
         
      ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

      ที่ ๐๒๐ / ๒๕๖๓ 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมนิทรรศกำรและประเมินผลกำรน ำเสนอโครงงำนคุณธรรมระดับชั้น 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
************************************ 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการและประเมินผลการน าเสนอโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ในวันศุกร์ที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓  
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์โดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา๒๗(๑)  
จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ  
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าแนะน าดูแล ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนที่ปรึกษำโครงงำน 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ  
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  
น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
คุณครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ ์          กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที ่ ๑. วางแผน ก าหนดวิธีการด าเนินงาน และรูปแบบงานให้เหมาะสม 

๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขโครงงานของนักเรียนในห้องที่ปรึกษาในการ 

        ด าเนินกิจกรรมโครงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๔. ประเมินผลงานโครงงานเป็นคะแนนเก็บในรายวิชาที่ตนเองสอน ตามตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
๕. ให้ค าแนะน าและก ากับติดตามการจัดนิทรรศการและสรุปงานโครงงาน ๕ บท ตามที่โรงเรียนก าหนด 
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๓. คณะกรรมกำรประเมินผลให้คะแนนกำรน ำเสนอโครงงำนคุณธรรมระดับชั้นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   น.ส.นฤมล   รับส่ง  ประธานกรรมการ 
   นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  รองประธานกรรมการ 
   นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำร ม.๑ ประเมินผลให้คะแนน ม.๔ 
   น.ส.พิกุลทา   หงส์ทอง  กรรมการ 
   น.ส.ชื่นกมล   คงหอม  กรรมการ 
   นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  กรรมการ 
คณะกรรมกำร ม.๒ ประเมินผลให้คะแนน ม.๕ 
   น.ส.พิทธิดา   ปราโมทย ์ กรรมการ 
   น.ส.พรทิวา   สมเนตร  กรรมการ 
   น.ส.เกศินี      จันทร์ครบ กรรมการ 
คณะกรรมกำร ม.๓ ประเมินให้คะแนน ม.๖ 
   น.ส.อโนชา    โปซิว  กรรมการ 
   น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์ กรรมการ 
   น.ส.พรวล ี สุขสะอาด กรรมการ 
คณะกรรมกำร ม.๔ ประเมินให้คะแนน ม.๑ 
   น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมการ 
   น.ส.วณิชชา อเนกวิธวิทยา กรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
คณะกรรมกำร ม.๕ ประเมินให้คะแนน ม.๒ 
   น.ส.สุนทร ี วีระปรีชา กรรมการ 
   น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 
   น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม  กรรมการ 
คณะกรรมกำร ม.๖ ประเมินให้คะแนน ม.๓ 
   น.ส.วลิัยภรณ์ ปิยวงค ์  กรรมการ 
   น.ส.ทวินันท์   ใสขาว  กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด กรรมการ 
หน้ำที ่๑. ให้คะแนนผลงานของแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์แบบฟอร์มที่ก าหนดให้ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
(๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.) ณ หอประชุม 
         ๒. รวบรวมผลการใหค้ะแนนเรียงตามล าดับเหรียญทอง/เหรียญเงิน/เหรียญทองแดง/เข้าร่วม 
         ๓. ประกาศผลการให้คะแนนเพ่ือจัดท ารางวัลเกียรติบัตรต่อไป 
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๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

   น.ส.อาภาภร ภิระบรรณ์ รองประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
นักพัฒนา   กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ ์          กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ท าความสะอาดหอประชุมโรงเรียน เวทีและตกแต่งให้สวยงาม 

๒. จัด เก้าอ้ี ส าหรับฝ่ายบริหาร คร ูร่วมพิธีเปิด 
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ตกแต่ง และประดับบริเวณหอประชุม 
๔. จัดเตรียมผลงานนิทรรศการโครงงานฯเพ่ือน าเสนอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
๕. จัดท าฉากตามหัวข้อโครงงานของแต่ละระดับชั้น 
๖. จัดซุ้มกลางแสดงรางวัลและโล่รางวัลที่ประสบผลส าเร็จ ที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกำร 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  ประธานกรรมการ  

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ ์      กรรมการและเลขานุการ 
            นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู และนักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ 
๒. เตรียมค ากล่าวรายงาน/กล่าวเปิด และล าดับขั้นตอนความพร้อมในการจัดนิทรรศการกับฝ่ายต่างๆ 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
 นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี            กรรมการ  
นายวัชระ เต๋งเจริญสุข      กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ นายก าพล จางจะ   กรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ดูแล จัดระบบ แสง-เสียง และแก้ปัญหาจนจบพิธี 
๒. บันทึกภาพนิ่ง และวีดีทัศน์ตามความเหมาะสม 
๓. จัดท าเกียรติบัตรรางวัลโครงงานคุณธรรมฯ 
๔. อัพโหลดไฟล์วีดีโอโครงงานคุณธรรมฯ ของแต่ละห้องเรียนขึ้นหน้าเว็บไซด์ของ รร. 
๕. จัดท าตัวอักษรบนเวทีด้วยข้อความว่า 

    โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
กิจกรรมนิทรรศกำรและประเมินผลกำรน ำเสนอโครงงำนคุณธรรม

ระดับชั้นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๔ มกรำคม  ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ น.ส.พรวล ี สุขสะอาด กรรมการ 
  น.ส.พิกุลทา หงส์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 

  
หน้ำที ่ ๑. ท าแบบประเมินผล 

๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนักเรียน 
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    ๒๐   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

สั่ง ณ วันที่    ๒๐    เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
  
  (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


