
 

 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี  ๓  / ๒๕๖5 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาหวันครู (แกไข) 
----------------------------------------------------- 

ดวยวันที่ ๑๖  มกราคม  ของทุกปไดกำหนดใหเปนวันครูแหงชาติ  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย  
และเพื่อธำรงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จัดกิจกรรมวันครูในเดือนมกราคม 2565  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
  นายสันติพงศ   ชินประดิษฐ   ประธานกรรมการ 

นายสมชัย   กองศกัดิ์ศร ี  กรรมการ 
นายปวิช   เรืองวิรัชกุล   กรรมการ 
นางสาวจรรยา   ศรีแจม    กรรมการ 
นางสาวนฤมล   รับสง    กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ   แกวลำหัด   กรรมการ 

  นางปานทิพย  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ ใหคำปรึกษา ควบคุมดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกใหการดำเนินงานเปนไปดวยความ

เรยีบรอย 
 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ 

    นางปานทิพย      สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
นายศิรณัฏฐ   ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ  นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  กรรมการ 
นางสาวอัญชนา   แซจิว   กรรมการ  นางสาวจีระภา   ชินภักดี   กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  พันธุภัครินทร  กรรมการ  นางสาวฌัชชา   ปญญาเมา   กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม   พิทักษวงศ  กรรมการ  นางสาวอโนชา  โปซิว    กรรมการ 
นางสาวสุธิดา   ดานซาย กรรมการ  นางสาวจินตจุฑา  เกสร    กรรมการ 
นางปทมา   รัตนจำนงค  กรรมการ  นางสาวพรชิตา    คารมหวาน   กรรมการ             
นางสาวสมฤดี   เจียรสกุลวงศ  กรรมการ  

         นางพัชนีย    คงเกิด        กรรมการและเลขานุการ 
  วาที่ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ ประชุมปรึกษา วางแผนดำเนินงาน กำหนดบุคคลรบัผิดชอบหนาที่ตางๆ แกไขปญหา ใหคำแนะนำ 
และติดตามการดำเนินงานใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
 
 



3. คณะกรรมการจัดประกวดคำขวัญ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญวันครูแหงชาติ” 
  นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย   ประธานกรรมการ  
  นางสาวอุษณีษ   ออนแท    กรรมการ 
  นางสาวรุงตะวัน   ทาโสต   กรรมการ 
  นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธ์ิ   กรรมการ 
  นางพัชนีย    คงเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ 

1. ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดเกณฑจัดประกวดคำขวัญ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญวันครู
แหงชาติ” 

2. คัดเลือกคำขวัญไดรับรางวัล เรียงลำดับ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ ๒  
พรอมสงรายงานการประชุมการพิจารณา   

3. สงรายชื่อผูที่ไดรบัการคัดเลือกท่ี กลุมบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 10 มกราคม  2565 
เพื่อใหฝายจัดทำเกียรตบิัตรดำเนินการตอไป  

 
4. คณะกรรมการคัดเลือกครูผูอุทิศเวลาใหกับทางราชการ  
  นางปานทิพย  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
  นางสาวอัญชนา    แซจิว   กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ   พันธุภัครนิทร  กรรมการ 
  นางสาวจีระภา    ชินภักดี   กรรมการ 
  นางสาวฌัชชา    ปญญาเมา  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย เพ่ือสรรหาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ไมมีวันขาด ลา มาสาย สงรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกที่ กลุมบริหารงานบุคคล ภายในวันท่ี 10 มกราคม  
2565   
 
๕. คณะกรรมการคัดเลือกครูผูทรงคุณคา  
  นางปานทิพย  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
  นางสาวอัญชนา    แซจิว   กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ   พันธุภัครนิทร  กรรมการ 
  นางสาวฌัชชา    ปญญาเมา  กรรมการ 
  นางสาวจีระภา    ชินภักดี   กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานของขาราชการครู ตามหัวขอ 

๑. ครูผูทรงคุณคาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนระยะเวลา 25 ป ขึ้นไป  
๒. ครูผูทรงคุณคาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนระยะเวลา 20 ป ขึ้นไป  
๓. ครูผูทรงคุณคาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนระยะเวลา 15 ป ขึ้นไป  
๔. ครูผูทรงคุณคาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนระยะเวลา 10 ป ขึ้นไป  

 
 
 
 



5. คณะกรรมการคัดเลือกครูระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน  
นางสาวจรรยา   ศรีแจม    ประธานกรรมการ 

  นางสาวนฤมล   รับสง   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  กรรมการ 

  นายวิทวัส   นิดสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
  นางสาวธนาภา   แซเลา   กรรมการ 
  นางสาวช่ืนกมล   คงหอม    กรรมการ 
  นายศิรณัฏฐ   ภูพิเศษศักด  กรรมการ 
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๒   
  นายสาธิต   แกวศรีทัศน  กรรมการ 
  นางสาวเกศินี   จันทรครบ   กรรมการ 
  นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธ์ิ   กรรมการ 
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
  นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล   กรรมการ 
  นางสาวพรวลี   สุขสอาด   กรรมการ 
  นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ   กรรมการ 
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
  นายวิทวัส   นิดสูงเนิน  กรรมการ 
  นางสาววทันยา   ใจนันตา   กรรมการ 
  นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร   กรรมการ 
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๕ 
  นายอภิวัฒน   บุญออน   กรรมการ 
  นางสาวชลิตา   บุญรักษา   กรรมการ 
  นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ   กรรมการ 
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
   นางสาวสมฤดี   เจียรสกุลวงศ   กรรมการ 
  นายศักรินทร   ศรีตระกูล   กรรมการ 
  นางสาวศศิธร   เมอืงมูล   กรรมการ 
   
หนาที่   

1. ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดเกณฑการปฏิบัติงานของครทูี่ปรึกษา  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดีเดนในระดับชั้นเรียน  สายชั้นละ ๓  ทาน แยกเปน ระบบดูแลชวยเหลือและดานวิชาการ 

2. คัดเลือกคุณครูที่ไดรับรางวัล พรอมสงรายงานการประชุมการพิจารณา   
3. สงรายชื่อผูที่ไดรบัการคัดเลือกท่ี กลุมบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 10 มกราคม  2565 

เพื่อใหฝายจัดทำเกียรตบิัตรดำเนินการตอไป  
 
 
 



6. คณะกรรมการคัดเลือกครูผูมีวิริยะ อุตสาหะ ในการจัดการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ ใน
สถานการณไวรัสโคโรนา 2019 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท   ประธานกรรมการ 
  นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย   กรรมการ  
  นางสาวอุษณีษ   ออนแท    กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท   ประธานกรรมการ 
  นางธัญญา   สติภา    กรรมการ 
  นายทินกร   พานจันทร   กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท   ประธานกรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ  สันตวงษ   กรรมการ 
  นางสาวมณทิพย   เจริญรอด   กรรมการ  
  นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ   กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท   ประธานกรรมการ 
  นางสาวรตัยา  รางกายดี   กรรมการ  
  นางบุญเยี่ยม  พิทักษวงค   กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท   ประธานกรรมการ 
  วาที่ ร.ต.ประจักษ  จอมทอง   กรรมการ  
  นางสาวสมฤดี   เจียรสกุลวงศ   กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท   ประธานกรรมการ 
  นายจักรกฤษณ   ชัยปราโมทย   กรรมการ  
  นางสาวชลิตา   บุญรักษา   กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท   ประธานกรรมการ 
  นางพัชรา   ไตรยวงศ   กรรมการ  
  นายสมจิตร   แพทยรัตน   กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท   ประธานกรรมการ 
  นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร   กรรมการ  
  นางนลินพร   สมสมัย    กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท   ประธานกรรมการ 
  วาที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล   ชูกะวิโรจน   กรรมการ  
  นางทัศนีย   วงคเขียว   กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่   

1. ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดเกณฑการปฏิบัติงานของครูผูสอน   
2. คัดเลือกคุณครูที่ไดรับรางวัล พรอมสงรายงานการประชุมการพิจารณา   
3. สงรายชื่อผูที่ไดรบัการคัดเลือกท่ี กลุมบริหารงานบุคคล เพื่อใหฝายจัดทำเกียรติบัตรดำเนินการ

ตอไป  
 
๗. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 
  นายสิทธิชัย   มาโนชญกุล  ประธานกรรมการ 
  นางสาวฌัชชา    ปญญาเมา  กรรมการ 
  นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  กรรมการ 
  นางพัชนีย    คงเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรสัปดาหวันครูแหงชาติ  
 
๘. คณะกรรมการพิธีการ 
  นางสาวลาวัลย   คงแกว    ประธานกรรมการ 
  นายชนินทร   บัวแจง    กรรมการ  
  นายนักขัตฤกษ   ภูระหงษ  กรรมการ 
  นาวสาวอนุสรา   สุขสุคนธ   กรรมการ 
  นางสาวเมทิตา   ชัยมา    กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ เปนพิธีกรดำเนินกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
๙. คณะกรรมการจัดเตรียมเกียรติบัตรและสงมอบเกียรติบัตรใหประธาน 

 นางสาวพิกุลทา  หงสทอง   ประธานกรรมการ   
 นายศิรณัฏฐ    ภูพิเศษศักดิ์   กรรมการ   
 นายวิทวัส   นิดสูงเนิน   กรรมการ 
 นางสาวจีระภา    ชินภักดี    กรรมการ 
 นางสาวอรวรรณ   พันธุภัครนิทร   กรรมการ    
 นางสาวจินตจุฑา   เกสร     กรรมการ  



 นางปทมา    รัตนจำนงค   กรรมการ   
 นางสาวพรชิตา     คารมหวาน    กรรมการ              
 นางสาวสมฤดี    เจียรสกุลวงศ   กรรมการ  
 วาที่ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง            กรรมการ 
 นางพัชนีย  คงเกิด   กรรมการ 
 นางสาวอัญชนา    แซจิว    กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่  จัดเตรียมและเรียงเกียรติบัตรใหเปนหมวดหมู และยื่นเกียรติบัตรใหประธานและฝายบริหารเพ่ือมอบ
ใหแกผูที่ไดรบัเกียรติบัตร  
 
๑๐. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 
  นายจักรกฤษณ   ชัยปราโมทย   ประธานกรรมการ 
  นายกำพล   จางจะ    กรรมการ  
  นายภาคภูมิ   แกวเย็น   กรรมการ 
  นายสิทธิชัย   มาโนชญกุล   กรรมการ  
  นายวัชระ   เตงเจริญสุข   กรรมการ 
  นายสุริยา   ทรัพยเฮง   กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  
๑. บันทกึภาพกิจกรรมและวิดิทัศน 
๒. จัดเตรยีมอุปกรณแสงสีเสียงและเครื่องเสียง ใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมใชงาน 
๓. จัดทำปายหลังเวที ตามความเหมาะสม  

 
๑๑. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ 
  นายจักรกฤษณ   แกวลำหัด   ประธานกรรมการ 
  นักพัฒนา      กรรมการ 
  นางสาวสุธิดา   ดานซาย   กรรมการ 
  นางสาวณิชชา   บุตรศรีมาตร   กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  จัดเตรียมสถานท่ี เวที และประดับตกแตง   

๑๒. คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรูปเลมรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 
  นางพัชนีย    คงเกิด   ประธานกรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ   พันธุภัครนิทร  กรรมการ 

"วันครู 256๕" ครั้งที่ 66 

“พลังครยูุคใหม สรางคณุภาพคนไทยสูสากล” 
The Power of New Generation Teachers : Creating Thais to the Global World  

 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 



  วาที่ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง     กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ ๑. จัดทำแบบประเมินผลรูปแบบออนไลนแจกผูรวมงาน 
 ๒. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน 
 ๓. จัดทำรูปเลมรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตาม
แบบฟอรมท่ีกำหนด 

ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให 
การดำเนินงานในทุกดาน บรรลุตามเปาหมาย 

ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่  4   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

สั่ง  ณ   วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

(นายสันติพงศ    ชินประดิษฐ) 
ผูอำนวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กำหนดการจัดงานวันครู  ครั้งที่ 66 ประจำป พ.ศ.2565 

“พลังครูยุคใหม สรางคุณภาพคนไทยสูสากล”  
ลานอเนกประสงค  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

วันศุกร ที่ 28 มกราคม 2565 
****************************************************** 

 
10.30 น. -  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา พรอมกัน ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 -  นายสันติพงศ ชินประดิษฐ  ผูอำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     
 ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัอาราธนาศีล   เปดกรวยดอกไม ธูปเทียนแพ  
 และถวายความเคารพ พระฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
 - ประธานอานสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี 
 -  ประธานในพิธีและฝายบริหาร มอบเกียรติบัตรแกครผููไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
  1.  มอบเกียรติบัตร พรอมเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี  
   -  รางวัลคุรุสดุดีประเภทผูบริหาร 
   -  รางวัลคุรุสดุดีประเภทครูผูสอน 
  2. ครทูี่ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครู 
  3. ครผููอุทิศเวลาใหทางราชการ  
  4. ครดูเีดนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  5. ครดูเีดนดานการจัดการเรียนการสอนออนไลน  
  6. ครผููทรงคุณคาปฎิบัตหินาที่ราชการเปนระยะเวลา 25 ป ขึ้นไป  
  7. ครผููทรงคุณคาปฎิบัตหินาที่ราชการเปนระยะเวลา 20 ป ขึ้นไป  
  8. ครผููทรงคุณคาปฎิบัตหินาที่ราชการเปนระยะเวลา 15 ป ขึ้นไป  
  9. ครผููทรงคุณคาปฎิบัตหินาที่ราชการเปนระยะเวลา 10 ป ขึ้นไป  
  10. ครูผูมีวิริยะ อุตสาหะ ในการจัดการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ ใน
สถานการณไวรัสโคโรนา 2019 
 -  ประธานในพิธีกลาวแสดงความยินดีพรอมใหโอวาท 
 

**********************จบกิจกรรม******************************** 
   
 
   

 

 
 
 



 


