
 
 

คำสั่งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
ที ่    /๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ   
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

****************************************************************************************************************************************************************** 

ด้วย โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาได้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในวันศุกร์ คาบ
เรียนที่ ๑  ประจำภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนด้านคุณธรรม และ
ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งและ 
(๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ (๑)-(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑ และ(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.
๒๕๕๓  จึงแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 

       ๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
๑. นายชัยยา  บัวหอม   ผู้อำนวยการ      ประธานกรรมการ 
๒. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ  คร ู    รองประธานกรรการ 
๓. นางสาวปัณณธร  ละโป้   คร ู                 กรรมการ 
๔. นางสาวณัฎฐ์ชานันทน์  คำมา  คร ู        กรรมการ 
๕. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ   คร ู                           กรรมการ 
๖. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ   คร ู                           กรรมการ 
๗. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑.  ประชุมให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๒.  ร่วมปรับปรุง แก้ไข  และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  ต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 



๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 
 

๑. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ   คร ู        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวพัชรวดี  บุญมาก   คร ู                            กรรมการ 
๔.  นางสาวดวงนภา  สุราวุธ   คร ู                            กรรมการ 
๕.  นายวิชัย  หอมจันทร์   คร ู                       กรรมการ 
๖.  นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์  ครอัูตราจ้าง              กรรมการ 
๗.  นายชินท์ณภัทร  ชุติมามาศ  ครูอัตราจ้าง                     กรรมการ 
๘.  นายสุนันท์  สงจันทร ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์             กรรมการ 
๙.  นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
๑o.คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 
 มีหน้าที ่

๑. วางแผนการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำวันศุกร์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๒.  กำกับ  ควบคุม ดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันศุกร์ ณ  หอประชุมโรงเรียนน้ำ
เกลี้ยงวิทยา ตลอดคาบเรียนที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๓.  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้อำนวยการทราบ 
 

๓. คณะกรรมการดำเนินการอบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์ 
 

ที ่ วันที่ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ชื่อผู้รับผิดชอบประจำวัน หัวข้อบรรยาย 

1 3 กรกฎาคม 
2563 

นางสาวปัณณธร ละโป้ 
นางสาววนิษา จันคะนา 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

แสงเทียนแห่งศรัทธา 
แนวคิด เกิดความสำนึกในรักชาติ ศาสนา 

และ  
พระมหากษัตริย์ 

2 10 กรกฎาคม 
2563 

นางสาววิชุกรณ์ ทองมา  
นายวิชัย หอมจันทร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

เกมชีวิตพิชิตทุกสิ่ง 
แนวคิด ฝึกให้มีสติ มีหิริโอตัปปะ รู้รับผิดชอบ 

ใช้ชีวิตให้สมวัย 
3 17 กรกฎาคม 

2563 
นางสาวจินตนา มกรนันท์  
นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ 

เก่ง ดี มีสุข 
แนวคิด เป็นคนดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม 



และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  
ที ่ วันที่ 

ปฏิบัติหน้าที่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบประจำวัน หัวข้อบรรยาย 

4 24 กรกฎาคม 
2563 

นางฐิติชญา อาเรนส์  
นายสุรัตน์ สายสินธิ์ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

คลายมุมมองยกย่องกัลยาณมิตร 
แนวคิด เพ่ือนช่วยเพื่อนได้ยามต้องการ 

5 31 กรกฎาคม 
2563 

นางจันทนา อภิพุทธิกุล  
นางสาวณัฐวรรณ สายยา 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

กรรมออนไลน์ 
แนวคิด ทุกอย่างล้วนมาจากการกระทำ 

6 7 สิงหาคม 
2563 

นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 

รุ่งอรุณแห่งชีวิต 
แนวคิด รู้เท่าทันในสิ่งที่ทำ 

7 14 สิงหาคม 
2563 

นางประภาพรรณ พันธ์แก่น  
นางอรพินท์ จวงพันธ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

มาลัยให้แม่รักแท้ให้พ่อ 
แนวคิด กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา 

8 21 สิงหาคม 
2563 

นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี  
นางสาวดวงนภา สุราวุธ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

รักแท้ดูแลได้ 
แนวคิด รู้จักรักรู้จักเลือกนำมาใช้ในชีวิต 

9 28 สิงหาคม 
2563 

นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ  
นายชินท์ณภัทร ชุติมามาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

ชีวิตเบิกบานการงานสำเร็จ 
แนวคิด นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

10 4 กันยายน 
2563 

จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ  
นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

การทำความดีตามแนวทางโรงเรียนศีล ๕ 

11 11 กันยายน 
2563 

นางสาวตวงพร คำเสียง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
 

จังหวะชีวิต 
แนวคิด ติดตามข่าสารเพ่ือรู้เท่าทันใช้เป็น 
ประโยชน์แก่ตนเอง 

12 18 กันยายน 
2563 

นางนาตยา จันทรักษ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

สภาพปัญหาสังคมไทย 

13 25 กันยายน 
2563 

นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา  
นางรัศมี อินตา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  และ 

การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 



นางสาวหัสยา บัวแก้ว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 

ที ่ วันที่ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ชื่อผู้รับผิดชอบประจำวัน หัวข้อบรรยาย 

14 2 ตุลาคม 
2563 

นางสาวณัฎฐ์ชานันท์ คำมา  
นางสาววิภาพร จวนสาง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย 
การรู้จักใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

15     9 ตุลาคม 
2563 

นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย 
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

16    16 ตุลาคม 
2563 

นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  

โครงงานทุกพื้นที่ ความดีทุกห้องเรียน 

17     23 ตุลาคม 
2563 

นายคณิต โพธิ์ทิพย์ 
นางกษิรัตน์ แก้ววิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย 
ใฝ่เรียนรู้ 

18    30 ตุลาคม 
2563 

นางสาวพัชรวดี บุญมาก  
นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย 
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก 

เคารพผู้ใหญ่ 
19    6 พฤศจิกายน 

2563 
นางสาวอาริยา แสงนิล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

Positive and Creative Thinking 
   แค่พลิกชีวิตก็เปลี่ยน/ทุกข์ควรปล่อยวาง 

20  13 พฤศจิกายน 
2563 

นายธงชัย อภิพุทธิกุล 
นางสาววิชุดา ชินชัย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวคิด รณรงค์สวมหมวกกันนิรภัย การออก

กำลังการ การห่างไกลยาเสพติด 
 
มีหน้าที่ 

๑. เตรียมพร้อมและกำกับดูแลการจัดสถานที่ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. ประชาสัมพันธ์  แจ้งข่าวสาร  อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่นักเรียน 
๓. ดำเนินพิธีการตามลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้อำนวยการทราบ 

 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์   ต่อทาง
ราชการและ 

โรงเรียนต่อไป 
 



สั่ง ณ วันที่   ๓o  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
      ลงชื่อ       
                   นาย ชัยยา บัวหอม 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
 

 
 


