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ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี  166 / 2563 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรอบรมโครงงำนคุณธรรม 
....................................................................... 

เพื่อให้การด าเนินงานการอบรมโครงงานคุณธรรม สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ       
ในวันเสาร์ท่ี  8 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00-16.30 น.  ณ  หอประชุมควนกรด  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย     การด าเนินงานของทุกกิจกรรมประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ท่ีวางไว้ จึง
แต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้ ท าหน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินงานในหน้าท่ีต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ี  ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย ให้งานด าเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี  
ประกอบด้วย 
         ๑. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
         ๒. นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
         ๔. นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
         ๕. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 6. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 6. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
         7. นางจีราวรรณ  บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภำพกิจกรรม  มีหน้าท่ี  จัดสถานท่ีอบรมสัมมนา  
ณ หอประชุมควนกรด  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  จัดเตรียมเครื่องเสียงและส่ือต่างๆ และบันทึกภาพกิจกรรมตลอด
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์ ครู    รองประธานกรรมการ 

 3. นายกิจศักดิ์  ชูศรี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 5. นายธีรเชษฐ์  ทุนสันเทียะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 6. นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 7. นายปรีชา  อนุวัฒน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 8. นายนัย  รัตนมณี  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 9. นางวิลาส  ทองนวล ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 10. คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
  11. นายเศณวี  อ่ าครอง  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญวิทยำกร  มีหน้ำที่  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และเป็นผู้ช่วยวิทยากรร่วมการ
อบรมโครงงานคุณธรรม 
          1. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกัญญารัตน์ ทองค า  ครู    กรรมการ 
 4. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางจีราวรรณ  บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรกำรอบรม  มีหน้ำที่  จัดท าเอกสารประกอบการอบรมให้เรียบร้อยและ
เพียงพอ ประกอบด้วย 
 1. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครู       ประธานกรรมการ 
 2. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู       รองประธานกรรมการ 
 3. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครู       กรรมการ 

4. นางสาวกัญญารัตน์ ทองค า  ครู       กรรมการ 
 5. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู       กรรรมการ 
 6. นางจีราวรรณ  บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว      กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนกำรอบรม  มีหน้ำที่  จัดท าแบบลงทะเบียนการอบรม รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
และสรุปยอดผู้เข้ารับการอบรม เก็บรวบรวมเพื่อสรุปส่งเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
 1. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ ครู    กรรมการ 
 4. นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม  ครู    กรรมการ 
 ๕. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครู    กรรมการ 
 ๖. นางปรียา  บุญให้ผล ครู    กรรมการ 
 7. นายพินิจ  เทพมณี  ครู    กรรมการ 

8. นางอมรรัตน ์  แขดวง  ครู    กรรมการ 
9.นายกฤษฎา  สังข์งาม  ครู    กรรมการ 
๑0. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร มีหน้ำที่ จัดท าเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม  ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู    กรรมการ 
 4. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

5. นางจีราวรรณ  บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  มีหน้ำที่ เป็นพิธีกร จัดท าค ากล่าวเปิด – ปิดการอบรม ประกอบด้วย 
 1. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววาสนา บุญคุ้ม  นักเรียน    กรรมการ 
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 3. นางสาวโศภิษฐา พิบูลย์  นักเรียน    กรรมการ 
 4. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้ำที่  ประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้ันตอนในการเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย 
         1. นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม ครู    กรรมการ 
 4. นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  ครู    กรรมการ 

๖. นางจีราวรรณ  บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 
 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยเข้ำร่วมอบรม  มีหน้ำที่  เข้าร่วมอบรมอบรมการอบรมโครงงานคุณธรรม 
         1. นายวิฑูรย ์  ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 3. นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 4. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 5. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 6. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครู    กรรมการ 
 7. นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ครู    รองประธานกรรมการ 
 8. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ ครู    กรรมการ 
 9. นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม  ครู    กรรมการ 
 10. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครู    กรรมการ 
 11. นางปรียา  บุญให้ผล ครู    กรรมการ 
 12. นายพินิจ  เทพมณี  ครู    กรรมการ 

13. นางอมรรัตน์ แขดวง  ครู    กรรมการ 
14.นายกฤษฎา  สังข์งาม  ครู    กรรมการ  
๑5.นางสาวสุทธินี ทวนด า  ครู           กรรมการและเลขานุการ 
๑6.นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑7.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
18.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
19.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
20.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 
21.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
22.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
23.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 
24.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 
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10. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน  มีหน้ำที่  ควบคุม  ดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1. นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

2. นายเศณวี  อ่ าครอง  ครู          กรรมการ 
3. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5                    กรรมการ 
4. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู          กรรมการ 
5. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ครู          กรรมการ 
6. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครู          กรรมการและเลขานุการ 
7. นางจีราวรรณ  บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่  สรุปผลและจัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการอบรมเป็นรูปเล่ม 
ประกอบด้วย  
 1. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครู    ประธานกรรมการ 
 2. นายเศณวี  อ่ าครอง  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู    กรรรมการ 
 4. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู    กรรมการ 
 5. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ครู    กรรมการ 

6. นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางจีราวรรณ  บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่
ราชการ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อไป 
  
                       ส่ัง  ณ  วันท่ี   3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
                                                                             
 
 
                (นายณัฐวุฒิ        รัตนอรุณ)   
             ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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ก ำหนดกำรอบรม  
เร่ือง โครงงำนคุณธรรม 

ในวันเสำร์ ที่ 8 สิงหำคม 2563 
เวลำ  08.00 – 16.30 น.  ณ  หอประชุมควนกรด  โรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 

................................................... 
08.00- 08.30  ลงทะเบียน 
08.30- 09.30  พิธีเปิด โดยผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
09.30-10.30  วิทยากรบรรยาย  
10.30-10.45  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00  วิทยากรบรรยาย (ต่อ) 
12.00-13.00  พักรับประทานอาหาร 
13.00-14.30  นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน 
14.30-14.45  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-15.45  นักเรียนน าเสนอผลงานการเขียนโครงงานคุณธรรม 
15.45-16.20  วิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติม  บรรยายสรุปการอบรม     
๑6.20-16.30  พิธีปิดการอบรม โดยผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวทิยา 
 
 
 
 


