
 

 

 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยประถม) 
ที ่ 176  /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6   
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 

--------------------------------------------- 
 

      เพ่ือให้กำรจัดงำนปัจฉิมนิ เทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6       
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกำยน  2561 เวลำ  12.30 – 15.30 น.  ณ โรงพลศึกษำ ชั้น 4 
อำคำรต้นแบบ  ฉันทศึกษำ  เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ         
จึงอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2561            
เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

 คณะกรรมการอ านวยการ      
  ผู้อ ำนวยกำร       ที่ปรึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัย นิเทศ และประสบกำรณ์วิชำชีพ  ประธำนกรรมกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรทุกฝ่ำย และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรทุกฝ่ำย  กรรมกำร 
อำจำรย์รักษ์สิริ   แพงป้อง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที ่ - ดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป 
 
 คณะกรรมการด าเนินการ 
  อำจำรย์รักษ์สิริ   แพงป้อง    ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรณูรัชต์   ประสิทธิเกตุ   กรรมกำร 
  อำจำรย์นฤมล       พัชรปิยะกุล   กรรมกำร 
  อำจำรย์พรเพ็ญ   ทองโท    กรรมกำร 
  อำจำรย์วัชลี   โพธิ์ศรี    กรรมกำร 
  อำจำรย์ทรำย   ศรีเงินยวง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่ 1.  ประสำนงำนกับทุกฝ่ำย 
   2.  ด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำร 

 
       /คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์... 
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 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  อำจำรย์ทรำย   ศรีเงินยวง   ประธำนกรรมกำร 
  อำจำรย์มนัสนันท์  สระบัว    กรรมกำร 
  อำจำรย์พรเพ็ญ   ทองโท    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่ 1.  ประสำนงำนกำรท ำป้ำยและก ำหนดกำร  ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
                              ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกำยน 2561  
        เวลำ 12.30 – 15.30 น.  ณ โรงพลศึกษำ ชั้น 4 อำคำรต้นแบบ ฯ 
                                   ติดประกำศหน้ำประตูแดนตะวัน  หน้ำโรงเรียน และหน้ำลิฟต์คู่ 
   2.  ประสำนงำนกำรประชำสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของโรงเรียน  และผ่ำนสื่ออ่ืนๆ 
 
 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาคารสถานที ่และความปลอดภัย 
  อำจำรย์ประเสริฐ   ข ำด ำ    ที่ปรึกษำ 
  อำจำรย์โกศล   เพ็ชร์ภักดี   ประธำนกรรมกำร 

อำจำรย์อนุมำน   สมบูรณ์ศิลป์   กรรมกำร 
อำจำรย์ทิพยกมล  เหมำะสม   กรรมกำร 
อำจำรย์ภวัตส์   สังข์เผือก   กรรมกำร 
อำจำรย์มินท์มันตำ  ศรีวรัตน์ธนกร   กรรมกำร 
คุณกฤษฎำ   ดำวกระจำย   กรรมกำร 
อำจำรย์รักษ์สิริ   แพงป้อง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที ่ 1.  จัดโต๊ะบรรยำยบนเวที พร้อมเก้ำอ้ี  
  2.  จัดโต๊ะลงทะเบียน 8 ตัว เก้ำอ้ี 16 ตัว บริเวณทำงเข้ำโรงพลศึกษำ ชั้น 4   
                อำคำรต้นแบบ ฉันทศึกษำ เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ 
 3.  จัดเก้ำอ้ีส ำหรับผู้ปกครอง ณ โรงพลศึกษำ ชั้น 4 อำคำรต้นแบบ ฉันทศึกษำ  
      เฉลิมพระเกียรติ  ศรีนครินทร์ 
 4.  จัดเตรียมสถำนที่ ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนผู้ปกครอง และเวท ีณ โรงพลศึกษำฯ 

 
 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

 อำจำรย์วำริน   ชมตะคุ    ประธำน กรรมกำร 
อำจำรย์มนัสนันท์  สระบัว    กรรมกำร  
อำจำรย์สลิลทิพย์   เสือกลิ่น    กรรมกำร 
คุณกฤษฎำ   ดำวกระจำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

                   /หน้ำที่... 
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  หน้าที ่ 1.  จัดท ำป้ำย “กำรปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
                                    วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกำยน 2561”  หน้ำโรงพลศึกษำ ชั้น 4 อำคำรต้นแบบ  
                                    ฉันทศึกษำ เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ 

 2.  จัดท ำป้ำยชื่อผู้อ ำนวยกำร วิทยำกรทุกท่ำน ป้ำยลงทะเบียน และห้องเรียน 
 3.  จัดเตรียมเครื่องเสียง ณ โรงพลศึกษำ ชั้น 4 อำคำรต้นแบบฯ และห้องประชุม ชั้น 6  
               อำคำรรวมใจสำธิต 40 ปี 

   4.  วิดีโอ แนะน ำโรงเรียนสำธิต มศว ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) และ ปทุมวัน 
   5.  บันทึกภำพและบันทึกเทปวิดีโอ 
 
 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสูจิบัตร 

อำจำรย์ทรำย   ศรีเงินยวง   ประธำนกรรมกำร 
  อำจำรย์พรเพ็ญ   ทองโท    กรรมกำร 

คุณสำยรุ้ง   อรรถวรรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ 1.  จัดเตรียมข้อมูลในกำรท ำสูจิบัตร 

   2.  พิมพ์และเข้ำเล่ม 
   3.  ส่งมอบให้ฝ่ำยลงทะเบียน 
 
 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 

อำจำรย์รักษ์สิริ   แพงป้อง    ประธำน กรรมกำร 
อำจำรย์ปิยพงษ์    พรมนนท์   กรรมกำร 
อำจำรย์เพ็ญศิริ   เสำฝั้น    กรรมกำร 
อำจำรย์ทิพยกมล  เหมำะสม   กรรมกำร 
อำจำรย์ลักษิกำ   จิตโรจนภำส   กรรมกำร 
อำจำรย์โกศล   เพ็ชรภักดี   กรรมกำร 
อำจำรย์ญำณิศำ   เนียมหอม   กรรมกำร 
อำจำรย์ภวัตส์   สังข์เผือก   กรรมกำร 
อำจำรย์อำรีรัตน์    มะตูม    กรรมกำร 
อำจำรย์วีรำพัชร์   นำมกูล    กรรมกำร 
อำจำรย์พุฒิพงษ์   ก ำลังเพ็ชร์   กรรมกำร 
อำจำรย์ทรำย   ศรีเงินยวง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที ่ 1.  จัดท ำรำยชื่อนักเรียนแต่ละห้องใส่แฟ้ม 
   2.  แจกเอกสำร  สูจิบัตรและใบประเมินผล 
   3.  เก็บรวบรวมใบประเมินผลคืนห้องวัดผล 

              /คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม...
   







 

 

 

ก าหนดการ 

“ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561” 
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 12.30 – 15.30 น. 

ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ 
....................................................................................................... 

12.30 – 13.00 น.  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ลงทะเบียน ณ  โรงพลศึกษำ ชั้น 4  อำคำรต้นแบบ  
ฉันทศึกษำ เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ 

13.00 – 13.15 น.  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต มศว ประสำนมิตร (ฝ่ำยประถม) กล่ำวต้อนรับ  
       และเปิดกำรปัจฉิมนิเทศ 

13.15 – 13.30 น.  กำรชี้แจงรำยละเอียดกำรศึกษำต่อของแต่ละโรงเรียน 

 กำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียน 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
13.30 – 14.15 น.  โรงเรียนสำธิต มศว ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหลักสูตรนำนำชำติ  
14.15 – 15.00 น.  โรงเรียนสำธิต มศว ปทุมวัน โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  

 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำโครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ภำคภำษำอังกฤษ (EOTS) 
15.00 – 15.30 น.  ซักถำมปัญหำ  
15.30 น.  ปิดกำรปัจฉิมนิเทศ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ก าหนดการ 

“ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561” 
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 12.30 – 15.30 น. 

ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ 
....................................................................................................... 

07.30 – 07.45 น. - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำห้องประชุมชั้น 6 อำคำรรวมใจสำธิต 40 
07.45 – 08.00 น. - พิธีกรกล่ำวต้อนรับ และเปิดกำรปัจฉิมนิเทศ 
08.00 – 08.30 น. - นักเรียนจำกโรงเรียนสำธิต มศว ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) ชี้แจงรำยละเอียด 

  กำรศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
08.30 – 09.00 น. - นักเรียนจำกโรงเรียนสำธิต มศว ปทุมวัน ชี้แจงรำยละเอียดกำรศึกษำต่อ 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
09.00 – 09.20 น. - ซักถำมปัญหำ 
09.25 น. - ปิดกำรปัจฉิมนิเทศ 
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