
 
    
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๒๙๓ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้
ได้รับ “รำงวัลเกียรติคุณ สัญญำ ธรรมศักด์ิ” ในโครงกำรเชิดชูเกียรตสิถำนศึกษำท่ีสร้ำงคนดีให้สังคม  

ด้วยกำรส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
  เพื่อให้การด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ “รางวัล
เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์” ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมูลนิธิธารน  าใจ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Conference เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี  
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  น.ส.จินตนา  ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ 
  นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
  นางปานทิพย์   สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  วางแผน ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ อ านวยการ แนะน า ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแลให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  นางปานทิพย์   สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  รองประธานกรรมการ 
  นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 
  น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี กรรมการ  
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ    นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ  
น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ กรรมการ    นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ  
นายศราวุธ คารมหวาน  กรรมการ    นายชนเมธี    ศรีษะเทือน กรรมการ  
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์     ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  
นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ    น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี กรรมการ 
น.ส.มณทพิย์  เจริญรอด กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ  
นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ  น.ส.ภัทรนุช       ค าดี   กรรมการ 
นางธัญญา สติภา  กรรมการ  น.ส.ชลิตา       บุญรักษา กรรมการ 
นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ   นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ    นายสุชาติ  รัตนเมธากูร กรรมการ   
น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ    นางอาภาภรณ์    อริวัน  กรรมการ    
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น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ   นายสัณห์    พินิจมณีรัตน์ กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ   นายนพดล   ค าพร  กรรมการ    
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
  น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.อโนชา  โปซิว  กรรมการและเลขานุการ   
น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อพิจารณา
คัดเลือกให้ได้รับ “รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์” 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเน้ือหำ ผลงำน และกำรน ำเสนอของคณะ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมประเด็นท่ี
คณะกรรมกำรก ำหนด 

๓.๑ ประวัติควำมเป็นมำและสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ พอสังเขป 
  น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ กรรมการ  น.ส.จันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ  
น.ส.ศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา กรรมการ   
  น.ส.เจนจิรา    เพ็งจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒ ปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ในอดีต 
  นางปานทิพย์   สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ  น.ส.ทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล กรรมการ 
น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  กรรมการ  น.ส.เยาวรัตนา     พรรษา  กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง  กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา    แซ่หล่อ กรรมการ  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายชนเมธี   ศรีษะเทือน กรรมการ 
   นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๓ กำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีประสบควำมส ำเร็จท่ีสุด ๕ ล ำดับ ในกำรแก้ปัญหำและส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
  นางปานทิพย์   สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์  กรรมการ 
น.ส.ทพิวรรณ  โล่กิตติธรกลุ กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์ กรรมการ   น.ส.ปรัชญา การรกัษา กรรมการ   

นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ   
 ๓.๔ กำรด ำเนินกำรและประสำนงำนกับเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือร่วมโครงกำร
หรือกิจกรรมท่ีสถำนศึกษำจัดท ำขึ้น 
  นางปานทิพย์   สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ    ว่าที่ร.ต.ประจักษ์    จอมทอง กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล  ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ 

นายชนเมธี    ศรีษะเทือน กรรมการและเลขานุการ   
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 ๓.๕ ผลสัมฤทธิ์ในปัจจุบัน ท่ีได้จำกกำรจัดโรงกำรหรือกิจกรรมเปรียบเทียบกับอดีต 
  น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.ศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา กรรมการ  น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา  กรรมการ 
น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  กรรมการ   
  น.ส.เยาวรัตนา     พรรษา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี รวบรวมเนื อหาผลงาน รปูภาพกิจกรรม ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย และจัดท าเป็น Power Point ส่งไฟล์ที ่
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ตามเวลาที่ก าหนด  
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนและจัดเตรียมกำรน ำเสนอผลงำน 
    นางปานทิพย์   สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ    นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ   น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์ กรรมการ    
นายศราวุธ คารมหวาน  กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์    ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ  
นายนพดล  ค าพร  กรรมการ     ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  กรรมการ 
  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำท่ี คัดเลือกนกัเรียนที่มีไหวพริบปฏิภาณ มีส่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ระดบัชั นละ ๕ คน  
และสภานักเรียน ๕ คน 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมเน้ือหำ รูปภำพ และจัดท ำ Power Point น ำเสนอกิจกรรมท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำร
แก้ปัญหำและส่งเสริมให้นักเรียนและครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
   นางปานทิพย์   สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์  กรรมการ 
น.ส.ทพิวรรณ  โล่กิตติธรกลุ กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
น.ส.พรวล ี สุขสอาด    กรรมการ  น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ 
น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง  กรรมการ 
   น.ส.สมฤดี  เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี รวบรวมเนื อหาผลงาน รปูภาพกิจกรรม ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย และจัดท าเป็น Power Point ส่งไฟล์ที ่
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ตามเวลาที่ก าหนด  
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียนน ำเสนอผลงำนกิจกรรมท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำคุณธรรม 
จริยธรรมในสถำนศึกษำ 
   นางปานทิพย์   สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
นางมลิวรรณ อันพิมพ ์ กรรมการ  น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ 
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ  น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ  น.ส.ทพิวรรณ  โล่กิตติธรกลุ กรรมการ 
นายนพดล ค าพร  กรรมการ   น.ส.พทิธิดา ปราโมทย ์ กรรมการ 
   น.ส.พิกลุทา  หงษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำท่ี ๑. ฝึกซ้อมทักษะการน าเสนองาน การพูดในทีส่าธารณะ ท่วงท่า น  าเสียงในการน าเสนอ 
 ๒. ฝึกซ้อมการน าเสนอเนื อหาตาม Power Point Presentation 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี ดูแลควำมสะอำดจัดสถำนท่ีและตกแต่งภูมิทัศน์ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ  นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  กรรมการ  นักพัฒนาทกุคน    กรรมการ 
  น.ส.อาภาพร    ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

นายสุมังครัตน์   โคตรมณี    ดูแลอาคาร  ๑  ชั น ๑ – ๔   
นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์      ดูแลอาคาร  ๑  ชั น ๕ – ๖  
น.ส.รัตยา   ร่างกายดี     ดูแลอาคาร  ๒       
นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล        ดูแลอาคาร  ๓ 
นางพัชรา   ไตรยวงศ์     ดูแลอาคาร  ๕     
น.ส.จุฑารัตน์   เกาะหวาย    ดูแลอาคาร  ๖ 
น.ส.พรทิพย ์   นาคเกิด      ดูแลอาคาร  ๗  ชั น ๑ – ๓   
นายชนเมธี     ศรีษะเทือน   ดูแลอาคาร  ๗  ชั น ๔ – ๗  

หน้ำท่ี ๑. ดูแลท าความสะอาดบรเิวณต่างๆภายในโรงเรียน ภายในห้องเรียน และห้องน  าทุกห้อง ทกุอาคารเรียน  
ให้เรียบรอ้ย สวยงาม 
 ๒. ตรวจซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ที่ช ารุดให้ใช้การได ้
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร พิธีกำร 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 
น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ  น.ส.ลาวัลย์    คงแก้ว  กรรมการ 
นายชนินทร์   บัวแจ้ง  กรรมการ  นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการ 
นายชนเมธี   ศรีษะเทือน กรรมการ   นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์  กรรมการ   
น.ส.กมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ   นายอรรถพล   ยตะโคตร กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  

นางมลิวรรณ  อันพิมพ ์ กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำท่ี ๑. ประชาสมัพันธ์คณะครูและนกัเรียนในพิธีการหน้าเสาธงทุกวัน รณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดในและนอก
ห้องเรียน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องกลุม่สาระฯ  กลุ่มงานต่างๆ และการเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับแขกอย่างมี
สัมมาคารวะ 

๒. เป็นพิธีกรด าเนินการต้อนรบั จัดล าดับการน าเสนอ รายงานต่อคณะกรรมการประเมิน 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
นายสุริยา  ทรัพยเ์ฮง กรรมการ  นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี            กรรมการ    นายวัชระ  เต๋งเจรญิสุข      กรรมการ   
นายภาคภูมิ       แก้วเย็น        กรรมการ    นายก าพล   จางจะ   กรรมการ 

  นายสุวิท   ปิ่นอมร  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 



-๕- 

หน้ำท่ี  ๑. บันทึกภาพน่ิงและภาพเครือ่งไหวขณะน าเสนอและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการประเมิน 
 ๒. จัดท า VTR แนะน าโรงเรียน จัดท า Power point ต้อนรบัคณะกรรมการ 
 ๓. จัดท า Power point น าเสนอผลงานนักเรียนและฝ่ายบริหาร 

๔. จัดท าตัวอักษรบนเวทีด้วยข้อความว่า 
    กำรรับกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้ได้รับ  

“รำงวัลเกียรติคุณ สัญญำ ธรรมศักด์ิ” 
โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิธำรน้ ำใจ 

วันท่ี ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้อง Conference โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ 
  น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ   น.ส.มณทพิย์  เจริญรอด กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์    จอมทอง กรรมการ   นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ   น.ส.ชลิตา  บุญรกัษา กรรมการ   
นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ   ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  กรรมการ 
  นางธัญญา  สติภา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ทั งในห้องเรียนและห้องกลุ่มสาระฯ 
 ๒. ให้การต้อนรับและเชิญคณะกรรมการไปทีห่้อง Conference 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
   นายธรรมนูญ   สวนสุข  ประธานกรรมการ 
น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง กรรมการ  น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการ 
นายนิธิภัทร์     สร้อยเชื อด ี กรรมการ 
    น.ส.ศิรมิา      บุญสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี เตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้คณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยม คณะผูบ้รหิาร คณะครู และนกัเรียน
ที่รับการประเมิน 
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
  นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
    นางทัศนีย์   วงค์เขียว กรรมการ 
   นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ประสานงานกบัฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสรปุค่าใช้จ่ายและท าการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 

๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นางปานทิพย์   สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ   น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ 
    น.ส.สมฤดี  เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี เตรียมแบบประเมินผล และสรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 



-๖- 

   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

ทั งนี   ตั งแต่วันที่    ๒๕   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

              สั่ง ณ วันที่    ๒๕   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  
 
 

          (นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


