
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๖๓ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการเขาคายพุทธบุตรและคายยุวชนคนคุณธรรม 

ภายใตโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันนี้เปนท่ียอมรับกันวามีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศ ดานเทคโนโลยี  

จนกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงหลายดาน ประชาชนสวนใหญไดรับความสะดวกสบายทางวัตถุมากข้ึน ขณะเดียวกัน

ความเส่ือมทางจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากข้ึนจนนาวิตก ดังนั้น เพื่อใหเยาวชนเติบโตดวยคุณภาพและเต็มเปยมดวย

คุณธรรม ใหรูจักการควบคุมตนเอง รูจักลด ละ เลิก ส่ิงท่ีไมดีงาม มุงประพฤติแตส่ิงทีดีงาม รูจักหนาท่ีตนเอง         

นำหลักธรรมมาใชเปนแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได โรงเรียนบานบางจาก ไดเขารวมโครงการโรงเรียน      

วิถีพุทธ จึงจัดใหมีการเขาคายพุทธบุตรและคายยุวชนคนคุณธรรม เพื่ออบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ใหกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ 

ในระหวางวันท่ี ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก 

 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงอาศัยอำนาจ

ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการ

เขาคายพุทธบุตรและคายยุวชนคนคุณธรรม ภายใตโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   กำกับ ติดตาม ใหคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 

 

 



[๒] 
 

 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๕ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๐ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประชุม วางแผน ดำเนินการอยางตอเนื่อง ใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 

กิน อยู ดู ฟง (ภาวะนา ๔ วิถีพุทธ) มีคุณภาพท่ีดีตามหลักไตรสิกขา รูจักการลด ละ เลิก อบายมุข เนนการแกปญหา 

โดยใชหลักธรรม (อริยสัจ ๔) ตลอดจน จัดบูรณาการการเรียนรูเขากับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ใหผูเรียนไดเกิด

ความรูแบบองครวมและพัฒนาตนอยูเสมอ  
 

๓. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี และจัดเตรียมอุปกรณ ประกอบดวย 

๓.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๓.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 



[๓] 
 

๓.๑๗ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงอนุบาล   กรรมการ 

๓.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๓.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๓.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

  ๓.๒๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดสถานท่ีบริเวณอบรม ลานอเนกประสงค ประกอบดวยชุดโตะหมูบูชา ๑ ชุด จัดโตะรับแขก

สำหรับพระวิทยากร จำนวน ๔ รูป จัดเกาอี้ครูดานขาง จำนวน ๒๐ ตัว จัดต้ังโปรเจคเตอร พรอมเครื่องฉาย          

จัดโพรเด้ียมหนาเวที ตกแตงสถานท่ี ประดับเวที ปายไวนิลกิจกรรม ใหครบถวนสมบูรณ และสวยงาม พรอมเครื่อง

ขยายเสียง และดูแลความเรียบรอยสถานท่ีอบรม 
 

๔. คณะกรรมการฝายดูแลความเรียบรอยตลอดการอบรม ประกอบดวย 

๔.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๕ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๗ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๘ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑๐ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ควบคุมดูแลความเรียบรอยของนักเรียนตลอดการอบรม ใหอยูในความสงบ เรียบรอย 
 

๕. คณะกรรมการฝายอาหาร ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๕.๓ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๔ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดอาหารเพลสำหรับพระวิทยากร และอาหารวางสำหรับนักเรียน 
 
 
 
 
 



[๔] 
 

๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ พิธีการ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

๖.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  เปนพิธีกร ประชาสัมพันธกิจกรรม เตรียมเอกสารกลาวเปดของผูอำนวยการโรงเรียน          

และคำกลาวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  
 

๗. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบดวย 

๗.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๓ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๗.๔ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามลำดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายกำหนดการ  
 

๘. คณะกรรมการฝายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๘.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 

๘.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานตอผูอำนวยการ

โรงเรียน  

 
ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และประโยชน

สูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อหา

แนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                                                  ส่ัง ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

              ลงช่ือ 

                   (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                         ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 
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กำหนดการ 

กิจกรรมการเขาคายพุทธบุตรและคายยุวชนคนคุณธรรม 

ภายใตโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

วันศุกรท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา  ๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.    พิธีเปด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนตเจริญภาวนา  

                               กลาวรายงาน กลาวเปด มอบตัวนักเรียนใหพระวทิยากร  

เวลา  ๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น.   ระเบียบของการเขาคาย  

เวลา ๑๐.๓๐ -๑๐.๔๕ น.  พักรับทานอาหารวาง 

เวลา ๑๐.๔๕ -๑๑.๓๐ น.  คุณธรรม สพฐ. ความรับผิดชอบ, ความพอเพียง  

เวลา ๑๑.๓๐ -๑๒.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๒.๓๐ -๑๔.๓๐ น.  คุณธรรม สพฐ. อุดมการณคุณธรรม 

เวลา ๑๔.๓๐ -๑๔.๔๕ น.  พักรับทานอาหารวาง 

เวลา ๑๔.๔๕ -๑๕.๔๕ น.  คุณธรรม สพฐ. ความกตัญู ไหวพระสวดมนต กลับบาน 

 

วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา  ๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.    พิธีเปด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนตเจริญภาวนา  

เวลา  ๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น.   คุณธรรม สพฐ. ความซื่อสัตย  

เวลา ๑๐.๓๐ -๑๐.๔๕ น.  พักรับทานอาหารวาง 

เวลา ๑๐.๔๕ -๑๑.๓๐ น.  การเขียนโครงงานคุณธรรม  

เวลา ๑๑.๓๐ -๑๒.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๒.๓๐ -๑๔.๓๐ น.  แบงกลุม ลงมือปฏิบัติเขียนโครงงาน 

เวลา ๑๔.๓๐ -๑๔.๔๕ น.  พักรับทานอาหารวาง 

เวลา ๑๔.๔๕ -๑๕.๔๕ น.  นำเสนอโครงงานคุณธรรม  ปดโครงการ 

 

หมายเหตุ     - กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 พระวิทยากรท่ีใหอบรม 

- พระครูใบฎีกาสุวินท สุวิชาโน ดร.(สอนเล็ก) เจาอาวาสวัดบางกอบัว 

- พระครูสังฆรักษวีระพร จนฺทวโร ผูชวยเจาอาวาสวัดบางน้ำผ้ึงนอก 

 



[๖] 
 

 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการเขาคายพุทธบุตรและคายยุวชนคนคุณธรรม 

ภายใตโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๖๓ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครู คศ.๑  

๑๙ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง  

๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  



[๗] 
 

 


