
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๓๕ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเข้ำค่ำยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

************************************ 
   ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ก าหนดให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล
การเรียน  โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนดังกล่าว ในวันที่ ๒๑ – ๒๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
จุดมุ่งหมาย  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗(๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่    ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ    

นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นางทองกราว เสนาขันธ์  กรรมการ    
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย   

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ  
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการ  
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ  นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ  นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ  
นางพิมพส์ุภัค    บุบผา  กรรมการ   นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ  น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  กรรมการ  
น.ส.เกวล ี บุญบา  กรรมการ  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ  น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล  ชูกะวิโรจน์  กรรมการ  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ  
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นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑.ด าเนินการจัดค่ายคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ตามก าหนดการใหส้ าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

นางพรพรรณ  ยวดย่ิง  ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากรู กรรมการ 
น.ส.มวาร ี  ใจชูพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑.  ดูแลจัดท าเอกสารการเบกิจ่ายเงิน 
 ๒. จัดท าสรุปงบประมาณที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี  

นายเล็ก   สินวิชัย  ประธานกรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ 
นางกาญจนา  ศิริมหา  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. จัดหอประชุมเป็นสถานที่อบรมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 ๒. จัดโต๊ะหมู่บูชาบนเวที และจัดบรเิวณหอประชุมให้เหมาะสม 
  ๓. จัดที่นั่งส าหรับคร-ูอาจารย์และผู้บริหาร 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
   นางพรพรรณ  ยวดย่ิง  ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ นางพิมพส์ุภัค บุบผา  กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

 น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดืม่ใหเ้พียงพอกับนกัเรียน คณะกรรมการและวิทยากร 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
   นางจุฑามาศ  วานิชชัง   ประธานกรรมการ 
   น.ส.เสาวลกัษณ์     สันติธรรมเมธี  กรรมการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล และยาสามญั ให้เพยีงพอ 
 ๒. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย และประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 

 นายสุวิท ปิ่นอมร  รองประธานกรรมการ 
นายก าพล จางจะ   กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
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นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ       กรรมการ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ  
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี            กรรมการ  
   นายปวิตร สมนึก    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ท าการบันทึกวีดิโอ  และภาพน่ิงตลอดระยะเวลาการอบรม 
 ๒. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็ปไซต์โรงเรียน 
๗. คณะกรรมกำรประสำนงำนวิทยำกรและสถำนท่ีท ำจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ  นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล  ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
   นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑.  ติดต่อและประสานงานกับวิทยากร 
           ๒. จัดท าเกี่ยวกบัเอกสารการฝึกอบรม 
 ๓. ประสานงานกลุ่มบรหิารทั่วไปจัดสถานที่และอปุกรณ์ส าหรบัท าจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  
      และแบ่งกลุ่มนักเรียนท ากิจกรรม 
 ๔. ควบคุม ดูแลการท ากจิกรรมจิตอาสาของนักเรียน 
๘. คณะกรรมกำรประเมินผล 

นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ท าการประเมินผล สรปุรายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่   ๒๙   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๙   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
                                                      (นางวรรณี    บุญประเสริฐ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 


