
 

 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่  26/ 2566 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร 
----------------------------------------------------- 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียน เพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ประจำปีการศึกษา 2565  และเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือใน 
การทำกิจกรรมจิตอาสาระหว่างสำนักงานเขตพระโขนง คณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร และนักเรียน    
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กำหนดการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม  2566 เวลา 13.30 น. ณ ลาน
อเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นางสาวพนิดา ยอดรัก  กรรมการ 
นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์ กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการแก้ใขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานประสบ
ความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ 

นางปานทิพย์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ   
   นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ รองประธานกรรมการ 
   นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ    
นางสาวจีระภา ชินภักดี  กรรมการ  นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ 
นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการ  นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ  นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ  นายเจ๊ะกามา สือนิ  กรรมการ
นางสาวสุลาวัลย ์บุริจันทร์ กรรมการ  นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการ
  นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. ประชุมปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ให้คำแนะนำ แก้ไข
ปัญหา และติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 



3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร  
นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว   ประธานกรรมการ 

นางสาวเมทิตา   ชัยมา   กรรมการ   นายชนินทร์   บัวแจ้ง   กรรมการ 
นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  กรรมการ   นางสาวสุธิตา ศรียางนอก  กรรมการ 
นางสาวปารณีย์ บัวแก้ว   กรรมการ    

นายศุภชัย นัคราจารย์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  นายปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 
  นักพัฒนา      กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด  กรรมการและเลขานุการ 

นายจิรัฏฐ์   จิระเดชประไพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมบุคลากรนักพัฒนาอำนวยความสะดวก และดำเนินงานร่วมกับ
สำนักงานเขตพระโขนง ในการทำความสะอาดพ้ืนที่ภายในบริเวณโรงเรียน 
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  นายสุริยา   ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ 
  นายกำพล   จางจะ    กรรมการ  
  นายภาคภูมิ   แก้วเย็น   กรรมการ 
  นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล   กรรมการ  
  นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
  นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
๑. บันทึกภาพกิจกรรมและวิดิทัศน์ 
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์แสงสีเสียงและเครื่องเสียง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
๓. จัดทำป้ายหลังเวที ตามความเหมาะสม  

 
 

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ปลูกต้นกล้าแห่งความดี 
เราทำความดีด้วยหัวใจ 

จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
วันจันทร์ 30 มกราคม 2566   เวลา 13.30 น.- 15.30 น. 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



 
6. คณะกรรมการกำกับ ดูแล ทำความสะอาดห้องเรียน 
  นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   ประธานกรรมการ 

ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน    กรรมการ  
   
หน้าที่  1. ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด 
 2. คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ห้องละ 2 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
 3. หลังจากพิธีเปิดครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนในห้องเรียน ทำความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อย 

๗. คณะกรรมการสรุปผลและประเมินผล 
  นางพัชนีย์    คงเกิด   ประธานกรรมการ 

นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง  กรรมการ  
  นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ    
  นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดทำแบบประเมินผลรูปแบบออนไลน์ 
 ๒. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
  

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้ 
การดำเนินงานในทุกด้าน บรรลุตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้   ตั้งแตว่ันที่  24   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 

สั่ง  ณ   วันที่  24   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
 

(นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม  2566 เวลา 13.30 น.  

ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

************************************************* 
 
13.30 น.   - นาย สันติพงศ์ ชินประดิษฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกล่าว 

รายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
  -  นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง  

ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
  -  คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนงร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู   

บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ห้องเรียนละ 2 คน  
ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์    “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  

14.00 น.   - บันทึกภาพร่วมกัน  
14.00 น. -15.30 น.  - ผู้แทนสำนักงานเขตพระโขนง คณะผู้บริหารโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ตัวแทนครู 

และตัวแทนนักเรียน ห้องเรียนละ 2 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
ณ ลานอเนกประสงค์  

 -  ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแต่งกาย 

-  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งกายชุดจิตอาสา สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา 
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สวมชุดลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สวมชุดนักเรียน-ชุดพละ 

 


