
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๐๙๗ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเข้ำค่ำยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************************************ 
   ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล
การเรียน  โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน ดังกล่าว ในวันที่  ๗ – ๘  
มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดมุ่งหมาย  
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗(๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่    ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ    

นายสมพร  สังวาระ   ประธานกรรมการ  
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ  
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  นางพัชรี  ระมาตร์  กรรมการ  
น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ  
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ น.ส.เกวล ี เงินศรีสุข กรรมการ 
น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์     กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์ กรรมการ  
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ         น.ส.อรวรรณ      นิ่มดวง  กรรมการ 
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น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ         ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการ         น.ส.อาภาภรณ์    อริวัน  กรรมการ  

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

นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 

น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ดูแลจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
 ๒. จัดท าสรุปงบประมาณที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  

นายศุภกิจ  หนองหัวลิง ประธานกรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ 
นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดหอประชุมเป็นสถานที่อบรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒. จัดโต๊ะหมู่บูชาบนเวที และจัดบริเวณหอประชุมให้เหมาะสม 
  ๓. จัดที่นั่งส าหรับผู้บริหาร และคณะครู 
 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
   น.ส.นฤมล  รับส่ง  ประธานกรรมการ 
น.ส.พิกุลทา หงส์ทอง  กรรมการ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ  
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการ  
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ 

 น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับนักเรียน คณะกรรมการและวิทยากร 
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๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
   น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย ประธานกรรมการ 
น.ส.จุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์ กรรมการ 
น.ส.พรวล ี สุขสะอาด กรรมการ น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการ 
   นายศักดิ์รินทร์  ศรีตระกูล ผู้ช่วยและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล และยาสามัญ ให้เพียงพอ 
 ๒. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยในระหว่างท ากิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นายสุวิท  ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

 นายปวิตร  สมนึก  รองประธานกรรมการ 
นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี            กรรมการ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 
นายก าพล จางจะ   กรรมการ นายภาคภูมิ       แก้วเย็น        กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจริญสุข       กรรมการ  
   นายสุริยา ทรัพย์เฮง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ท าการบันทึกวีดิโอ  และภาพนิ่งตลอดระยะเวลาการอบรม 

๒. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็ปไซต์โรงเรียน 
๓. จัดท าข้อความ   

                       
 

 

    ติดหน้าเวทีหอประชุม 
 
๘. คณะกรรมกำรประสำนงำนวิทยำกร 
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
   นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. ติดต่อและประสานงานกับวิทยากรเพ่ือฝึกอบรม 
        
 
 
 
 
 

“ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 



 
  -๔-   

๙. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 
๑. น.ส.พิกุลทา  หงส์ทอง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒. น.ส.อโนชา  โปซิว   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓. น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๔. น.ส.อินทิรา  จั่นโต   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๕. น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๖. น.ส.อาภาภรณ์ อริวัน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

  
หน้าที่  ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
             บริเวณใต้โดม  เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. 
          ๒.  เช็ครายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนท ากิจกรรมภาคบ่าย เวลา ๑๒.๕๐ น. 

          ๓. เช็ครายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนกลับบ้าน เวลา ๑๖.๓๐ น.  
  
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดกรองนักเรียน 

       ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์      ประธานกรรมการ           

ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ กรรมการ  

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  

นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ 

นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการ 
          นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์       กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. เรียกรวมนักเรียนที่เข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์บริเวณใต้โดม  เวลา ๐๗.๐๐ น. 

 ๒. จัดแถวนักเรียนนั่งแถวเป็นระดับชั้น 
๓. ตรวจเช็คความถูกต้องของทรงผม  และการแต่งกาย ของนักเรียนที่เข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะ 

    อันพึงประสงค์ 

๔. คัดกรองตรวจเช็คนักเรียนที่ทรงผม และการแต่งกายไม่ถูกต้องเพ่ือแก้ไข 

 ๕. ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ 
๖. เฝ้าระวังการกระท าความผิดของนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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๑๑. คณะกรรมกำรรักษำควำมสงบและเรียบร้อย 
    นายสุชาติ รัตนเมธากูร  ประธานกรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ นายชนเมธี ศรษีะเทือน กรรมการ 
ยามรักษาการ   กรรมการ  
    นายสุมังครัตน์ โตครมณี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่๑. วางแผน ป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย 
         ๒. สอดส่องดูแลการเข้า-ออก โรงเรียนของนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         ๓. ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณรอบรั้วโรงเรียน 
          
๑๒. คณะกรรมกำรประเมินผล 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ท าการประเมินผล สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
  
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพ่ือให้งานในทุก ๆ ด้าน
บรรลุตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
  

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘    กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
                                                         (นายสมพร    สังวาระ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ก ำหนดกำรกิจกรรมค่ำยพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

วันที่ 7-8  มีนำคม  2561  เวลำ 07.30-16.30 น.  
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

************************************ 
วันพุธที่  7  มีนำคม  2561   
07.00 – 07.30 น. - ลงทะเบียนเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
07.30 – 08.30 น.         - เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง 
   - ฟังค าชี้แจงเรื่องกิจกรรม,  เดินแถวขึ้นหอประชุม 
08.30 – 09.00 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
   - พิธีกรเชิญ ผอ.สมพร  สังวาระ  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - พิธีกรเชิญ ผอ.สมพร  สังวาระ รับค ากล่าวรายงาน 
   - รองฯปานทิพย์  สุขเกษม  กล่าวรายงาน 
   - ผอ.สมพร  สังวาระ  กล่าวเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                                 และกล่าวโอวาท 
09.00 – 12.00 น.  - รับการฝึกจากวิทยากร 

        - รับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.20 น. - ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมภาคบ่าย 
   - รับการฝึกจากวิทยากร 
   - พักรับประทานอาหารว่าง 
16.20 – 16.30 น. - สรุปกิจกรรม  นัดหมาย  ลงชื่อก่อนกลับบ้าน 
 

วันพฤหัสบดีที ่ 8  มีนำคม  2561   
07.00 – 07.30 น. - ลงทะเบียนเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
07.30 – 08.00 น. - เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  
08.00 – 12.00 น. - รับการฝึกจากวิทยากร 
   - รับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. - เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมภาคบ่าย 

  - รับการฝึกจากวิทยากร 
   - รับประทานอาหารว่าง 
16.00 – 16.30 น. - สรุปกิจกรรม 
   - พิธีปิด   ประเมินผลโครงการ    เช็คชื่อก่อนกลับบ้าน 
 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


