คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 225/๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
………………………………..
ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖5 สำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๑ และ ๔ จำนวน ๗50 คน
ในวั น พุ ธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖5 ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๔ พรรษา โรงเรี ย นบางปะอิ น
“ราชานุเคราะห์ ๑” ในหัวข้อ “ Morality camp ความมหัศจรรย์ของศีล สมาธิ ปัญ ญา ” เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสได้รู้จักและนำหลักไตรสิกขามาปฏิบัติธรรมให้เป็นวิถี ชีวิต
ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบ มีความเป็นจิตอาสา และสามารถหาทางออกที่ดีของชีวิตไม่พึ่งพาสารเสพติด เพื่อให้การ
ดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
4. ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
5. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
6. นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
11. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
หน้าที่ ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการดำเนินงาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิดาภา จู้หว้า
ครู ชำนาญการ
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒7. นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครู
กรรมการ
8. นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครู
กรรมการ
9. นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครู
กรรมการ
10. นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
กรรมการ
11. นายเสกสรรค์ สุขมา
ครู
กรรมการ
12. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
กรรมการ
13. นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
กรรมการ
14. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
กรรมการ
15. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครู
กรรมการ
16. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู
กรรมการ
17. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
18. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมการและเลขานุการ
19. นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ ประสานงาน ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่าย
๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
1. นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ ประธาน
2. นายประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
ครู อัตราจ้าง
กรรมการ
4. นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ครู อัตราจ้าง
กรรมการ
5. นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครู อัตราจ้าง
กรรมการ
6. ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
7. นายธีระวัฒน์ เพชร์วารี
ครู ชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
8. นายพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดชุดรับแขก ๑ ชุด เก้าอี้สำหรับครู จำนวน ๓๐ ตัว
๒. จัดโต๊ะ สำหรับรายงานตัวบนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๒ ตัว
เก้าอี้ชุดละ ๔ ตัว
๓. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมดอกไม้ธูปเทียน และประดับตกแต่งเวทีให้สวยงาม
๔. ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
5. โต๊ะสำหรับพระฉันเพล
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง
ครูผู้ช่วย
นางจิดาภา จูหว้า
ครู ชำนาญการ
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-35. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน รับลงทะเบียน และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน
1. นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
3. นางนงพงา อิสสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
4. นางสุกัลยา เสือจำศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
5. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครู
กรรมการ
6. นายฉัตรดาว ฉันทะ
ครู
กรรมการ
7. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
8. นายพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกคน
9. นางอารีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
ในการควบคุมดูแลนักเรียนหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในคาบว่างไม่มีคาบสอน
๒. เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือ แนะนำแก้ไขปัญหานักเรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม สุขภาพ
และอื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับฝ่ายอาหารในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนนับถือศาสนาอืน่
1. นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิต สุจิตกุล
ครู
กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดูแลควบคุมนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ในระหว่างการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
และจัดกิจกรรมทางศาสนาให้กับนักเรียนตามที่เห็นสมควร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
หน้าที่ ๑.
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครู
นางจิดาภา จูหว้า
ครู ชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครู
จัดเตรียมอาหารสำหรับถวายเพลพระวิทยากร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเสียง และโสตทัศนูปกรณ์
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
ประธานกรรมการ
นายอดิศวร ขจรโชติพงษ์
ครูช่วยสอน
กรรมการ
นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวพัชรี บัวอาจ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ

-4หน้าที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม
2. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอ LED
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู
รองประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
ครู
กรรมการ
3. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
กรรมการ
4. นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
๒. ออกแบบโปสเตอร์กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ภาพ ลงในเว็บไชต์ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมการ
3. นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
กรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ
คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
1. นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
4. นางสาววรางคณา พิณสามสาย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
5. นายธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6. นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. เตรียมจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน
2. เตรียมยาและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริการในระหว่างการจัดกิจกรรม
3. เป็นเจ้าหน้าที่ในการปฐมพยาบาลครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1. นายเสกสรรค์ สุขมา
ครู
2. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู
3. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-54. นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครู
หน้าที่ ๑. จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย
๒. จัดทำแบบประเมินกิจกรรมออนไลน์
๓. จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน 3 เล่ม

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

กำหนดการ ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
“Morality camp ความมหัศจรรย์ของ ศีล สมาธิ ปัญญา”
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา
๐8.3๐ - ๑๐.๐๐ น.

10.00 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
หมายเหตุ
การแต่งกาย

กิจกรรม
(รอบเช้า นักเรียน ม.4 ทั้งระดับ)
พิธีเปิดโครงการ
- คุณครูผู้รับผิดชอบกล่าวรายงาน
- ผู้อำนวยการกล่าวเปิดโครงการ
- กิจกรรม เปิดใจใส่ธรรม/มารยาทชาวพุทธ/เกมนันทนาการ/สื่อ/กิจกรรม
- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา
“เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จโดยยึดหลักไตรสิกขา”
ธรรมะนันทนาการ สู่การใช้ชีวิตอย่างมีไตรสิกขา
- นำเสนอ สรุปกิจกรรม / ทำแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
(รอบบ่าย นักเรียน ม.1 ทั้งระดับ)
- สวดมนต์/นั่งสมาธิ
- กิจกรรม เปิดใจใส่ธรรม/มารยาทชาวพุทธ/เกมนันทนาการ/สื่อ/กิจกรรม
- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา
“เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จโดยยึดหลักไตรสิกขา”
ธรรมะนันทนาการ สู่การใช้ชีวิตอย่างมีไตรสิกขา
- นำเสนอ สรุปกิจกรรม / ทำแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
- เสร็จสิ้นกิจกรรม

กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นักเรียนทั้งชาย-หญิง ใส่เสื้อยืดคอกลมหรือคอปกสีขาวกับกางเกงวอมหรือกางเกงขายาวสีดำ
หรือกางเกงวอมของโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใส่เสื้อสีขาว

