
 

 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่335/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วันครู  
----------------------------------------------------- 

ด้วยวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันครูแห่งชาติ เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  และเพ่ือ
ธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดกิจกรรมวันครู
ในเดือนมกราคม 2566 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ ์ ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นายปวิช เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นางสาวพนิดา ยอดรัก  กรรมการ 
นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น 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   ประชุมปรึกษา วางแผนดำเนินงาน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหนาที่ตาง ๆ แกไขปญหา ใหคำแนะนำ และ
ติดตามการดำเนินงานใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

3. คณะกรรมการจัดประกวดคำขวัญ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญวันครูแห่งชาติ” 
   นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์   ประธานกรรมการ  
   นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต   กรรมการ 
   นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์   กรรมการ 
   นางพัชนีย์    คงเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1.  ดำเนินการประชุมเพ่ือกำหนดเกณฑ์จัดประกวดคำขวัญ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญวันครูแห่งชาติ” 
 



  2.  คัดเลือกคำขวัญที่ได้รับรางวัล เรียงลำดับ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดั บ ๒  
พร้อมส่งรายงานการประชุมการพิจารณา   
 3.  ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 10 มกราคม  2566 เพื่อให้ฝ่าย
จัดทำเกียรติบัตรดำเนินการต่อไป  

 

4. คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  
   นางปานทิพย์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   นางสาวอัญชนา    แซ่จิว   กรรมการ 
   นางสาวจีระภา    ชินภักด ี  กรรมการ 
   นางสาวฌัชชา    ปัญญาเมา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย เพ่ือสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่
มีวันขาด ลา มาสาย ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 10 มกราคม  2566 
 

๕. คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่า  
   นางปานทิพย์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   นางสาวจีระภา    ชินภักด ี  กรรมการ 
   นางสาวฌัชชา    ปัญญาเมา  กรรมการ 
   นางสาวอัญชนา    แซ่จิว   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตามหัวข้อดังนี้ 

๑. ครูผู้ทรงคุณค่าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 25 ปี ขึ้นไป  
๒. ครูผู้ทรงคุณค่าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 20 ปี ขึ้นไป  
๓. ครูผู้ทรงคุณค่าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป  
๔. ครูผู้ทรงคุณค่าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป  

6. คณะกรรมการคัดเลือกครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  
 นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    ประธานกรรมการ 

   นางสาวนฤมล   รับส่ง   กรรมการ 
   นางอรอนงค์  ชาญรอบ  กรรมการ 
   นางสาวอริสา  แช่มชื่น   กรรมการ 
   นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
   นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล   กรรมการ 
   นายอรรถพล  ยตะโคตร  กรรมการ 
   นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน   กรรมการ 
    นายธีระพงษ์  มวานนท ์  กรรมการ 

 นางสาวศยามล   ดีวิลัย   กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที ่ 1.  ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ดีเด่นในระดับชั้นเรียน  สายชั้นละ ๓  คน 
 2.  คัดเลือกคุณครูที่ได้รับรางวัล พร้อมส่งรายงานการประชุมการพิจารณา   
 3.  ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 10 มกราคม  2566  
เพ่ือให้ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรดำเนินการต่อไป 
 

 



๗. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 
   นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล  ประธานกรรมการ 

 นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง  กรรมการ  
   นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ   
   นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 
   นางพัชนีย์  คงเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรสัปดาห์วันครูแห่งชาติ  

๘. คณะกรรมการพิธีการ 
  นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว    ประธานกรรมการ 
  นายชนินทร์   บัวแจ้ง    กรรมการ  
  นายนักขัตฤกษ์   ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
  นายศุภชัย   นัคราจารย์  กรรมการ 
  นางสาวเมทิตา   ชัยมา    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๙. คณะกรรมการจัดเตรียมเกียรติบัตรและส่งมอบเกียรติบัตรให้ประธาน 
 นางสาวพิกุลทา  หงส์ทอง   ประธานกรรมการ   
 นางสาวจีระภา    ชินภักดี    กรรมการ 
  นางสาวสุลาวัลย ์ บุริจันทร์  กรรมการ 
 นางสาวสมฤดี    เจียรสกุลวงศ์   กรรมการ  
 นางพัชนีย์  คงเกิด   กรรมการ 

นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย   กรรมการ   
นายเจ๊ะกามา  สือน ิ   กรรมการ 

 นางสาวอัญชนา    แซ่จิว    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  จัดเตรียมและเรียงเกียรติบัตรให้เป็นหมวดหมู่ และยื่นเกียรติบัตรให้ประธานและฝ่ายบริหารเพื่อมอบ
ให้แก่ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร  

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  นายสุริยา   ทรัพย์เฮง   ประธานกรรมการ 
  นายกำพล   จางจะ    กรรมการ  
  นายภาคภูมิ   แก้วเย็น   กรรมการ 
  นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล   กรรมการ  
  นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข   กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที่   ๑. บันทึกภาพกิจกรรมและวิดิทัศน์ 
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์แสงสีเสียงและเครื่องเสียง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 3. จัดทำป้ายหลังเวที ตามความเหมาะสม 



 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด   ประธานกรรมการ 
  นักพัฒนา      กรรมการ 
  นางสาวสุธิดา   ด่านซ้าย   กรรมการ 
  นางสาวณิชชา   บุตรศรีมาตร   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ เวที และประดับตกแต่ง   

12. คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรูปเล่มรายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  นางพัชนีย์    คงเกิด   ประธานกรรมการ 

นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง  กรรมการ  
  นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ   
  นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำแบบประเมินผลรูปแบบออนไลน์ 
 ๒. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน 
 ๓. จัดทำรูปเล่มรายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้ 

การดำเนินงานในทุกด้าน บรรลุตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้   ตั้งแตว่ันที่  26  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
สั่ง  ณ   วันที่  26  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
(นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 

"วันครู 2566" ครั้งที่ 67 
“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” 

Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 
“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”  
ณ ห้อง Conference โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     
วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 

****************************************************** 
15.30 น  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกัน ณ ห้อง Conference โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 -  นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     
 ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ  
 และถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
 -  ประธานอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี 
 -  ประธานในพิธีและฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1. ครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครู 
2. ครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  
3. ครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4. ครูผู้ทรงคุณค่าปฎิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 25 ปี ขึ้นไป  
5. ครูผู้ทรงคุณค่าปฎิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 20 ปี ขึ้นไป  
6. ครูผู้ทรงคุณค่าปฎิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป  
7. ครูผู้ทรงคุณค่าปฎิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป  

 -  ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท 
 

******จบกิจกรรม********** 


