
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่  304 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมจิตอำสำเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ให้กับนักเรียน 

-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยเรือนจ ำจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดท ำโครงกำรกิจกรรมจิตอำสำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ ในวันพุธที่ 29  สิงหำคม 2561 ระหว่ำงเวลำ 09.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม  
อำคำรชินสีห์ ชั้น 3 เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ให้เกิดควำมเข้ำใจ กระตุ้นจิตส ำนึกที่ดี ที่ถูกต้อง ในกำรด ำเนินชีวิตของ
เยำวชนให้ห่ำงไกลจำกอำชญำกรรม ตำมนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ  39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และมำตรำ 27  แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้  

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1  นำงสำวอรุณศรี  เงินเสือ ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

      1.2  นำงโสพิศ        เทศสลุด รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
       1.3  นำงสำววิไล      อ่อนตำนำ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 

              1.4  ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
      1.5  นำยดิเรก      ทองหนัก   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร     กรรมกำร 
       1.6  นำงสุดำภรณ์    ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป     กรรมกำร 
       1.7  นำงดวงพร      เพ็ชรบัว ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณฯ     กรรมกำร 
       1.8  นำยบุญส่ง        เทียนค ำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน           กรรมกำร 
       1.9  นำยวรวิทย์      ใชยมิ่ง คร ู        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที่ : มอบหมำยนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  ก ำกับ  ติดตำม  ให้ค ำแนะน ำ  ช่วยแก้ไขปัญหำ 
          ทีเ่กิดขึ้นของคณะต่ำง ๆ 
2. คณะกรรมการประสานงาน 

2.1  นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง    ประธำนกรรมกำร 
2.3  นำงสุรีย์   ศิริรัตน์    กรรมกำร 

 หน้าที่ : ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม, วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
    ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 



3. คณะกรรมการควบคุมและดูแลนักเรียน 
3.1  นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    ประธำนกรรมกำร 
3.2  นำยพิทักษ์  โพธิทอง      หัวหน้ำระดับชั้น ม.3  กรรมกำร 
3.3  นำงสำวแววมยุรำ จันทร์ส่ง     กรรมกำร 
3.4  นำงสำวสุมนรัช ชมสวนสวรรค ์    กรรมกำร 
3.5  นำยธีรยุทธ  อินชัย     กรรมกำร 
3.6  นำงบุษรำภรณ์ บุญวังแร่    กรรมกำร 
3.7  นำงรัชนี  พรมชู     กรรมกำร 
3.8  นำงจุฑำทิพย์ ยงพำณิชย์    กรรมกำร 
3.9  นำงพนิตนำฎ รัตนพนิต    กรรมกำร 
3.10 นำงสำวมณี  แซ่ท่อ     กรรมกำร 
3.11 นำงสำวจำรุวรรณ ขันธพิณ     กรรมกำร 
3.12 นำยปฏิวัติ  วิจำรย์ปรีชำ    กรรมกำร 
3.13 นำงทวีสุข  บัวทอง     กรรมกำร 
3.14 นำงชลธิชำ  วรภ ู     กรรมกำร 
3.15 นำยไพบูลย์  อมรประภำ    กรรมกำร 
3.16 นำงนุศรำ  จันทร์สละ    กรรมกำร 
3.17 นำงสุพรรณ์ วงศำโรจน์    กรรมกำร 
3.18 นำยธีรพงษ์  นวลด่อน    กรรมกำร 
3.19 นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ : ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จนสิ้นสุดกิจกรรม 

4. คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
4.1  ว่ำที่ ร.ต.นิทัศน์ ค ำทำ    ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำยสุรเชษฐ์   แสงอำทิตย์   กรรมกำร 
4.3  นำยคุณำกร  สนองวงศ์   กรรมกำร 
หน้าที่ : จัดสถำนที่ เครื่องเสียง  อุปกรณ์ โสตฯ พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้พร้อมใช้งำนได้ 
ตลอดเวลำ 

5. คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน 
5.1  นำยพันธพงษ์   อินทรวิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
5.2  นำงสำวมณี  แซ่ท่อ     กรรมกำร 
หน้าที่ : ถ่ำยภำพกิจกรรม ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกิจกรรมทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ  
และในเว็บไซต์โรงเรียน 
 



6. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
6.1  นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ  ประธำนกรรมกำร 
6.2  นำงพนิตนำฏ รัตนพนิต   กรรมกำร 
6.3  นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ : ประชำสัมพันธ์และประสำนสื่อมวลชน ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
ในกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของสถำนศึกษำ  

7. คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผล 
7.1 นำยวรวิทย์  ใชยมิ่ง    ประธำนกรรมกำร 

     7.2  นำยธรำธร  สุขะอำคม   กรรมกำร 
 หน้าที่ :  สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมต่อผู้บริหำร 

         

ให้คณะกรรมกำรแต่ละจุดงำนปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและบังเกิด
ประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุดแก่นักเรียนและทำงรำชกำร หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคใดให้รำยงำนให้
ผู้บริหำรทรำบเพ่ือด ำเนินกำรหำทำงแก้ไขปัญหำต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  7  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.2551 

สั่ง ณ วันที่  7  เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2561 

 

(นำงสำวอรุณศรี  เงินเสือ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางกิจกรรม 
โครงการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจ กระตุ้นจิตส านึกที่ดี ท่ีถูกต้อง 

ในการด าเนนิชีวิตของเยาวชนให้ห่างไกลจากอาชญากรรม 
ณ หอประชุม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

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

วันพุธที่ 29 สิงหำคม 2561 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

09.20 น. นักเรียนเข้ำแถวพร้อมกันบริเวณหน้ำห้องเรียน ครูผู้สอน 
09.30 – 12.00 น นักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุม นำยพิทักษ์ โพธิทอง 

และคณะกรรมควบคุม  
ดูแลนักเรียน 

09.30 น คณะเดินทำงถึงโรงเรียน/เตรียมอุปกรณ์ คณะจิตอำสำ 
10.00 – 12.00 น - แสดงดนตรี 

- นักโทษชำยถ่ำยทอดประสบกำรณ์ชีวิต 
- ชมวีดีโอชีวิตหลังก ำแพง 
- ซักถำมปัญหำ 
-แสดงดนตรี/บริกำรตัดผมชำยฟรี/นิทรรศกำร 

คณะจิตอำสำ 

 

 


