
                               
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๑๖๑ / ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมให้สัมภำษณ์ เทปพิเศษ 

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

    ด้วยรำยกำรคิดบวก คิดใหม่ เพ่ือครูไทย ได้ขอสัมภำษณ์ เทปพิเศษ หัวข้อ นโยบำยและแนวทำงกำร
บริหำรกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙(covid-19) ของโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ในวันศุกร์ที่ ๑๔ 
สิงหำคม  ๒๕๖๓  เวลำ  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  Meeting Room เพื่อให้กำรเตรียมควำมพร้อมและให้สัมภำษณ์ 
เทปพิเศษ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยอำศัย อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงสำวจนิตนำ ศรีสำรคำม ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ สวนสุข กรรมกำร 
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ กรรมกำร 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  อ ำนวยกำร ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำให้กำรด ำเนินกำรตำ่งๆ เปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม รองประธำนกรรมกำร 
นำยธรรมนูญ สวนสุข รองประธำนกรรมกำร 

นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร นำงทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมกำร 

นำงสำวนฤมล รับส่ง กรรมกำร นำงสำวพิกุลทำ หงส์ทอง  กรรมกำร 

นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต กรรมกำร นำงสำวอำภำพร ภิระบรรณ์ กรรมกำร 

นำงสำวจิรำ  จั่นเล็ก กรรมกำร นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์ กรรมกำร 

นำงนลนิพร สมสมัย กรรมกำร นำงสำวชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร นำงพชัรำ ไตรยวงศ ์ กรรมกำร 
นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร    
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศรี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่ วำงแผนด ำเนินกำร เพื่อให้งำนส ำเร็จลลุ่วงไปด้วยดี ติดต่อประสำนงำนแก้ปัญหำกบัคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย  
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๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ รองประธำนกรรมกำร 

ว่ำท่ี ร.ต.หญิงสุทธิดำ แซ่หล่อ  กรรมกำร นำงสำวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมกำร 

นำงสำวเมธำวี สุขเจริญ  กรรมกำร นำงสำวศิรลิักษณ ์ ธรรมจิต  กรรมกำร 
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

          หน้าที่ ๑.   ให้กำรต้อนรับ ทีมงำนรำยกำรคิดบวก คิดใหม่ เพ่ือครูไทย ที่เดินทำงมำขอสัมภำษณ์ เทปพิเศษ 
                   ๒.   ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์ 
นำยธรรมนูญ สวนสุข    ประธำนกรรมกำร 

นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร นำงสำวเมทิตำ ชัยมำ กรรมกำร 

นำงสำวลำวัลย ์  คงแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑.   เป็นพิธีกรด ำเนนิกำรต้อนรับ 
          ๒.   ก ำกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรพิธีกร 
          ๓.   ดูแล และประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนนิงำนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
            ๕.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

นำยธรรมนูญ สวนสุข    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต กรรมกำร นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำร 

นำยสมศักดิ ์ สวนสุข กรรมกำร นำยธวชั   แจ่มแจ้ง      กรรมกำร 
นำงสำวทัศนีย ์ บุญประเสริฐ กรรมกำร นำงวนัเพ็ญ สุขสมพืช กรรมกำร 
นักพัฒนำทุกคน  กรรมกำร    
นำงสำวอำภำพร ภิระบรรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำยจักรกฤษณ์ แก้วล ำหัด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑.   จัดสถำนที่ต้อนรับ/ห้องให้สัมภำษณ์ เทปพิเศษ ให้เรียบร้อย  
          ๒.   จัดสถำนที่และบรรยำกำศแวดล้อมให้สะอำดสวยงำม 
          ๓.   เตรียมสถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำร บริเวณป้ำยหนำ้โรงเรียน มุมอำคำรเรียนสวยๆ โรงอำหำร ที่พักกลำงวนัส ำหรับ
นักเรียนแบบรักษำระยะห่ำง ให้สวยงำม 
          ๔.   ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
         ๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

นำยธรรมนูญ สวนสุข ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวกุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร นำยศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมกำร 
นำงสำวกมลลักษณ ์ สร้อยเงิน กรรมกำร นำงสำวญำณิศำ ชำญกิจกรรณ์ กรรมกำร 

นำงสำวเกศินี จันทร์ครบ กรรมกำร นำงสำวกนกพร โพธิ์เขียว กรรมกำร 

นำงสำวจุฑำรัตน์ เกำะหวำย กรรมกำรและเลขำนุกำร   
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         หน้าที่  ๑. คัดกรอง นักเรียนที่เดินแถวเข้ำโรงเรียน / ทีมงำนรำยกำรคิดบวก คิดใหม่ เพื่อครูไทย ที่เดินทำงมำขอ
สัมภำษณ์ เทปพิเศษ ตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยง จำกโรคระบำด COVID-19 
                   ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ ำเปน็ต่อกำรคัดกรอง และควบคุมโรคติดต่อ 
                   ๓. ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย      
         ๗. คณะกรรมการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนในห้อง และนอกห้องเรียน แบบเว้นระยะห่าง 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม ประธำนกรรมกำร 
นำยธรรมนูญ สวนสุข รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำวนฤมล รับส่ง กรรมกำร นำงสำวพิกุลทำ หงส์ทอง  กรรมกำร 

นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต กรรมกำร นำงสำวอำภำพร ภิระบรรณ์ กรรมกำร 

นำงสำวจิรำ  จั่นเล็ก กรรมกำร นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์ กรรมกำร 

นำงนลนิพร สมสมัย กรรมกำร นำงสำวชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร นำงพชัรำ ไตรยวงศ ์ กรรมกำร 
นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร นำยจักรกฤษณ ์ แก้วล ำหัด กรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 

นำยกิติศักดิ์ โฉมวิลัย กรรมกำร นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์ กรรมกำร 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร 

นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำงสำววทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

นำงสำวปิยวรรณ ฑิมัจฉำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

         หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนในห้อง และนอกห้องเรียน แบบเว้นระยะห่ำง 
                   ๒. จัดสถำนที่เรียน โต๊ะ-เก้ำอ้ี แบบเว้นระยะห่ำง เป็นระเบียบ สะอำดสวยงำม 

        ๓. จัดวินัยในชัน้เรียน กำรเดินเข้ำ-ออกชั้นเรียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวมหน้ำกำกอนำมัย 
        ๔. ประสำนงำนทุกฝำ่ยทีเ่ก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปดว้ยควำมเรียบร้อย   

       ๘.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
นำยสุวิท ปิ่นอมร  ประธำนกรรมกำร 

นำยภำคภูมิ แก้วเย็น กรรมกำร นำยวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมกำร 

นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำยก ำพล จำงจะ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑.  จัดท ำวีดีทัศน์ แนะน ำโรงเรียน 
          ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ แสง สี เสียง ให้พร้อมเพื่อกำรใช้งำน 
          ๓. บันทึกภำพนิ่ง ถ่ำยวดีีทัศน์ 
          ๔. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 



-๔- 
 

         ๙. คณะกรรมการน าเสนอหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา ในยุคโควิด -19 
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยธรรมนูญ สวนสุข รองประธำนกรรมกำร 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองประธำนกรรมกำร 

นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร นำงทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมกำร 

นำงสำวนฤมล รับส่ง กรรมกำร นำงสำวพิกุลทำ หงส์ทอง  กรรมกำร 

นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต กรรมกำร นำงสำวอำภำพร ภิระบรรณ์ กรรมกำร 

นำงสำวจิรำ  จั่นเล็ก กรรมกำร นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์ กรรมกำร 

นำงนลนิพร สมสมัย กรรมกำร นำงสำวชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร นำงพชัรำ ไตรยวงศ ์ กรรมกำร 
นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมกำร 

นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร นำยกิติศักดิ์ โฉมวิลัย กรรมกำร 
นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมกำร นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 

นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร นำยจักรกฤษณ ์ แก้วล ำหัด กรรมกำร 
นำงสำวพนิดำ ยอดรัก กรรมกำร นำยทินกร พำนจันทร์ กรรมกำร 

นำงสำวเจนจิรำ เพ็งจันทร์ กรรมกำร นำงสำวพรวล ี สุขสอำด กรรมกำร 
นำงสำวจันทรำ ตระกูลเศรษสิร ิ กรรมกำร นำงสำวณิชำนันท ์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมกำร 

นำงสำววทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำร นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร 

นำยสมุฎฎิ์ ภำษำด ี กรรมกำร นำงสำวปิยวรรณ ฑิมัจฉำ  กรรมกำร 
นำงสำวนงครำญ ค ำลัยวงษ์ กรรมกำร นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำร 

นำงสำวจุฑำรัตน์ เกำะหวำย กรรมกำร นำงสำวกุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรณ พันธุ์ภครินทร ์ กรรมกำร นำงสำวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมกำร 

นำยนพดล ค ำพร กรรมกำร นำงสำวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมกำร 

นำยภำคภูมิ แก้วเย็น กรรมกำร นำยก ำพล จำงจะ กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำงสำวอัญชนำ แซ่จิว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

นำงสำวจีระภำ ชินภักด ี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
นำงสำวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

         หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรจัดท ำไฟล์น ำเสนอ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้เพื่อกำรบริหำรจดักำร 
                   ๒. ด ำเนินกำรจดัท ำไฟล์น ำเสนอ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

        ๓. ด ำเนินกำรจัดท ำไฟลน์ ำเสนอ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้เพื่อพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคล 
        ๔. ด ำเนินกำรจัดท ำไฟลน์ ำเสนอ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้เพื่อพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        ๕. ด ำเนินกำรจัดท ำไฟลน์ ำเสนอ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ 
        ๖. ด ำเนินกำรจัดท ำไฟลน์ ำเสนอ กำรคัดกรอง และมำตรกำรป้องกันโควิด-19            
        ๗. ประสำนงำนทุกฝำ่ยทีเ่ก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปดว้ยควำมเรียบร้อย   
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๑๐.  คณะกรรมการน าเสนอจุดเด่นของสถานศึกษา 
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวจิรำ จั่นเล็ก กรรมกำร นำงโสภำ พงษ์เทพูปถัมภ์ กรรมกำร 

นำงสำวมณทิพย์ เจริญรอด กรรมกำร นำงสำวภัทรนุช ค ำดี กรรมกำร 

นำงธัญญำ สติภำ กรรมกำร นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยดี กรรมกำร 

นำงพัชรำ ไตรยวงษ์ กรรมกำร นำงสำวชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 

ว่ำที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมกำร นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร 

นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร นำงสำวธนิดำ ไชยสุนทรกิตติ กรรมกำร 

นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี กรรมกำร นำงสำวพรทิพย ์ นำคเกิด กรรมกำร 
นำยสมุฎฎ์ ภำษำด ี กรรมกำร นำงสำวนงครำญ ค ำลัยวงษ์ กรรมกำร 

นำงสำวภัทรนันท์ แดนวงศ์  กรรมกำร นำยนพดล ค ำพร กรรมกำร 

นำงสำวเจนจริำ เพ็งจันทร์ กรรมกำร นำงสำวจันทรำ ตระกูลเศรษสิริ กรรมกำร 
นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมกำร นำงสำวทรงพร อรุณรัมย์ กรรมกำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ทุกคน กรรมกำร 

นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำงสำววทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

นำงสำวปิยวรรณ ฑิมัจฉำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑. เตรียมควำมพร้อม ห้องสตูดิโอ ๑ และห้องสตูดิโอ ๒ เตรียมกำรน ำเสนอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
          ๒. เตรียมแหล่งเรียนรู้ห้อง ๓D , ห้องจรยิธรรม , ห้องสมุด , ห้องอำเซียน , ห้องมัลติมีเดีย , ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
              และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  พร้อมน ำเสนออย่ำงมีคุณภำพเมื่อมีกำรเยี่ยมชม 
          ๓. ประสำนงำนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรถ่ำยท ำ   
          ๔. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย   
        ๑๑.  คณะกรรมการน าเสนอผลงานโดดเด่นของโรงเรียน 

นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม รองประธำนกรรมกำร 

นำยชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมกำร นำงสำววิไลวรรณ ์ รัตนะ กรรมกำร 
นำยนิธิภัทร สร้อยเชื้อดี กรรมกำร นำงสำวปิยวรรณ ฑิมัจฉำ  กรรมกำร 

นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑. เตรียมควำมพร้อม น ำเสนอนักเรียน ผลงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมนักเรียนให้โดดเด่น 
          ๒. เตรียมนักเรียน ถ่ำยท ำบทสัมภำษณ์ 
          ๓. ประสำนงำนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรถ่ำยท ำ   
          ๔. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย   
         ๑๒. คณะกรรมการด าเนินการประสานงานจัดระเบียบวินัยนักเรียน 

นำงปำนทิพย์ สุขเกษม ประธำนกรรมกำร 

นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
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นำยกิติศักดิ์ โฉมวิลัย กรรมกำร นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์ กรรมกำร 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร 

นำงสำวนฤมล รับส่ง กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำงสำวพิกุลทำ หงษท์อง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่ ๑. ด ำเนินกำรประสำนงำนกับนกัเรียนในกำรเข้ำระบบออนไลน์ 
           ๒. ด ำเนินกำรเตรียมนกัเรียนในกำรถ่ำยท ำกำรเข้ำแถว กิจกรรมหน้ำเสำธง เคำรพธงชำต ิ
           ๓. ก ำกับวินัยนักเรียนในชั้นเรียน กำรเดินแถว ขึ้น-ลงบันได  และเข้ำ-ออกชั้นเรียน  
           ๔. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
     ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง  

นำยธรรมนูญ สวนสุข ประธำนกรรมกำร 
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศรี รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำวจีญำพัชญ์ แก้มทอง กรรมกำร นำงสำวกิติมำ ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมกำร 
นำงสำวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมกำร    

นำงสำวศิริมำ บุญสวัสดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำยนิธิภัทร สร้อยเชื้อดี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑. จัดอำหำร/อำหำรว่ำงให้เพียงพอ 
          ๒. ดูแลกำรจัดเลี้ยงให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
          ๓. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
      ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย 

นำงปำนทิพย์ สุขเกษม ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวนฤมล รับส่ง กรรมกำร นำงสำวพิกุลทำ หงษ์ทอง กรรมกำร 

นำยชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมกำร นำยชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมกำร 

นำยศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมกำร นำยอรรถพล ยตะโคตร กรรมกำร 

นำงสำวกมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร นำยสุชำติ รัตนเมธำกุล กรรมกำร 

นำยสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

นำยกิติศักดิ์ โฉมวิลัย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่  ๑.  จัดกำรจรำจร กำรเข้ำ-ออก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
          ๒. จัดเตรียมบุคลำกร แนะน ำ ชี้จุด ให้รถครูและบุคลำกร/ ทีมงำนถ่ำยท ำ เข้ำจอดในที่ที่จัดไว ้
          ๓. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
        ๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการถ่ายท า  

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร    แพทย์รัตน์   กรรมกำร นำยทนิกร พำนจนัทร ์ กรรมกำร 
นำงสำวพนิดำ ยอดรัก กรรมกำร นำงสำวศศิธร เมืองมูล กรรมกำร 
นำงสิริกำญจน ์ ธีรมงคล กรรมกำร    
นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำยศิรวิชญ ์ ประยูรวิวัฒน ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   



-๗- 
 
หน้าที่  ๑. ประสำนงำนเก่ียวกบัขั้นตอนกำรถ่ำยท ำ และสนับสนุนกำรถ่ำยท ำ 
          ๒. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
       ๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

นำงสำวพนิดำ   ยอดรัก ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวเมธำว ี สุขเจริญ     กรรมกำร 
นำงสำวณชิพัณณ ์ เฉลิมพันธ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรประเมินผลกิจกรรมต่ำงๆ    
          ๒. สรุปผล และรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยที่เก่ียวข้องทรำบ  
          ๓. ประสำนงำนทุกฝำ่ยที่เก่ียวข้อง ให้ด ำเนินงำนเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 
 

           ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสัง่ ปฏิบตัิหน้ำทีด่้วยควำมรับผิดชอบ เปน็ไปตำมกรอบกำรปฏิบัติงำนอยำ่งเต็มก ำลงั
ควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่     ๔    เดือน   สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    ๔    เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
     (นำงสำวจินตนำ ศรีสำรคำม) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

สัมภาษณ์ เทปพิเศษ หัวข้อ นโยบายและแนวทางการบริหารการศึกษา 
ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(covid-19)  

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   
ณ  Meeting Room 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
............................................................. 

 
๐๗.๓๐ น. - ทีมงำนรำยกำร คิดบวก คิดใหม่ เพื่อครูไทย  เดินทำงถึงโรงเรียน 
 - เริ่มถ่ำยท ำ ป้ำยหน้ำโรงเรียน นักเรียนเข้ำแถววัดอุณหภูมิก่อนเข้ำโรงเรียน 

- ถ่ำยท ำกิจกรรม กำรเข้ำแถวหน้ำเสำธง เคำรพธงชำติ ไหว้พระสวดมนต์ 
๐๘.๑๐ น.    
    

- ดร.จินตนำ  ศรสีำรคำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ใหก้ำรต้อนรับ 
  น ำเสนอ นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙  
  (covid-19) ของโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  
  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำระบบดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน ณ  Meeting Room  

๐๙.๐๐ น. - ถ่ำยท ำบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน ในห้อง และนอกห้องเรียน กำรเดินแถวของนักเรียน     
  นักเรียนเดินคุยกัน ครูนักเรียนเดินคุยกัน 

 - เยี่ยมชมและถ่ำยท ำ ห้อง ห้องสตูดิโอ ๑ และห้องสตูดิโอ ๒ ห้อง ๓D , ห้องจริยธรรม ,      
  ห้องสมุด , ห้องอำเซียน , ห้องมัลติมีเดีย , ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ     
  พร้อมน ำเสนออย่ำงมีคุณภำพ  

๑๐.๐๐ น. - สัมภำษณ์ ดร.จินตนำ  ศรีสำรคำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เสร็จแล้ว 
  สัมภำษณ์ รองผู้อ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

๑๑.๐๐ น. - ถ่ำยท ำกำรน ำเสนอผลงำนนักเรียนที่โดดเด่น ถ่ำยท ำมุมอำคำรเรียนสวยๆ และภำพพัก 
  กลำงวันของนักเรียน แบบรักษำระยะห่ำง 

๑๒.๐๐ น. - รับรองอำหำรกลำงวัน ทีมงำนถ่ำยท ำท่ีห้อง Meeting Room 
  
 ************************************* 

 
หมำยเหตุ **โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกระทรวงสำธำรณสุข COVID ๑๙ 

**ให้คุณครูและบุคลำกรทุกคน ปฏิบัติหน้ำที่เตรียมควำมพร้อม เพ่ือให้กำรสัมภำษณ์ เทป 
   พิเศษ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และร่วมประชำสัมพันธ์ชื่อเสียงโรงเรียน 
**กำรแต่งกำยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้แต่งกำยด้วยเสื้อสีชมพู สวมทับด้วยเสื้อ      
   สูทโรงเรียนสีด ำ 
**ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 


