
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ที่ 80/ ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมคุณธรรมน ำชีวิต ระดับชั้น ม.2 
........................................................ 

  ด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ได้จัดกิจกรรมคุณธรรมน ำชีวิต  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565   ในวัน
พฤหัสบดีที่  2 มิถุนำยน  พ.ศ.  2565  ณ  โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม  อ ำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้ 
กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้                
 
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑.๑  นำงณัฐชำ   จันทร์ดำ  ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ       ประธำนคณะกรรมกำร 
๑.๒  นำงจินตนำ  จูมสีสิงห์          รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
๑.๓  นำยสุบิน              สุขเดช           รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร       กรรมกำร 
๑.๔  นำยปริญวัฒน์        ถมกระจ่ำง รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร       กรรมกำร 
๑.๕  นำยแกล้วปรำกำร   ฟักแก้ว           รองผู้อ ำนวยกำร                            กรรมกำร 
๑.๖  นำงอรุณ ี  ถมยำงกูร ครูเชี่ยวชำญ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที ่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้กำรสนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 
 
๒.คณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๒.๑  นำงอรุณี               ถมยำงกูร ครูเชี่ยวชำญ       ประธำนคณะกรรมกำร 

๒.๒  นำงสำวนพมำศ      ชัยวรกุล          ครูช ำนำญกำร                            กรรมกำร 
๒.๓  นำงนฤพร             ภกัด ี             ครชู ำนำญกำร                              กรรมกำร 
๒.๔  นำยปิยะณัฐ          ปญัญำรักษ์       คร ู                                       กรรมกำร 
๒.๕  นำงสำวดลรญำ      ไชยขำล           คร ู  กรรมกำร 
๒.๖  นำงสำวกรกนก      เนตรสว่ำง        คร ู กรรมกำร 
๒.๗  นำงสิริกำนต ์         มำยิ้ม             คร ู         กรรมกำร 
๒.๘  นำยซำรำวรรณ์      พุทธรักษ์ คร ู         กรรมกำร 
๒.๙  นำยธนำคำร          มีสุข            คร ู         กรรมกำร 
๒.๑๐  นำงสำวปทุมวดี    ทองชิต            คร ู   กรรมกำร 
๒.๑๑  นำงสำวรัตติยำ     โลแพทย์ คร ู                  กรรมกำร 
๒.๑๒  นำยพงศกรณ์       พูลชัยวัฒนะ     ครูผู้ชว่ย                                   กรรมกำร 
๒.๑3  นำงสำวจันทร์จิรำ  บุสุวะ     ครูผู้ช่วย         กรรมกำร 
๒.๑4  นำงสำวรัตนมณี  ศุภจริยำพงศ ์   ครอัูตรำจ้ำง        กรรมกำร 
๒.๑5  นำยสิปปวิชญ์       ฤทธิมนตรี       นักศึกษำฝึกสอน                        กรรมกำร 
๒.๑6  นำงสำวกันต์ฤทัย   ศิลำรักษ์         ครูผู้ชว่ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้าที ่ 1.  ประชุมวำงแผนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
3. จัดท ำเอกสำรและรับรำยงำนตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ 
4. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

๓.๑  นำงสำวดลรญำ ไชยขำล           คร ู                    ประธำนคณะกรรมกำร 
๓.๒  นำยธนำคำร มีสุข           คร ู                       กรรมกำร 
๓.๓  นำงสำวกรกนก      เนตรสว่ำง        คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที ่ ๑.  จัดท ำเอกสำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม  หนังสือนิมนต์พระวิทยำกร  หนังสือขออนุญำตผู้ปกครอง    

  หนังสือขอบคุณ  ค ำสั่ง  และก ำหนดกำร 
  2.  จัดพิมพ์เกียรติบัตรมอบแด่พระวิทยำกร  และนักเรียนที่เช้ำรับกำรอบรม 

 3.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
4.๑  นำงอรุณี    ถมยำงกูร         ครูเชี่ยวชำญ            ประธำนคณะกรรมกำร 
4.๒  นำยธนำคำร มีสุข           คร ู    กรรมกำร 
4.3  นำยพงศกรณ์        พูลชัยวัฒนะ ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
4.4  นำงสำวกรกนก เนตรสว่ำง คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที ่1.  ด ำเนินพิธีกำรตำมข้ันตอนทำงพระพุทธศำสนำ 
           2.  จัดเตรียมพำน  ค ำกล่ำวรำยงำน  และค ำกล่ำวเปิด-ปิดงำน 
           3.  เป็นพธิีกรด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 

4.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  
๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่

๕.๑  นำงอรุณ ี    ถมยำงกูร ครูเชี่ยวชำญ    ประธำนคณะกรรมกำร 
5.2  นำยธนำคำร มีสุข  คร ู    กรรมกำร 
๕.3  นำยปิยะณัฐ ปัญญำรักษ์ คร ู    กรรมกำร 
๕.4  นำงสำวดลรญำ      ไชยขำล           คร ู    กรรมกำร 
๕.5  นำยพงศกรณ ์       พูลชัยวัฒนะ ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
5.6  นำยสิปปวชิญ์       ฤทธิมนตรี       นักศึกษำฝึกสอน   กรรมกำร 
๕.7  นำยซำรำวรรณ ์ พุทธรักษ์ คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่ 1.  จัดเตรียมหอประชุมอ่ิมเอิบเพ่ือจัดกิจกรรมคุณธรรมน ำชีวิต  ให้เรียบร้อย สะอำด  สวยงำม  พร้อมที่จะ    
                ด ำเนินกิจกรรม 
           2.  จัดท ำป้ำย “คุณธรรมน ำชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม  อ ำเภอสัตหีบ    
                จังหวัดชลบุร ี
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           3.  จัดท ำโต๊ะหมู่บูชำ  พร้อมเครื่องสักกำระประกอบพิธีเปิด-ปิด 
           4.  จัดเตรียมเก้ำอ้ีส ำหรับครู  ชุดรับแขก  และแท่นประธำนพูดบนเวที 
           5.  จัดโต๊ะ เก้ำอ้ี ส ำหรับนักเรียนรำยงำนตัว บริเวณด้ำนหน้ำหอประชุมอ่ิมเอิบ 
  6.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายแสง  เสียง  และบันทึกภาพ 
  6.๑  นำงสำวสุชำวด ี มณีวรรณ์ คร ู    ประธำนคณะกรรมกำร 
 6.๒  นำยปิยะณัฐ ปัญญำรักษ์ คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6.๓  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 และ 6/6 จ ำนวน 4 คน 
 
มีหน้าที่ ๑.  จัดติดตั้งเครื่องขยำยเสียงและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในพิธีเปิด  ณ  
      หอประชุมอ่ิมเอิบโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม  ต ำบลนำจอมเทียน  อ ำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

๒.  บันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม  ตกแต่งและจัดเรียงรูปภำพให้สวยงำมส่งให้ฝ่ำยประเมินผลเพื่อ 
     สรุปรำยงำนเสนอฝ่ำยบริหำร             

 ๒.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 7.๑  นำงจินตนำ  จมูสีสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนคณะกรรมกำร 

7.๒  นำงอทิตยำ  หิรัญวงศ ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
7.๓  นำงวัฒนประภำ เจริญศร  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
7.4  นำงสำวกันต์ฤทัย    ศิลำรักษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
7.5  นำงสำวสุกัญญำ ต้นไทร  คร ู    กรรมกำร 
7.6  นำงสำวกรกนก เนตรสว่ำง คร ู    กรรมกำร 
7.7  นำงสำวสุรินทร์พร ดินวงศ ์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 
มีหน้าที่ ๑.  ด ำเนินกำรเบิก – จ่ำย เงินค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม 

๒.  งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๘.๑  นำงสำวนพมำศ ชัยวรกุล  ครูช ำนำญกำร   ประธำนคณะกรรมกำร 

๘.2  นำงสำวปทุมวดี    ทองชิต            คร ู    กรรมกำร 
๘.3  นำงสำวจันทร์จิรำ  บุสุวะ     ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๘.4  นำงสำวรัตนมณี ศุภจริยำพงศ์    ครอัูตรำจ้ำง   กรรมกำร 
8.5  นำยสิปปวิชญ์       ฤทธิมนตรี       นักศึกษำฝึกสอน   กรรมกำร 
๘.6  นำงสำวดลรญำ      ไชยขำล           คร ู     กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 
มีหน้าที่ ๑.  จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับนักเรียน และครู 
 2.  เตรียมน้ ำ  ปัจจัยและดอกไม้  ธูป  เทียน  ถวำยพระ 

3.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 

9.๑  นำงอรุณ ี  ถมยำงกูร ครูเชี่ยวชำญ   ประธำนคณะกรรมกำร 
9.๒  นำงสำวปทุมวด ี ทองชิต  คร ู    กรรมกำร 
9.๓  นำงสำวกันต์ฤทัย    ศิลำรักษ์ ครผูู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
มีหน้าที่ ๑. ประสำนงำนกับพระวิทยำกร  วัดมำบตำพุด  จังหวัดระยอง 

๒. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 10.๑  นำงอรุณ ี  ถมยำงกูร ครูเชี่ยวชำญ   ประธำนคณะกรรมกำร 
 10.๒  นำงสำวปทุมวด ี ทองชิต  คร ู    กรรมกำร 
 10.๓  นำงสำวดลรญำ ไชยขำล  คร ู    กรรมกำร 

10.๔  นำงสำวรัตติยำ     โลแพทย์ คร ู    กรรมกำร 
 10.๕  นำยธนำคำร มีสุข  คร ู    กรรมกำร 
 10.๖  นำงสิริกำนต ์      มำยิ้ม            คร ู             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที ่1.  จัดท ำแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
           2.  รวบรวมข้อมูลและสรุปผลกำรประเมินกิจกรรม คุณธรรมน ำชีวิต ระดับชั้น ม.2 
           3.  จัดท ำรูปเล่มเสนอฝ่ำยบริหำร 
           4.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดผลดีต่อนักเรียน
และทำงรำชกำรสืบไป 
 

                สั่ง ณ วันที่  23  พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
                                                   

                                                          
           (นำงณัฐชำ จันทร์ดำ) 

                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
 
 
 
 
 

 

 

 


