
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๖๘/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเข้ำค่ำยพุทธบุตร 
ภำยใต้โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ ส ำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ 

ภำคเรียนท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน่าวิตก ดังนั้น เพื่อให้ เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วย
คุณธรรม ให้รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จักลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งทีดีงาม รู้จักหน้าที่ตนเอง         
น าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้ โรงเรียนบ้านบางจากได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
จึงจัดให้มีการเข้าค่ายอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านบางจาก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านบางจาก 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา 
๒๗ (๑) , (๓) มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ พระสมุห์ไชยวาลย ์ฐานทินฺโน วัดใหญ ่        ประธานฝ่ายสงฆ ์
๑.๒ พระมหาอาภากร อาภากโร วัดใหญ ่        รองประธานฝา่ยสงฆ ์
๑.๓ พระสมภาร ทีปธฺโม  วัดใหญ ่        กรรมการฝา่ยสงฆ ์
๑.๔ พระวิเชียร วชริปัญโญ วัดพระสมุทรเจดีย ์      กรรมการฝา่ยสงฆ ์
๑.๕ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานฝ่ายฆราวาส 
๑.๖ นางร าไพ บรรเริงศรี           ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
๑.๗ นายวศิิษฐ์ เป่ียมสวสัดิ์          กรรมการสถานศกึษา  กรรมการ 
๑.๘ นายรุ่งศักดิ ์สุนทรกติิ  กรรมการสถานศกึษา  กรรมการ 
๑.๙ นายพละ  เป่ียมสวสัดิ์          กรรมการสถานศกึษา  กรรมการ 
๑.๑๐ นางวิไล ศรีวรลักษณ ์ กรรมการสถานศกึษา  กรรมการ 
๑.๑๑ นางรัตนา อ าพันทอง กรรมการสถานศกึษา  กรรมการ 
๑.๑๒ นายอัฎฐวัฒน์ บรรเริงศร ี กรรมการสถานศกึษา  กรรมการ 
๑.๑๓ นายกมล สาจิ๋ว  กรรมการสถานศกึษา  กรรมการ 
๑.๑๔ นายอัมพร นันนวล            คร ูคศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๕ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง   คร ูคศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการด าเนินงาน ให้ความช่วยเหลือ และประสานงานอ านวยความ
สะดวกให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

 

 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูอัตราจา้ง      กรรมการ 
๒.๑๕ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๕ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประชุม วางแผน ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
กิน อยู่ ดู ฟัง (ภาวะนา ๔ วิถีพุทธ) มีคุณภาพที่ดีตามหลักไตรสิกขา รู้จักการลด ละ เลิก อบายมุข เน้นการแก้ปัญหา 
โดยใช้หลักธรรม (อริยสัจ ๔) ตลอดจน จัดบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เกิด
ความรู้แบบองค์รวมและพัฒนาตนอยู่เสมอ  
 

๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที ่ประกอบด้วย 
๓.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๖ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๓.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 



๓.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓.๑๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูอัตราจา้ง      กรรมการ 
๓.๑๖ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๘ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 

  ๓.๒๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดสถานที่บริเวณอบรม ลานอเนกประสงค์ ประกอบด้วยชุดโต๊ะหมู่บูชา ๑ ชุด จัดโต๊ะรับแขก
ส าหรับพระวิทยากร จ านวน ๔ รูป จัดเก้าอี้ครูด้านข้าง จ านวน ๓๐ ตัว จัดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย          
จัดโพรเดี้ยมหน้าเวที ตกแต่งสถานที่ ประดับเวที ป้ายไวนิลกิจกรรม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสวยงาม พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง และดูแลความเรียบร้อยสถานที่อบรม 

 
๔. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 

  ๔.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
 ๔.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิดของผู้อ านวยการโรงเรียน          
และค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  

 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๕.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๕.๕ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๖ นางสรุินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดอาหารเพลส าหรับพระวิทยากร และอาหารว่างส าหรับนักเรียน 
 
 



๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยดแูลควำมเรียบร้อยตลอดกำรอบรม ประกอบด้วย 
๖.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๖.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๖.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๖.๖ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๖.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๖.๑๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูอัตราจา้ง      กรรมการ 
๖.๑๕ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๖.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๖.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๖.๑๘ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการ 
๖.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๖.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๖.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๖.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๖.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๖.๒๔ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒๕ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนตลอดการอบรม ให้อยู่ในความสงบ เรียบร้อย 
 
๗. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๗.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๗.๕ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการตลอดการด าเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วน  
 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กิจกรรม ประกอบดว้ย 

  ๘.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 



๘.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๘.๕ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑             กรรมการ 

 ๘.๖ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๘.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน  
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น วิริยะ อุสาหะ             
ใช้หลักธรรม (อิทธิบาท ๔) และ (พรหมวิหาร ๔) เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธให้จงได้ อย่าให้เกิดความ
เสียหายใดๆ ต่อส่วนรวมและทางราชการเป็นอันขาด และบังเกิดผลดีต่อทางราชการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ 
                   (นายตร ีศตสงัวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


