
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 26 / 2562

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายบูรณาการ 61^601 ลัมพันธ์ คร้ังท่ี 3 ปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดจัดการเข้าค่ายนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิซาการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มิโอกาสเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกัษวัย 
และศักยภาพ ปีกการทำงานเป็นกลุ่ม เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ปีกการเป็นผู้นำและผู้ตาม และมิความสัมพันธ์ 
ท่ีดีระหว่างกัน นำใปสู่การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมิเหตุผล

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมิประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดซอบ 
ดำเนินงาน และแจ้งแนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้ดำปรึกษา สนับสนุนและแกัป็ญหาแก่คณะกรรมการดำเนินงานให้ 
การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.ลุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานกรรมการ
1.2 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สถุล รองประธานกรรมการ
1.3 คณะกรรมการท่ีปรึกษานักเรียน 61^6๘ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ วางแผนและดำเนินงานการเข้าค่ายบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
มากท่ีสุด ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์พิซิตขัย สุภาจิน รองประธานกรรมการ
2.3 ครูทัศนีย์พร สุขโฃติ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2.4 มาสเตอร์สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2.5 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2.6 ครูณัฐซยา พอพิน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
2.7 มาสเตอร์เดขา บันเปรย หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาซีพฯ
2.8 มาสเตอร์กุลธร เกษรสุวรรณ กรรมการ
2.9 มาสเตอร์ปิยะ ไขยอ้าย กรรมการ
2.10 มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล กรรมการ
2.11 ครูนิตยา บุญดัน กรรมการ
2.12 ครูจันทร์จิรา ขัยอินทรีอาจ กรรมการ
2.13 ครูซฎาพร สมนาม กรรมการ
2.14 มาสเตอร์กิติศักด้ี จันกัน กรรมการ
2.15 ครูฐติกานต์ อนุสุเรนทร์ กรรมการ
2.16 มาสเตอร์กุลภาค วิขา กรรมการ
2.17 ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
2.18 มาสเตอร์ปรัซญา ลาวิขัย กรรมการ
2.19 มาสเตอร์ปริญญากร กุศล กรรมการ



2
2.20 ครูธนพร โตธนรุ่งโรจน์ กรรมการ
2.21 ครูณัธฎาภา นิมิตรดี กรรมการ

3. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน มีหน้าท่ี
- จัดเตรียมสถานท่ีสำหรับการลงทะเบียน ณ ลานหน้าโรงอาหาร (ประสานงานกับฝ่ายงานสถานท่ี)
- เตรียม/ตรวจ/ติดตาม เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียน
- ดูแล/ติดตาม/รวบรวม รายซื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนและสรุปยอดนักเรียนที่มาเข้าค่ายฯ นำส่งฝ่าย

ประเมินผล  ๆ
ประกอบด้วย

3.1 ครูจันทร์จิรา ชัยอินทร์อาจ ประธานกรรมการ
3.2 ครูนิตยา บุญตัน รองประธานกรรมการ
3.3 ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ กรรมการ
3.4 นักเรียน กรรมการ

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ี
- จัดกำหนดการจัดงานและดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกำหนดการ
- ควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานท้ังหมด
- จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด

ประกอบด้วย
4.1 ครูซฎาพร สมนาม ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์กิติศักด จันกัน รองประธานกรรมการ
4.3 มาสเตอร์ปริญญากร กุศล กรรมการ
4.4 ครูจันทร์จิรา ชัยอินทร์อาจ กรรมการ
4.5 นักเรียน กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี มีหน้าท่ี
- จัดเตรียมหอประขุมเซนตโยเซฟ และสถานท่ีต่างๆ ท่ีใข้ในการจัดกิจกรรม
- อำนวยความสะดวกจัดหา โต๊ะเก้าอ้ีหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในกิจกรรมต่างๆ
- จัดตกแต่งสถานท่ี เวที บีายต้อนรับ และบีายปงช้ีต่างๆ

ประกอบด้วย
5.1 มาสเตอร์ฉัตรชัย งานมูลเขียว ประธานกรรมการ
5.2 นักเรียน กรรมการ

6. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม มีหน้าท่ี
- กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมฐานต่างๆ
- ดำเนินการจัดกิจกรรมฐานตลอดการจัดค่าย

ประกอบด้วย
6.1 ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ ประธานกรรมการ
6.2 ครูจันทร์จิรา ชัยอินทร์อาจ รองประธานกรรมการ
6.3 มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล กรรมการ
6.4 มาสเตอร์ปริญญากร กุศล กรรมการ
6.5 ครูฃฎาพร สมนาม กรรมการ
6.6 มาสเตอร์เดซา น้นเปรย กรรมการ
6.7 มาสเตอร์สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา กรรมการ
6.8 ครูสุซาวดี ย่ังยืน กรรมการ
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6.9 มาสเตอร์ปิยะ ไซยอ้าย กรรมการ
6.10 ครูบิตยา บุญตัน กรรมการ
6.11 มาสเตอร์กิติศักด่ื จันกัน กรรมการ
6.12 ครธิติกานต์'น***

อนุสุเรนทร์ กรรมการ
6.13 มาสเตอร์กุลภาค วิซา กรรมการ
6.14 ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
6.15 ครูณัธฎาภา บิมิตรดี กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าท่ี จัดเตรียมขุดปฐมพยาบาล ประสานงานกับครูห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ 
พยาบาล ให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นกับนักเรียนและครูตลอดการเข้าค่าย  ๆ ประกอบด้วย

7.1 ครูซฎาพร สมนาม ประธานกรรมการ
7.2 ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล รองประธานกรรมการ
7.3 นักเรียน กรรมการ

8. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ มีหน้าท่ี
- จัดระบบ แสง สี เสียง และเตรียมอุปกรณ[สตทัศนูปกรณให้พร้อมตามสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ
- บันทึกถ่ายภาพกิจกรรมเพ่ือประซาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนและนำส่งฝ่ายประเมินผลฯ

ประกอบด้วย
8.1 มาสเตอร์กุลภาค วิซา ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ รองประธานกรรมการ
8.3 นักเรียน กรรมการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าท่ี
- เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายเงินสดย่อยระหว่างการเข้าค่ายๆ และ จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย
- รวบรวมเอกสารหลักฐานทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการเงิน และ สรุปค่าใข้จ่ายท้ังหมดนำส่งฝ่ายประเมินผลฯ

ประกอบด้วย
9.1 มาสเตอร์สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา ประธานกรรมการ
9.2 นักเรียน กรรมการ

10. คณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยและดูแลความเรียบร้อย มีหน้าท่ี กำหนดแนวปฏิบัติ กติกา ในการเข้าค่ายฯ 
ของนักเรียนและทำความเข้าใจกับนักเรียนให้ซัดเจน เรียกแถว ดูแลระเบียบวินัยแถว และวินัยนักเรียนตลอด 
การเข้าร่วมกิจกรรมดูแลความเรียบร้อยท่ัวไป ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์ปียะ ไซยอ้าย ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์'พิชิต'ชัย สุภาจิน รองประธานกรรมการ

11. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าท่ี
- วางแผน จัดอาหาร เคร่ืองด่ืม และอาหารว่างสำหรับครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
- เตรียมบิายและติดต้ังบิายห้อง บริเวณจัดอาหาร (ประสานงานใข้ร่วมกับงานลงทะเบียน)
- จัดเตรียมโต๊ะวางอาหาร น้ําด่ืม 6 จุดในโรงอาหารให้เพียงพอและเหมาะสม
- จัดเตรียมโต๊ะวางน้ําด่ืม ตามจุดต่าง  ๆในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอและเหมาะสม

ประกอบด้วย
11.1 ครูสุขาวดี ยั่งยืน ประธานกรรมการ
11.2นักเรียน กรรมการ

12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล รวบรวมเอกสารและจัดทำแฟ้มงาน มีหน้าท่ี
- ออกแบบและจัดทำแบบประเมิน และประมวลผลการประเมินการเข้าค่าย ๆ
- ประสานงานแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเก็บรวบรวมเอกสารทุกอย่างโดยจัดทำเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย



- บันทึกการประขุม โ66ป เวล^ การสะท้อน คิด และ ข้อเสนอแนะหลังจากการเสร็จส้ินกิจกรรมค่าย ๆ
- สรุปผลการประเมินและรวมรวบเอกสารเพ่ือจัดทำแฟ้มสรุปงานจำนวน 2 เล่ม
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ประกอบด้วย
12.1 ครธิติกานต์ 'นิ̂ อนุสุเรนทรี ประธานกรรมการ
12.2 มาสเตอร์ปรัขญา ลาวิขัย รองประธานกรรมการ
12.3 นักเรียน
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กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดขอบและมีประสิทธิภาพ

ส่ัง ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2562

(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์) 
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


