คาสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ที่ / ๒๕๖๑
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามสํงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด๎ว ยกลุํ ม บริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย น โรงเรี ย นชั ย ภูมิ ภั ก ดี ชุ มพล งานสํ ง เสริ ม พัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได๎กาหนดจัดการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหวํางวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหวํางวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพญาแล
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เพื่อปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมหํางไกลยาเสพติด กตัญญูรู๎คุณ สามัคคีปรองดอง และมี
คํานิยมที่พึงประสงค์ สามารถอยูํรํวมกัน ในสังคมอยํางมีความสุขตามคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อให๎
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย บรรลุ วัตถุประสงค์ จึงอาศัยอานาจความตามมาตรา ๓๙(๒) แหํง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แหํงพระราชบัญญัติ
ระเบียบข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
๑๐๙/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ๎างประจา สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คาสั่งสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ๎างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๖ จึงแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้ตํอไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายศราวุธ สิงหาราโท
ผู๎อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายพฤกษทล ชานาญ
รองผู๎อานวยการโรงเรียน กรรมการ
๓. นายวรพล ชาวสูนย์
รองผู๎อานวยการโรงเรียน กรรมการ
๔. นายบวร คุ๎มหมูํ
รองผู๎อานวยการโรงเรียน กรรมการ
๕. นางเพลินตา ประยูรหาญ รองผู๎อานวยการโรงเรียน กรรมการ
๖. นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให๎การสนับสนุน อานวยความสะดวก และให๎คาปรึกษาแกํคณะกรรมการดาเนินงาน
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ ฝ่ายพิธีการและพิธีกร
๑. นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายศิริพงศ์ วงศ์ษา
ครู
กรรมการ
๓. นายนิธิพัฒน์ แก๎วไกรไทย
ครู
กรรมการ
๔. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์
ครู
กรรมการ
๕. นายวีระศักดิ์ ภูศรี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
๒. เป็นพิธีกรและดาเนินกิจกรรมตามตารางการอบรม

-๒๒.๒ คณะกรรมการรับลงทะเบียน และควบคุมนักเรียน
คณะกรรมการรับลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. นางวันทนาพร วาดสูงเนิน
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุขี ศรีสกุล
ครู
กรรมการ
๔. คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๕. นางสาวศิริลักษณ์ ชมนาวัง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการรับลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางลักขณา ประจงค๎า
ครู
กรรมการ
๓. นายชูชีพ ถนอมพันธ์
ครู
กรรมการ
๔. คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๕. นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์เปลํง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
รอบที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. นางขนิษฐา ขันตี
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑ กรรมการ
๒. นางสาวณัฐกฤตา บึงอ๎อ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑ กรรมการ
๓. นายอมร วาดสูงเนิน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๒ กรรมการ
๔. นางวันทนาพร วาดสูงเนิน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๒ กรรมการ
๕. นางสุขี ศรีสกุล
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๓ กรรมการ
๖. นางสุปาริชาติ สุวรรณชัย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๓ กรรมการ
๗. นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๑/๔ กรรมการ
๘. นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๔ กรรมการ
๙ .นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนิน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๕ กรรมการ
๑๐. นายประยุทธ์ ประสานพันธ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๕ กรรมการ
๑๑. นางสาวสมพิศ กุลรักษา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๖ กรรมการ
๑๒. นายสุนันท์ กลางพระเนตร
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๖ กรรมการ
๑๓. นายจานงค์ เขียนเขว๎า
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๗ กรรมการ
๑๔. นางนิลวรรณ เขียนเขว๎า
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๗ กรรมการ
๑๕. นางสวลี อินทร์อํอน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๘ กรรมการ
๑๖. นางรัตน์ติยา อุดมทรัพย์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๘ กรรมการ
๑๗. นางศิริพร วงศ์สืบ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๙ กรรมการ
๑๘. นางกรรณิการ์ โพธิ์แก๎ว
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๙ กรรมการ
๑๙. นางวิไลรัตน์ ภูงามเชิง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑๐ กรรมการ
๒๐. นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์เปลํง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑๐ กรรมการ
๒๑. นางสาวบุษยา บริบูรณ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑๐ กรรมการ

-๓๒๒. นางจีราวรรณ ดวงเงิน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑๑ กรรมการ
๒๓. นางจุฑามาศ อุทัยฉาย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑๑ กรรมการ
๒๒. นางสุภาภรณ์ พรหมนา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑๒ กรรมการ
๒๓. นางวอระพัน เจริญภักดี
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑๒ กรรมการ
รอบที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. นายปราโมทย์ อินทรบารุง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑ กรรมการ
๒. นางสาวอุไรรัตน์ มณีทิพย์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑ กรรมการ
๓. นางประสานพันธ์ พลทะยาน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๒ กรรมการ
๕. นางพิมพ์ลักษณ์ คุ๎มไขํน้า
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/2 กรรมการ
๖. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/3 กรรมการ
๗. นางวสันต์ เสี้ยมแหลม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/3 กรรมการ
๘. นางสาวสุวคนธ์ พรมเมตตา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๔ กรรมการ
๙. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/4 กรรมการ
๑๐. นายละออง แกมคา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๕ กรรมการ
๑๑. นางเขมิกา ไชยแสง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/5 กรรมการ
๑๒. นางสนิท นาคพินิจ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๖ กรรมการ
๑๓. นายมะลิสา นาคพินิจ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/6 กรรมการ
๑๔. นางสาวกาพย์พร กลางสาทร
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๗ กรรมการ
๑๕. นายธวัชชัย ถาวรกาย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/7 กรรมการ
๑๖. นายวุฒิยา ฐานวิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๘ กรรมการ
๑๗. นางจารุณี จาเริญชัย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/8 กรรมการ
๑๘. นางสาวปัทมา โขหานาม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๙ กรรมการ
๑๙. นางลักขณา ประจงค๎า
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/9 กรรมการ
๒๐. นายเฉลิมชัย นครไชย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑๐ กรรมการ
๒๑. นายชูชีพ ถนอมพันธ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑0 กรรมการ
๒๒. นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑๑ กรรมการ
๒๓. นายสันติ สิงหาพรม
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑๑ กรรมการ
๒๔. นางสาวณัฐกิตติมา วงศ์สุขสิน ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑1 กรรมการ
๒๕. นายพิทักษ์ เจริญวานิช
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑๒ กรรมการ
๒๖. นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑2 กรรมการ
๒๗. นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้าคา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑๓ กรรมการ
28. นางสาวนฤมล งอกศิลป์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/13 กรรมการ
มีหน้าที่ ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข๎าอบรม คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
๒. ควบคุมนักเรียนระหวํางรับการอบรม ตลอดกิจกรรม

-๔๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
๑. นายพฤษทล ชานาญ
รองผู๎อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นายชัยวัฒน์ ขาหินตั้ง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุดาทิพย์ หมูํหัวนา
ครู
กรรมการ
๔. นายละออง แกมคา
ครู
กรรมการ
๕. นางสุภาภรณ์ พรหมนา
ครู
กรรมการ
๖. นักการภารโรงและลูกจ๎างชั่วคราวทุกคน
กรรมการ
๗. คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๗. นายประยุทธ ประสานพันธ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายประสาน ชูเดช
ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดสถานที่อบรมหอประชุมพญาแล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ให๎เรียบร๎อยกํอนวันที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. จัดโต๏ะหมูํบูชา จัดเวทีสาหรับวิทยากรสูง ๓๐ ซม. ติดตั้งโปรเจ็กเตอร์พร๎อมจอ จัดหาพัดลม
โต๏ะลงทะเบียน ชุดรับแขกสาหรับผู๎บริหาร เก๎าอี้สาหรับครู และเครื่องเสียงภายในอาคารให๎เรียบร๎อย
๓. ทาความสะอาดสถานที่อบรม ตรวจสอบที่พักเรือนนอนทั้ง ชาย - หญิง
๔. ติดตั้งปูายในการอบรม
๕. จัดเก็บสถานที่ให๎เรียบร๎อยหลังจากเสร็จกิจกรรม
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง – ภาพเคลื่อนไหว
๑. นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายมานะ ประจงจิตร
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี
ครู
กรรมการ
๔. นายธวัชชัย ถาวรกาย
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวศันสนีย์ มีหมูํ
ครู
กรรมการ
๖. นักเรียนชุมนุมถํายภาพ
กรรมการ
๗. นางสาวมญช์สิการณ์ แสงพรม
พนักงานราชการ กรรมการ
๘. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมด๎วยภาพนิ่ง – ภาพเคลื่อนไหว ตั้งแตํเริ่มต๎นจนเสร็จสิ้น
๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
ฝ่ายการเงิน
๑. นางเพลินตา ประยูรหาญ รองผู๎อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒.นางเสาวคนธ์ ศรีสองเมือง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาเนียง เอ็งโอภาสนันท์
ครู
กรรมการ
๔. นางจิระพร ภูมิภักดี
ครู
กรรมการ
๕. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
7. นายราชภักดิ์ นาคดี
ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

-5มีหน้าที่ ๑. เบิกจํายเงินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ
๒. จัดทาบัญชีรายรับ-รายจําย หลังเสร็จกิจกรรม
ฝ่ายพัสดุ
๑. นางเพลินตา ประยูรหาญ รองผู๎อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นางสุนทรี ฦๅชา
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ๎อ
ครูพิเศษ
กรรมการ
๔. นายศุภกร ผํองพันธุ์
เจ๎าหน๎าที่
กรรมการ
๕. นางสาวแคทรียา หาญบุํงคล๎า
เจ๎าหน๎าที่
กรรมการ
๖. นายชรินทร์ ถิ่นชีลอง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
7. นายสุนันท์ กลางพระเนตร
ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต๎องใช๎ในการจัดอบรมให๎พร๎อมเสร็จกํอนวันจัดกิจกรรม
๒. จัดเตรียมหาหรือยานพาหนะ
๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
๑. นางประภัสสร คิดบรรจง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวกัญจนา บัวไสว
ครู
กรรมการ
๔. นายนฤเบศร ชาลีพรม
เจ๎าหน๎าที่
กรรมการ
๕. นางฐิตาภา อุํนกุดเชือก
เจ๎าหน๎าที่
กรรมการ
๗. คณะกรรมการนักเรียนปี 2561
กรรมการ
๘. นางสาเนียง เอ็งโอภาสนันท์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางภัทราพร ภูวญาณ
ชํางสีชั้น ๓
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมอาหารวํางบริการพระวิทยากร ครูที่ปรึกษาและครูผู๎สอนที่ไปควบคุมนักเรียน
๒. อานวยความสะดวกให๎แกํวิทยากร
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหวํางวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหวํางวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ. มหาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
๑. นางปิยะนาถ กวางซี
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางเนาวรัตน์ สาริยา
ครู
กรรมการ
๓. นางพิมพ์ลักษณ์ คุ๎มไขํน้า
ครู
กรรมการ
๔. นางประภัสสร คิดบรรจง
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวปนัดดา ชัยแสง
เจ๎าหน๎าที่
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมกระเป๋ายา พร๎อมยาสามัญให๎พร๎อมเสร็จกํอนวันจัดกิจกรรม
๒. ให๎การปฐมพยาบาลแกํคณะครู และนักเรียนตลอดการอบรม

-6๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทาเกียรติบัตร
๑. นางสาวธิรดา สุวรรณชัย
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายศิรพงศ์ วงศ์ษา
ครู
กรรมการ
๓. นายนฤเบศร ชาลีพรม
เจ๎าหน๎าที่
กรรมการ
๔. นางฐิตาภา อุํนกุดเชือก
เจ๎าหน๎าที่
กรรมการ
๕. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
๑. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายสมนึก ปูานภูมิ
พนักงานขับรถ
กรรมการ
๓. นายวีระวุฒิ จันทร์มนตรี
เจ๎าหน๎าที่
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดทาเกียรติบัตรเพื่อมอบให๎แกํคณะครูที่ปฏิบัติหน๎าที่คณะกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ
๒. จัดทาเกียรติบัตรเพื่อมอบให๎แกํนักเรียนที่ผํานกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ
๒.๑๐ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร
๑. นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายอมร วาดสูงเนิน
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
ครู
กรรมการ
๔. นายสุริยวงค์ ชัยวิชา
ครู
กรรมการ
๕. นายธวัชชัย ถาวรกาย
ครู
กรรมการ
๖. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู
กรรมการ
๗. นายราชัน นาสมพงษ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายชูชีพ ถนอมพันธุ์
ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนชํวงจัดกิจกรรม
๒. จัดการจราจรสาหรับครูและผู๎ปกครอง
๒.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
๑. นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายสุนันท์ กลางพระเนตร
ครู
กรรมการ
๓. นายอมร วาดสูงเนิน
ครู
กรรมการ
๔. นางดวงดาว หวะสุวรรณ
ครู
กรรมการ
๕. นายสุริยวงค์ ชัยวิชา
ครู
กรรมการ
๖. นายสันติ สิงหาพรม
ครู
กรรมการ
๗. นายชูชีพ ถนอมพันธุ์
ครู
กรรมการ
๘. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายปราโมทย์ อินทรบารุง
ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ ติดตํอประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝุาย เพื่อให๎การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ให๎มีประสิทธิภาพ

-7ขอให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และเกิดผลดีตํอทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศราวุธ สิงหาราโท)
ผู๎อานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

วัน/เวลา
๒ พ.ค. ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐
๑๐.๒๐ - ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐
๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐
๑๔.๕๐ – ๑๕.๓๐
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐
๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐
๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐
๒๒.๐๐ เป็นต๎นไป
๓ พ.ค. ๒๕๖๑
๐๔.๐๐ - ๐๕.๓๐
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐
๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐

ตารางการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
กิจกรรม
วิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
- คณะกรรมการนักเรียน
-พิธีเปิดโดยผู๎อานวยการโรงเรียน
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
-พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
- ทีมพระวิทยากร
- เปิดใจอยํางไรให๎กับธรรมมะพัฒนาตนเองและ -ทีมพระวิทยากร
สังคม
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารวําง
- คณะกรรมการนักเรียน
- หลักธรรมที่ใช๎ในการเสริมสร๎างความดี
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- คณะกรรมการนักเรียน
- ทาอยํางไรใจถึงเข๎าถึง หิริ – โอตะปะ
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารวําง
- คณะกรรมการนักเรียน
- กรรมและผลของกรรม
-ทีมพระวิทยากร
- การพัฒนาสติเพื่อเกิดแหํงปัญญา
-ทีมพระวิทยากร
เดินจงกลมเพื่อพัฒนาสติ
-ทีมพระวิทยากร
- กิจกรรมยามวําง
ทาวัตรเย็น
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารเย็น
- คณะกรรมการนักเรียน
- ธรรมมะกับวัยเรียน
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารวําง
- คณะกรรมการนักเรียน
- นอนพักผํอนตามอัทยาศัย
- ทาวัตรเช๎า
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- คณะกรรมการนักเรียน
เดินจงกลมเพื่อพัฒนาสติ
-ทีมพระวิทยากร
- ทาภาระกิจสํวนตัว
- พักรับประทานอาหารเช๎า
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- คณะกรรมการนักเรียน
- พัฒนาตัว รู๎ชั่ว ดี
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารวําง
- คณะกรรมการนักเรียน

หมายเหตุ

๑๐.๕๐ – ๑๒.๐๐ - ทิศทั้ง ๖ กับการดาเนินชีวิต
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ - พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ - ปลูกฝังศรัทธาในการทาความดี
๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ - พักรับประทานอาหารวําง
๑๔.๕๐ – ๑๕.๕๐ - กตัญญูกตเวทีพระคุณพํอ- แมํ
ครูอาจารย์
๑๕.๕๐ – ๑๖.๓๐ - มอบเกียรติบัตร และพิธีปิด

-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- คณะกรรมการนักเรียน
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- คณะกรรมการนักเรียน
-ทีมพระวิทยากร

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม

วัน/เวลา
๔ พ.ค. ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐
๑๐.๒๐ - ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐
๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐
๑๔.๕๐ – ๑๕.๓๐
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐
๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐
๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐
๒๒.๐๐ เป็นต๎นไป
๕ พ.ค. ๒๕๖๑
๐๔.๐๐ - ๐๕.๓๐
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐
๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐

ตารางการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
กิจกรรม
วิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
- คณะกรรมการนักเรียน
-พิธีเปิดโดยผู๎อานวยการโรงเรียน
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
-พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
- ทีมพระวิทยากร
- เปิดใจอยํางไรให๎กับธรรมมะพัฒนาตนเองและ -ทีมพระวิทยากร
สังคม
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารวําง
- คณะกรรมการนักเรียน
- หลักธรรมที่ใช๎ในการเสริมสร๎างความดี
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- คณะกรรมการนักเรียน
- ทาอยํางไรใจถึงเข๎าถึง หิริ – โอตะปะ
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารวําง
- คณะกรรมการนักเรียน
- กรรมและผลของกรรม
-ทีมพระวิทยากร
- การพัฒนาสติเพื่อเกิดแหํงปัญญา
-ทีมพระวิทยากร
เดินจงกลมเพื่อพัฒนาสติ
-ทีมพระวิทยากร
- กิจกรรมยามวําง
ทาวัตรเย็น
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารเย็น
- คณะกรรมการนักเรียน
- ธรรมมะกับวัยเรียน
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารวําง
- คณะกรรมการนักเรียน
- นอนพักผํอนตามอัทยาศัย
- ทาวัตรเช๎า
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- คณะกรรมการนักเรียน
เดินจงกลมเพื่อพัฒนาสติ
-ทีมพระวิทยากร
- ทาภาระกิจสํวนตัว
- พักรับประทานอาหารเช๎า
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- คณะกรรมการนักเรียน
- พัฒนาตัว รู๎ชั่ว ดี
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- พักรับประทานอาหารวําง
- คณะกรรมการนักเรียน

หมายเหตุ

๑๐.๕๐ – ๑๒.๐๐ - ทิศทั้ง ๖ กับการดาเนินชีวิต
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ - พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ - ปลูกฝังศรัทธาในการทาความดี
๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ - พักรับประทานอาหารวําง
๑๔.๕๐ – ๑๕.๕๐ - กตัญญูกตเวทีพระคุณพํอ- แมํ
ครูอาจารย์
๑๕.๕๐ – ๑๖.๓๐ - มอบเกียรติบัตร และพิธีปิด

-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- คณะกรรมการนักเรียน
-ทีมพระวิทยากร
- คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- คณะกรรมการนักเรียน
-ทีมพระวิทยากร

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม

บัญชีลงเวลาสาหรับพระวิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันเสาร์ที่ 20 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่

ชื่อ – สกุล

ลงลายมือชื่อ

เวลามา

เวลากลับ

หมายเหตุ

บัญชีลงเวลาสาหรับพระวิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันเสาร์ที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่

ชื่อ – สกุล

ลงลายมือชื่อ

เวลามา

เวลากลับ

หมายเหตุ

บัญชีลงเวลาสาหรับคณะครูที่เข้าร่วมควบคุมนักเรียนอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ อาคารศูนย์กีฬาฯ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ชื่อ – สกุล

ลงลายมือชื่อ

เวลามา

เวลากลับ

หมายเหตุ

คากล่าวเปิด
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา
2561
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
**************************

กราบนมัสการ พระคุณเจ้า
เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทํานและสวัสดีลูกๆ นักเรียนที่เข๎ารํวมอบรมทุกคน
ผมรูส๎ ึกเป็นเกียรติอยํางยิ่งที่ได๎รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมทีพ่ ึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
ในครั้งนี้
กํอนอื่นผมขอแสดงความชื่นชมกับคณะดาเนินงานทุกทํานทีร่ ํวมมือกันจัดทาโครงการนี้
ขึ้นมา
เพื่อเด็กและพัฒนาเยาวชนของเราให๎เป็นผู๎ที่มคี วามรูค๎ ูํคณ
ุ ธรรม การขัดเกลาเด็กและเยาวชน
ที่ถือวํายังเป็น “ไม้อ่อนดัดง่าย” นั้นนับเป็นกุศโลบายที่สาคัญยิ่งในการสร๎างคนดีมีคุณภาพ
ให๎กับสังคม เพราะคนในวัยนี้หากได๎รับการซึมซับในสิ่งดีๆ โดยการได๎รู๎ ได๎เห็น ได๎ลงมือปฏิบัติ
ด๎วยตนเอง แล๎วความดีนั้นก็จะติดตัวเขาตลอดไป ทาให๎เรามีคนดี ในสังคมเพิ่มขึ้น สังคมใดที่
มีคนสํวนใหญํ เป็นคนดีสังคมนั้นก็จะมีแตํความสงบสุขเป็นสังคมที่นาํ อยูํ
หวังวําระยะเวลา 2 วัน ที่นักเรียนได๎มาเข๎ารับการอบรมในครั้งนี้คงได๎รับความรู๎และฝึก
ปฏิบัติในการเป็นคนดี เชื่อฟังคณะครูพี่เลี้ยง คณะวิทยากร ฝึกตนให๎เป็นคนที่มีความกตั ญญูมี
สํวนรํวมฝึกตนให๎เป็นผู๎มีความอดทนตํอความไมํสะดวกสบายที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาในการอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองให๎เป็นคนดี ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่วํา ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ (ทันโต เสต
โถ มะนุด เสสุ) แปลวํา ผู้ฝึกตนได้ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ เมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลง
ลูกๆ นักเรียน ทุกคนจะได๎นาความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎ไปปรับประยุก ต์ใช๎ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน พัฒนาศักยภาพของตนเองให๎ดีขึ้น
กราบขอบพระคุณคณะวิทยากร ที่ได๎มาทาการฝึกอบรมบํมเพาะนักเรียนให๎มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการเป็นพลเมืองดีของประเทศและขอบคุณคณะครู
ทุ ก ๆทํ า นที่ มี สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ ง ขอให๎ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด๎ ว ยความเรี ย บร๎ อ ยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประการ และขออาราธนาอานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงชํวยบันดาลให๎ทุกทําน
แคล๎วคลาดจากทุกข์ภัยทั้งปวงพบแตํความสุขตลอดไป
ผมขอเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคํ านิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 ณ บัดนี้

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

คากล่าวรายงาน
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา
2561
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
***********************************

กราบนมัสการ พระคุณเจ้า
เรียน
ทํานผู๎อานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท ประธานในพิธีที่เคารพ
เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทํานและสวัสดีลูกๆ นักเรียนที่เข๎ารํวมอบรมทุกคน
ผม ............................................. ในนามคณะกรรมการดาเนินงานการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
ขอบคุณทํานผู๎อานวยการเป็นอยํางสูงที่ได๎กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้
ขออนุญาตรายงานความเป็นมาของการอบรมพอสังเขป ดังนี้
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมยุคเทคโนโลยี ข๎อมูลขําวสารไร๎พรมแดนกํอให๎เกิดความ
เปลี่ยนแปลงหลายด๎าน ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชน สํวนหนึ่งได๎รับความ
สะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่นําวิตก ดังจะเห็น
เป็นปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นอยํางสลับซับซ๎อน เชํน ผู๎คนไมํเคารพตํอศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณี
ขาดระเบียบวินัย มีคํานิยมในทางฟุูงเฟูอฟุุมเฟือย เห็นแกํตัว ไมํปฏิบัติตนตามหลักธรรมคาสอนของ
ศาสนา ขาดจิตสานึกที่ดี จนกลําวได๎วํา “พัฒนาแตํไมํเจริญ” หรือพัฒนาแตํวัตถุประสงค์ไมํพัฒนา
ทางด๎านจิตใจ กํอให๎เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย
ดังนั้นกลุํมบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จึงได๎จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและหํางไกลยาเสพติด
3. เพื่อให๎นักเรียนเห็นคุณคําของชีวิต รู๎จักรักตนเองรู๎จักรักผู๎อื่นและมีเหตุผล
4. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกสมาธิเพื่อการมีสติ และนาหลักธรรมไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
5. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนเหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปี
การศึกษา 2561 จัดขึ้นระหวํางวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีนักเรียนเข๎ารํวมอบรม
จานวน 500 คน ได๎รับความอนุเคราะห์ วิทยากรชมรมใต๎รํวมพุทธะ สถานที่อบรมวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ในโอกาสนี้ เรียนเชิญประธาน กลําวเปิดการอบรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 เรียนเชิญ ครับผม

**********************************
คากล่าวเปิด
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2561
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
*****************************

กราบนมัสการ พระคุณเจ๎า
เรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทํานและสวัสดีลูกๆ นักเรียนที่เข๎ารํวมอบรมทุกคน
ผมรู๎สึกเป็นเกียรติอยํางยิ่งที่ได๎รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้
กํอนอื่นผมขอแสดงความชื่นชมกับคณะดาเนินงานทุกทํานที่รํวมมือกันจัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อเด็กและพัฒนาเยาวชนของเราให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎คูํคุณธรรม การขัดเกลาเด็กและเยาวชนที่ถือวํายัง
เป็น “ไม๎อํอนดัดงําย” นั้นนับเป็นกุศโลบายที่สาคัญยิ่งในการสร๎างคนดีมีคุณภาพให๎กับสังคมเพราะคนใน
วัยนี้หากได๎รับการซึมซับในสิ่งดีๆ โดยการได๎รู๎ ได๎เห็น ได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองแล๎วความดีนั้นก็จะติดตัว
เขาตอลดไป ทาให๎เรามีคนดีในสังคมเพิ่มขึ้น สังคมใดที่มีคนสํวนใหญํเป็นคนดีสังคมนั้นก็จะมีแตํความ
สงบสุขเป็นสังคมที่นําอยูํ
หวังวําระยะเวลา 2 วัน ที่นักเรียนได๎มาเข๎ารับการอบรมในครั้งนี้คงได๎รับความรู๎และฝึกปฏิบัติใน
การเป็นคนดี เชื่อฟังคณะครูพี่เลี้ยง คณะวิทยากร ฝึกตนให๎เป็นคนที่มีความกตัญญูสํวนรวมฝึกตนให๎เป็น
ผู๎มีความอดทนตํอความไมํสะดวกสบายที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาในการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองให๎เป็นคนดี
ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่วํา ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ (ทันโต เสตโถ มะนุด เสสุ) แปลวํา ผู้ฝึกตนได้ เป็นผู้
ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ เมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลง ลูกๆ นักเรียน ทุกคนจะได๎นาความรู๎และ
ประสบการณ์ที่ได๎ไปปรับประยุกต์ใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวันและพัฒนาศักยภาพของตนเองให๎ดีขึ้น
และการทาความดีตลอดไป
กราบขอบพระคุณคณะวิทยากร ที่ได๎มาทาการฝึกอบรมบํมเพาะนักเรียนให๎มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการเป็นพลเมืองดีของประเทศและขอบคุณคณะครูทุกๆทําน
ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ขอให๎การดาเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
และขออาราธนาอานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงชํวยบันดาลให๎ทุกทํานแคล๎วคลาดจากทุกข์ภัยทั้งปวง
พบแตํความสุขตลอดไปและขอให๎การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว๎ทุกประการ
ผมขอเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ บัดนี้
************************************

คากล่าวรายงาน
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2561
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
**************************

กราบนมัสการ พระคุณเจ๎า
เรียน
ทํานผู๎อานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลนายศราวุธ สิงหาราโท ประธานในพิธีที่เคารพ
เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทํานและสวัสดีลูกๆ นักเรียนที่เข๎ารํวมอบรมทุกคน
ผม ................................................ ในนามคณะกรรมการดาเนิน งานการอบรมคุ ณธรรม
จริยธรรม
และคํานิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 ขอบคุณทําน
ผู๎อานวยการเป็นอยํางสูงที่ได๎กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ขออนุญาตรายงานความ
เป็นมาของการอบรมพอสังเขป ดังนี้
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมยุคเทคโนโลยี ข๎อมูลขําวสารไร๎พรมแดนกํอให๎เกิดความ
เปลี่ยนแปลงหลายด๎าน ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชน สํวนหนึ่งได๎รับความ
สะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่นําวิตก ดังจะเห็น
เป็นปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นอยํางสลับซับซ๎อน เชํนผู๎คนไมํเคารพตํอศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณี
ขาดระเบียบวินัย มีคํานิยมในทางฟุูงเฟูอฟุุมเฟือย เห็นแกํตัว ไมํปฏิบัติตนตามหลักธรรมคาสอนของ
ศาสนา ขาดจิตสานึกที่ดี จนกลําวได๎วํา “พัฒนาแตํไมํเจริญ” หรือพัฒนาแตํวัตถุประสงค์ไมํพัฒนา
ทางด๎านจิตใจ บางคนหาทางออกให๎กับตนเองโดยการเสพยาเสพติด เป็นปัญหา ที่อันตรายตํอตนเอง
ครอบครัว กํอให๎เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย ดังนั้นกลุํมบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิ
ภักดีชุมพล จึงได๎จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและหํางไกลยาเสพติด
3. เพื่อให๎นักเรียนเห็นคุณคําของชีวิต รู๎จักรักตนเองรู๎จักรักผู๎อื่นและมีเหตุผล
4. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกสมาธิเพื่อการมีสติ และนาหลักธรรมไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
5. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนเหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2561 จัดขึ้นระหวํางวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีนักเรียนเข๎ารํวมอบรม
จานวน 450 คน

ได๎รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวัดชัยภูมิวนาราม สถานที่อบรมอาคารศูนย์กีฬา ฯ โรงเรียนชัยภูมิ
ภักดีชุมพล
ในโอกาสนี้ เรียนเชิญประธาน กลําวเปิดการอบรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 เรียนเชิญ ครับผม
*****************************

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

