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ค ำสั่งโรงเรียนนิยมศิลปอ์นุสรณ์ 

ที่  ๗๒  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำด ำเนินงำนโรงเรียนปลอดบ ุหรี่และเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์

.................................... 
 ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ได้เข้ารว่มโครงการโรงเรียนปลอดบุุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ุเพื่อรองรับการ
ประเมินุุในปีการศึกษาุุ๒๕๖๒ุุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างุๆุุรวมท้ังเพื่อสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมถึงุบูรณาการการท างานในภาพรวมุท้ังนี้ในด้านการขับเคลื่อนงาน
ควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นุพบว่า เป้าประสงค์หลักมีความสอดคล้องกันุคือุป้องกันนักดื่มและนักสูบ
หน้าใหมุ่ภายใต้ยุทธศาสตร์และมีกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ วัยรุ่นและเยาวชนุดังนั้น มาตรการและ
กิจกรรมเน้นหนักซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมของเครือข่ายผู้ด าเนินงาน คือ การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มุ
แอลกอฮอล์ุโดยมีเป้าหมายการด าเนินงานุผลักดันพร้อมสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและมีศักยภาพ
ด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ให้ครอบคลุมมากท่ีสุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส าเรจจตามวัตถุประสงค์ของโครงการุุจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตราุุ๓๙ุ(วรรคุ๑)ุุแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการุุกระทรวงศึกษาธิการุุพุทธศักราชุ๒๕๕๓ุุ(ฉบับท่ีุุ๒)ุและมาตราุุ๒๗ุแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาุุกระทรวงศึกษาธิการุุพุทธศักราชุ๒๕๕๓ุุ(ฉบับท่ีุุ๓)ุุุให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาุุจึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างุุปฏิบัติ
หน้าท่ีต่างุๆุุดังนี้ 

 ๑.   คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร   มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาุุแนะน าุุและแก้ปัญหาในการท างานของงานใน
ฝ่ายต่างๆุและก ากับุติดตามุดูแลผลการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศตามสายงานท่ีเก่ียวข้องุให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยุุประกอบด้วย 
   ๑.๑ุนายประทินุุเหลืองทอง ุุุุ ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 
ุ   ๑.๒ุนายทนงศักดิ์ุุธาราเกษม ุุุุ รองผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๓ุนายสรสชิุุแขวงแข่งขัน  รองผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ  
  ๑.๔ุนางสาวณัฏฐ์ธนันุร าเจริญ ุุุุ รองผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๕ุนายสมชายุุศรีฉ่ าพันธ ์  รองผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนนิกำรุุมีหน้าท่ีุุพิจารณาตัดสินด้านนโยบายุุกระบวนการท างานพิจารณาและ 
อนุมัติผลการปรับปรุงกระบวนการท างานุุเป็นท่ีปรึกษาุสนับสนุนและให้ค าแนะน ากับทีมงานโครงการฯุตั้งคณะท างานุุ
ย่อยเพื่อสนับสนุนการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานุประกอบดว้ย 
  ๒.๑ุนายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธ ์ รองผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ุนางลดาวลัย์ุุ ใจเพชร  ครูช านาญการพเิศษุุ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ุนางค าพัน  หินแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๒.๔ุนางสาวสมรัศมิ์ุ  สายทอง  ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๒.๕ุนางรววีรรณ  โชคชัยชวีากร ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๒.๖ุนางนิรามัย  โยชุ่ม  ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๒.๗ุนางอรอุมา  ลักษณะทอง ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 



   ๒ 
๒.๘ุนางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๒.๙ุนางปคุณาณชัุุ ทองแจ่ม ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๒.๑๐ุนายสถิตย ์ ชมชื่น  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๑ุนายพงษ์สิทธิ ์ ศิริพัฒน์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๒ุนายมาโนช      ทัตเศษ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๓ุนางเยาวลักษณ ์ สามา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๔ุนายสาครุุ เป้าใจสุข ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๕ุนายไพโรจน์ุุ ผิวเณร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๖ุนางเบญจมาศ สุขเจรญิ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๗ุนางสุกัญญาุุ จุมพรมุุ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๘ุนายสมานุุุุุ ทวีผล  ครู    กรรมการ 
๒.๑๙ุนายชชัวานนท์ สงคราม  ครู    กรรมการ 
๒.๒๐ุนางสาวปนัดดาุุ กองมนต์ุ ุุุุุ ครู    กรรมการ 
๒.๒๑ุนายรัฐภูม ิ เอี่ยมรอด ครูผู้ชว่ย    กรรมการ 
๒.๒๒ุนางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๓ุนางกนกนิษฐ ์ ยูงทอง  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

๓. องคป์ระกอบที่ ๑ นโยบำย “โรงเรียนปลอดบหุรีแ่ละเครื่องดืม่แอลกอฮอล์” ของโรงเรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  

๓.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยนโยบำยโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ทั้งหมด โดยจัดท ำ
เป็นลำยลักษณอ์ักษร มีหน้าท่ีวางนโยบายครอบคลุมประเดจนดังต่อไปนี ้
-มีการตั้งคณะท างานุ“โรงเรยีนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอออล์” 
-จัดสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การไม่สูบบุหรีแ่ละเครือ่งดื่มแอลกอออล ์
-เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอออลใ์นบริเวณโรงเรียน 
-มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอออลใ์นการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
-มีการส่งเสริมใหน้ักเรียนมีสว่นร่วม 
-มีการช่วยนักเรยีนใหเ้ลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มเครือ่งดื่มแอลกอออล ์
-มีการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
-มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน  

๓.๑.๑ุนายมาโนช      ทัตเศษ  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ  
๓.๑.๒ุนายพงษ์สิทธิ ์ ศิริพัฒน์  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ  
๓.๑.๓ุนางค าพัน  หินแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๓.๑.๔ุนางนิรามัย โยชุ่ม  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๓.๑.๕ุนายระลึก  ซ้ายหนองขาม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๓.๑.๖ุนางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๓.๑.๗ุนายสาครุ เป้าใจสุข ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓.๑.๘ุนายอนพุงษ ์ สีสัตย์ซื่อ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓.๑.๙ุนายสมานุุุุุ ทวีผล  ครู   กรรมการ 
๓.๑.๑๐ุนางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑.๑๑ุนางกนกนิษฐ ์ ยูงทอง  ครู  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 



   ๓ 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ 

๓.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบตัิ โดยกำรประกำศเป็นลำยลักษณ์อักษร ทีร่ะบุกำรห้ำม
สูบบหุรีแ่ละเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่ของโรงเรียนและมมีำตรกำรลงโทษผู้ฝำ่ฝืน มีหน้าท่ีุดังนี้ 
ุุ-ครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบนโยบายท่ีประกาศ 
ุุ-นักเรียนรับทราบนโยบายท่ีประกาศ 
ุุ-ผู้ปกครองรับทราบนโยบายท่ีประกาศ 

๓.๒.๑ุนางเบญจมาศ สุขเจรญิ  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ  
๓.๒.๒ุนายพงษ์สิทธิ ์ ศิริพัฒน์  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ  
๓.๒.๓ุนางพิชยา  ฐิติโรจน ์ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๓.๒.๔ นายระลึก  ซ้ายหนองขาม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๓.๒.๕ นายธมกร  ยาหลง  ครู   กรรมการ 
๓.๒.๖ุนายณัฐกานต์ุ เพชรนิล  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓.๒.๗ุนางเยาวลักษณ ์ สามา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓.๒.๘ นายสุรพชิญ ์ วงศ์น้อย  ครู   กรรมการ 
๓.๒.๙ุนางสาวปนัดดา กองมนต ์ ครู   กรรมการ 
๓.๒.๑๐ุครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้น     กรรมการ 
๓.๒.๑๑ุนางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒.๑๒ ุ นางสาวทิพวรรณุเพชรกันหา พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
๔. องคป์ระกอบที่ ๒ กำรบรหิำรจัดกำรในโรงเรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  

๔.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนจัดองค์กร มีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 
ุุุ -แต่งตั้งคณะกรรมการหรอืคณะท างานุ“โรงเรียนปลอดบหุรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล”์ 

-มีุ“รายชื่อนักเรียนอาสาสมคัรเพือ่โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์”รว่มเป็นคณะท างาน 
๔.๑.๑ุนางสาวสมรัศมิ์ุ  สายทอง  ครูช านาญการพเิศษ ประธานกรรมการ  
๔.๑.๒ุนายพงษ์สิทธิ ์ ศิริพัฒน์  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ  
๔.๑.๓ นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๔.๑.๔ นายมาโนช      ทัตเศษ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔.๑.๕ุนางสาวมะลสิา สุธารัตน ์ ครู   กรรมการ 
๔.๑.๖ุนายสุรัตน์ุุ แซงศรีนวล ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔.๑.๗ุนางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑.๘ุนางสาวอรัญญาุทุริดไธสง  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  
๔.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน มีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 

ุุุ -มีการส ารวจสภาพปัญหาการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรยีน โดยมีเครื่องมือในการส ารวจ  มี 
รายงานสรุปผลการส ารวจ และมีการเผยแพร่ผลการส ารวจให้ครูและบุคลากรรับทราบ 

-มีุ“กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพือ่โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ุอย่างต่อเนือ่งจ านวน
กิจกรรมท่ีด าเนินการใน ๑ ปีการศึกษา ท้ังท่ีด าเนินการภายในและภายนอกโรงเรยีน 

 
 



   ๔ 
๔.๒.๑ุนายพงษ์สิทธิ ์ ศิริพัฒน์  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ  
๔.๒.๒ุนางสาวสมรัศมิ์ุ  สายทอง  ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ  
๔.๒.๓ นางวรากร น่วมถนอม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๔.๒.๔ุนางสุนันทา ปิ่นแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๔.๒.๕ุนายภูเบศร ์ ปิ่นแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔.๒.๖ุนายมาโนช      ทัตเศษ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔.๒.๗ุนายชชัวานนท์ สงคราม  ครู   กรรมการ 
๔.๒.๘ุนายรัฐภูม ิ เอี่ยมรอด ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔.๒.๙ุครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
๔.๒.๑๐ุนางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒.๑๑ุนางวริิยา รินลา  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 ๔.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรนิเทศ / ติดตำม / ประเมนิผล มีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 

ุุุ -ุมีการประชุมคณะท างานเพือ่ติดตามการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
-ุสรุปผลการนเิทศุ/ุติดตาม 
-ุมีการน าผลการนิเทศุ/ุติดตามุไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
-ุมีการประเมินผลการด าเนินงาน 

๔.๓.๑ุนางนิรามัย โยชุ่ม  ครูช านาญการพเิศษ ประธานกรรมการ  
๔.๓.๒ุนางอรพิมพ ์ พรหมชุล ี ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ  
๔.๓.๓ นางอรอุมา ลักษณะทอง ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๔.๓.๔ุนายเสกสรรค์ หินแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๔.๓.๕ุนางอ าภวลั   ไชยทา  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๔.๓.๖ุนายมาโนช      ทัตเศษ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔.๓.๗ุนางสาวกมลรัตน์ุุจันทร์น้อย ครู   กรรมการ 
๔.๓.๘ นายสุรพชิญ ์ วงศ์น้อย  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓.๙ุนางสาวปนัดดา กองมนต ์ ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

๕. องคป์ระกอบที่ ๓ กำรจัดสภำพแวดล้อมเพือ่ “โรงเรียนปลอดบหุรีแ่ละปลอดเครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  

๕.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำร “ไม่สูบบุหรีแ่ละดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์” มีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 

-มีการติดุ“ป้ายเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”และุป้ายรณรงค์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ุบริเวณประต ู
ทางเข้าุทุกช่องทางในุ“จุดท่ีเหจนได้เด่นชัด” 

-มีการติดุ“สติ๊กเกอร์เพือ่การไม่สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ในบรเิวณโรงเรียน ได้แกุ่ทางเข้าออกุของ 
อาคารุในหอ้งสุขาุลานกิจกรรมุโรงรถุโรงอาหารุและท่ีอื่นๆุท่ีเป็นอาคาร 

-มีการปรับเปลี่ยน/เฝ้าระวังมมุอับท่ีเอือ้ต่อการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
-มีการจัดมุมเรียนรู้เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
-มีการน าเสนอสื่อ/สญัลักษณเ์พื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ุไปประกอบในสื่อ/อุปกรณ/์พาหนะ/

สถานท่ีต่างุๆุของโรงเรยีน 
 
 



   ๕ 
๕.๑.๑ุนายสมานุุุุุ ทวีผล  ครู   ประธานกรรมการ  
๕.๑.๒ุนายทวีศักดิ์ สินทรัพย ์ ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๕.๑.๓ นายวิเชียร สุทธหลวง ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๕.๑.๔ นายพิพัฒน ์ ตันติพันธุพ์ิพัฒน์ ครูช านาญการ  กรรมการ  
๕.๑.๕ุนายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕.๑.๖ุนายนครุ  กงจีน  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕.๑.๗ุนายมาโนช      ทัตเศษ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕.๑.๘ุนายกิตต ิ  เขตจัตุรัส ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕.๑.๙ุนายต่อลาภ ส าเภา  ครู   กรรมการ 
๕.๑.๑๐ุนายชาญณรงค ์ บุญจิตร  ครู   กรรมการ 
๕.๑.๑๑ นายสุรัตน์ุุ แซงศรีนวล ครูผู้ชว่ย   กรรมการ  
๕.๑.๑๒ุครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้น     กรรมการ 
๕.๑.๑๓ุนายปิยะพงษ ์ เอมรญุ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑.๑๔ุนายวษิณุกร ศรีทร  ลูกจ้างประจ า  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒  
๕.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยส ำรวจควำมพึงพอใจตอ่กำรจัดสภำพแวดล้อมเพือ่ “โรงเรียนปลอดบหุรีแ่ละ

เครื่องดืม่แอลกอฮอล์” มีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 
-ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อุ“โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์” 
-นักเรียนมีความพึงพอใจตอ่การจัดสภาพแวดล้อมเพือุ่“โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่แอลกอฮอล์” 
-ผู้ปกครองมีความพึงพอใจตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มเพือุ่“โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์” 

๕.๒.๑ุนางอรอุมา ลักษณะทอง ครูช านาญการพเิศษ ประธานกรรมการ  
๕.๒.๒ุนางสุนันทา ปิ่นแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๕.๒.๓ นางพชรมน รัตนมณ ี ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๕.๒.๔ นางจุฑาภัทร ์ ปะเมโท  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ  
๕.๒.๕ุนางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๕.๒.๖ุนางเยาวลักษณ ์ สามา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕.๒.๗ุนายธมกร  ยาหลง  ครู   กรรมการ 
๕.๒.๘ุครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
๕.๒.๙ุนางวรากร น่วมถนอม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 
๕.๒.๑๐ุนายรฐัภูม ิ เอี่ยมรอด ครูผู้ชว่ย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
๖. องคป์ระกอบที่ ๔ กำรสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ / ๔.๒ / ๔.๓  

๖.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสอดแทรกเรือ่งบุหรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ุในกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำตำ่ง ๆ 
สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และสอดแทรกในกิจกรรมนอกหลักสูตร มีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 
ุุ-ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่น าเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอน 
ุุ-กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนุได้แกุ่กิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระุ(IS)ุกิจกรรมชุมนุมุุกิจกรรมแนะแนวุุกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนาร-ียุวกาชาด 
ุุ-สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในกิจกรรมนอกหลักสูตรุได้แกุ่กิจกรรมปฐมนิเทศุุกิจกรรมโฮมรูมุุกิจกรรมประชุมระดับชั้น
กิจกรรมวันวชิาการของโรงเรยีนุุกิจกรรมดนตรี/กีฬาุุวันส าคัญทางศาสนา/ประเพณี/วัฒนธรรม 



   ๖ 
๖.๑.๑ุนางรวีวรรณ โชคชัยชวีากร ครูช านาญการพเิศษ ประธานกรรมการ  
๖.๑.๒ุนางสาวรุ่งตะวันุุ บัวดอกุุุ ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๖.๑.๓ นางพิชยาุุ ฐิติโรจน ์ุ ุ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๖.๑.๔ นางสุระพีุุุ อาคมคงุ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๖.๑.๕ุนางอรอุมาุุุ ลักษณะทอง ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๖.๑.๖ุนางปคุณาณชัุุ ทองแจ่ม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๖.๑.๗ุนางเบญจมาศุุ สุขเจรญิ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑.๘ุนางสาวอัจฉราุ ฉ่ ามณี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑.๙ุนางปาลิกาุุุ ทัตเศษ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑.๑๑ นางสาววิรญิญาุุฝางแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑.๑๑ นางสาวสิฏฐารัตน์ุุขันทอง ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖.๑.๑๒ุนางสุจิตราุุ จันกวด  ครู   กรรมการ 
๖.๑.๑๓ ุ นางสาวนลิุบลุุ สาระ  ครู   กรรมการ 
๖.๑.๑๔ุนายต่อลาภุุ ส าเภาุุุุุุุุุุ ครู   กรรมการ 
๖.๑.๑๕ ุ นางสาวกมลรัตน์ุุจันทร์นอ้ยุุุุุุครู   กรรมการ 
๖.๑.๑๖ุนางสาวสภุัสสรุุกันโรคาุุุุุุ ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๖.๑.๑๗ ุ นางวิมลรัตน์ุุ รูปแก้ว ุุ ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๖.๑.๑๘ุนางสาวไอลดาุุ เลิกนอก  ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 
๖.๑.๑๙ุหัวหน้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้    กรรมการ 
๕.๑.๒๐ุนายพงษ์สิทธิ ์ ศิริพัฒน์  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑.๒๑ุนางสาวปนัดดา กองมนต ์ ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔  
๖.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดอบรมให้ควำมรู้เรือ่งบหุรี่และเครื่องดืม่แอลกอฮอล์กับสุขภำพแก่นักเรียนและ

บุคลำกรในโรงเรียน มีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 
ุุ-จัดอบรมในุ๑ ภาคเรียน 

๖.๒.๑ุนายพงษ์สิทธิ ์ ศิริพัฒน์  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ  
๖.๒.๒ุนายมาโนช      ทัตเศษ  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๖.๒.๓ นายระลึก  ซ้ายหนองขาม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๖.๒.๔ นางนิรามัย โยชุ่ม  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๖.๒.๕ุนางสาวสมรัศมิ ์ สายทอง  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๖.๒.๖ุนางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๖.๒.๗ุนายสาคร  เป้าใจสุข ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖.๒.๘ุนายอนพุงษ ์ สีสัตย์ซื่อ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖.๒.๙ุนายสมานุุุุุ ทวีผล  ครู   กรรมการ   
๖.๒.๑๐ุนางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒.๑๑ุนางกนกนิษฐ ์ ยูงทอง  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



   ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๕  
๖.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยส ำรวจผลจำกกำรด ำเนินงำนสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนอก

หลักสูตร  มีหน้าท่ีุดังต่อไปนี ้
ุุ-จัดท าแบบสอบถามุ/ุแบบส ารวจุ/ุแบบสัมภาษณ ์
ุุ-สุ่มสัมภาษณ์หรอืสอบถามนักเรียน และรายงานผลการส ารวจ 

๖.๓.๑ุนางปคุณาณชัุุ ทองแจ่ม ครูช านาญการพเิศษ ประธานกรรมการ  
๖.๓.๒ุนางสาววริิญญาุุฝางแก้ว  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๖.๓.๓ นางสุจิตราุุ จันกวด  ครู   กรรมการ 
๖.๓.๔ นางสาวกมลรัตน์ุุจันทร์น้อยุุุุุุ ครู   กรรมการ 
๖.๓.๕ุนายต่อลาภุุ ส าเภาุุุุุุุุุุ ครู   กรรมการ 
๖.๓.๖ุนางวิมลรัตน์ุุ รูปแก้ว ุุ ครูผู้ชว่ย   กรรมการ   

๖.๓.๗ุนางสาวสิฏฐารัตน์ุุขันทอง  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๓.๘ุนางสาวนิลุบลุุ สาระ  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

๗. องคป์ระกอบที่ ๕ กำรมีสว่นรว่มของนักเรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ / ๕.๒ 

๗.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินงำนกจิกรรมเพือ่โรงเรียนปลอดบหุรีแ่ละ
เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ มีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 
ุุ-มีนักเรียนแกนน าเพือ่โรงเรยีนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ุท่ีผ่านการอบรม  
  -มีนักเรียนเฝ้าระวังการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นโรงเรียน 
  -มีนักเรียนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรูุ้โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์
  -มีนักเรียนรว่มดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเพือ่โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
ุุ-กิจกรรมอื่นๆ 
  -วางแผนและติดตามผลความต่อเนือ่งในการด าเนินกิจกรรมของนักเรยีน 

๗.๑.๑ุนางเยาวลักษณ ์ สามา  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ  
๗.๑.๒ุนายสมานุุุุุ ทวีผล  ครู   รองประธานกรรมการ 
๗.๑.๓ นายระลึก  ซ้ายหนองขามุุ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๗.๑.๔ นางค าพัน หินแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๗.๑.๕ุนางพชรมน รัตนมณ ี ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๗.๑.๖ุนายวเิชียร สุทธหลวง ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๗.๑.๗ุนางสาวสมรัศมิ์ุ  สายทอง  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๗.๑.๘ุนางจุฑาภัทร ์ ปะเมโท  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๗.๑.๙ุนางเบญจมาศุุ สุขเจรญิ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๗.๑.๑๕ นายอนุพงษ ์ สีสัตย์ซื่อ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑.๑๖ุนางวริิยา รินลา  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ 
๗.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยส ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม มีหน้าท่ีุ

ดังต่อไปน้ี 
ุุ-จัดท าแบบสอบถามุ/ุแบบส ารวจุ/ุแบบสัมภาษณ ์
ุุ-สุ่มสัมภาษณ์หรอืสอบถามนักเรียน และรายงานผลการส ารวจ 
 



   ๘ 
๗.๒.๑ุนายชชัวานนท์ สงคราม  ครู   ประธานกรรมการ  
๗.๒.๒ุนายสุรพิชญ ์ วงศ์น้อย  ครู   รองประธานกรรมการ 
๗.๒.๓ นายปิยะพงษ ์ เอมรญุ  ครู   กรรมการ 
๗.๒.๔ุนายรัฐภูม ิ เอี่ยมรอด ครูผู้ชว่ย   กรรมการและเลขานุการ 
๗.๒.๕ุุนางสาวอรญัญาุ ทุริดไธสง พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
๘. องคป์ระกอบที่ ๖ กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
 ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ 

๘.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สบูบหุรี่และดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ มีหน้าท่ีุ
ดังต่อไปน้ี 
ุุ-มีการคัดกรองุ“นักเรียนกลุ่มเสี่ยง”ุและ/หรือ“นักเรียนท่ีสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
  -มีการประสานความรว่มมือกับผู้ปกครองในการดูแลชว่ยเหลอืนักเรียนไม่ใหสู้บบุหรี่และดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
  -มีการให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
  -มีการประสานความรว่มมือกับบุคลากรอื่นในโรงเรยีนเพื่อดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์
  -มีการติดตามผลอยา่งต่อเนือ่ง 
  -มีการส่งเสริมใหุ้“นักเรียนกลุ่มเสี่ยง”ุและ/หรอื“นักเรยีนท่ีสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ุเข้ามามีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมเพือุ่“โรงเรียนปลอดบุหรี่และดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์” 
  -มีการส่งเสริมให้นักเรยีนกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบุ“โครงงานเพื่อโรงเรยีน”ุและ/หรือมีการส่งตอ่นักเรยีนท่ีสูบบหุรี่
และดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ุ ไปรับการบ าบัดรักษา 

๘.๑.๑ุนางกนกนิษฐ ์ ยูงทอง  ครู   ประธานกรรมการ  
๘.๑.๒ุนางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๘.๑.๓ นางนิรามัย โยชุ่ม  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๘.๑.๔ นายสถิตย์ ชมชื่น  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๘.๑.๕ุนายสาคร ุ ุุุ เป้าใจสุข ครูช านาญการ  กรรมการ 
๘.๑.๖ุนายณัฐกานต ์ เพชรนิล  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๘.๑.๗ุนายทวีศักดิ์ สินทรัพย ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๘.๑.๘ุนายสมาน ทวีผล  ครู   กรรมการ 
๘.๑.๙ุหัวหน้าระดับชั้นุม.1ุ– ม.6     กรรมการ 
๘.๑.๑๐ นางเยาวลักษณ ์ สามา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๘.๑.๑๑ุนางสาวทิพยวรรณุุเพชรกันหา พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ / ๖.๓ 
๘.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจตอ่กำรด ำเนินงำน มีหน้าท่ีุ

ดังต่อไปน้ี 
ุุ-รายงานจ านวนุ“นักเรยีนกลุ่มเสี่ยง”ุและ/หรอื“นักเรยีนท่ีสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ท่ียืนยันไมสู่บไม่ดื่ม
นับต้ังแต่วันท่ีสิ้นสุดกระบวนการดูแลชว่ยเหลือฯุ (สัมภาษณ“์นักเรียนกลุ่มเสี่ยง” และ/หรือุ“นักเรียนท่ีสูบบุหรี่และ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล”์) 
  -รายงานจ านวนุ“นักเรยีนกลุ่มเสี่ยง”ุและ/หรอื“นักเรยีนท่ีสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
 ก).จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงท่ีไม่มีการสูบบุหรี่เลยภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าุ3 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีได้ยืนยัน
ว่าจะไม่สูบบุหรี ่



   ๙ 
 ข).นักเรียนกลุ่มเสีย่งและกลุม่ท่ีดื่มลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษาุซึ่งสามารถงดดื่มเหลา้ไดุ้ครบพรรษาุ3 เดือน 
  - จ านวนนักเรียนที่รักและเหจนคุณค่าตนเองุเพิ่มข้ึนุ (สมัภาษณ“์นักเรียนกลุ่มเสี่ยง” และ/หรือุ“นักเรียนท่ีสูบบุหรี่
และดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์) 
-ส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของนักเรียนและผูป้กครอง 

๘.๒.๑ุนายสถิตย ์ ชมชื่น  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ  
๘.๒.๒ุนายทวีศักดิ์ สินทรัพย ์ ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๘.๒.๓ นางค าพัน หินแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๘.๒.๔ นายเสกสรรค ์ หินแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๘.๒.๕ นางรวีวรรณ โชคชัยชวีากร ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๘.๒.๖ นางจุฑาภัทร ์ ปะเมโท  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๘.๒.๗ นายภูเบศร ์ ปิ่นแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๘.๒.๘ นายณัฐกานต ์ เพชรนิล  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๘.๒.๙ นางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๘.๒.๑๐ หัวหน้าระดับชั้น      กรรมการ 
๘.๒.๑๑ ครูที่ปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
๘.๒.๑๒ นางกนกนิษฐ ์ ยูงทอง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๘.๒.๑๓ุนางสาววริิญญา ฝางแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
๙. องคป์ระกอบที่ ๗ กิจกรรมร่วมระหว่ำงโรงเรียนกบัชุมชน เพื่อควบคุมสบูบุหรี่และเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์
 ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ 

๙.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรมกบัชุมชน มีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 
  - มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ผลดีของุการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแก่ชุมชน  
  -มีการสอดแทรกเรือ่งการไม่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล”์ในกิจกรรมชุมชน  
  -มีการประสานความรว่มมือ/ประชาคม/ุหรือรว่มประชมุในชุมชนเพื่อการเฝ้าระวังุพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดืม่
เครื่องแอลกอฮอล”์ของนักเรยีน   
  -มีการประสานความรว่มมือ หรือประชาคมกับชุมชนและภาคีท่ีเกี่ยว  ในการเฝ้าระวังการจ าหน่ายุส่งเสริมและ
กิจกรรมเชญิชวนให้สูบบหุรี่และดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์ รอบสถานศึกษาโดยเฉพาะเขต Zoning ท่ีกฎหมายก าหนด 
  -มีกิจกรรมส่งเสริมให้บ้านและชุมชนปลอดเครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์  

๙.๑.๑ุนางค าพัน  หินแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 
๙.๑.๒ุนางปิยกมล กงจีน  ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๙.๑.๓ นายสมภพ บุญเท่ียงตรง ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๙.๑.๔ นางปคุณาณัชุ ทองแจ่ม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๙.๑.๕ุนางสาวมะล ิ ทุยไธสง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๙.๑.๖ุนางสาวมะลสิา สุธารัตน์  ครู   กรรมการ 
๙.๑.๗ุครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
๙.๑.๘ุนางสุนันทา ปิ่นแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 
๙.๑.๘ุนางสุกัญญา จุมพรม  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 
 
 



   ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ 
๙.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมมีหน้าท่ีุดังต่อไปน้ี 

ุุ-ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจตอ่การด าเนินกิจกรรมรว่มกับชุมชน (สุ่มสัมภาษณ์หรือสอบถามครูและบุคลากรุ 
ุุุจ านวน ๑๐ คน)   
ุุ-นักเรียนมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมรว่มกับชุมชน (สุ่มสมัภาษณ์หรอืสอบถามนักเรยีนุจ านวน ๑๐ คน) 
ุุ-ชุมชนมีความพงึพอใจต่อการร่วมกับโรงเรียนุ(สุ่มสมัภาษณ์หรอืสอบถามประชาชนในชุมชนุจ านวน ๑๐ คน) 

๙.๒.๑ุนางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ ครูช านาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 
๙.๒.๒ุนายธมกร  ยาหลง  ครู   รองประธานกรรมการ 
๙.๒.๓ นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๙.๒.๔ นางวรากร น่วมถนอม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๙.๒.๕ุนายสุรัตน ์ แซงศรีนวล ครูผู้ชว่ย   กรรมการและเลขานุการ 
๙.๒.๖ุนางสาวทิพวรรณุ เพชรกันหา พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

๑๐.คณะกรรมกำรฝำ่ยสถำนทีุุ่มีหน้าท่ีุจัดเตรียมความพร้อมของสถานท่ีท่ีจะใช้รับการประเมิน คือุให้มีการจัด
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการุ“ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล”์ุและจัดตกแต่งประดับผ้าหอ้ง
ประชุมุอาคารกาญจนาฯุโต๊ะหมู่บูชาครบชุดุเตรียมชุดรบัแขกุ๑ุุชุดุเก้าอี้ส าหรับครนูั่งุโพเดียมกล่าวรายงาน/พธิกีรุุ
๑ุุตัวุเครื่องเสียงุและโปรเจจคเตอร์ุเพื่อรับการประเมิน 

๑๐.๑ุนายสาครุุ เป้าใจสุข ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ุนายไพโรจน์ุุุ ผิวเณรุ  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 

๑๐.๓ุนางสุมาลีุุ ด ารงพันธุ์ุุ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   ๑๐.๔ุนางนวลนุชุุ จันทรพิทักษ ์ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   ๑๐.๕ุนางอ าภวลัุุ ไชยทา  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   ๑๐.๖ุนายสถิตย ์ ชมชื่น  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   ๑๐.๗ุนางสาวภัคธีมาุุ แก้วยม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   ๑๐.๘ุนางเยาวลักษณ์ุุ สามา  ครูช านาญการ  กรรมการ 

๑๐.๙ุนางสุกัญญาุุ จุมพรมุุ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๐.๑๐ุนางสาววรัตน์ฐนันุุมีชาญเชี่ยว ครูช านาญการ  กรรมการุ  
๑๐.๑๑ุนางสาวกมลรัตน ์จันทร์น้อย ครู   กรรมการ 
๑๐.๑๒ุนางสาวสพุัตราุุ อ่อนนอ้มดีุ ุุุุ ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๐.๑๓ุนางสาวสภุัสสรุุ กันโรคาุุุุุุ ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๐.๑๔ุนางสาวมณธิชาุุ สิทธิยศุุุุุุุ ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๐.๑๕ุนางสาวอรัญญาุุ ทุริดไธสงุุุุุ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๐.๑๖ุนางสาวทิพวรรณุุเพชรกัณหาุุุ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๐.๑๗ุนางสาวไอลดาุุ เลิกนอก  ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 
๑๐.๑๘ุนางกชณภิาุุ สินทรัพย ์ ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 

   ๑๐.๑๙ุลูกจ้างชัว่คราวทุกคน     กรรมการ 
๑๐.๒๐ุนายพงษ์สิทธิ์ุุ ศิริพัฒน์  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
๑๐.๒๑ุนางกนกนิษฐ์ุุ ยูงทอง  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 



   ๑๑ 
๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธกีร  มีหน้าท่ีุกล่าวตอ้นรับคณะกรรมการผู้ประเมินฯุและแนะน าคณะกรรมการ
ด าเนินงานุุ“โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ุล าดับข้ันตอนรวมถึงก าหนดการต่างๆุด าเนินการช่วงพิธี
เปิดและปิดพรอ้มท้ังชี้แจงและด าเนินการให้เป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนดไวุุ้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการปฐมนิเทศ  วางแผนก าหนดข้ันตอนด าเนินพิธีการและเป็นพิธีกร  ควบคุมและก ากับเวลาให้เป็นไปตามแผนท่ี
วางไวุ้ตลอดระยะเวลาในการด าเนินการุุประกอบด้วย  

๑๑.๑ุุนายไพโรจน์ุุ ผิวเณร  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ุุนายระลึกุุุ ซ้ายหนองขาม ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ

 ๑๑.๓ุุนางเบญจมาศุุุุ สุขเจรญิ  ครูช านาญการุุ  กรรมการ 
๑๑.๔ุุนางปาลิกาุุุ ทัตเศษ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๑.๕ุุนางสาวนลิุบลุ สาระ  ครู   กรรมการและเลขานุการุุ 
๑๑.๖ุุนายสุรพชิญ์ุุ วงศ์น้อย  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการุุ 
    

๑๒.   คณะกรรมกำรฝำ่ยเอกสำรุุุมีหน้าท่ีุุจัดเตรียมแฟ้มรองรับการประเมิน “โรงเรียนปลอดบหุรี่และเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์”ุค าสั่งุุค ากล่าวรายงานุุและเอกสารส าคัญทางราชการอื่นๆุประกอบด้วย 

๑๒.๑ุนางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒ุนางกนกนิษฐ์ุุ ยูงทอง  ครู   รองประธานกรรมการ 
  ๑๒.๓ุนางลดาวัลย ์ ใจเพชร  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 

๑๒.๔ุนางสาธรุุุ ธูปพุฒซา ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๑๒.๕ุนางสาวสุพัตราุ อ่อนนอ้มด ี ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๒.๖ุนางสาวทิพวรรณุุเพชรกันหา พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๒.๗ุนางสาวอรัญญาุุ ทุริดไธสง พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๒.๘ุนางแสงเทียนุุุ คงเพชรศักดิ ์ ลูกจ้างประจ า  กรรมการ 
๑๒.๙ุนางสาวภรฤดีุุ ผินสันเทียะ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
๑๒.๑๐ุนางสาวกุลธิดาุุ วงษ์ศิลา  ลูกจ้างชัว่คราว  กรรมการ 
๑๒.๑๑ุนางสาวรุ่งนภาุุุ ผาผง  ลูกจ้างชัว่คราว  กรรมการ 
๑๒.๑๒ุนางสาวสภุารัตน์ุุมัธรถ  ลูกจ้างชัว่คราว  กรรมการ 
๑๒.๑๓ุนางเยาวลักษณ์ุุสามา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๑๔ุนายวษิณุกรุุ ศรีทร  ลูกจ้างชัว่คราว  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
๑๓.   คณะกรรมกำรฝำ่ยโสตทัศนปูกรณ ์ มีหน้าท่ีุุจัดเตรียมเครื่องเสยีงุเครื่องฉายุโปรเจคเตอร์ุท่ีห้องรับการ
ประเมินุพร้อมท้ังบันทึกภาพและวิดีโอกิจกรรมต่างๆุในแต่ละกิจกรรมอย่างครบถ้วนุน าเผยแพร่ภาพกิจกรรมบน
เวจบไซต์ของโรงเรียนุและน าส่งต่อเพื่อจัดเกจบใหเ้ป็นระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนุุจัดท าข้อความภาพฉายุณุห้องรบั
การประเมินุุมีข้อความดังนี ้                      

 

ยินดีต้อนรบั 
 

คณะกรรมกำรกำรประเมนิเชิงพัฒนำสถำนศึกษำ 
“โรงเรียนปลอดบหุรีแ่ละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”                 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ 

 
 



   ๑๒ 
ประกอบดว้ย 
  ๑๓.๑ุุนายสถิตย์ุุ ชมชื่น  ครูช านาญการุุ  ประธานกรรมการ 
  ๑๓.๒ุุนายเสกสรรค์ุุ หินแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
  ๑๓.๓ุุนางสาวนวลลออุุ น้อยกรม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
  ๑๓.๔ุุนางรววีรรณุุุ โชคชัยชวีากร ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
  ๑๓.๕ุุนายพิพัฒน์ุุ ตันติพันธุพ์ิพัฒน์ ครูช านาญการ  กรรมการ 

๑๓.๖ุุนายทวีศักดิ์ุุ สินทรัพย ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   ๑๓.๗ุุนายราเชนทร์ุุ ภู่เพชร  พนักงานขับรถ  กรรมการ 

๑๓.๘ุุนายอุไรุุ  บุญจันทร ์ ลูกจ้างชัว่คราว  กรรมการ 
๑๓.๙ุุนายณัฐกานต์ุุ เพชรนิล  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.๑๐ุุนายชัชวานนท์ุุ สงคราม  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

  
๑๔.   คณะกรรมกำรฝำ่ยกำรเงิน/พัสดุ   มีหน้าท่ีุุจัดเตรียมเงินให้คณะกรรมการฝ่ายต่างุๆุท่ีจ าเป็นต้องเบิกเงินเพื่อ
ใช้ในการด าเนินการุุจัดเตรยีมเอกสารดา้นการเงินและพสัดุุให้กับคณะกรรมการฝา่ยต่างๆุท่ีเบิกเงินไปได้จัดล้างหนี้
ใบเสรจจให้เรียบรอ้ยุุุุประกอบด้วย 
  ๑๔.๑ุุนางลดาวลัย์ุุ ใจเพชร  ครูช านาญการพเิศษุุ ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๒ุุนายเสกสรรค์ุุ หินแก้ว  ครูช านาญการพเิศษุ รองประธานกรรมการ 

๑๔.๓ุุนายสมภพุุ บุญเท่ียงตรง ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๑๔.๔ุุนางวนัสยา   ยิ้มน้อย  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๔.๕ุุนางสาวมะลิสาุุ สุธารัตน ์ ครู   กรรมการ 

  ๑๔.๖ุุนางสาวปนัดดาุุ กองมนต ์ ครู   กรรมการ 
๑๔.๗ุุนางสุภัสสร    กันโรคา  ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๔.๘ุุนางสาวอรญัญาุุ ทุริดไธสง พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๔.๙ุุนางสาวกุลธิดาุุ วงษ์ศิลา  ลูกจ้างชัว่คราว  กรรมการ 
๑๔.๑๐ุุนางสาวสุภารัตน์ุุมัธรถ  ลูกจ้างชัว่คราว  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๔.๑๑ุุนางสาวรัตนาุุ ศุขกลิ่น  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุกา
๑๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏคิมุุมีหน้าท่ีุจัดหาอาหารว่างุน้ าดื่มุส าหรับคณะกรรมการและคณะครูท่ีเข้ารับการ
ประเมินุุุประกอบด้วย 

๑๕.๑ุนางสุกัญญาุุ จุมพรมุุ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ุนางสาวสิฏฐารัตน์ุุขันทองุุุ ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๑๕.๓ุนางสมฤดีุุ สุทธหลวงุุุุุุุุุครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๕.๔ุนางประภาพรรณุุ ชอดริุุุุุุุ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๕.๕ุนางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๕.๖ุนางสาวรัตนาุุ ศุขกลิ่นุุุุ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๕.๗ุนางวนสัยาุุ ยิ้มน้อย  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๕.๘ุนางสุจิตราุุ จันกวด ุุุุุุุุุุ ครู   กรรมการ 
๑๕.๙ุนางสาวสุพัตราุุ อ่อนนอ้มดีุ ุุุุ ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
๑๕.๑๐ุนักศึกษาฝึกประสบการณ ์    กรรมการ 
๑๕.๑๑ุลูกจ้างชัว่คราวุหญิง     กรรมการ 
๑๕.๑๒ุนางกชณภิาุุ สินทรัพย ์ ครูอัตราจา้ง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.๑๓ุนางสาวมณธิชาุุ สิทธิยศุุุุุุุ ครูผู้ชว่ย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 



   ๑๓ 
๑๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยวิดทิัศนแ์นะน ำโรงเรียนุุมีหน้าท่ีุจัดท าวีดิทัศน์แนะน าโรงเรยีนุเพื่อรองรับการประเมินุุุ
“โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์”ุประกอบด้วย 
  ๑๖.๑ุนายไพโรจน์ุุ ผิวเณรุุุ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

๑๖.๒ุนางอรอุมาุุุ ลักษณะทอง ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๑๖.๓ุนายทวีศักดิ์ุุุุุุุุุสินทรัพย์ุุุุุุุุุุครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๖.๔ุนายชชัวานนท์ุุ สงคราม  ครู   กรรมการ 
๑๖.๕ุนางสาวปนัดดาุุ กองมนต์ุ ุุุุุ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๖.๖ุนางสาวทิพวรรณุุเพชรกันหาุุุ พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

๑๗.   คณะกรรมกำรฝำ่ยกำรแสดงต้อนรบั   มีหน้าท่ีุุจัดเตรียมชุดการแสดงต้อนรับของนักเรียนทูบีนัมเบอรว์ันุ๑ุ
ชุดการแสดงุเพื่อสื่อถึงบริบทของโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ุุุุประกอบด้วย 
  ๑๗.๑ุนางกนกนิษฐ ์ ยูงทอง  ครู    ประธานกรรมการ 

๑๗.๒ุนายอนพุงษ ์ สีสัตย์ซื่อ ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ
 ๑๗.๓ุนางจุฑาภัทร ์ ปะเมโท  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๗.๔ุนางสาวมะล ิ ทุยไธสง  ครูช านาญการ  กรรมการ   
๑๗.๕ุนายมาโนช ทัตเศษ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๗.๖ุนางอภญิญา พรมรักษา ครู   กรรมการ 
๑๗.๗ุนายสุรพิชญ ์ วงศ์น้อย  ครู   กรรมการ 
๑๗.๘ุนางสาวปนัดดา กองมนต ์ ครู   กรรมการ 
๑๗.๙ุนายรัฐภูม ิ เอี่ยมรอด ครูผู้ชว่ย   กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.๑๐ุนางวริิยา รินลา  ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
๑๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าท่ีุุ 
-ออกแบบส ารวจ/สัมภาษณ/์ประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินุต่อไปนี ้
 องค์ประกอบทีุ่๑ุตัวบ่งชี้ท่ีุ๑.๒ 

องค์ประกอบทีุ่๓ุตัวบ่งชี้ท่ีุ๓.๒ 
 องค์ประกอบทีุ่๔ุตัวบ่งชี้ท่ีุ๔.๕ 
 องค์ประกอบทีุ่๕ุตัวบ่งชี้ท่ีุ๕.๓ 
 องค์ประกอบทีุ่๖ุตัวบ่งชี้ท่ีุ๖.๒ุและุ๖.๓ 
 องค์ประกอบทีุ่๗ุตัวบ่งชี้ท่ีุ๗.๒ 
-ส่งแบบส ารวจ/สัมภาษณ์/ประเมินให้กับุ“คณะกรรมกำรด ำเนินงำนในแต่ละตวับ่งช้ี”ุประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตัวบ่งชี้ต่างๆุุในแต่ละองค์ประกอบของการประเมินความคิดเหจนของนักเรยีนและผู้เก่ียวข้องอื่นๆุ 
-ท าแบบประเมินตนเอง“โรงเรียนปลอดบหุรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์”ุ 
-รวบรวมแบบส ารวจ/สัมภาษณ์/ประเมินจากแต่ละตวับ่งชีุ้ ุสรุปผลุน าเสนอตอ่ฝ่ายบรหิารุพรอ้มเกจบมาสรุปวิเคราะห์
จัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มเสนอฝ่ายอ านวยการต่อไปประกอบด้วย 
ุ  ๑๘.๑ุนางนิรามัยุ โยชุ่ม  ครูช านาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 

๑๘.๒ุนางอรอุมา ลักษณะทอง ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๑๘.๓ุนางปคุณาณชัุุ ทองแจ่ม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๑๘.๔ุนางวรากร  น่วมถนอม ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๑๘.๕ุนายสถิตย ์ ชมชื่น  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๘.๖ุนางเบญจมาศ สุขเจรญิ  ครูช านาญการ  กรรมการ 



   ๑๔ 
๑๘.๗ุนายธมกร  ยาหลง  ครู   กรรมการ 
๑๘.๘ุนายชชัวานนท์ สงคราม  ครู   กรรมการ 
๑๘.๙ุนางวิรยิาุ  รินลา  ครู   กรรมการ 
๑๘.๑๐ุนายสุรพิชญ ์ วงศ์น้อย  ครู   กรรมการ 

  ๑๘.๑๑ุนายรฐัภูม ิ   เอี่ยมรอด ครูผู้ชว่ย   กรรมการ  
  ๑๘.๑๒ุนางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ ครูช านาญการพเิศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  ๑๘.๑๓ุนางสาวสมรัศมิ ์ สายทอง  ครูช านาญการพเิศษ ผู้ช่วยและผู้ชว่ยเลขานุการ
  ุ 

ขอให้บุคลากรท่ีได้รับค าสั่งตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีใหส้ัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมายของการจัดงานปฐมนิเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเกิดผลดีกับนักเรียนุุหากมีปัญหาอุปสรรคใดุๆุขอให้ปรึกษาและรายงาน
คณะกรรมการฝา่ยประสานงานทราบทันที 

   สั่งุุุณุุวันท่ีุุ๒๐ุมีนาคมุุพ.ศ.ุ๒๕๖๒ 

 

      ุ ุุุุุุุุุุ(ุนายประทินุุเหลืองทองุ) 
       ุุุุผู้อ านวยการโรงเรียนนยิมศิลป์อนุสรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


