
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๐๕๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมค่ำยส่งเสริมวินัยและควำมรับผิดชอบ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

************************************ 
   ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล
การเรียน  โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมค่ายส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ แก่นักเรียนดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ มีนาคม  
๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดมุ่งหมาย  โดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗(๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  
๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่    ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ    

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

หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
    นางปานทิพย์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
    น.ส.นฤมล รับส่ง   รองประธานกรรมการ  

น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ  น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ

 นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์       กรรมการ     
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  
นายชัยวัฒน์      ผ่องสังข์  กรรมการ นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
    นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.ด าเนินการจัดค่ายส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ ตามก าหนดการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



-๒- 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง กรรมการ น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ 

นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ดูแลจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
 ๒. จัดท าสรุปงบประมาณที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  

นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ  
น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมสถานที่บริเวณหน้าเวทีใต้โดม เพ่ือจัดกิจกรรมรู้เท่าทัน ป้องกันภัยโควิด ๒๐๑๙  
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ และสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
    น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง ประธานกรรมการ  

น.ส.อโนชา โปซิว กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ  
  นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑.จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับนักเรียน คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒. แจกอาหาร เครื่องดื่มแก่นักเรียน คณะกรรมการด าเนินงาน  
  
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
    น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย ประธานกรรมการ 

นายศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมการ   
    น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จดัเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล ยาสามัญ เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้เพียงพอ 
               และพร้อมใช้งาน 
 ๒. วัดอุณหภูมิร่างกาย และคัดกรองนักเรียนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
    นายสุริยา ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
    นายก าพล จางจะ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการท ากิจกรรมรู้เท่าทัน ป้องกันภัยโควิด ๒๐๑๙  

     บริเวณสนามหน้าเวทีใต้โดม 

๒. ท าการบันทึกภาพนิ่งตลอดระยะเวลาการท ากิจกรรม  

 ๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็ปไซต์โรงเรียน 



-๓- 
๘. คณะวิทยำกร 
    น.ส.นฤมล รับส่ง  ประธานกรรมการ 
 น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ
 นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
    นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ    
หน้ำที ่  ๑. ด าเนินกิจกรรมรู้เท่าทัน ป้องกันภัยโควิด ๒๐๑๙ และกิจกรรมเจริญสติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิต 
              ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. จัดเตรียมกระดาษเทา-ขาว ปากกาเคมี และสี ส าหรับใช้ท ากิจกรรมรู้เท่าทัน ป้องกันโควิด ๒๐๑๙  
              ให้พร้อมในการท ากิจกรรม 
 ๓. ควบคุมดูแลนักเรียนเดินรณรงค์ และแจกอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด ๒๐๑๙ บริเวณชมุชนรอบโรงเรียน 
 
๙. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 

เช้ำ เย็น 

นายอรรถพล ยตะโคตร นายชัยวัฒน์      ผ่องสังข์ 

  

หน้ำที ่ ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าค่ายส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ บริเวณใต้โดม เวลา ๐๘.๐๐ น.  
              และก่อนกลับบ้านเวลา ๑๕.๐๐ น. 
           
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดกรองนักเรียน 

น.ส.นฤมล รับส่ง ประธานกรรมการ  

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  

นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ    

    นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. เรียกรวมนักเรียนที่เข้าค่ายส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ บริเวณใต้โดม เวลา ๐๘.๐๐ น. 

          ๒. ตรวจเช็คความถูกต้องของทรงผม และการแต่งกาย ของนักเรียนที่เข้าค่ายส่งเสริมวินัยและความ 

              รับผิดชอบ 

          ๓. จัดเก็บโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารของนักเรียนใส่กล่องให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่าง 

              ท ากิจกรรม 

 ๔. ควบคุมนักเรียนท ากิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

 ๕. เฝ้าระวังการกระท าความผิดของนักเรียนที่เข้าค่ายส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ ระหว่างท ากิจกรรม
    

 
 
 



 

-๔- 
๑๑. คณะกรรมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

         นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล           ประธานกรรมการ 

            นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. วางแผนป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย 

๒. สอดส่องดูแลการเข้า-ออก โรงเรียนของนักเรียนที่เข้าค่ายส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ 

๓. ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณรอบรั้วโรงเรียน 

 
๑๒. คณะกรรมกำรประเมินผล 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์  ประธานกรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. ท าการประเมินผล สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
           ๒. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ 
 
 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต ่วันที่   ๑๒    มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๒   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
 
                                                         (นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมค่ำยส่งเสริมวินัยและควำมรับผิดชอบ 
วันจันทร์ ที่ ๑๖ มีนำคม  ๒๕๖๓  เวลำ ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.  

ณ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
************************************ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สแกน QR Code กรอกแบบคดักรอง และเช็ค 
                                 อุณหภูมิร่างกายของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น.      - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  - กิจกรรมรู้เท่าทัน ป้องกันภัยโควิด ๒๐๑๙ บริเวณหน้าเวทีใต้โดม 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.      - รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. - เดินรณรงค์ และแจกอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด ๒๐๑๙ บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - กิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๒๐ – ๑๕.๐๐ น. - กิจกรรมเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิต 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม ลงชื่อก่อนกลับบ้าน 
 
 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 


