
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๐๕๘ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเข้ำค่ำยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

************************************ 
   ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ก าหนดให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล
การเรียน  โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนดังกล่าว ในวันที่ ๙ – ๑๐  
มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดมุ่งหมาย  
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗(๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่    ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ    

นายสมพร  สังวาระ   ประธานกรรมการ  
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย   

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางปานทิพย ์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   นายพิราม  ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ  
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ  
นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ 
นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ  
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ  
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นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายไพโรจน ์  อินต๊ะภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.ด าเนินการจัดค่ายคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ตามก าหนดการใหส้ าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

น.ส.นฤมล  รับส่ง  ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากรู กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑.  ดูแลจัดท าเอกสารการเบกิจ่ายเงิน 
 ๒.  จัดท าสรปุงบประมาณที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี  

นายศุภกิจ  หนองหัวลิง ประธานกรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ 
น.ส.มยรุ ี  มิ่งมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. จัดหอประชุมเป็นสถานที่อบรมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 ๒. จัดโต๊ะหมู่บูชาบนเวที และจัดบรเิวณหอประชุมให้เหมาะสม 
  ๓. จัดที่นั่งส าหรับผู้บริหาร และคณะคร ู
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
   น.ส.นฤมล  รับส่ง  ประธานกรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ  
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ  
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

 น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดืม่ใหเ้พียงพอกับนกัเรียน คณะกรรมการและวิทยากร 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
   นางจุฑามาศ  วานิชชัง  ประธานกรรมการ 
   น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล และยาสามญั ให้เพยีงพอ 
 ๒. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย และประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

 นายปวิตร สมนึก  รองประธานกรรมการ 
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี            กรรมการ นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ 
นายก าพล จางจะ   กรรมการ นายภาคภูมิ       แก้วเย็น        กรรมการ 
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นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข            กรรมการ  
   นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ท าการบันทึกวีดิโอ  และภาพน่ิงตลอดระยะเวลาการอบรม 
 ๒. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียน 

๗. คณะกรรมกำรประสำนงำนวิทยำกรและสถำนท่ีท ำจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ  
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ 
นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล  ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
   นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. ติดต่อและประสานงานกับวิทยากร 
           ๒. จัดท าเกี่ยวกบัเอกสารการฝึกอบรม 
 ๓. ประสานงานกลุ่มบรหิารทั่วไปจัดสถานที่และอปุกรณ์ส าหรบัท าจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  
      และแบ่งกลุ่มนักเรียนท ากิจกรรม 
 ๔. ควบคุม ดูแลการท ากจิกรรมจิตอาสาของนักเรียน 

๘. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียนท ำจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ 

นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ  

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  

น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  

ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี บุญบา  กรรมการ 

นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 

นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ  

น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 

น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 

น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

   นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ควบคุมดูแลการท าจิตสาธารณะบ าเพญ็ประโยชน์ของนักเรียน   
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๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนนักเรียนเข้ำค่ำยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์      ประธานกรรมการ 

             น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น       รองประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 

หน้ำท่ี   ๑. รับลงทะเบียนนกัเรียนที่เข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๐  

              บริเวณใต้โดมหน้าเวที เวลา ๐๗.๓๐ น. 

๒. เช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าค่ายคุณลักษณะอันพงึประสงค์กอ่นท ากิจกรรมภาคบ่าย เวลา ๑๒.๕๐ น. 

๓. เช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าค่ายคุณลักษณะอันพงึประสงค์กอ่นกลับบ้าน เวลา ๑๔.๓๐ น. 

๑๐. คณะกรรมกำรประเมินผล 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ท าการประเมินผล สรปุรายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่    ๑๔    กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๔    กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
                                                         (นายสมพร    สังวาระ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรเข้ำค่ำยคณุลกัษณะอันพึงประสงค ์
วันที่ 9 – 10  มีนำคม  2560  เวลำ 07.00-16.30 น.  

ณ โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 
************************************ 

วันพฤหัสบดีที่  9  มีนำคม  2560   
07.00 – 07.40 น. - ลงทะเบียนเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
07.40 – 08.30 น.         - เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง 
   - ฟังค าช้ีแจงเรื่องกิจกรรม,  เดินแถวข้ึนหอประชุม 
08.30 – 09.00 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
   - พิธีกรเชิญ ผอ.สมพร  สังวาระ  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - พิธีกรเชิญ ผอ.สมพร  สังวาระ รบัค ากล่าวรายงาน 
   - รองฯปานทิพย์  สุขเกษม  กล่าวรายงาน 
   - ผอ.สมพร  สังวาระ  กล่าวเปิดกจิกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                                 และกล่าวโอวาท 
09.00 – 10.00 น.  - กิจกรรมการอบรม 

        - รับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00 น. - แบ่งกลุ่ม ฝกึระเบียบแถว 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.20 น. - ลงช่ือเข้าร่วมกจิกรรมภาคบ่าย 
   - ฝึกระเบียบวินัย 
   - พักรับประทานอาหารว่าง 
16.20 – 16.30 น. - สรุปกจิกรรม  นัดหมาย  ลงช่ือก่อนกลับบ้าน 
วันศกุร์ที่  10  มีนำคม  2560   
07.00 – 07.40 น. - ลงทะเบียนเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
07.40 – 08.30 น. - เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  
   - ฟังค าช้ีแจง,  แบ่งกลุ่มท าจิตสาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์ 
08.30 - 12.00 น. - จิตสาธารณะ,  รับประทานอาหารว่าง, พัฒนาโรงเรียน 
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. - เช็คช่ือเข้าร่วมกิจกรรมภาคบ่าย 

  - จิตสาธารณะ  พัฒนาโรงเรียน 
   - รับประทานอาหารว่าง 
16.00 – 16.30 น. - สรุปกจิกรรม 
   - พิธีปิด   ประเมินผลโครงการ    เช็คช่ือก่อนกลับบ้าน 
 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 


