
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี 144 /2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆในกิจกรรมพัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและกำรรู้จักบทบำท
หน้ำที่ของสภำนักเรียนและสำรวัตรนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

       

  ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการรู้จัก
บทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันเสาร์ท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 ต้ังแต่เวลา 07.30 – 18.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการรู้จักบทบาท
หน้าท่ีของสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขอเชิญคณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ ตามวันและเวลาท่ีก าหนด  โดยขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 

      1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตัดสินใจ  ให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายประยงค์  ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

1.3 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
1.4 นางสุลีพร  ดีทอง  ครู คศ. 3   กรรมการ 

  1.5 นางจ าเรียง ใจกว้าง  ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.6 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.7 นายณรงค์  ศิริยงค์  ครู คศ. 2  กรรมการ 

1.8 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ครู คศ. 2  กรรมการ 
            1.9 นายธิรพงษ์  คงด้วง  ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
    2. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และเคร่ืองเสียง  มีหน้าท่ีจัด ตกแต่งสถานท่ีบริเวณห้องโสตทัศนศึกษา
ให้สวยงาม  เตรียมท่ีนั่งให้เพียงพอแก่นักเรียนและคณะครู รวมท้ังติดต้ังและควบคุมเครื่องเสียงให้กิจกรรม
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย       
  2.1 นายณรงค์  ศิริยงค์    ประธานกรรมการ                            
                     2.2 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ    รองประธานกรรมการ                                                                                                                                       
  2.3 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการ 

2.4 นายฉัตรชัย  ทองหีต    กรรมการ 
     2.5 นางอังคณา จงรักวิทย์   กรรมการ 
  2.6 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 



  2.7 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการ 
  2.8 นางสาวกรกมล กุลทอง   กรรมการ 
  2.9 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ ์   กรรมการ 
  2.10 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   กรรมการ 
  2.11 นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ    
  2.12 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์   กรรมการ 
  2.13 นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
  2.14 นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว   กรรมการ 
  2.15 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการ  
  2.16 นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ   
  2.17 นายชวลิต กรัดภิรมย์   กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน   มีหน้าท่ี จัดท าเอกสารการลงทะเบียนให้แก่คณะครู  
คณะกรรมการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ประกอบด้วย        
  3.1 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย    ประธานกรรมการ       
  3.2 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    รองประธานกรรมการ 

3.3 นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมกา 
3.4 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน    กรรมการ 
3.5 นางสาวจตุพร เฝือชัย     กรรมการ 
3.6 นางสาวนฤมล สาริขา     กรรมการและเลขานุการ 
 

4. ฝ่ำยปฏิคมและอำหำร  มีหน้าท่ี ต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเครื่องด่ืม อาหารว่างและ
อาหารกลางวันแก่ คณะครูบุคลากร และนักเรียนท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคน  ประกอบด้วย   

4.1 นางสาวชนกพร  ทองปาน    ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์    รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ    กรรมการ 
4.4 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์    กรรมการ 
4.5 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ    กรรมการและเลขานุการ 
 

5. ฝ่ำยพิธีกำร  หน้าท่ี ด าเนินการเป็นพิธีกรและวิทยากร ในกิจกรรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการรู้จักบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  5.1 นายประยงค์  ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ 

5.2 นายนาวิน  โพธิ์ศรี     รองประธานกรรมการ 
5.3 นายเอกชัย  อะหลีแอ     กรรมการ 
5.4 นายสิทธิชัย  ทรัพย์สิน    กรรมการ 
5.5 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด    กรรมการ  
5.6 นายธิรพงษ ์  คงด้วง     กรรมการและเลขานุการ  



          6.  ฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการรู้จักบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียนประกอบด้วย 

6.1 นาย สัญชัย   พิกุลงาม    ประธานกรรมการ 
6.2 คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
6.2 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการและเลขานุการ 
 

7. ฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร มีหน้าท่ี จัดเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเกียรติบัตรวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการรู้จักบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียนและสารวัตร
นักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 

7.1 นายธิรพงษ์  คงด้วง     ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร      รองประธานกรรมการ 
7.3 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการและเลขานุการ  

 
8. ฝ่ำยสรุปและประเมินผล มีหน้าท่ี จัดเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรม

พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการรู้จักบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 2562 ประกอบด้วย 

8.1 นายธิรพงษ์  คงด้วง     ประธานกรรมการ 
8.2 นางสาวนิธิยา  ทองยวน      รองประธานกรรมการ 
8.3 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย    กรรมการ  
8.4 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการ 
8.5 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการ 
8.6 นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการและเลขานุการ  

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการอย่างแท้จริง 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
           (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรกิจกรรมพัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและกำรรู้จักบทบำทหน้ำที่ของสภำนักเรียน 
และสำรวัตรนักเรียน “ค่ำยแรกเรำพบกัน สภำฯและสำรวัตรนักเรียน” ปีกำรศึกษำ 2562 

วันเสำรท่ี์ 15 มิถุนำยน 2562  ณ ห้องโสตทีปกร 

 
-เวลา 07.30 – 08.00 น.       : เคารพธงชาติ / การพัฒนาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  

-เวลา 08.00 – 08.30 น.       : ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

-เวลา 08.30 – 08.45 น.       : พิธีเปิดกิจกรรมโดยผอ.เพียงแข  ชิตจุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียน 

-เวลา 08.45 – 09.10 น.       : การบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน”  

       โดยวิทยากรนายประยงค์  ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

-เวลา 09.10 – 10.30 น.       : การบรรยายเรื่อง “การพฒันาบุคลิกภาพ การพูดต่อท่ีประชุมชนและ 

                                       ภาวะการเป็นผู้น าท่ีดี” วิทยากร นายสิทธิชัย ทรัพย์สิน นัก ส่ือสารมวลชน 

                                       สวท.เกาะสมุย และ นายเอกชัย อะหลีแอ ครูโรเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

-เวลา 10.30 – 10.40 น.       : รับประทานอาหารว่าง 

-เวลา 10.40 – 11.00 น.       : กิจกรรมละลายพฤติกรรม “แรกเราพบกัน น้องพี่ สภาทีปกร” 

-เวลา 11.00 – 12.00 น.       : การบรรยายเรื่อง “การพฒันาและส่งเสริมกิจกรรม 5 ส และกิจกรรม 

       ประชาธิปไตยในโรงเรียน”  โดยวิทยากร นายธิรพงษ์  คงด้วง   

-เวลา 12.00 – 13.00 น.        : รับประทานอาหารกลางวัน 

-เวลา 13.00 – 14.30 น.        : การบรรยายเรื่อง “การจัดท าโครงสร้าง แผนงานและโครงการของสภา 

        นักเรียน” วิทยากร นายธิรพงษ์  คงด้วง  ครูโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

-เวลา 14.30 – 15.00 น.        : การบรรยายเรื่อง “ผู้น ากับคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต” โดย 

        วิทยากร นายนาวิน โพธิ์ศรี  ครูโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

-เวลา 15.00 – 15.30 น.        : กิจกรรมละลายพฤติกรรม “น้ าหนึง่ใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี สภาทีปกร” 

-เวลา 15.30 – 16.00 น.        : กิจกรรม “รอบรั้วทะเลทองของเรา” 

-เวลา 16.00 – 17.00 น.        : กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด  “สภาฯจิตอาสา พาท าดีด้วยหัวใจ ” 

-เวลา 17.00 – 18.00 น.        : กิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญ สภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน  

-เวลา 18.00 น.                   : เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

 
*หมำยเหตุ    -ก ำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 


