
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๘๐ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเข้ำค่ำยพุทธบุตร 
ภำยใต้โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ 

ภำคเรียนท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นท่ียอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
จนก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ความเส่ือมทางจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน่าวิตก ดังนั้น เพื่อให้ เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วย
คุณธรรม ให้รู้ จักการควบคุมตนเอง รู้จักลด ละ เลิก ส่ิงท่ีไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่ส่ิงทีดีงาม รู้ จักหน้าท่ีตนเอง         
น าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้ โรงเรียนบ้านบางจากได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
จึงจัดให้มีการเข้าค่ายอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านบางจาก ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ ในระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านบางจาก 

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

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ       กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง    ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 

 



  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๘ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๙ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย-์ คณิต สพป.สป.เขต ๑    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

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

๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองกรรมการ 

  ๓.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๓.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๓.๗ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓.๘ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย-์ คณิต สพป.สป.เขต ๑    กรรมการ 
๓.๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

  ๓.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดสถานท่ีบริเวณอบรม ลานอเนกประสงค์ ประกอบด้วยชุดโต๊ะหมู่บูชา ๑ ชุด จัดโต๊ะรับแขก
ส าหรับพระวิทยากร จ านวน ๔ รูป จัดเก้าอี้ครูด้านข้าง จ านวน ๓๐ ตัว จัดต้ังโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย          
จัดโพรเด้ียมหน้าเวที ตกแต่งสถานท่ี ประดับเวที ป้ายไวนิลกิจกรรม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสวยงาม พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง และดูแลความเรียบร้อยสถานท่ีอบรม 

 
๔. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 

๔.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 

 ๔.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 



มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิดของผู้อ านวยการโรงเรียน          
และค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  

 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร ประกอบด้วย 

๕.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๕.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๕.๕ นางปิยภร  โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๖ นางสุรินพร พานิชย์  ช่างสี ๓    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดอาหารเพลส าหรับพระวิทยากร และอาหารว่างส าหรับนักเรียน 
 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อยตลอดกำรอบรม ประกอบด้วย 

๖.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๖.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๖.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๖.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย-์ คณิต สพป.สป.เขต ๑    กรรมการ 
๖.๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนตลอดการอบรม ให้อยู่ในความสงบ เรียบร้อย 
 
๗. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๗.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๗.๕ นางปิยภร  โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการตลอดการด าเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วน  
 



๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๘.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.๖ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน  
 

ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น วิริยะ อุสาหะ             
ใช้หลักธรรม (อิทธิบาท ๔) และ (พรหมวิหาร ๔) เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธให้จงได้ อย่าให้เกิดความ
เสียหายใดๆ ต่อส่วนรวมและทางราชการเป็นอันขาด และบังเกิดผลดีต่อทางราชการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
หากมีปัญหาขดัข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒   

 
              ลงช่ือ 
                   (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเข้ำค่ำยพุทธบุตร 

ภำยใต้โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ 
ภำคเรียนท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๘๐ / ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๗ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๑ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๒ นางสาวจุไรรัตน ์ สาลี ครูวิทย์ - คณิต สพป.สป.เขต ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


