
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๓๔๖ /๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำแหลง่เรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 

……………………………………………………………………………………………………. 

             ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนวชิรธรรม-
สาธิต ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯภาคกลาง วัดพุทธโสธรวรวิหาร ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบังเกิดผลดี โดยอาศัยอ านาจตามมาตราความในมาตรา ๒๗ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นายสมพร        สังวาระ     ประธานกรรมการ 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 

น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 

นางปานทิพย์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำท่ี  ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

นางพิราม ภูมิพิชิต   กรรมการ 

นางทัศนีย์ วงศ์เขียว  กรรมการ 

นายทินกร         พานจันทร์  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  กรรมการ 

นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์  กรรมการ 

นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  กรรมการและเลขานุการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำท่ี ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมใหจ้ัดกจิกรรมและการเดินทางใหเ้ป็นไปตามก าหนด 

  ๒.  ควบคุมและประสานงานต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อยและเหมาะสม 

  ๓.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ฝ่ายบรหิารทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
๓. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน 

 นายอภิวัฒน์       บญุอ่อน      หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
              น.ส.ชลิตา          บุญรักษา     รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  

       หน้ำท่ี ๑.  ตรวจสอบจ านวนนักเรียนให้ครบทัง้ไปและกลับ  
            ๒.  ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

           ๓.  ควบคุมดูแลให้เข้าร่วมกจิกรรมตามที่ก าหนด 

            ๔.  ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ เพือ่ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

นายสุวิท     ปิ่นอมร  หัวหน้า 

นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล   ผู้ช่วย 

 หน้ำท่ี ๑.  บันทึกภาพน่ิงและวีดีทัศน์ตลอดกจิกรรม 
  ๒.  สรุปกจิกรรมในรูปของภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหวเพือ่ใช้ในการสรปุโครงการ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 

 น.ส.จุฑารัตน์   เกาะหวาย หัวหน้า  
 น.ส.เมธาวี      สุขเจริญ    ผู้ช่วย 
หน้ำท่ี จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและดูแลนกัเรียนเจ็บป่วยระหว่างการทัศนศึกษา  

๖. คณะกรรมกำรกำรเงิน 

นางทัศนีย์ วงศ์เขียว              หัวหน้า     

นายทินกร         พานจันทร์          ผู้ช่วย 
           นางบุญเยี่ยม      พิทักษ์วงศ์            ผู้ช่วย 
หน้ำท่ี ๑.  วางแผนการใช้จ่ายเงินตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

  ๒.  รวบรวมหลักฐาน/เอกสารและด าเนินการเบิก-จ่ายให้แลว้เสรจ็และถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

รถคันที่ ๑ ม.๕/๑    น.ส.จฑุารัตน์  เกาะหวาย หัวหน้า นางสุภาพร   จันทร์กิตติคุณ ผู้ช่วย 

รถคันที่ ๒ 

 
ม.๕/๒ 

ม.๕/๘ 

น.ส.ชลิตา     บุญรักษา 

น.ส.มวารี      ใจชูพันธ์   
หัวหน้า 

ผู้ช่วย 

นายสุเนตร  ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
 

รถคันที่ ๓ ม.๕/๓    น.ส.อรวรรยา  ภาคค า หัวหน้า นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน ผู้ช่วย 

 ม.๕/๙      นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วย   
รถคันที่ ๔ ม.๕/๔    น.ส.เมธาวี    สุขเจริญ หัวหนา้ นายปวิตร    สมนึก ผู้ช่วย 

รถคันที่ ๕ ม.๕/๕         ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้า   

 ม.๕/๘ น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย   
รถคันที่ ๖ 
 

ม.๕/๖ 

ม.๕/๘  
รองฯสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี
นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี          

หัวหน้า 

ผู้ช่วย 

ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ สนามไชย ผู้ช่วย 

รถคันที่ ๗ ม.๕/๗         น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์ หัวหน้า น.ส.จิรา     จั่นเล็ก ผู้ช่วย 

 ม.๕/๘  นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย                      



-๓- 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

น.ส.ชลิตา         บุญรักษา              หัวหน้า 

น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์        ผู้ช่วย 

ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์            ผู้ช่วย 
หน้ำท่ี ๑.  จัดเตรียมแบบประเมินผลทัศนศึกษา 

  ๒.  รวบรวมผลการประเมิน สรปุและรายงานผลการจัดกจิกรรมตามโครงการต่อ 

                          คณะกรรมการอ านวยการ 
 

ทั้งนี้     แต่งตั้งวันที่     ๑๔   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๔   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

(นายสมพร  สังวาระ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก ำหนดกำร 
 

ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  
วันศุกร์ท่ี 9 ธันวำคม 2559 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคกลาง  
วัดพุทธโสธรวรวิหาร - ตลาดคลองสวน 100 ปี  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

เวลา รายการทัศนศึกษา 
06.30 น. พบกันทีส่นามของโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมออกเดินทาง 
07.00 น.   ออกเดินทางสู่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียงฯ ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

บริการอาหารว่าง (สนกุสนานกับกจิกรรมนันทนาการจากทมีงาน) 
08.30 น.   เดินทางถึงจุดเรียนที่ 1 ศูนย์การเรียนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงฯ ภาคกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การเรียนรู้ฯ อาทิ จกัสาน,บล็อกประสาน,ถ่านอัดแท่ง,ถังหมกัแก๊สชีวภาพ,พลังงานแสงอาทิตย์(solar 

cell)*,ไถนา,ด านา,วิดน้ า,จับปลา *เตรียมเสือ้ผ้าไปเปลี่ยนหลังจากอาบน้ าด้วย 
 11.30 น. ท าความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น. เตรียมตัวเดินทางสู่จุดเรียนที่ 2 วัดพุทธโสธรวรวิหาร “หลวงพ่อพุทธโสธร”เป็นพระพทุธรูปปราง

สมาธิ หลอ่ด้วยทองสัมฤทธ์ิ ฝีมอืช่างล้านช้าง ตามต านานไมไ่ด้กล่าวไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ได้
แสดงปาฏิหาริยล์อยมาตามน้ า และมีผูอ้ัญเชิญข้ึนมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ ต่อมาพระสงฆ์ในวัด
เกรงว่าจะมผีู้มาลักพาไปจึงไดเ้อาปูนพอกหุม้องค์เดิมไว้จนมลีักษณะที่เห็นในปจัจบุัน 

14.00 น. เดินทางสู่จุดเรียนที่ 3 ตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นแหลง่ชุมชนขนาดใหญ่ ในอดีตคลองสวนเป็น
เส้นทางส าหรบัการเดินทางไปกรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตของชาวคลองสวนทั้งชาวไทยจีน ขาวไทย
พุทธ ขาวมุสลิม วัฒนธรรมผสมผสาน การด ารงชีวิตประจ าวันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และตลาด
แห่งนี้จะเป็นแหล่งนัดพบของผู้คนมาน่ังคุย และแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน 

15.30 น. เดินทางกลับโรงเรียน บริการอาหารว่าง และสรุปงาน 
17.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพและประทบัใจ 
 
 
 

 

 

 

 


