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คาสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่ 129 / 2559
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
..........................................................................................................
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้ รับการกล่อมเกลา จากคาสอนของพระพุทธศาสนา
ตังแต่
้ ยคุ แรกของประวัติศาสตร์ ชาติไทย จนกล่าวได้ วา่ วิถีพทุ ธ คือ วิถีวฒ
ั นธรรมของชาวไทยส่วน
ใหญ่ จนมีความเป็ นเอกลักษณ์ที่ทวั่ โลกตระหนักและให้ การยอมรับพุทธธรรมหรื อพุทธศาสตร์ เป็ น
องค์ความรู้ที่มงุ่ เน้ นให้ ผ้ ศู กึ ษาเข้ าใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่แท้ จริง และฝึ กให้ ผ้ ศู กึ ษาสามารถ
ดาเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ตังแต่
้ ระดับการดาเนินชีวิตประจาวันของคนทัว่ ไป คือ การกิน อยู่
ดู ฟั ง จนถึงระดับการดาเนินชีวิตของนักบวชผู้มงุ่ มีชีวิตที่บริ สทุ ธิ์ และในทุกระดับยังผลให้ ผ้ ศู กึ ษา
เองมีความสุขพร้ อมๆ กับช่วยให้ คนรอบข้ างและสังคมมีความสุขพร้ อมกันไปด้ วยอย่างชัดเจน
ด้ วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชดั เจนในการศึกษา
พัฒนาผู้เรี ยนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้ สถานศึกษานาระบบ
ของพุทธธรรมมาประยุกต์จดั กับระบบการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาปั จจุบนั เพื่อพัฒนาเยาวชน
ไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติกาหนด ที่มีคณ
ุ สมบัตขิ องการเป็ นคนที่ดี
เก่ง มีความสุขอย่างแท้ จริง อันเป็ นเป้าหมายแท้ ของพุทธธรรมอยูแ่ ล้ วให้ มีความชัดเจนขึ ้น โดย
ผ่านการดาเนินงานของ “โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ” อันจะเป็ นตัวอย่างที่จะขยายผลสู่การพัฒนาในโรงเรี ยน
อื่น ๆ ในวงกว้ างโดยมีเกณฑ์ในการดาเนินงาน 5 ด้ าน 29 ประการ ดังนันเพื
้ ่อให้ การประเมิน
โรงเรี ยนวิถีพทุ ธดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยน จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี ้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ าที่ อานวยความสะดวก ให้ คาปรึกษาแนะนา
ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ ให้ กบั คณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ประกอบด้ วย
1. นายไพชยนต์ ศรี มว่ ง
ประธานกรรมการ
2. นายจารัส อรุณวิง
รองประธานกรรมการ
3. นายเอกวิทย์ มัง่ อะนะ
กรรมการ
4. นายวิชยั เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ

5. นายถวัลย์ จันทร์ ต้น
กรรมการ
6. นางสาวภคพร ศรี เดช
กรรมการ
7. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
8. นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
9. นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
10. นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
11 นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
12. นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
13. นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สขุ
กรรมการ
14. นายกฤษณะ อรัญสาร
กรรมการและเลขานุการ
15. นางกิตภิ า โสทะ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้ วย
1. นายวิชยั เหมือนสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2. นายมะโนชน์ จันทนา
กรรมการ
3. นางไส เยาวนิล
กรรมการ
4. นางนิภา สุภาลักษณ์
กรรมการ
5. นางอรทัย เจียมพล
กรรมการ
6. นายสุรชัย เดชอุ้ม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที จัดเก็บ ทาความสะอาด จัดโต๊ ะเก้ าอี ้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสถานที่ ใน
ห้ องโสตทรายเงิน
3. คณะกรรมการตกแต่ งสถานที่
1. นางศิวพร สุภาพพูล
ประธานกรรมการ
2. นางธนพรรณ ปรางโท้
กรรมการ
3. นางปิ ยพร แสนซื่อ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ จัดตกแต่งห้ องทรายเงินให้ พร้ อมรับการประเมินโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ในวันที่ 25
กรกฎาคม 2559
4. คณะกรรมการจัดเตรี ยมอาหาร
1. นางคนึงนิจ ชัยมี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิมาภรณ์ อุบตั ิ
กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา บุตรสาราญ
กรรมการ
4. นางสาวกนกพร อนันโต
กรรมการ
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5. นางสาวรุ่งรวี นนทะรี
กรรมการ
6. นายมาโนชญ์ พิมพ์น้อย
กรรมการ
7. นางไส เยาวนิล
กรรมการ
8. นางนิภา สุภาลักษณ์
กรรมการ
9. นางอรทัย เจียมพล
กรรมการ
มีหน้ าที่ จัดเตรี ยมและบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
สาหรับกรรมการประเมิน
5. คณะกรรมการต้ อนรับกรรมการประเมิน/ วางเอกสารกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
และนาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผลงานนักเรียน ในห้ องทรายเงิน
1. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา มาเลิศ
รองประธานกรรมการ
3. นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
4. นางกิตภิ า โสทะ
กรรมการ
5. นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
6. นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
7. นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
8. นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สขุ
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการจัดทาวีดีทันนแ และคณะกรรมการบันทึกาาพ
1. นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
ประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ ชัยมี
กรรมการ
3. นางนรินทร์ มิตรสินพันธ์
กรรมการ
4. นางสาวปาริชาด พันทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดทาวีดีทศั น์แนะนาโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ และบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
ตลอดการประเมิน
7. คณะกรรมการโสตทันนูปกรณแ
1. นายมานัด คาดา
ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร คงสิริ
กรรมการ
3. นายอัศวิน บารุงสรณ์
กรรมการ
4. นายปิ ยะลักษณ์ ยอดดี
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ าที่ จัดเตรี ยม ติดตังเครื
้ ่ องเสียงและอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ พร้ อมใช้ ในการประเมิน
8. คณะกรรมการรั บผิดชอบการจัดการเรี ยนรู้ และจัดกิจกรรม
1. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
2. นายสมศักดิ์ เกตุมี การจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์
3. นายมานัด คาดา
การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
4. นางกิตภิ า โสทะ
การจัดการเรี ยนการสอนพระพุทธศาสนา
5. นางศิวพร สุภาพพูล การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
6. นางธนพรรณ ปรางโท้ การจัดกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ
7. นางปิ ยะพร แสนซื่อ การจัดกิจกรรมมารยาทไทย
9. นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน การจัดกิจกรรมมัคนายกน้ อย
10. นางปภัสนันทร์ พึงยา การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
11. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต การจัดการเรี ยนการสอนนาฏศิลป์
12. นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์ การจัดการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์
13. นางคนึงนิจ ชัยมี การจัดกิจกรรม สอร.
14. นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์ การจัดกิจการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
15. นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน การจัดกิจกรรมรักการออม ธนาคารโรงเรี ยน
16. นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้ าง การจัดกิจกรรมห้ องสมุด
9. คณะกรรมการรับผิดชอบสวนเนรษฐกิจพอเพียง
1. นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
รับผิดชอบสวนสมุนไพร
2. นายปิ ยะลักษณ์ ยอดดี รับผิดชอบ สวนเศรษฐกิจพอเพียงการงาน
3. นางกฤษณา มาเลิศ รับผิดชอบ สวนเศรษฐกิจพอเพียงคณิตศาสตร์
4. นายจักรภัทร พูลเขตกิจ รับผิดชอบ สวนเศรษฐกิจพอเพียงพลศึกษา
5 นายเอกวิทย์ มัง่ อะนะ นายวิชยั เหมือนสุวรรณ์ นายสุรชัย เดชอุ้ม
รับผิดชอบ บริเวณโรงเรี ยน ห้ องน ้า โรงอาหาร
6. นายถวัลย์ จันทร์ ต้น รับผิดชอบ ความประพฤตินกั เรี ยน
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10. กรรมการรับผิดชอบนาคณะกรรมไปชมกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้
1. นายธันวา ม่วงเลี ้ยง
2. นายลิขิต ศิลาเงิน
3. คณะกรรมการนักเรี ยน
11. กรรมการรับผิดชอบนาคณะกรรมการไปชมสวนเนรษฐกิจพอเพียง
1. นายทองคูณ เพี ้ยมูล
2. นายวิสทุ ธิ์ วงศ์วิลาศ
3. คณะกรรมการนักเรี ยน
12. ผู้รับผิดชอบรวบรวมสรุ ปกิจกรรม
น.ส.นภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
ทังนี
้ ้ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้
ประโยชน์ตอ่ ทางราชการ
สัง่ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายกฤษณะ อรัญสาร)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรี ยนทุง่ ทรายวิทยา
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