
         
      ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

      ท่ี ๓๘๕ / ๒๕๖๐ 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำร โครงงำนคุณธรรมระดับชั้น 
    ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

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

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกจิกรรมนิทรรศการและประเมินผลการน าเสนอโครงงานคุณธรรม
ระดับช้ัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ 
หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพทุธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ( ๑ )  
จึงแต่งตั้งข้าราชการครปูฏิบัตหิน้าที ่ดังนี ้

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

หน้ำท่ี  ให้ค าแนะน าดูแล ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ  
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ  คุณครูที่ปรกึษาทุกหอ้ง  กรรมการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ  

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำท่ี  ๑. วางแผน ก าหนดวิธีการด าเนินงาน และรปูแบบงานใหเ้หมาะสม 

๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำโครงงำน 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ คุณครูที่ปรกึษาทุกหอ้ง  กรรมการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ  

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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หน้ำท่ี  ๑. ให้ความรู้ ให้ค าปรกึษา เสนอแนะ ปรับปรงุแก้ไขโครงงานของนักเรียนในห้องทีป่รึกษาในการ 
        ด าเนินกิจกรรมโครงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๒. ประเมินผลงานโครงงานเป็นคะแนนเกบ็ในรายวิชาที่ตนเองสอน ตามตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 
๓. ให้ค าแนะน าและก ากบัติดตามการจัดนิทรรศการและสรปุงานโครงงาน ๕ บท ตามทีโ่รงเรียนก าหนด 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง รองประธานกรรมการ 

  นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล  กรรมการ 
  น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์  กรรมการ 
  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  คุณครูที่ปรกึษาทุกหอ้ง  กรรมการ
 นักการภารโรง    กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ท าความสะอาดหอประชุมโรงเรียน เวทีและตกแต่งให้สวยงาม 

๒. จัด เก้าอี ้ส าหรบัฝ่ายบรหิาร ครู ร่วมพิธีเปิด 
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม ้
๔. ตกแต่ง และประดับบรเิวณหอประชุม 
๕. จัดท าฉากตามหัวข้อโครงงานของแต่ละระดบัช้ัน 
๖. จัดซุ้มกลางแสดงรางวัลและโล่รางวัลทีป่ระสบผลส าเรจ็ ที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกำร 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 

นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง   กรรมการ 
น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว  กรรมการ น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ 
นายชนินทร์   บัวแจ้ง  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการ 

น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ประชาสมัพันธ์ให้คณะครู และนกัเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ 

๒. ล าดับข้ันตอนการเตรียมความพรอ้มในการจัดนิทรรศการกับฝ่ายต่างๆ 
๓. จัดเตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงาน 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
 นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญก์ุล กรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี            กรรมการ  
นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข      กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ นายก าพล จางจะ   กรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก    กรรมการและเลขานุการ 
   นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ดูแล จัดระบบ แสง-เสียง และแกป้ัญหาจนจบพิธี 
๒. บันทึกภาพน่ิง และวีดีทัศน์ตามความเหมาะสม 
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๓. จัดท าตัวอักษรบนเวทีด้วยข้อความว่า 
 

    โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
กำรจัดนิทรรศกำรโครงงำนคุณธรรมระดับชั้น 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
วันท่ี ๒๘ สิงหำคม  ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรตัดสินกำรประกวดโครงงำน 
 คณะกรรมการประเมินโครงงานคุณธรรมระดับช้ันตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
คุณธรรมอัตลกัษณ์ ด้านความพอเพียง 
  คณะกรรมการประเมินโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ - ๑/๑๑ 
   น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ ประธานกรรมการ 
   นายเสถียร        บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ 
   น.ส.วทันยา  ใจนันตา  กรรมการ 
  คณะกรรมการประเมินโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ - ๔/๙ 
   นายสุชาติ รัตนเมธากรู ประธานกรรมการ 
   นายสุมังครัตน์   โคตรมณ ี กรรมการ 
   น.ส.จีระภา ชินภักด ี กรรมการ 
 คณะกรรมการประเมินโครงงานคุณธรรมระดับช้ันตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
คุณธรรมอัตลกัษณ์ ด้านความรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการประเมินโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ - ๒/๑๑ 
   นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน  ประธานกรรมการ 
   น.ส.ชลิตา    บุญรกัษา กรรมการ 
   น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  กรรมการ 
   คณะกรรมการประเมินโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ - ๕/๘ 
   นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.พรทิพย์   นาคเกิด  กรรมการ 
   น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการ 
 คณะกรรมการประเมินโครงงานคุณธรรมระดับช้ันตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
คุณธรรมอัตลกัษณ์ ด้านการมีจิตสาธารณะ 
  คณะกรรมการประเมินโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ - ๓/๑๑ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง   ประธานกรรมการ 
   น.ส.อญัชนา   แซ่จิว  กรรมการ 
   น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 
  คณะกรรมการประเมินโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ - ๖/๙ 
   ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง ประธานกรรมการ 
   น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ กรรมการ 

น.ส.อรวรรณ  พันธ์ุภัครินทร ์ กรรมการ 
หน้ำท่ี  ประเมินการน าเสนอโครงงาน การจัดรูปแบบโครงงานปละการรวบรวมโครงงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 
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๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 

นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ  น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล  กรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 

   นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรับแขกผูม้ีเกียรติที่มาร่วมงาน 

๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้งานให้ครบถ้วน 
๓. ประสานกับฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง   กรรมการ 
คุณครูที่ปรกึษาทุกหอ้ง  กรรมการ  

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการและเลขานุการ  
   น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ท าแบบประเมินผล 
๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนกัเรยีน 
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่   ๒๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

สั่ง ณ วันที่    ๒๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

      (นายสมพร   สังวาระ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
ก ำหนดกำรพิธีเปิดนิทรรศกำร 

โครงงำนคุณธรรมระดับชั้น ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐   วันจันทร์ ท่ี ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๐    

ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
๐๘.๓๐ น. - ประธานมาถึงบริเวณพิธี 
  - รองผู้อ านวยการปานทิพย์  สุขเกษม กล่าวรายงาน 
  - ผู้อ านวยการสมพร   สังวาระ  ประธานในพิธี  กล่าวเปิดงาน 
  - ประธานเปิดนิทรรศการน าเสนอโครงงานคุณธรรมระดับช้ันตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ  
                       พอเพียง 
๐๘.๔๕ น. - การแสดงของนักเรียนชุมนมุนาฏศิลป์ ช่ือชุดการแสดง “ค่านิยม ๑๒ ประการ” 
๐๙.๐๐ น. - เรียนเชิญประธาน ศึกษานิเทศกส์มหวัง  สมานรักษ์และแขกผู้มีเกียรติชมนทิรรศการ  
                       น าเสนอโครงงานคุณธรรมระดับช้ันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 

ก ำหนดกำรครูผู้สอนน ำนักเรียนชมนิทรรศกำร 
น ำเสนอโครงงำนคุณธรรมระดับชั้นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
คำบท่ี เวลำ ห้องเรียน 

๑ ๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น. ๖/๑ ๖/๒ ๖/๓ ๕/๑ ๕/๒     
๒ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. ๖/๔ ๖/๕ ๖/๖ ๕/๓ ๕/๔     
๓ ๐๙.๕๐ – ๑๐.๔๐ น. ๖/๗ ๖/๘ ๖/๙ ๕/๕ ๕/๖ ๓/๑ ๓/๒   
๔ ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. ๑/๑ ๑/๒ ๑/๓ ๕/๗ ๕/๘ ๓/๓ ๓/๔   
๕ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๒๐ น. ๑/๔ ๑/๕ ๑/๖ ๓/๕ ๓/๖ ๓/๗ ๓/๘   
๖ ๑๒.๒๐ – ๑๓.๑๐ น. ๑/๗ ๑/๘ ๑/๙ ๓/๙ ๓/๑๐ ๓/๑๑    
๗ ๑๓.๑๐ – ๑๔.๐๐ น. ๑/๑๐ ๑/๑๑ ๒/๑ ๒/๒ ๒/๓ ๒/๔ ๒/๕   
๘ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. ๒/๖ ๒/๗ ๒/๘ ๒/๙ ๒/๑๐ ๒/๑๑    
๙ ๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น. ๔/๑ ๔/๒ ๔/๓ ๔/๔ ๔/๕ ๔/๖ ๔/๗ ๔/๘ ๔/๙ 

๑๐ ๑๕.๔๐ – ๑๖.๓๐ น.          
 
 
 

 
 


