คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๒๕๗ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
…………………………………………
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนงานตามกลยุทธ์
สร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสพฐ.ของโรงเรียน
คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับครู บุคลากร และผู้เรียน รวมทั้งให้โรงเรียนจัดกิ จกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่างยั่งยืนโดยดาเนินการสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรม
ตามแนวทางกระบวนการพั ฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรมตามแนวทางของมู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ อั นมี หลั กการส าคั ญที่ มุ่ ง
ให้โรงเรี ยนประสบผลสาเร็ จและเกิดความยั่ งยืนในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกับ
มี อุ ปนิ สั ยที่ ดี งามติ ดตั วไปตลอด ดั งพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พล อดุ ลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงได้น้อมนาพระราชประสงค์เป็น
ภารกิจที่ส าคัญ รวมถึงนโยบายส่ว นราชการที่จะร่ว มกันพัฒ นาให้ เกิดผลกับผู้เรียนมากที่สุ ดและดาเนินการสู่
ความเป็นโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผลต่อสถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๙(๑)(๖) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑) นายนิพนธ์ แสงเนตร
ประธานกรรมการ
๒) นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ
๓) นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๔) นายบันดาล ดวงบุรงค์
กรรมการ
๕) นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๖) นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ อานวยความสะดวกในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและกากับติดตามกิจกรรม/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
.../๒. คณะกรรมการประสานโครงการฯ

๒
๒. คณะกรรมการประสานโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ประกอบด้วย
๑) นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
ประธานกรรมการ
๒) นายสุรัตน์ จี้ฟู
กรรมการ
๓) นางสาวอาไพ สิทธิกาน
กรรมการ
๔) นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
กรรมการ
๕) นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการ
๖) นางสาวตรีรัตวดี ดวงบุปผา
กรรมการ
๗) นางสาววรินทรา แพะขุนทด
กรรมการ
๘) นางอรพินธ์ กันทะรัน
กรรมการและเลขานุการ
๙) นางสาวอาภา เขียวดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ติดต่อประสานงานกิจกรรม/โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)
๒) ดาเนินการประสานจัดทาหนังสือราชการและประสานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) โดยบูรณาการให้เกิดผลกับผู้เรียนมากที่สุด
๔) สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)
๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ประกอบด้วย
๑) นางสาวชลิดา โอดบาง
ประธานกรรมการ
๒) นายสุรัติ จิตนารินทร์
กรรมการ
๓) นางสาวอัมพร นามณี
กรรมการ
๔) นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการ
๕) นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการและเลขานุการ
๖) นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์/แจ้งข้อมูลการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ตามช่องทาง
การสื่อสารภายในและภายนอกโรงเรียนให้ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนได้รับทราบ อาทิ สื่อออนไลน์ วารสาร
การเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๔. คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)
๔.๑ กลุม่ ผู้บริหาร
๑) นายนิพนธ์ แสงเนตร
ประธานกรรมการ
๒) นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ
๓) นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๔) นายบันดาล ดวงบุรงค์
กรรมการ
๕) นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๖) นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
.../๔.๒ กลุ่มครู

๓
๔.๒ กลุม่ ครู
๑) นางอรพินธ์ กันทะรัน
๒) นางพันนภา วลีดารงค์
๓) นางกาญจนา กล้าหาญ
๔) นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
๕) นายพินิจ ทังสุนันท์
๖) นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง
๗) นายเมธา ศรีประทีป
๘) ครูประจาชั้นระดับชั้นม.๑
๙) ครูประจาชั้นระดับชั้นม.๒
๑๐) ครูประจาชั้นระดับชั้นม.๓
๑๑) ครูประจาชั้นระดับชั้นม.๔
๑๒) ครูประจาชั้นระดับชั้นม.๕
๑๓) ครูประจาชั้นระดับชั้นม.๖
๑๔) นายสุรัตน์ จี้ฟู
๑๕) นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
๑๖) นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
๑๗) นางสาวตรีรัตวดี ดวงบุปผา
๑๘) นางสาววรินทรา แพะขุนทด
๑๙) นางสาวอาภา เขียวดี
๒๐) นางสาวอาไพ สิทธิกาน
๔.๓ กลุม่ นักเรียน
๑) นายธนภัทร บุตรศาสตร์
นักเรียนชั้น ม.๔/๒
๒) นายสุทธิพงศ์ ยะวา
นักเรียนชั้น ม.๔/๒
๓) นางสาวนริศรา ทาแกง
นักเรียนชั้น ม.๔/๒
๔) นางสาวอรรถญาพร ตุ้ยแพร่ นักเรียนชั้น ม.๔/๑
๕) นางสาวอารียา สาทรอัมพา นักเรียนชั้น ม.๔/๑
๖) นางสาวจุฑารัตน์ ปาแปง
นักเรียนชั้น ม.๔/๑
๗) นายภาคภูมิ อ่อนนะ
นักเรียนชั้น ม.๔/๒
๘) นายเอกรัตน์ พนาโกเมน
นักเรียนชั้น ม.๔/๓
๙) นางสาวมัสติการ วรรณภิระ นักเรียนชั้น ม.๔/๓
๑๐) นางสาวชญาพอ
นักเรียนชั้น ม.๔/๓

ประธานกรรมการ
หัวหน้าระดับม.๑
หัวหน้าระดับม.๒
หัวหน้าระดับม.๓
หัวหน้าระดับม.๔
หัวหน้าระดับม.๕
หัวหน้าระดับม.๖
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
.../๑๑) ตัวแทนนักเรียนระดับห้องเรียนชั้นม.๑

๔
๑๑) ตัวแทนนักเรียนระดับห้องเรียนชั้นม.๑ (ห้องละ ๕ คน) กรรมการ
๑๒) ตัวแทนนักเรียนระดับห้องเรียนชั้นม.๒ (ห้องละ ๕ คน) กรรมการ
๑๓) ตัวแทนนักเรียนระดับห้องเรียนชั้นม.๓ (ห้องละ ๕ คน) กรรมการ
๑๔) ตัวแทนนักเรียนระดับห้องเรียนชั้นม.๔ (ห้องละ ๕ คน) กรรมการ
๑๕) ตัวแทนนักเรียนระดับห้องเรียนชั้นม.๕ (ห้องละ ๕ คน) กรรมการ
๑๖) ตัวแทนนักเรียนระดับห้องเรียนชั้นม.๖ (ห้องละ ๕ คน) กรรมการ
๑๗) คณะกรรมการสภานักเรียน
กรรมการ
๑๘) หัวหน้าห้องทุกห้องเรียน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) วิเคราะห์ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของแต่ ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากปัญหา
สาคัญของโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขหรือต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
๒) กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ที่เรียกโดยรวมว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์”
๓) นาคุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง ๓ ฝ่ายมาพิจารณาร่วมกัน
๔) จัดทาตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
๕) ให้และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม
๖) ขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๗) สรุปผลการดาเนินงานระดับห้องเรียนและระดับชั้นเรียน
๕. คณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ประกอบด้วย
๑) นายถวิล ชัยยา
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
รองประธานกรรมการ
๓) นายสุรัตน์ จี้ฟู
กรรมการ
๔) นางสาวอาไพ สิทธิกาน
กรรมการ
๕) นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
กรรมการ
๖) นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการ
๗) นางพันนภา วลีดารงค์
หัวหน้าระดับม.๑
๘) นางกาญจนา กล้าหาญ
หัวหน้าระดับม.๒
๙) นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
หัวหน้าระดับม.๓
๑๐) นายพินิจ ทังสุนันท์
หัวหน้าระดับม.๔
๑๑) นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง
หัวหน้าระดับม.๕
๑๒) นายเมธา ศรีประทีป
หัวหน้าระดับม.๖
๑๓) นางสาวตรีรัตวดี ดวงบุปผา
กรรมการ
๑๔) นางสาววรินทรา แพะขุนทด
กรรมการ
๑๕) นางอรพินธ์ กันทะรัน
กรรมการและเลขานุการ
๑๖) นางสาวอาภา เขียวดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
.../มีหน้าที่ ๑) จัดเวทีนาเสนอโครงการ

๕
มีหน้าที่ ๑) จัดเวทีนาเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับห้องเรียนทุกระดับชั้น
๒) ตัดสินประเมินผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลสาเร็จแต่ระดับห้องเรียน/ระดับชั้น
๓) จัดทาเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างและประสบ
ความสาเร็จแต่ระดับห้องเรียน/ระดับชั้น
๔) สรุปผลการประเมินระดับชั้นและระดับโรงเรียน
๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และจัดทาสื่อนาเสนอ ประกอบด้วย
๑) นายบรรจบ ชูมก
ประธานกรรมการ
๒) นายนิพล ปลุกเสก
กรรมการ
๓) นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
กรรมการ
๔) นายบัญชา บังคมเนตร
กรรมการ
๕) นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการและเลขานุการ
๖) นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ดูแลจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ห้องโสตทัศนศึกษาหรือห้องที่ใช้นาเสนองานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒) จัดทาวิดีทัศน์เกี่ยวกับการแนะนาโรงเรียน กิจกรรม ผลงาน ผลลัพธ์ด้านกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของสถานศึกษา
๓) บันทึกภาพและให้บริการตามความเหมาะสม
๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
๑) นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
ประธานกรรมการ
๒) นายสมาน จันทร์ธง
กรรมการ
๓) นายบุญเลิศ มูลศรี
กรรมการ
๔) นางจันทร์วัน รั่วรู้
กรรมการ
๕) นายผจญ ภิระแก้ว
กรรมการ
๖) พนักงานทาความสะอาด
กรรมการ
๗) นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลจัดเตรียมสถานที่ที่ดาเนินการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย
๑) นางสาวอาภา เขียวดี
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวตรีรัตวดี ดวงบุปผา
กรรมการ
๓) นางสาววรินทรา แพะขุนทด
กรรมการ
๔) นายสุรัตน์ จี้ฟู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) สารวจและประเมินผลการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ของสถานศึกษา
.../๒) สรุปรวบรวมผลการประเมินฯ

๖
๒) สรุปรวบรวมผลการประเมินและภาพการทากิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)
๓) รายงานผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) โดยจัดทารูปเล่ม พร้อมเสนอรายงานถึงผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้มอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน องค์กร และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายนิพนธ์ แสงเนตร )
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

๗

ชั้น
ม.๑
ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๒
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๓
ม.๒/๔
ม.๒/๕
ม.๓
ม.๓/๑
ม.๓/๒
ม.๓/๓
ม.๓/๔
ม.๓/๕
ม.๔
ม.๔/๑
ม.๔/๒
ม.๔/๓
ม.๔/๔
ม.๔/๕
ม.๕
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๖
ม.๖/๑
ม.๖/๒
ม.๖/๓
ม.๖/๔
ม.๖/๕

แนบรายชื่อคณะกรรมการข้อที่ ๔. คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) *** ๔.๒ กลุ่มครู ข้อ ๒) – ๑๓) ***
ครูประจาชั้น
นักเรียนหัวหน้าห้อง
นักเรียนตัวแทนห้อง
หัวหน้าระดับ นางพันนภา วลีดารงค์
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นางสาวสุรยิ าพร ญาณตาล
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางพันนภา วลีดารงค์
นางพิมพ์ชนก อภิวงค์งาม
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางนพผกามาศ สายนุวงศ์
นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
หัวหน้าระดับ นางกาญจนา กล้าหาญ
นางศรีเริญ มีพิมพ์
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาววาสินี ยองจา
นางลาดวน ติดทะ
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาวสุณิสา บุญผล
นางกาญจนา กล้าหาญ
นายชัยพิชิต อุดคามี
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาวสุภาพร เป็งปิง
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
นางพิชยา ชูมก
นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
หัวหน้าระดับ นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล นางสาวอาภา เขียวดี
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นายสุทน คุ้มเสม
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางฉวรัตน์ คาธัญ
นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางลาวัลย์ ขยันขาย
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
หัวหน้าระดับ นายพินิจ ทังสุนันท์
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นายพินิจ ทังสุนันท์
นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาวอาไพ สิทธิกาน
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาวอัมพร นามณี
นายบรรจบ ชูมก
นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
หัวหน้าระดับ นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
นางสาวญาดา มาอ้วน
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางอรพินธ์ กันทะรัน
นางสาวชลิดา โอดบาง
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
หัวหน้าระดับ นายเมธา ศรีประทีป
นางสาววรัญญา เป็งปิง
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์
นางอุมาพร แก้วปวน
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
นายนิพล ปลุกเสก
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นายเมธา ศรีประทีป
นายสุรัตน์ จี้ฟู
๑ คน
ห้องละ ๕ คน
นางสาวอรนุช เรือนคา

๘

