
 
ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

ที ่๑๔๗/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในจังหวัดระยอง 

 (งำนสมัชชำนักเรียน)   
.......................................................................................................  

ด้วยโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ โดยงำนสมัชชำนักเรียนได้จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
ในจังหวัดระยอง  ให้สมำชิกสภำนักเรียนและครูที่ปรึกษำสภำนักเรียนจ ำนวน ๔๐ คน  ในวันอังคำรที่ ๑๐ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ สร้ำงควำมภูมิใจและ
กระตุ้นควำมรู้สึกนิยมในชำติ  ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่ำของมรดกทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ .ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  และ
มำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.๒๕๔๗  และ  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๓  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
              ๑.๑ นำยสันติ  มุกดำสนิท    ประธำนกรรมกำร 
      ๑.๒ นำยบุญส่ง  พุ่มบำน   รองประธำนกรรมกำร 

 ๑.๓ นำงสำวฉัตรกมล ใจช่วย  กรรมกำร 
 ๑.๔ นำงสำวเขมจิรัฏฐ ์ ภัทร์จโิรจน์กุล กรรมกำร 
 ๑.๕ นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๖ นำงสำวเพ็ญภัค  ใจด ี   ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน  ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑ นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๑.๒ นำยกฤษฎำ  นำหมื่น  รองประธำนกรรมกำร 
  ๒.๑.๓ นำงอรวรรณ นทีนำม  กรรมกำร 
  ๒.๑.๔ นำงสำวปัจฉิมำ  ศรีค ำเวียง  กรรมกำร 
  ๒.๑.๕ นำยอัษฎำวุธ  สมคิด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๒.๑.๖ นำงสำวโสภิตำ  ประสมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที ่   ๑. ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒. จัดท ำคู่มือศึกษำดูงำน เกียรติบัตร และแบบลงทะเบียน 

     ๓. จัดท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง และหนังสือขอบคุณวิทยำกร 



 ๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย  
  ๒.๒.๑ นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒.๒.๒ นำยโอฬำร  พำชื่น   กรรมกำร 

  ๒.๒.๓ นำยกฤษฎำ  นำหมื่น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่   ๑. ดูแลกำรจัดหำยำนพำหนะ และกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระเบียบ 
            ๒. ดูแลกำรเบิกจ่ำยตำมงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ เช่น ค่ำอำหำร  ค่ำเข้ำชมสถำนที่ศึกษำดูงำน 

 ๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน  ประกอบด้วย  
  ๒.๓.๑ นำยโอฬำร  พำชื่น   ประธำนกรรมกำร 

  ๒.๓.๒ นำยเอนก  จิณำรักษ์  กรรมกำร 

  ๒.๓.๓ นำยชัยพัฒน์  รำญรอน  กรรมกำร 

  ๒.๓.๔ นำงสำวอรวรรณ  นทนีำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่   ๑. ควบคุมดูแล เช็คชื่อนักเรียน  ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนทั้งไปและกลับ 
            ๒. ก ำกับเส้นทำงให้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 
            ๓. ให้ควำมรู้นักเรียนระหว่ำงกำรเดินทำง หรือกำรศึกษำดูงำน 

 ๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร  พยำบำล  อำหำรและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย  
  ๒.๔.๑ นำงสำวปัจฉิมำ  ศรีค ำเวียง  ประธำนกรรมกำร 

  ๒.๔.๒ นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม  กรรมกำร 

  ๒.๔.๓ นำงอรวรรณ  นทีนำม  กรรมกำร 

  ๒.๔.๔ นำงสำววรเนตร  อุทำวง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่   ๑. ดูแลอำหำรเช้ำ  กลำงวัน  น้ ำดื่มส ำหรับครูและนักเรียน 
            ๒. จัดเตรียมกระเป๋ำพยำบำล และดูแลนักเรียนเมื่อเจ็บป่วย 

 ๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม  ประกอบด้วย  
  ๒.๔.๑ นำยกฤษฎำ  นำหมื่น  ประธำนกรรมกำร 

  ๒.๔.๒ นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม  กรรมกำร 

  ๒.๔.๓ นำงสำวอมรำวดี  มำนะตระกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่    ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกภำพ  และเครื่องมือในกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว 
  ๒. บันทึกภำพถ่ำยดิจิตอลและวิดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม 

 ๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย  
  ๒.๔.๑ นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒.๔.๒ นำงสำวเพ็ญภัค  ใจด ี  กรรมกำร 

  ๒.๔.๓ นำยกฤษฎำ  นำหมื่น  กรรมกำร 

  ๒.๔.๔ นำงสำวแพรพัตรำ  ก้อนทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



หน้ำที ่   ๑. จัดท ำแบบประเมินผลในกำรไปทัศนศึกษำของนักเรียน 
  ๒. สรุปและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  

  ขอให้กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ 
เสียสละและสำมัคคี  เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

                สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
          

( นำยสันติ  มุกดำสนิท ) 

       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 


