
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๓๔๕  / ๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำแหลง่เรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 

……………………………………………………………………………………………………. 

       ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนวชิร -
ธรรมสาธิต ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากเงิน
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้น านักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน วัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน้ าอโยธยา และวัดไชย-
วัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี โดยอาศัยอ านาจตามมาตราความในมาตรา ๒๗ วรรค ๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นายสมพร สังวาระ   ประธานกรรมการ 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 

น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำท่ี  ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

นางสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  รองประธานกรรมการ 
นางพิราม ภูมิวิชิต   กรรมการ 

นายทินกร พานจันทร ์  กรรมการ 

นางทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  กรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   กรรมการ 

น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำท่ี ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมใหจ้ัดกจิกรรมและการเดินทางใหเ้ป็นไปตามก าหนด 

  ๒.  ควบคุมและประสานงานต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อยและเหมาะสม 

  ๓.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ฝ่ายบรหิารทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒- 
 

๓. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน 

รถคันที่ ๑ ม.๔/๑    ๑. น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา ๒. น.ส.ศิริพร  โกมารกุล 

รถคันที่ ๒ ม.๔/๒    ๑. น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์    ๒. น.ส.ปทุม  โศภาคนี 
รถคันที่ ๓ ม.๔/๓    ๑. น.ส.สกุัญญา มหาฤทธ์ิ 

๓. น.ส.เจนจริา เพง็จันทร ์

๒. น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ 

รถคันที่ ๔ ม.๔/๔    ๑. น.ส.ศิราภร นาบญุ 

๓. น.ส.สุธิดา  สิงห์ทอง 
๒. น.ส.อญัชิสา เหมทานนท ์

รถคันที่ ๕ ม.๔/๕         ๑. น.ส.นงพร จู่พิชญ ์ ๒. นายเสถียร บญุมหาสิทธ์ิ 

รถคันที่ ๖ ม.๔/๖         ๑. น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ 

๓. น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย 
๒. นางทัศนีย์  วงค์เขียว 

รถคันที่ ๗ ม.๔/๗         ๑. นายวุฒิพงษ์ แสนรังษ์ 

๓. น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา 
๒. น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์ 

 

หมำยเหตุ  ครูใส่ชุดด ำ  นักเรียนใส่ชุดพละติดริบบ้ินด ำ 
 

หน้ำท่ี ๑.  ตรวจสอบจ านวนนักเรียนให้ครบทัง้ไปและกลับ  
  ๒.  ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

๓.  ควบคุมดูแลให้เข้าร่วมกจิกรรมตามที่ก าหนด 

  ๔.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๕.  แจกแบบประเมินและเกบ็แบบประเมินสง่คืนที่หัวหน้าระดับ  

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

นายเสถียร บญุมหาสทิธ์ิ  หัวหน้า 

น.ส.สุธิดา  สิงห์ทอง  ผู้ช่วย 

 หน้ำท่ี ๑.  บันทึกภาพน่ิงและวีดีทัศน์ตลอดกจิกรรม 
  ๒.  สรุปกจิกรรมในรูปแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการสรุปโครงการ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 

 น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์  หัวหน้า 

 น.ส.เจนจิรา เพง็จันทร ์  ผู้ช่วย  น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา  ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและดูแลนกัเรียนเจ็บป่วยระหว่างการทัศนศึกษา 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

 น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์  หัวหน้า 

 น.ส.ศิราภร นาบุญ  ผู้ช่วย  น.ส.อญัชิสา เหมทานนท ์  ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี ๑.  จัดเตรียมแบบประเมินผลทัศนศึกษา 

  ๒.  รวบรวมผลการประเมิน สรปุและรายงานผลการจัดกจิกรรมตามโครงการต่อ 

                          คณะกรรมการอ านวยการ 
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๗. คณะกรรมกำรกำรเงิน 

 นางทัศนีย์ วงค์เขียว  

หน้ำท่ี ๑.  วางแผนการใช้จ่ายเงินตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  ๒.  รวบรวมหลักฐาน/เอกสารและด าเนินการเบิก-จ่ายให้แลว้เสรจ็และถูกต้อง 
 
 

ทั้งนี้     แต่งตั้งวันที่    ๑๔   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่    ๑๔   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

(นายสมพร สงัวาระ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ก ำหนดกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  

วันศุกร์ท่ี ๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ พระรำชวังบำงปะอิน, วัดใหญ่ชัยมงคล, ตลำดน้ ำอโยธยำ และวัดไชยวัฒนำรำม 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. นักเรียนรายงานตัวที่ใต้โดม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางมุง่สู่ จงัหวัดพระนครศรอียุธยา  

- มัคคุเทศก์ แนะน ากิจกรรมบนรถ 
- รับประทานอาหารว่างบนรถ 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เดินทางถึงจุดการเรียนรู้ที่ ๑ ณ พระราชวังบางปะอิน 
          ศึกษาประวัติศึกษาประวัติศาสตร์อาณาเขตพระราชวังมีลักษณะเป็น
เกาะ  เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรอียุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง ใช้เป็นสถานที่ทรงใช้ประทับแรม ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่แปร
พระราชฐานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ นักเรียนเข้าชม
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน  พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 
พระที่นั่งเวหาศจ ารูญ หอเหมมณเฑียรเทวราช หอวิฑูรทัศนา อนุสาวรีย์พระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. เดินทางถึงจุดการเรียนรู้ที่ ๒ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล  
          ศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งสร้างในสมัยอู่ทองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงสร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์เมื่อคราวทรงชนะศึกยุทธหัตถี และทรงมุ่งให้เป็น
เจดีย์ใหญ่ คู่กับ เจดีย์วัดภูเขาทอง 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เดินทางถึงจุดการเรียนรู้ที่ ๓ ณ ตลาดน้ าอโยธยา 

          ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ได้เห็นถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ตลาดน้ าอโยธยาเป็นตลาดน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  เป็นตลาดย้อน
ยุคแบบโบราณ ประกอบ ด้วยเรือสินค้า ขายอาหารซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
จากประสบการณ์ตรง อีกทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวไทยในสมัยก่อน  

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เดินทางถึงจุดการเรียนรู้ที่ ๔ ณ วัดไชยวัฒนาราม 
         ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย 
พระเจ้าพระเจ้าปราสาททอง โดยเดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของ
พระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติ
เป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติ พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนาราม
ข้ึนเพื่ออุทิศผลบุญนี้ใหก้ับพระราชมารดาของพระองค์ และอีกประการหนึ่ง วัดน้ี
อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเปน็อนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย จึงท าให้มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สรปุและประเมินผลกิจกรรม (บนรถ) 
๑๕.๔๕ – ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยสวัสดิภาพ 
 


