
                                                                                                                  
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่       235  / 2559 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพไทย – สังคม 
.............................................. 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาไทย  ก าหนดจัดกิจกรรมค่าย
ศักยภาพไทย – สังคม ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559   ให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษาและ
นักเรียนที่สนใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6  ตามโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาไทย-สังคมศึกษา  เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม ส านึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักคิดวิเคราะห์ และ
เรียนตามเกณฑ์ได้  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 27 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาไทย – สังคมศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือให้การด าเนินงานเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  1.1  นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก    ประธานกรรมการ 
  1.2  นายรัตนะ  บัวรา     กรรมการ 
  1.3  นายโกวิท  มาตย์สาลี    กรรมการ 
  1.4  นางธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส    กรรมการ 
  1.5  นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ให้ค าปรึกษา  แนะน าและช่วยเหลือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

2.1   นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง        ประธานกรรมการ 
  2.2   นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน                รองประธานกรรมการ 
  2.3   นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา          รองประธานกรรมการ 
  2.4   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน           กรรมการ 
  2.5   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯทุกท่าน     กรรมการ 
  2.7   นายเลอพงศ์  จันสีนาก        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ประสานงาน เตรียมการด าเนินกิจกรรมตามก าหนด  เพ่ือให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  ประกอบด้วย 

3.1   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์              ประธานกรรมการ 
3.2   นางสาววิจิตรา  รอดหยู         กรรมการ  
3.3   นางสาวจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ    กรรมการ 
3.4 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์                   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1.  จัดเตรียมพัสดุให้พร้อมเพ่ือความสะดวกในการเบิก จ่าย พัสดุ – การเงินในกิจกรรม 
      2.  รวบรวมเอกสารด้านการเงินที่ใช้ในโครงการเพ่ือเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามที่ใช้จ่ายจริง 

 
 



4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
4.1   นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ        ประธานกรรมการ 
4.2   นายไกรสร  หม้อแหละ    กรรมการ 
4.3   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน  กรรมการ 
4.4   ครูกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ ทุกท่าน  กรรมการ 
4.4   นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง                    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ประชาสัมพันธ์งาน  แจ้งนักเรียนหน้าเสาธง  กระจายเสียงตามสาย  เผยแพร่ความรู้  ข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรม 

    5. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
5.1   นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน           ประธานกรรมการ 
5.2   นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์    กรรมการ 
5.3   นายไกรสร  หม้อแหละ    กรรมการ 
5.4   นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์       กรรมการ 
5.5   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์       กรรมการ 
5.6   นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ   กรรมการ 
5.7  นายเลอพงศ์  จันสีนาก                   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1.  ควบคุมดูแลนักเรียนขณะอยู่บนรถ  ดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดการเดินทาง 
 2.  ควบคุมดูแลนักเรียนการปฏิบัติกิจกรรมในค่าย 
 3.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
    6. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  ประกอบด้วย 

6.1   นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ               ประธานกรรมการ 
          6.2   นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง                       กรรมการ 
 6.3 นางสาวธนกานต์  สีใหม่        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1.  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล 
 2.  ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย 
 3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
    7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 
 7.1  นายเลอพงศ์  จันสีนาก      ประธานกรรมการ 
 7.2 นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน      กรรมการ 
 7.3 นายอัครวัฒน์  ยอแสง      กรรมการ 
 7.4 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์      กรรมการ 
 7.5 นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ประสานงานกับรีสอร์ท,สถานที่ที่จะไปศึกษา,สถานที่ท ากิจกรรมต่างๆ,จัดแบ่งห้องนอนส าหรับ

นักเรียน 
   8. คณะกรรมประสานงานรถ ประกอบด้วย 
 8.1 นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง      กรรมการ 
 8.2 นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์      กรรมการ 
 8.3 นางาสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ประสานงานรถ เส้นทางการเดินทางควบคุมการเดินทางไปและกลับ ทั้งรถโค้ชและรถตู้โรงเรียน 
 



9. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย 
 9.1 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต     ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรยี์กุลกิจ   กรรมการ 
 9.3 นางสาวธารทิพย์  เขินค า    กรรมการ 
 9.4 นางสาวลลิตา  แขกร า     กรรมการ 
 9.5 นางสาวอัจฉรา  ทองทา    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  จัดท าสมุดบันทึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท าป้ายชื่อนักเรียน และจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๖ 

กลุ่ม 
10 คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ ประกอบด้วย 
 10.1 นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ     ประธานกรรมการ 
 10.2 นายไกรสร  หม้อแหละ     กรรมการ 
 10.3 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์    กรรมการ 
 10.4 นายเลอพงศ์  จันสีนาก     กรรมการ 
 10.5 นางสาวอาดีหม๊ะ  แวดะสง    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผนและจัดกิจกรรมนันทนาการในค่าย 
11. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ประกอบด้วย 
 11.1 นางณัฐนันท์  รัมมะเดช     ประธานกรรมการ 
 11.2 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์    กรรมการ 
 11.3 นางสาวลลิตา  แขกรัม     กรรมการ 
 11.4 นางสาวธนกานต์  สีใหม่     กรรมการ 
 11.5 นางอุไรรัตน์  วงศนวชาต     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ประสานงานเรื่องอาหารทุกมือรวมถึงอาหารว่างกับรีสอร์ท 
12. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ ประกอบด้วย 
 12.1 นางสาววิจิตรา  รอดหยู     ประธานกรรมการ 
 12.2 นางณัฐนันท์  รัมมะเดช     กรรมการ 
 12.3 นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์     กรรมการ 
 12.4 นางสาวอริสา  บุตรดามา     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  จัดเตรียมวัสดุในการกิจกรรมของค่าย ประกอบด้วย 
13. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 13.1 นางสาวอริสา  บุตรดามา     ประธานกรรมการ 
 13.2 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์    กรรมการ 
 13.3 นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ      กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่  ประสานงานเรื่องเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯกับรีสอร์ท ,บันทึกรูป วีดีทัศน์ กิจกรรมค่าย 
14. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเสื้อ ประกอบด้วย 
 14.1 นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง     ประธานกรรมการ 
 14.2 นางสาววิจิตรา  รอดหยู     กรรมการ 
 14.3 นางสาวอริสา  บุตรดามา     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  จัดท าเสื้อโครงการส าหรับครูและนักเรียน 
15. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
 15.1 นางสาวอัจฉรา  ทองทา     ประธานกรรมการ 



 15.2 นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ     กรรมการ 
 15.3 นางสาวธารทิพย์  เขินค า     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ จัดท าใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จัดท าก าหนดการค่าย บันทึกการประชุมของโครงการ 

 
16.   คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 16.1   นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาติ     ประธานกรรมการ 
 16.2   นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์      กรรมการ 
 16.3  นายเลอพงศ์  จันสีนาก   กรรมการ 
 16.4   นางสาวอัจฉรา  ทองทา      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    ท าหน้าที่ออกแบบ  แจกแบบสอบถาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  และสรุปบันทึกสถิติ  

รายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกฝ่ายด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียนและโรงเรียน  ต่อไป 
สั่ง   ณ   วันที่   15   สิงหาคม    พ.ศ. 2559 

 
 
 

( นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




