คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๘๗ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
---------------------------------------------------ด้ว ยกลุ่มสาระการเรีย นรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ได้ ก ำหนดจั ด กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาทางสั ง คม โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ “ทักษะสังคมยุค Next Normal (Social Skills for Next Normal
Contest)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและทักษะทาง
สังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวัดความรู้ด้านศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์อย่างรอบด้าน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗
(๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นางปานทิพย์ สุขเกษม
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
กรรมการ
นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม
กรรมการ
นางสาวนฤมล รับส่ง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกเพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
๒. คณะกรรมการดำเนินการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
นางบุญเยี่ยม
พิทักษ์วงศ์
กรรมการ
นางสาวอัญชนา แซ่จิว
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการ
นางสาววทันยา ใจนันตา
นางสาววิไลวรรณ์
รัตนะ
กรรมการ
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
นางสาวอรวรรณ
พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
นางสาวพรทิวา
สมเนตร์
กรรมการ
นางสาวชื่นกมล คงหอม
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
กรรมการ
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
นางสาวปรัชญา
การรักษา
กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
นายวิทวัส
นิดสูงเนิน
กรรมการ
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

~๒ ~
นางสาวโชติรส

ยังผ่อง
กรรมการ
นางสาวจันทพร ศรีคำ
กรรมการ
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. กำหนดขั้นตอนหรือรายละเอียดต่างๆในการดำเนินงาน
๒. มอบงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนไปดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมคำถามการแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม “หัวข้อ ทักษะสังคมยุค
Next Normal (Social Skills for Next Normal Contest)”
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชนา แซ่จิว
กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
กรรมการ
นางสาววทันยา ใจนันตา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมคำถามเพื่อใช้ในการตอบปัญหา “หัวข้อ ทักษะสังคมยุค Next Normal (Social Skills
for Next Normal Contest)”
๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชนา แซ่จิว
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นางสาวปรัชญา การรักษา
กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
๒. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
๓. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. จัดทำโปสเตอร์ประกาศผลการแข่งขันเมื่อแข่งขันเสร็จสิ้นผ่านระบบออนไลน์
๕. คณะกรรมการจัดหารางวัล
นางสาวรัตยา ร่างกายดี
ประธานกรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางสาวอัญชนา แซ่จิว
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ
นางสาววทันยา ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ
นางสาวพรทิวา สมเนตร์
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นางสาวชื่นกมล คงหอม
กรรมการ
นายวิทวัส นิดสูงเนิน
กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ
นางสาวปรัชญา การรักษา
กรรมการ
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นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดหารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมตอบปัญหา “หัวข้อ ทักษะสังคมยุค Next Normal (Social Skills for
Next Normal Contest)”
๖. คณะกรรมการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
นางสาววทันยา ใจนันตา
ประธานกรรมการ
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ
นางสาวปรัชญา การรักษา
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ
นางสาวโชติรส ยังผ่อง
กรรมการ
นางสาวจันทพร ศรีคำ
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทำแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
๒. รับลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ บริเวณหน้าห้อง Conference อาคาร ๗ ชั้น ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๗. คณะกรรมการดำเนินรายการแข่งขัน
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ
ประธานกรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
รองประธานกรรมการ
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
กรรมการ
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ
นางสาวปรัชญา การรักษา
กรรมการ
นางสาวโชติรส ยังผ่อง
กรรมการ
นางสาวจันทพร ศรีคำ
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. พิธีกรดำเนินรายการแข่งขันตามกำหนดการ
๒. ควบคุมสื่อ เทคโนโลยี ขณะดำเนินการแข่งขัน
๓. จัดเก็บกระดาษคำตอบของนักเรียน
๘. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
๘.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางสังคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตยา ร่างกายดี
ประธานกรรมการ
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
กรรมการ
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ
นางสาวพรทิวา สมเนตร์
กรรมการ
นางสาวชื่นกมล คงหอม
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางสังคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรัตยา ร่างกายดี
ประธานกรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ
นางสาวอัญชนา แซ่จิว
กรรมการ
นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ
นางสาววทันยา ใจนันตา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. กำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม
๒. ตรวจคำตอบนักเรียนขณะเข้าร่วมกิจกรรม และประกาศคะแนนการตอบคำถาม
๓. สรุปผลการแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม และรายงานผลไปยัง

~๔ ~
๙. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
นางสาวอัญชนา แซ่จิว
ประธานกรรมการ
นางบุญเยี่ยม
พิทักษ์วงศ์ กรรมการ
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดำเนินการรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายปวิตร
สมนึก
ประธานกรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
กรรมการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
๒. บันทึกภาพและวิดีโอขณะดำเนินการแข่งขันวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓. อำนวยความสะดวกด้านโสตทัศนศึกษา ณ ห้อง Conference ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาววทันยา ใจนันตา
ประธานกรรมการ
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ
กรรมการ
นางสาวชื่นกมล คงหอม
กรรมการ
นางสาวอัญชนา แซ่จิว
กรรมการ
นางสาวพรทิวา สมเนตร์
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทำเครื่องมือ เก็บข้อมูล และแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ประมวลผลแบบสำรวจ และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การ
ดำเนินงานในทุกด้าน บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

~๕ ~

กำหนดการกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
หัวข้อ “ทักษะสังคมยุค Next Normal (Social Skills for Next Normal Contest)”
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้อง Conference อาคาร ๗ ชั้น ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
พิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม
• กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยนางสาวรัตยา ร่างกายดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• กล่าวเปิดการแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม
โดยนายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม
• รายการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอบคัดเลือก
• รายการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือก
• รอบชิงชนะเลิศ
ประกาศผลการแข่งขัน และบันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน

พิธีกรดำเนินรายการแข่งขัน :

๑. นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ

๒. นายอรรถพล ยตะโคตร

