
 
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

ที ่ ๘๓ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

ภำคเรียนที่ ๑  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยาคม ก าหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์        
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ   
อันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้ เกิดประสิทธิผลต่อไป  และเพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวด าเนินไป                
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าทีอ่ านวยการ ประสานงาน ให้ค าปรึกษา เสนอแนะวางแผนในการ 
ด าเนินกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

  ๑.๑ นายเสกสันต์     ทองม่วง            ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นางนงลักษณ์    พรหมหิตร         รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นายวิโรจน ์      ดอนทิพย์ไพร      รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
    ๑.๔ นายสุนทร        มนตรี            ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๑.๕ นายศักดิ์ศรี      กลัดปรี            ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
    ๑.๖ นางประนอม    วิชัยดิษฐ์            หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
    ๑.๗ นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว          หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
    ๑.๘ นางวรนุช         ทองเพชร          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
    ๑.๙ นางพัชราภรณ์   วรบตุร             หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป            กรรมการ 
    ๑.๑๐ นางกาญจนา    จันทร์บุญนาค    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                  กรรมการ 
    ๑.๑๑ นางสาวอัชราภา  กนิซง            หวัหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๑๒ นายอาทิตย์     ตันติวงศ์           ผู้ชว่ยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑.๑๓ นายสุขสรรค์    ทัดทอง            ผูช้่วยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าทีว่างแผน จัดท าตารางเวรครูอบรมแก่นักเรียนชั่วโมงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 
และจัดท าแบบบันทึกการอบรม ประกอบด้วย 

๒.๑  นายวโิรจน์        ดอนทิพย์ไพร     รองผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
๒.๒   นายก้องเกียรติ    กล่อมแก้ว        หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นางมัณฑนา      ศรีค าภา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔  นางอุษา      คล้ายลักษณ์ ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

     ๒.๕  นายอาทิตย์ ตันติวงศ์ ครชู านาญการ  กรรมการ 
๒.๖  นางสาวพัชรี      เกิดด ี ครูช านาญการ  กรรมการ 
๒.๗  นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๒.๘  นายทัศนัยน์    ทึงข า ครูช านาญการ  กรรมการ 
๒.๙  นางสาวอัชราภา กินซง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  มีหน้าทีจ่ัดสถานทีแ่ละจัดเก้าอ้ีส าหรับครูและบุคลากร ประกอบด้วย 
๓.๑  นายอาทิตย์ ตันติวงศ์ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายเอกชัย สุริเย ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓   นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๓.๔  นายชุติพนธ์     ไชยเวช ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๕  นางสาวจุฑามณี คชสาร ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๖  นายพิเชฐ พรมอ้าย พนักงานราชการ   กรรมการ 
๓.๗ นายยศวริศ      มานักฆ้อง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๘ นายจีรพันธ์      เนาวโชติ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๙ นายอโนทัย      เจริญยิ่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๐ นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน  กรรมการ 
๓.๑๑ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวอัชราภา กินซง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๓ นายสุขสรรค ์ ทัดทอง พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๔. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้นักเรียนในคำบเรียนคุณธรรมจริยธรรม มีหน้าที่ อบรมให้ความรู้    
ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน และบันทึกเรื่องที่ใช้ในการอบรมลงในสมุดแบบบันทึก 
 

 

กลุ่มที่ 
 

รำยช่ือครู 
 

 

หัวข้อ 

 

วันที่รับผิดชอบ 

๑ นายก้องเกียรติ   กล่อมแก้ว      (ประธานกรรมการ) 
นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล (รองประธานกรรมการ) 
นางวรนุช          ทองเพชร      (กรรมการ) 
นางลออ           เตียวตระกูล   (กรรมการ) 
นายอมรพันธุ์     ช่างน้อย        (กรรมการ) 
นางสาวพนิดา    ไชยโวหาร     (กรรมการ) 
นางทิพย์วรรณ    คงเนตร       (กรรมการ) 
นางสาวจุฑามณี  คชสาร         (กรรมการ) 
นางชมนภัส       จั่นฤทธิ์        (กรรมการ) 
นายศักดิ์ศรี       กลัดปรี         (กรรมการ) 
นายจีรพันธ์        เนาวโชต ิ     (กรรมการ) 
นางสาวณัฐวรรณ เล็กอุทัย     (กรรมการและเลขานุการ) 
 

- ความมีวินัย 

- ความรับผิดชอบ 

- ความสามัคคี 

- ความซื่อสัตย์ 

- ความเสียสละ 

- ความมีน้ าใจ 

- จิตอาสา ฯลฯ 

 

 

 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

   ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
   ๗ ตุลาคม   ๒๕๖๔ 
 

๒ นางธนภัทร        สร้อยเพ็ช    (ประธานกรรมการ) 
นางกรเกล้า       มนตรี          (รองประธานกรรมการ) 
นางมัณฑนา      ศรีค าภา       (กรรมการ) 
นางสาวพัชรี      เกิดดี          (กรรมการ)       
นางสอยดาว      สุทธ ิ            (กรรมการ) 
นายจิรวัฒน์      บุญโปร่ง       (กรรมการ) 
นางอรอุมา       บุญโปร่ง       (กรรมการ) 
นางสาวอัชราภา  กินซง          (กรรมการ) 
นายชุติพนธ์       ไชยเวช        (กรรมการ) 
นายศุภกร         จันทร์เพ็ญ    (กรรมการ) 
นายอโนทัย        เจริญยิ่ง       (กรรมการ) 
นางสาวกรรทิมา  ขัติยศ   (กรรมการและเลขานุการ) 
 

- ความมีวินัย 

- ความรับผิดชอบ 

- ความสามัคคี 

- ความซื่อสัตย์ 

- ความเสียสละ 

- ความมีน้ าใจ 

- จิตอาสา ฯลฯ 

 

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
   ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

   ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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 ๓ นายสุนทร          มนตรี        (ประธานกรรมการ) 

นางประนอม       วิชัยดิษฐ์    (รองประธานกรรมการ) 
นางพัชราภรณ์     วรบุตร      (กรรมการ) 
นางสาวดวงเดือน  ทองจีน      (กรรมการ) 
นางรติการ         การะเกตุ    (กรรมการ) 
นางอุทัยวรรณ    ภู่ประดิษฐ์   (กรรมการ) 
นางสาวเสาวนีย์  เรียนไธสง    (กรรมการ) 
นายพินิจ           วัฒนบุตร    (กรรมการ) 
นายทัศนัยน์       ทึงข า         (กรรมการ) 
นายสุขสรรค์         ทัดทอง    (กรรมการ) 
นางสาวอนุสรา    อยู่ศิริ       (กรรมการและเลขานุการ) 

- ความมีวินัย 

- ความรับผิดชอบ 

- ความสามัคคี 

- ความซื่อสัตย์ 

- ความเสียสละ 

- ความมีน้ าใจ 

- จิตอาสา ฯลฯ 

 

 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   

๔ นายเอกชัย        สุริเย            (ประธานกรรมการ) 
นางกาญจนา     จันทร์บุญนาค (รองประธานกรรมการ) 
นางอุษา           คล้ายลักษณ์  (กรรมการ) 
นางนันทนิจ       ดารายิ้มฤทธิ์  (กรรมการ) 
นางวีณา           ชินวงค์        (กรรมการ) 
นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์  (กรรมการ) 
นายปวีร์ปรัชญ์      ปู่ซึ้ง           (กรรมการ) 
นายกวินพงษ์        สว่างเกล้า   (กรรมการ) 
นายพิเชฐ             พรมอ้าย    (กรรมการ) 
นายยศวริศ          มานักฆ้อง   (กรรมการ) 
นางสาวเกษฎา      โยธิน       (กรรมการและเลขานุการ) 

- ความมีวินัย 

- ความรับผิดชอบ 

- ความสามัคคี 

- ความซื่อสัตย์ 

- ความเสียสละ 

- ความมีน้ าใจ 

- จิตอาสา ฯลฯ 

 

 ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕ นายอาทิตย์         ตันติวงศ์      (ประธานกรรมการ) 
นายเสนาะ          แก้วคุ้ม        (รองประธานกรรมการ) 
ว่าที่ ร.ต.สมพล     ศรีผึ้ง          (กรรมการ) 
นายพรอนันต์   ธนธรรมพิทักษ์   (กรรมการ) 
นางสาวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่   (กรรมการ) 
นางเสาวนีย์         ปรีชานนท์    (กรรมการ) 
นางสาวมลสิการ    ก๋าค า          (กรรมการ) 
นางสาวธราภรณ์    ศิร ิ            (กรรมการ) 
นางสาวรัตติกาล    ตันมิ่ง          (กรรมการ) 
นางเรืองไรสิริ       เศียรสมาน     (กรรมการ) 
นางสาวปรารถนา  พืชเนาวรัตน์ (กรรมการและเลขานุการ) 

- ความมีวินัย 

- ความรับผิดชอบ 

- ความสามัคคี 

- ความซื่อสัตย์ 

- ความเสียสละ 

- ความมีน้ าใจ 

- จิตอาสา ฯลฯ 

 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่เตรียมเครื่องเสียงและควบคุมเครื่องเสียงในโดม ประกอบด้วย 
๕.๑  นายเสนาะ แก้วคุ้ม ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๕.๒  นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
๕.๓  นายอมรพันธุ์     ช่างน้อย ครชู านาญการ   กรรมการ 
๕.๔  นายพิเชฐ พรมอ้าย พนักงานราชการ กรรมการ 
๕.๕  นายจิรวัฒน ์ บุญโปร่ง   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 

๖. คณะกรรมกำรประเมินผล มีหน้าทีอ่อกแบบสอบถามประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และความพึงพอใจ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลรายงานผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

๖.๑  นายอาทิตย์ ตันติวงศ์ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายสุขสรรค์      ทัดทอง พนักงานราชการ กรรมการ 

        ๖.๓  นางสาวอัชราภา กินซง คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
 

        ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อไป  

                           

             สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 
                                                           

                             
                             (นายเสกสันต์  ทองม่วง) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 

 
 
 


