
 
ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ท่ี  ๒๕๑ / ๒๕๖๔ 
 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรค่ำยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 

……………………………….. 
         ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมกำรเข้ำค่ำยส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม   ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  ส ำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ จ ำนวน  ๗๓๖  คน  
ในวันท่ี ๙-๑๐ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๔   จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมีกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)  จึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจัดค่ำยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบออนไลน์ ภำยใต้ช่ือ
กิจกรรม “Morality Camp on-Zoom” เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกำส
ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง  ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ   ศำสนำ  และพระมหำกษัตริย์   
มีระเบียบวินัย สำมำรถหำทำงออกท่ีดีของชีวิตไม่พึ่งพำสำรเสพติด  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรค่ำยส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ดังนี้   
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงกำญจนี  เหลือวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  นำยวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยปล้ืม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญหำ เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย 
      ควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการ   ประธำนกรรมกำร 
  นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำงจิดำภำ จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู    กรรมกำร 

นำยเสกสรรค์ สุขมำ  ครู    กรรมกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครู    กรรมกำร 
นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำร 

  นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครู    กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู     กรรมกำร 

นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำยวันเฉลิม  อุลิต  ครู    ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร สรุปผล ติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำม    

    เรียบร้อย 
           ๒. ดูแล ติดตำม และแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
           ๓. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรม 

    คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมออนไลน์ 
นำยวันเฉลิม อุลิต  ครู   ประธำนกรรมกำร 
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงจิดำภำ จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร  
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครู   กรรมกำร 
นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู   กรรมกำร 
นำยเสกสรรค์ สุขมำ  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๓- 
หน้ำท่ี  ๑. ติดต่อประสำนงำนร่วมกันวำงแผนรูปแบบกำรจัดค่ำยออนไลน์กับทีมวิทยำกรจำกศูนย์อบรมเยำวชน
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
         ๒. วำงแผนจัดกิจกรรมซ่อมเสริม ส ำหรับนักเรียนท่ีไม่สำมำรถเข้ำค่ำยออนไลน์ได้ 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน ์
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่        ครู   ประธำนกรรมกำร 
นำยวันเฉลิม  อุลิต  ครู   กรรมกำร 

  นำยเสกสรรค์ สุขมำ  ครู   กรรมกำร 
   นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู ผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรลงทะเบียน  และให้ค ำปรึกษำในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนในระบบออนไลน ์
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 
นำงนงพงำ อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู    กรรมกำ   
นำยวันเฉลิม  อุลิต  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
ครูท่ีปรึกษำระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔ (ทุกห้องเรียน)  กรรมกำร 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำค่ำยออนไลน์ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยจนเสร็จส้ินกิจกรรม   
    ในกำรควบคุมดูแลนักเรียนหลังเสร็จส้ินพิธีเปิด  ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเฉพำะในคำบว่ำงไม่มีคำบสอน 

          ๒. เป็นท่ีปรึกษำคอยช่วยเหลือ แนะน ำแก้ไขปัญหำนักเรียนในกลุ่มท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมกำร 
    เข้ำค่ำยคุณธรรมออนไลน์  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู   ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู          กรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม  อุลิต  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี   วำงแผน ก ำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมก ำหนดกำร 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย          ครู   ประธำนกรรมกำร                         

  นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมกำร    
  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
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หน้ำท่ี  ๑. เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยเงินให้กับฝ่ำยต่ำง ๆ  โดยประสำนงำนกับฝ่ำยด ำเนินงำน 
          ๒. จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย   เสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล ครู   ประธำนกรรมกำร                  

  นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ  ครู   กรรมกำร  
  นำยเสกสรรค์ สุขมำ   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร       
หน้ำท่ี    ๑. จัดท ำเกียรติบัตรส ำหรับนักเรียนท่ีผ่ำนกำรเข้ำค่ำย 
  ๒. จัดท ำแบบประเมินกิจกรรมออนไลน์ 
  ๓. จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ 
 
 ท้ังนี้    ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร 
   

ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๓  สิงหำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

   
(นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอนิ “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก าหนดการ ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(Morality camp on-zoom) 

 วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
  *** ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น. (นักเรียน ม.๑ ห้องคี่) ๒๓๖ คน 
  *** ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (นักเรียน ม.๔ ห้องคี่) ๑๔๓ คน 
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
  *** ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น. (นักเรียน ม.๑ ห้องคี่) ๒๐๐ คน 
  *** ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (นักเรียน ม.๔ ห้องคี่) ๑๕๗ คน 

             
ก าหนดการค่าย Morality camp on-zoom (รอบเช้า) 

 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงกำร 
               - คุณครูผู้รับผิดชอบกล่ำวรำยงำน 
               - ผู้อ ำนวยกำรกล่ำวเปิดโครงกำร 
               สวดธรรมจักร/นั่งสมำธ ิ
               ฟังธรรม“หัวข้อธรรมะกับกำรใช้ชีวิตท่ำมกลำงวิกฤตโควิด-19” 
 ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.     กิจกรรม วินัยของเรำอนำคตของเรำ 
                    - เกมฝึกวินัย/รับผิดชอบ/จิตอำสำ (มีลุ้นของรำงวลั) 
 ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรมกลุ่มย่อย - น ำเสนอ สรุปกิจกรรม 

ก าหนดการค่าย Morality camp on-zoom (รอบบ่าย) 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.   สวดธรรมจักร/นั่งสมำธ ิ
                ฟังธรรม “หัวข้อธรรมะกับกำรใช้ชีวิตท่ำมกลำงวิกฤตโควิด-19” 
 ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    กิจกรรม วินัยของเรำอนำคตของเรำ 
                       - เกมฝึกวินัย/รับผิดชอบ/จิตอำสำ (มีลุ้นของรำงวัล) 
 ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    กิจกรรมกลุ่มย่อย - น ำเสนอ สรุปกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 

 


