
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๒๙๒ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน ำพระรำโชบำยสู่กำรปฏิบัติ 

************************************ 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าพระราโชบายสูก่ารปฏิบัติ 

เพื่อจัดอบรมโดยเชิญคณะวิทยากรของมลูนิธิประเทศไทยใสสะอาด มาให้ความรูเ้กี่ยวกบัสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ แก่นักเรยีนแกนน าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  - ๕  จ านวน ๘๐ คน  
ระหว่างวันจันทร์ ๒ – วันพธุที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ Conference Room โรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลจุุดมุ่งหมาย  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร ู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗   
จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ    

นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ  
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย   

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางปานทิพย ์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมการ  นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ  
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ  
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ 
น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ    นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 

 น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ นางจันทร์เพญ็ จันทรท์อง         กรรมการ  
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ 
นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ นายนพดล ค าพร  กรรมการ        
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

   น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมการและเลขานุการ 
   นายอรรถพล  ยตะโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   น.ส.พรทิพย ์  นาคเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ติดต่อประสานงานกบัคณะวิทยากร มลูนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผูเ้กี่ยวข้องเพื่อวางแผนการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
  ๒. อ านวยการจัดกจิกรรม น้อมน าพระราโชบายสู่การปฏิบตัิ   ตามก าหนดการให้ส าเรจ็ลลุ่วงตามวัตถุประสงค์ 
 ๓. ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน และพัสด ุ
     นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 

นางทัศนีย ์ วงค์เขียว กรรมการ 
   นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมการ 
   นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.นฤมล   รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรม และจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
 ๒. จัดท าสรุปงบประมาณที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 ๓. จัดหาวัสดุอปุกรณ์ส าหรับใช้ในการอบรม 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี  

นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ 
นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมสถานทีบ่รเิวณหอประชุม ประดับผ้าเวทสีีทอง - ขาว 
 ๒. จัดโต๊ะหมู่บูชา และโต๊ะหมู่ตั้งเครือ่งสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บนเวที และจัดบริเวณหอ้ง
Conference Room ให้เหมาะสม 
  ๓. จัดที่นั่งส าหรับคณะวิทยากร ผู้บรหิาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง
และนักเรียนผู้เข้ารบัการอบรม 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
   นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 

นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมการ นายนิธิภัทร์ สร้อยเช้ือด ี กรรมการ  
 น.ส.ศิรมิา  บุญสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี จัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครือ่งดื่มให้เพียงพอกบัคณะวิทยากร ผู้บรหิาร คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนแกนน าผูเ้ข้ารับการอบรม  
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๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
   นายธรรมนูญ   สวนสุข  ประธานกรรมการ 
  น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ นายศักรินทร ์ ศรีตระกลู กรรมการ 
  น.ส.พรวล ี สุขสะอาด กรรมการ น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ 
   น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล และยาสามญั ให้เพยีงพอตลอดกิจกรรม 
 ๒. ดูแลผู้เข้ารับการอบรมที่เจ็บป่วย และประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 

นายสุวิท ปิ่นอมร    กรรมการ นายอรรถพล  ยตะโคตร  กรรมการ
 นายก าพล จางจะ     กรรมการ นายภาคภูมิ       แก้วเย็น        กรรมการ 
 นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข       กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 

   นายสุริยา   ทรัพยเ์ฮง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมจอโน๊ตบุ๊ค/โปรเจคเตอร์บนหอประชุม   

๒. จัดเตรียมเครือ่งขยายเสียง เพื่อใช้ในการอบรม ณ Conference Room 
๓. ท าการบันทึกภาพน่ิงตลอดระยะเวลาการอบรมทัง้ในและนอกสถานที ่ 

 ๔. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็ปไซต์โรงเรียน 
๘. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 

   นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  ประธานกรรมการ 
   น.ส.ณิชา  แสงทอง  กรรมการ 
   น.ส.พรทิพย ์  นาคเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   รับลงทะเบียนผูเ้ข้ารับการอบรมบริเวณหน้าห้อง Conference Room เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร พิธีกรและปฏิคม 
         นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
  นายชนินทร ์ บัวแจ้ง  กรรมการ นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ 
  น.ส.เมทิตา ชัยมา กรรมการ นางมลิวรรณ  อันพิมพ์       กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   เป็นพิธีกรด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน ต้อนรับคณะวิทยากรพรอ้มผูเ้ข้ารบัการอบรม โดยประสานงานกบั
ทุกฝ่าย 
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๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนศึกษำแหล่งเรียนรู้โครงกำรพระรำชด ำริ 

นางปานทิพย ์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
น.ส.พรทิพย ์  นาคเกิด  กรรมการ นางอาภาภรณ์  อริวัน  กรรมการ 
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  กรรมการ นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์ กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง กรรมการและเลขานุการ 
    นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล  กรรมการและผู้ช่วยลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. ประสานงานยานพาหนะ รถบสัส าหรับนักเรียน จ านวน ๒ คัน และรถตู้โรงเรียนส าหรบัคณะวิทยากร 
จ านวน ๑ คัน  

๒. ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมการไปศึกษาแหล่งเรยีนรู้โครงการพระราชด าร ิ
๑๑. คณะกรรมกำรประเมินผล 

น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ ประธานกรรมการ 
   นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ท าการประเมินผล สรปุรายงานเสนอฝ่ายบรหิาร 
 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่    ๒๕   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๕    พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                         (นางสาวจินตนา     ศรีสารคาม) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ก ำหนดกำร 
กิจกรรมน้อมน ำพระรำโชบำยสู่กำรปฏิบัติ โครงกำรส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

ระหว่ำงวันท่ี ๒ – ๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรุงเทพมหำนคร 
.............................................................................. 

วันจันทร์ท่ี ๒ ธันวำคม  ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - กล่าวเปิดโครงการ  โดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      - พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน   โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒสิภา 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - หลักการทรงงานของ “พ่อของแผ่นดิน” 

- พระจริยวัตรของพระองค์ทีเ่ป็นแบบอย่างที่ดี 
  โดย ดร.ศักด์ิพงศ์  หอมหวล  ผูจ้ัดการโครงการพฒันาพื้นที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.      - เตรียมความพร้อมเพื่อไปศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
             - แจ้งหมายก าหนดการการศึกษาดูงาน 

วันอังคำรท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. - พร้อมกันโรงเรียน 
๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ออกเดินทางจากโรงเรียน ไปศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ทีโ่ครงการศึกษาการ

ทดลองการแก้ไขปญัหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลบ้านพริก อ าเภอ    
บ้านนา จังหวัดนครนายก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวันที่โครงการ 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      - ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” ณ โครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว  

   อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลบ้านพรกิ อ าเภอบ้านนา 
๑๕.๐๐ น.            - เดินทางกลับโรงเรียน 

วันพุธท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ทบทวน บทเรียนที่ได้รับ-เรียนรู้ และจากการศึกษาดูงาน 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาค าสอนของพ่อ จากพระบรมราโชวาท (การศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่ม) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ศึกษาค าสอนของพ่อ จากพระบรมราโชวาท (ต่อภาคบ่าย) 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.    น าเสนอบทเรียน  

 จากพระบรมราโชวาท 
                                       ปณิธานของกลุ่ม 
                                   ธรรมนูญของห้อง 
                                     (กลุ่มละ ๓-๕ นาที) 
  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    - มอบรางวัลการน าเสนอ ผลงานดี ๓ รางวัล 
                               - มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน และคุณครูทกุคนที่เข้าร่วมตลอดโครงการ 
                               - ผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวปิดโครงการ 
 

........................................... 

 


