
 
 

 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ที่ 173 / 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสัปดำห์สังคมศึกษำ (Social Studies Week) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

****************************************** 

       วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันอาเซียน” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา (Social Studies Week) ขึ้น ระหว่างวันที่  
1-11 สิงหาคม พ.ศ.2565เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะความรู้ทั้ง 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       

      เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     
ได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเยาวชน เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ประเพณีที่ดีงาม
ของไทย ภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วย     
ความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
   ๑.1 นางณัฐชา  จันทร์ดา   ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ         ประธานคณะกรรมการ 
   1.2 นางจินตนา  จูมสีสิงห ์   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
   1.3 นายสุบิน  สุขเดช    รองผู้อ านวยการช านาญการ        กรรมการ 
   1.4 นายปริญวัฒน ์ ถมกระจ่าง   รองผู้อ านวยการช านาญการ        กรรมการ 
   1.5 นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว  รองผู้อ านวยการ          กรรมการ  
   1.6 นางณัฐกมล  ทองไทย   ครชู านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่    
 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับติดตาม ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
    ๒.๑ นางณัฐกมล  ทองไทย   ครชู านาญการ          ประธานคณะกรรมการ 
    2.2 นางอรุณ ี ถมยางกูร   ครูเชี่ยวชาญ           กรรมการ   
    2.3 นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
    2.4 นางวิลาวัลย์  พรไชยา   ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
    2.5 นางนฤพร  ภักดี    ครูช านาญการ          กรรมการ 
    2.6 นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน ครูช านาญการ          กรรมการ 
    2.7. นางสาวนิธิมา  นสิัยกล้า ครู  คร ู            กรรมการ 
    2.8 นางสาวเพ็ญรดี  กรเสนาะ  คร ู            กรรมการ 
    2.9 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร   ครูผู้ช่วย           กรรมการ 

    2.10 นางสาวสุพัตรา  ชยัจันทร์  ครูผู้ช่วย           กรรมการ            
    ๒.11 นางสาวปทุมวดี  ทองชิต  คร ู            กรรมการและเลขานุการ  
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มีหน้ำที ่
  ๑. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและจัดท าก าหนดการ 
  ๒. ก ากับ ติดตาม และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓. อ านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการด าเนินการ 
  ๔. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.  คณะกรรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขัน 
3.1 ประกวดมำรยำทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 3.11 นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช ครูช านาญการพิเศษ         ประธานคณะกรรมการ 
 3.12 นางวิลาวัลย์  พรไชยา    ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
    3.13 นางนงค์นิภัส  โภคนิดิษย์สกุล   ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
 3.14 นางทิพยาดา  ถิรนัยเตชทัต   ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
    3.15 นางขวัญใจ  เขียนเสมอ   ครูช านาญการ          กรรมการ 
    3.16 นางนฤพร  ภักด ี      ครูช านาญการ          กรรมการ 
    3.17 นางสาวสุพัตรา  ชยัจันทร์   ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
3.2 ประกวดมำรยำทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 3.21 นางอรุณี  ถมยางกูร    ครูเชี่ยวชาญ          ประธานคณะกรรมการ 
 3.22 นางมธุริน  เทียนวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
    3.23 นางนทีกานต์  เพิ่มชาติ   ครูช านาญการ          กรรมการ 
 3.24 นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล   ครูช านาญการ          กรรมการ 
    3.25 นางสาวนิธิมา  นิสยักล้า   คร ู            กรรมการ 
    3.26 นางสาวปทุมวดี  ทองชิต   คร ู            กรรมการ 
    3.27 นางสาวสุพัตรา  ชยัจันทร์   ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
3.3 กิจกรรมแข่งขัน เพลงคุณธรรม 
 3.31 นางนฤพร  ภักดี      ครูช านาญการ          ประธานคณะกรรมการ 
    3.32 นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน ครูช านาญการ           กรรมการ 
 3.33 นางสาวนิธิมา  นิสัยกลา้   คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
3.4 กิจกรรมแข่งขัน เล่ำนิทำนคุณธรรม 
 3.41 นางอรุณี  ถมยางกูร    ครูเชี่ยวชาญ          ประธานคณะกรรมการ 
 3.42 นางวิลาวลัย์  พรไชยา    ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
    3.43 นางสาวปทุมวดี  ทองชิต   คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
3.5 กิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหำอัจฉริยภำพสังคมศึกษำ 
 3.51 นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช ครูช านาญการพิเศษ         ประธานคณะกรรมการ 
 3.52 นางสาวเพ็ญรดี  กรเสนาะ   คร ู            กรรมการ 
    3.53 นางสาวสุพัตรา  ชัยจันทร์   ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
3.6 กิจกรรมเดินแบบชุดประจ ำชำติอำเซียน 10 ประเทศ 
 3.61 นางณัฐกมล  ทองไทย    ครูช านาญการ          ประธานคณะกรรมการ 
 3.62 นางสาวปทุมวดี  ทองชิต   คร ู            กรรมการ 
    3.63 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร    ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
1. ตัดสินการประกวดและการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์สังคมศึกษา แต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
2. รายงานผลการประกวดและแข่งขันเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 
3. หากมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะด าเนินการประกวดและแข่งขันให้แจ้งและปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการจัดการ

ประกวดและแข่งขันทันที 
4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และประชำสัมพันธ์ 
    4.1 นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน ครูช านาญการ         ประธานคณะกรรมการ 
    4.2 นางสาวปทุมวดี  ทองชิต   คร ู           กรรมการ 
    4.3 นางสาวนิธิมา  นิสัยกล้า   คร ู           กรรมการ 
    4.4 นางสาวเพ็ญรดี  กรเสนาะ  คร ู           กรรมการ 
    4.5 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร   ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
มีหน้ำที ่

1. จัดท าค ากล่าวรายงานและค ากล่าวให้โอวาทของประธานในพิธีเปิด 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม ตามที่ก าหนด 
3. เป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ 
4. บันทึกภาพกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษาตามความเหมาะสม 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนิทรรศกำร 
5.1 นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช ครูช านาญการพิเศษ         ประธานคณะกรรมการ 
5.2 นางนฤพร  ภักด ี    ครูช านาญการ         กรรมการ 

    4.3 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร   ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
    5.4 นางสาวสุพัตรา  ชัยจนัทร์   ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่   

1. จัดนิทรรศการ / ป้ายนิเทศแสดงความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน บริเวณอาคาร 1 

2. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
6.1 นายสุบิน  สุขเดช    รองผู้อ านวยการช านาญการ       ประธานคณะกรรมการ 
6.2 นายไวฑูรย์  มินจันทึก   คร ู           กรรมการ 
6.3 นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์   คร ู            กรรมการ 
6.4 นายทรงพล  บูรณะสุข   ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
6.5 นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์  คร ู           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่    
1. จัดติดตั้งเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพิธีเปิด  

ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
2. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
7.1 นายสุบิน   สุขเดช  รองผู้อ านวยการช านาญการ       ประธานคณะกรรมการ 
7.2 นายปวีณ   กล้ารบ    ครูช านาญการ         กรรมการ 
7.3 นางสาวธัญชนก   เกตพัชรพงศ์  คร ู           กรรมการ 
7.4 นางสาวสุภัคสร   เนยสูงเนิน  คร ู           กรรมการ 
7.5 นางสาวดลรญา   ไชยขาล  คร ู           กรรมการ 
7.6 นายณัฏฐ์    หาญพละ   คร ู           กรรมการ 
7.7 นายซาราวรรณ์    พุทธรกัษ์  คร ู           กรรมการ 
7.8 นายกานต์กิตติ   ชื่นกลิ่นธูป  ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
7.9 นายปรเมศวร์    ท่าดี   ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
7.10 นายทรงพล     บูรณะสุข  ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
7.11 นางสาวสุพัตรา   ชัยจนัทร์  ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
7.12 นายสิทธิพร    บุญล้อม   คร ู           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม บริเวณหอประชุมอ่ิมเอิบ 
2. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
8.1 นางจินตนา  จูมสีสิงห ์  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ        ประธานคณะกรรมการ 
8.2 นางอทิตยา  หิรัญวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการกรรมการ 
8.3 นางสาวสุกัญญา  ต้นไทร  คร ู            กรรมการ 
8.4 นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง คร ู            กรรมการ 
8.5 นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลารักษ์ ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
8.6 นางสาวจันทร์จิรา  บุสวุะ  ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
8.7 นางพัสสุดา  เรืองวัฒนานนท์ พนักงานราชการ          กรรมการ 
8.8 นางสาวสุรินทร์พร  ดินวงศ์ ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่    
1. ด าเนินการเบิก – จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
2. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
    9.1 นางสาวปทุมวดี  ทองชิต   คร ู           ประธานคณะกรรมการ 
    9.2 นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน ครูช านาญการ         กรรมการ 
    9.3 นางสาวนิธิมา  นิสัยกล้า   คร ู           กรรมการ 
    9.4 นางสาวเพ็ญรดี  กรเสนาะ  คร ู           กรรมการ 
    9.5 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร   ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
    9.6 นางสาวสุพัตรา  ชัยจนัทร์   ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่    

1. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา 
3. จัดท าเกยีรติบัตร และรูปเล่มเสนอฝ่ายบริหาร 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                      
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 ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  และเสียสละ ก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่นักเรียน โรงเรียน และทางราชการสืบไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่ 2 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 

                                                                
(นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
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ก ำหนดกำรกิจกรรมสัปดำห์สังคมศึกษำ (Social Studies Week) 
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565  

ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  
 

เวลำ กิจกรรม 
09.30-13.00 น. - จัดให้นักเรียนตัวแทนประกวดมารยาท 6 ระดับ เข้าแถวในหอประชุมอ่ิมเอิบ 

- ครูและบุคลากรในโรงเรียนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
- ประธานในพิธีมาถึง ณ บริเวณพิธี (เพลงมหาฤกษ์) 
- พิธีกรเรียนเชิญประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
- พิธีกรเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กล่าวรายงานการจัด 
  กิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา 
- พิธีกรเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดงาน 
- การแสดงเล่านิทานคุณธรรม 
- การแสดงร้องเพลงคุณธรรม 
- การแสดงแฟชั่นโชว์การแต่งกายอาเซียน 10 ประเทศ 
- คณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรถ่ายภาพรวมกับนักเรียน 
- การประกวดมารยาทไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดับโรงเรียน 
 

 
หมำยเหตุ  เวลาโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมฃ 


