้วยความรับผิดซอบ 

และเตมกำลังความสามารถ

ส่ัง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน่)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


