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เรื่อง แต ่งต ั้งคณ ะกรรมการคำเน ินงานค ่าย  ^ นเป๒ท9น096 (ะฉกา̂ ) 2018 ประจำป ีการค ิกษ า 2561

ด ้วย โรง เร ีย น ม งฟ อ ร ์ต ว ิท ย าล ัย  โด ้ต ระห น ัก ใน ก า รส ่ง เส ร ิม ศ ัก ย ภ าพ ผ ู้เร ีย น  ท ั้ง ใน ด ้าน ว ิชาการ 
และก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตร จ ึงได ้จ ัดก ิจกรรม /ฬนเซ๒ท9นอ9© 00๓[ว 2018 ให ้ก ับน ักเร ียนช ั้นม ัธยมค ิกษาป ีท ี่ 1-3 
เพ ื่อส ่ง เสร ิม ก ารพ ัฒ น าก ารเร ีย น ร ู้ พ ัฒ นาศ ักยภาพการใช ้ภาษาอ ังกฤษ เพ ื่อ ก ารส ือ ส าร ท ั้งส ีท ักษะ การใช ้ 
ภาษาอ ังกฤษสือสารได ้อย ่างถ ูกต ้อง และการคิดอย่างเป ็นระบบ บ ูรณาการก ิจกรรมภาษาอ ังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาจีนและภาษาญ ี่ป ่นก ับการเรียนรู้ดำศ ัพท ์เก ี่ยวก ับธรรมชาติ ส ัตว ์ป ่าและสิงแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้ผ ู้เร ียนได้ 
พ ัฒนาทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม กับเจ้าของภาษา จากการเรียนในชั้นเรียนสู่ 
นอกสถานคิกษา และการเรียนรู้เพ ิ่มเติม จากประสบการณ ์การเช้าชมแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2561 

ตังนั้น เพ ื่อให้ก ิจกรรมข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต ั้งคณะกรรมการดำเนินงานตังน ี้
1. คณ ะกรรมการอำน วยการ มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้ดำปรึกษาแก่คณะกรรมการ 
ทุกฝ่าย ติดตามการปฏิบ ัต ิงานของคณะกรรมการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดาศราวุธ ยุชมภู ประธาน
1.2 มาสเตอร์ธ ีรก ัทร ี ว ิโรจน ์สถ ุล รองประธาน
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณ ะกรรมการดำเน ินงาน  มีหน้าที่ สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ 
ท ี่เก ี่ยวข้องกับการปฏิบ ัต ิงานของคณะกรรมการที่ได ้ร ับการมอบหมาย ให้ดำเน ินงานไปด้วยความเรียบร้อยให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 ครูสุชาวดี ยั่งยืน ประธาน
2.2 ครูพัชรี กังวาลไกล รองประธาน
2.3 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ กรรมการ
2.4 ครูสายสุนีย่ คิดชัย กรรมการ
2.5 ครูร ุ่งอรุณ ฉลองสัพพัญณู กรรมการ
2.6 ครูจัสมิน วรรณา กรรมการ
2.7 ครูขวัญชนก ชาสีวรรณ กรรมการ
2.8 ครูคิริขวัญ แก้วแย้ม กรรมการ
2.9 ครูกมลชนก พิณชัย กรรมการ
2.10 ครูนกัสกร บางสายน้อย กรรมการ
2.11 ครกรรณ ิการ์ ใจแก้ว กรรมการ

/ /ฬโ. ^6ก6 รเ๓ชเฉกI©
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2.12 /ฬโ. 8อกอ รเโก!ว๒ทเ6' รอโอ๓ เกอร กรรมการ
2.13 /ฬโ. แอIII ออ๓!๓อว  ̂Vเท'แาอโ กรรมการ
2.14 /ฬโ.กอนเ ^ฉรเอ แอโ กรรมการ
2.15 / ฬ โ . อ เ 7  8นอกฉVอก1บโฉ กรรมการ
2.16 /ฬโ. /\เ1 811110 อชเร่ กรรมการ
2.17,/ฬร. 8อโแก VIแฉV©โปอ กรรมการ
2.18 นางสาวไลลา ฟ้าสาร กรรมการ
2.19 นางสาวศคิภา โรจนับ ูรณาวงคํ กรรมการ
2.20 นางสาวนูรฮัสลีน อีปง กรรมการ
2.21 นางสาวนิฟาดีละห์ ดอเล๊าะ กรรมการ
2.22 นางสาวเชาวณีย์ ธงศรี กรรมการ
2.23 ครูสุภาพร กาวิล กรรมการ

3. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมรายขึ้อน ักเรียน ติดต่อสถานที่โนการจัดกิ,จกรรมและยานพาหนะ สำหรับ 
การเดินทาง มีหน้าที่ จ ัดเตร ียมราย4 อนักเร ียน, สร ุปจำนวนน ักเร ียนท ี่เข ้าร ่วมก ิจกรรม, ต ิดต่อและประสานงาน 
เจ ้าหน้าท ี่สถานที่ในการจัดกิจกรรมและยานพาหนะในการรับ -  ส่ง น ักเร ียน ตลอดจนดูแล ความเรียบร้อยในการ
จัดนักเรียนขึ้นรถ ประกอบด้วย

3.1 ครูส ุภาพร กาวิล ประธาน
3.2 มาสเตอร์ศรัณยวิทย้ พวงส ุวรรณ รองประธาน
3.3 ครูสายสุนีย ์ คิดชัย กรรมการ
3.4 ครูจัสมิน วรรณา กรรมการ
3.5 ครูขวัญชนก ชาล ีวรรณ กรรมการ

4. คณะกรรมการฝายพิธ ีการ พิธีกร มีหน้าที่ จ ัดเตรียมคำกล่าวรายงานในพิธ ีเป ิด รวมถึงคำกล่าวเป ิด สำหรับ 
ประธานในพิธี และคำเนินการในพิธีเปิดค่าย ประกอบด้วย

4.1 ครูสุชาวดี ยั่งยืน ประธานกรรมการ
4.2 ครูพัชรี กังวาลไกล รองประธาน
4.3 ครูคิรีขวัญ แก้วแย้ม กรรมการ
4.4 ครูกมลชนก พิณชัย กรรมการ
4.5 ครูนภัสกร บางสายน้อย กรรมการ
4.6 ครูกรรณ ิการ์ ใจแก้ว กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม มีหน้าที่ จ ัดรานก ิจกรรม จัด 
จัดกลุ่มนักเรียน และดำเนินกิจกรรมของแต่ละฐาน ประกอบด้วย

เตรียมส ืออ ุปกรณ ์ สำหรับก ิจกรรมในแต่ล

5.1 ครูสุชาวดี ยั่งยืน ประธาน
5.2 ครูพ ัชรี กังวาลไกล รองประธาน
5.3 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงส ุวรรณ กรรมการ
5.4 ครูสายสุนีย์ คิดชัย กรรมการ

/ 5.5 ครูร ุ่งอรุณ
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5.5 ครูร ุ่งอรุณ ฉลองสัพพัญญ กรรมการ
5.6 ครูจัสมิน วรรณา กรรมการ
5.7 ครูขวัญชนก ชาลีวรรณ กรรมการ
5.8 ครูติริ'ขวัญ แก้วแย้ม กรรมการ
5.9 ครูกมลชนก พิณชัย กรรมการ
5.10 ครูนกัสกร บางสายน้อย กรรมการ
5.11 ครูกรรณ ิการ์ ใจแก้ว กรรมการ
5.12 /ฬโ. ^0ก0 ร!๓เวเฉก16 รฉโอ๓เก65 กรรมการ
5.13 /ฬโ. แฉIII ออกาเโกปิ(ะ̂  Vเก1!า0โ กรรมการ
5.14 /ฬโ.?ฉนเ ^ปิรเฉ แอโ กรรมการ
5.15 /ฬโ.น^0เ7 8ช0กฉ7อก1บโฉ กรรมการ
5.16 /ฬโ. 8เแ7 กรรมการ
5.17./ฬร. 8 0 โแก Vแเฉ70โชอ กรรมการ
5.18 นางลาวโลลา พัาสาร กรรมการ
5.19 นางสาวคติภา โรจน้บ ูรณาวงค์ กรรมการ
5.20 นางสาวนูรฮัสลีน อีปง กรรมการ
5.21 นางสาวนิฟาดีละห์ ดอเลาะ กรรมการ
5.22 นางสาวเชาวณิย์ ธงศรี กรรมการ
5.23 ครูสุภาพร กาวิล กรรมการ

6. คณะกรรมการฝายประซาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ก ิจกรรม บ ันท ึกภาพการจัดก ิจกรรม และแจ้งข่าว 
ในเวิบใซต,ของ'โรงเรียน ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์ศรัณยวิทย้ พวงส ุวรรณ ประธาน
6.2 ครูขวัญชนก ชาลีวรรณ รองประธาน
6.3 ครูจัสมิน วรรณา กรรมการ
6.4 ครูสุภาพร กาวิล กรรมการ
6.5 นางสาวไลลา พัาสาร กรรมการ
6.6 นางสาวคติภา โรจน้บ ูรณาวงค่ กรรมการ
6.7 นางสาวนูรฮัสลีน อีปง กรรมการ
6.8 นางลาวนิฟาดีละห์ ดอเล๊าะ กรรมการ
6.9 นางสาวเชาวณิย้ ธงศรี กรรมการ

7. คณะกรรมการฝายส่งเสริมวินัยนักเรียน มีหน้าที่ กำหนดแนวปฏิบัติกฎกติกาในการเข้าค่ายและดูแล ระเบียบ 
วิน ัยนักเรียนตลอดการเข้าค่าย ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงส ุวรรณ ประธาน
7.2 ครูพ ัซรี ก ังวาลโกล รองประธาน
7.3 ครูสุภาพร กาวิล กรรมการ

/ 8. คณะกรรมการฝายจัดทำงบประมาณ........
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8. คณะกรรมการฝายจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการดำเน ินงานฝ ่ายต ่าง ๆ จัดทำ 
งบประมาณการเบิกจ่าย พร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ ่ายให้กับฝ่ายสรุปแพัมผลงาน ประกอบด้วย

8.1 ครูสุภาพร กาวิล ประธาน
8.2 ครูพ ัชรี ก ังวาลโกส รองประธาน
8.3 ครูสุชาวดี ยั่งยืน กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปแฟ้มงาน มีหน้าที่ ออกแบบประเมินรวบรวมแบบประเมินจากนักเรียน 
รวบรวมเอกสารข้อมูลจากประธานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำแพัมสรุปงาน ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์ศรัณยวิทยื พวงส ุวรรณ ประธาน
9.2 ครูสุภาพร กาวิล รองประธาน
9.3 ครูพ ัชรี กังวาลโกส กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่โด ้รับการแต่งตั้งปฏิบัต ิหน้าที่ด ้วยความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งน ี้

ตั้ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


