
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 
ท่ี ๗๓/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
(เลือกต้ังคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ประจ ำปี ๒๕๖๑) 

 
 
 ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน                     
ให้ตระหนักและเรียนรู้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไต ย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                       
ในระดับพื้นฐานท่ีนักเรียนมี ส่วนร่วม ไ ด้รู้ จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองในหน้าท่ีของการเป็นพลเมือง               
โดยก าหนดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน และผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภานักเรียน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล                     
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ                    
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ 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.  นายณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.  นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินงาน ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

/๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์   
 



~ ๒ ~ 

๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางอรกานต์  เพ็งขันธ ์  ครู  คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวณัฐปภัสร์  สกุลพัฒน์รดา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๓.  นางสาวชลธิชา  เอี่ยมโอภาส  ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและพรรคต่างๆ อธิบายล าดับข้ันตอน และดูแล 
  การด าเนินกิจกรรม และจัดท าเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับนักเรียน 
 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่ วัสดุ-อุปกรณ์ และบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางฉวีวรรณ  ศรีพระราม ครู  คศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายณัฏฐนนท์  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)  จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะส าหรับวางหีบบัตร โต๊ะกรรมการ เก้าอี้ส าหรับคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง  
  ๒)  จัดหาหีบบัตรส าหรับใช้ในการเลือกตั้ง พร้อมบัตรลงคะแนน และปากกาส าหรับใช้ในการกาบัตรเลือกตั้ง 
  ๓)  จัดท าป้ายติดประกาศผลคะแนน 
  ๔)  ติดต้ังเครื่องเสียง ไมโครโฟน ส าหรับใช้งานให้เพียงพอ 
  ๕)  บันทึกภาพขณะด าเนินกิจกรรม จนแล้วเสร็จการประกาศผลคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำหน่วยเลือกต้ัง  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางพิทยา  บุญยืน  ครู  คศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวชลธิชา  เอี่ยมโอภาส ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๓.  นางสาวสุทธิดา  เกตนอก ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๔.  นางสาวณภัทร  ขันการไร่ ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๕.  นางสาวศันศนีย์  อิชยะพงศ์ ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๖.  นางสาวเปรมฤดี  เต้หนองเป็ด ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๗.  นางสาวก าไลนิล  ป้อมทอง ครู  คศ.๑ กรรมการ 

/๘.  นางสาวณัฐปภัสร์  สกุลพัฒน์รดา 

ผังคูหำเลือกต้ัง 
หน้าเวที 

 
คูหำลงคะแนน 

โต๊ะกรรมกำร 

หีบบัตร ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
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 ๘.  นางสาวณัฐปภัสร์  สกุลพัฒน์รดา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๙.  นางสาวอุไรพร กองเจริญ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๐.  นางกัณฐิกา  ไทยเกษม  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๑๑.  ท่ีปรึกษาสภานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ๑.  ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาบรรยากาศในการเลือกต้ังให้เป็นไปด้วยความสุจริต  
  ๒.  นับคะแนน ประกาศคะแนน สรุปผลการเลือกตั้ง และร่วมวินิจฉัยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งการเลือกตั้ง 
  ๓.  น าผลการเลือกตั้งรายงานต่อประธานกรรมการ 
 
๖.  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 ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๓๐  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายประภาส  กรุดพันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 

 
 



การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

(เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๑) 

วันพธุ ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 

 
 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๑๐ น.  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

 

หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 

ตัวอย่ำงบัตรเลือกต้ัง 
     ด้านหน้า               ด้านหลัง 
 
 
 

  

บัตรลงคะแนน 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

ประจ าปี 2561 

 

ให้ท าเครื่องหมาย x ในช่องที่เลือกเพียงหมายเลขเดียว 

 

หมายเลข ชื่อพรรค ช่องท าเครื่องหมาย 

1   

2   

3   

4   

หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กาท่ีช่องนี้ >  


