
  

 

 
คำสั่งโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี ๑๗๓ /๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสรมิการจดัการเรียนรูสู้่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว 
******************************** 

     กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้             
สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมห้องเรียนติดดาว เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำ
ความสะอาด มีนิสัยรักในการทำงาน ทำงานเป็นหมู่คณะ สามัคคี เสียสละและมีน้ำใจ เกิดบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนการสอนและช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ มาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑. นางสาวจินตนา ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางปานทิพย ์ สุขเกษม       รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการ 

  ๔. นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์    กรรมการ 
๕. นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี  ๑. ให้คำแนะนำปรกึษาอำนวยการใหก้ารดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                      

๑. นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรุ่งตะวัน     ทาโสต             รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเมทิตา    ชัยมา         กรรมการ  

    ๔. นายนพดล  คำพร   กรรมการ 
       ๕. คณะกรรมการสภานักเรียน       กรรมการ 

๖. นางวันเพ็ญ      สุขสมพืช      กรรมการ     
       ๗. นางสาวปรัชญา  การรกัษา                  กรรมการและเลขานุการ   
       ๘. นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. วางแผนกำหนดวิธีการดำเนินงาน และรูปแบบกจิกรรมให้เหมาะสม 
 ๒. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

  ๓. ประสานงานฝ่ายต่างๆให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย  
  ๔. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 



  

๓. คณะกรรมการกำกับดูแลห้องเรียนตดิดาว 

๑. นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรุ่งตะวัน     ทาโสต             รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธ์ิ  กรรมการ (ดูแลอาคาร ๑ ช้ัน ๑,๔,๕,๖) 
๔. นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์  กรรมการ (ดูแลอาคาร ๒ ช้ัน ๒,๓,๔) 

 ๕. นายจกัรกฤษณ์ แก้วลำหัด  กรรมการ (ดูแลอาคาร ๓ ช้ัน ๓,๔) 
๖. นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  กรรมการ (ดูแลอาคาร ๕ ช้ัน ๓,๔) 
๗. นางสาวกชพรรณ เอี่ยวอุ้ย   กรรมการ (ดูแลอาคาร ๖) 

 ๘. นางสาวกนกภรณ์ โพธ์ิเขียว  กรรมการ (ดูแลอาคาร ๗ ช้ัน ๓,๔) 
๙. นางสาวพัชราวัลย ์ บุตรพรม  กรรมการ (ดูแลอาคาร ๗ ช้ัน ๕,๖,๗) 
๑๐. นางจันทร์ทอง  บุตรศิริ   กรรมการ (ดูแลอาคาร ๑ ช้ัน ๑,๔,๕,๖) 
๑๑. นางสุทธิวรรณ  เมธาเมลือง       กรรมการ (ดูแลอาคาร ๒ ช้ัน ๒,๓,๔)                                                               

           ๑๒. นางสาวยุพา  พิมสุวรรณ  กรรมการ (ดูแลอาคาร ๓ ช้ัน ๓,๔) 
๑๓. นางสาวบุญเรอืน     บุตรศิริ   กรรมการ (ดูแลอาคาร ๕ ช้ัน ๓,๔) 
๑๔. นางสาววาสนา มูลอุดม   กรรมการ (ดูแลอาคาร ๖) 
๑๕. นางละออง  จันหอม   กรรมการ (ดูแลอาคาร ๗ ช้ัน๓,๔,๗) 
๑๖. นางชุลีพร  บุตรศิร ิ   กรรมการ (ดูแลอาคาร ๗ ช้ัน ๕,๖,๗) 
๑๗. คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ (ดูแลอาคาร ๑,๒,๓,๕,๗) 

           ๑๘. นางสาวปรัชญา  การรกัษา        กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๐. นางวันเพ็ญ      สุขสมพืช      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. สำรวจความสะอาดห้องเรียนตามเกณฑ์ประเมนิการให้คะแนนแต่ละห้องเรียน ตัง้แต่เวลา        
              ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทกุวัน 
 ๒. สรุปและประเมินผลการให้คะแนนแต่ละห้องเรียน 
 ๓. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝา่ยจัดกิจกรรมการประกวดห้องเรียนตดิดาว 

๑. นางสาวกิตติมา ธรรมวิสทุธ์ิ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจีญาพัชญ ์ แก้มทอง  รองประธานกรรมการ 
๓. นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
๔. นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย  กรรมการ 
๕. นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว     กรรมการ 



  

๖. นางสาวพัชราวัลย ์ บุตรพรม         กรรมการ 
๗. นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์  กรรมการ 
๘. นายชนินทร์  บัวแจ้ง                  กรรมการ 
๙. นางสาวกนกภรณ์ โพธ์ิเขียว  กรรมการ 
๑๐. นางสาวเกศินี จันทร์ครบ       กรรมการ 
๑๑. นายศักรินทร ์ ศรีตระกลู               กรรมการ 
๑๒. นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ ์  กรรมการ 
๑๓. นางสาวกมลลกัษณ์ สร้อยเงิน  กรรมการ 
๑๔. นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 
๑๕. นางสาวกชพรรณ เอี่ยวอุ้ย   กรรมการ 

 ๑๖. นางสาวปรัชญา  การรกัษา             กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาวอนุสรา สขุสุคนธ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. สรุปผลและตัดสินผลการประกวดหอ้งเรียนแต่ละระดบัช้ัน 
 ๒. ประกาศผลห้องเรียนติดดาวประจำเดือนที่ป้ายนิเทศ 
 ๓. จัดหารางวัลและจัดพิธีมอบเกียรตบิัตรให้กับห้องเรยีนทีช่นะแต่ละระดบัช้ัน 
 ๔. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๕. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

๕. งานประชาสัมพันธ์   

๑. นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว     ประธานกรรมการ  
๒. นายชนินทร ์  บัวแจ้ง                กรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์      กรรมการ 
๔. นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์  กรรมการ 
๕. นางสาวเมทิตา ชัยมา       กรรมการและเลขานุการ       

หน้าท่ี  ๑. จัดทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องเรียนติดดาว 
  ๒. ประชาสมัพันธ์เสียงตามสายและทีวีสูห่้องเรียนเพื่อส่งเสรมิและสร้างความตระหนกัให้กบั
      นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหอ้งเรียนติดดาว 
  ๓. ติดป้ายนเิทศประชาสมัพันธ์ห้องเรียนติดาว 
  ๔. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๕. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

 ๖. คณะกรรมการฝา่ยโสตทัศนศึกษา 

  ๑. นายสุวิท           ปิ่นอมร           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายปวิตร  สมนึก   กรรมการ 
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