
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 
ท่ี ๕๔/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
เนื่องในเทศกำลวันวิสำขบูชำ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

 
 
 ตามท่ีโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ก าหนดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญในฐานะท่ีพระพุทธเจ้า              
ทรงตรัสรู้อริยสัจส าเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นจุดก าเนิดแห่ง
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักค าสอนอันประเสริฐ ส่งเสริมให้มวลมนุษย์อยู่อย่างสันติสุข โดยการปลูกฝังเยาวชนให้
เป็นชาวพุทธท่ีดีตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า ดังนั้นโรงเรียนได้ก าหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม
นักเรียนให้ตระหนักในการน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้  
 เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์                      
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ                    
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายประภาส  กรุดพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางฉวีวรรณ  ศรีพระราม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป   กรรมการ 
 ๓.  นางพิทยา  บุญยืน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 ๔.  นางธัญลักษณ์  นวลศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๕.  นางอรกานต์  เพ็งขันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางอรกานต์  เพ็งขันธ ์ ครู  คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางฉวีวรรณ  ศรีพระราม ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๓.  นางธัญลักษณ์  นวลศรี ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๔.  นางพิทยา  บุญยืน  ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๕.  นางสาวชลธิชา  เอี่ยมโอภาส ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๖.  นายณัฎฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.  นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินงาน ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

/๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝ่ำยพิธีกำรและพธิีกรในกำรด ำเนินกิจกรรม 



~ ๒ ~ 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรในกำรด ำเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางอรกานต์  เพ็งขันธ ์  ครู  คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวณัฐปภัสร์  สกุลพัฒน์รดา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๓.  นายณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมตัวแทนนักเรียนในการประกอบพิธี และล าดับข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม 
 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ และประสำนงำน  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางอรกานต์  เพ็งขันธ ์ ครู  คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางฉวีวรรณ  ศรีพระราม ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๓.  นางสาวชลธิชา  เอี่ยมโอภาส ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๔.  นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.  นายณัฎฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้คณะครู นักเรียน และชุมชนทราบ และติดต่อประสานงานกับทางวัดใหม่           
ในการด าเนินกิจกรรม 
 
๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่ เคร่ืองเสียง และบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางฉวีวรรณ  ศรีพระราม ครู  คศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายณัฎฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๓.  นายวีระศักดิ์  อินทร์มา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๔.  นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๕.  นายธิติ  สอนโกษา  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.  นายสุชาติ  มะณีวัน  ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ๑.  จัดเตรียมโต๊ะส าหรับวางดอกไม้ธูปเทียน บริเวณด้านหน้าอาคาร ๒ เพื่อวางดอกไม้ ธูปเทียน          
ในวันจันทร์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดใหม่ 
 ๒.  ติดต้ังเครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอย) ส าหรับใช้งานให้เพียงพอ  
 ๓.  บันทึกภาพขณะด าเนินกิจกรรม โดยมีสถานท่ีคือ บริเวณหน้าอาคาร ๒, บริเวณโดยรอบอุโบสถขณะ
เวียนเทียน และห้องพัฒนาศักยภาพ (ช่วงแข่งขันตอบปัญหาฯ ในเวลา ๑๒.๐๐ น.) ตามความเหมาะสม 
 
๖.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมเวียนเทียน  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางฉวีวรรณ  ศรีพระราม  ครู  คศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางธัญลักษณ์  นวลศรี  ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๓.  นางพิทยา  บุญยืน   ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๔.  นางอรกานต์  เพ็งขันธ ์  ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๕.  นางสาวชลธิชา  เอี่ยมโอภาส  ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๖.  นางพวงผกา  สุขละไม  ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๗.  นางสาวสุทธิดา  เกตนอก  ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๘.  นางสาวณภัทร  ขันการไร่  ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๙.  นางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์  ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๐.  นางสาวเปรมฤดี  เต้หนองเป็ด ครู  คศ.๑ กรรมการ 

 /๑๑.  นางสาวก าไลนิล  ป้อมทอง  ครู  คศ.๑ 



~ ๓ ~ 

 ๑๑.  นางสาวก าไลนิล  ป้อมทอง  ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๒.  นายณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๓.  นางสาวณัฐปภัสร์  สกุลพัฒน์รดา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๔.  นายวีระศักดิ์  อินทร์มา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๕.  นางสาวอุไรพร กองเจริญ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๖.  นายประพฤติ  ศีลพิพัฒน์   ครูผู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
 ๑๗.  นายธิติ  สอนโกษา   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๑๘.  นางกัณฐิกา  ไทยเกษม  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๑๙.  นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐.  นายสุชาติ  มะณีวัน   ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ดูแลนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมเวียนเทียน ให้เป็นไปด้วยความสงบ ส ารวมและเรียบร้อย 
 
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางอรกานต์  เพ็งขันธ ์ ครู  คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๓.  นายณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดหาดอกไม้ ธูปเทียน วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมส าหรับใช้ในวันจันทร์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันตอบปัญหำ  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวก าไลนิล  ป้อมทอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓.  นางสาวสุทธิดา  เกตุนอก ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๔.  นายธิติ  สอนโกษา  พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕.  นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ในวันจันทร์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. 
ณ ห้องพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อาคาร ๒ ช้ัน ๒ และส่งผลการแข่งขันไปท่ีฝ่ายจัดท าวุฒิบัตรหลังเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำวุฒิบัตร ประกอบด้วย 
 ๑.  นายณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวชลธิชา  เอี่ยมโอภาส ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓.  นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการจัดพิมพ์วุฒิบัตรตามรายการผลการแข่งขันตอบปัญหา และน าเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
 
๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย 
 ๑.  นางธัญลักษณ์  นวลศรี  ครู  คศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางพวงผกา  สุขละไม  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓.  นางสาวเปรมฤดี  เต้หนองเป็ด  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๔.  นางสาวณัฐปภัสร์  สกุลพัฒน์รดา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมตามระเบียบ 

/๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำน 



~ ๔ ~ 

๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 ๑.  นางอรกานต์  เพ็งขันธ ์ ครู  คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๓.  นายณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยและ
เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๔  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายประภาส  กรุดพันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 

 
 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
เนื่องในเทศกำลวันวิสำขบูชำ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 

 
 

เวลา ๐๗.๕๐ - ๐๘.๓๐ น.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เวียนเทียนรอบอุโบสถวัดใหม่ 
เวลา ๑๐.๑๐ - ๑๑.๕๐ น.  ขึ้นชั้นเรียนตามปกติ 
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  ตัวแทนนักเรียนประจ าห้อง เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันวิสาขบูชา 
         (ห้องพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๒) 
 
หมำยเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 


