
 
 

 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่๓๕๒/๒๕๖๔  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปี ๒๕๖๔ 
******************************** 

 ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต  เพ่ือเป็นการเชิดชู
เกี ย รติ และ เป็ น ขวัญ กำลั ง ใจแก่ ข้ าราชการ ครู  ที่ เกษี ยณ อายุ ราชการ  ในปี งบป ระมาณ  ๒ ๕ ๖ ๔ 
ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Live 
Facebook  เพจโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  (๑) จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสันติพงศ์               ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ        
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ        
นายจักรกฤษณ์             แกว้ลำหัด กรรมการ           
นางสาวอัญชิสา             เหมทานนท์    กรรมการ                         
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ อำนวยการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อให้กิจกรรมดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธาน กรรมการ                      
นางสาวพิกุลทา    หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ  
นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการ 
นายประจักษ์      จอมทอง กรรมการ  
นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย ์ กรรมการ 
นางสาวอรวรรยา   ภาคคำ  กรรมการ 
นางสาวรัตยา     ร่างกายดี กรรมการ 
นางสาวธนาภา    แซ่เล้า  กรรมการ 
นายสาธิต      แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์     โฉมวิไล  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี         เจียรสกุลวงศ์     กรรมการ                                    
นางสาวอโนชา              โปซิว              กรรมการ     
นายอติวรรตน์    พันธุวงศ์  กรรมการ 



 
 

 
นางสาวสุธิดา   ด่านซ้าย  กรรมการและเลขานุการ   
นางสาวพรชิตา             คารมหวาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

หน้าที ่  ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามกำหนดการให้สำเร็จลุล่วง 
    ตามวัตถุประสงค์ 
๒. ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  นายจักรกฤษณ์          แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 
  นักพัฒนา    กรรมการ 
  นางสาวสุธิดา    ด่านซ้าย  กรรมการ 
  นางสาวณิชชา  บุตรศรีมาตร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่จัดเตรียมสถานที่ ในการ Live Facebook ในเพจโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดของท่ีระลึก  

นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธาน กรรมการ 
                   นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการ  

นางสาวพิกุลทา    หงษ์ทอง  กรรมการ 
นางสาวสุธิดา   ด่านซ้าย  กรรมการ      
นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการ 
นางสาวปริยากร  งามตรง   กรรมการ 
นางสาวจีระภา  ชินภักด ี  กรรมการ 
นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  พันธ์ภัครินทร์ กรรมการ     
นางบุญเยี่ยม                พิทักษ์วงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสมฤดี         เจียรสกุลวงศ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประสานงาน  
๒. จัดเตรียมของที่ระลึกจากผู้แสดงมทิุตาจิตให้กับผู้เกษียณ 

 ๓. จัดเตรียมของที่ระลึกจากทางโรงเรียนมอบให้ผู้เกษียณ  

๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร 
  นางสาวลาวัลย ์  คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
  นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  กรรมการ 

นางสาวเมทิตา  ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณและดำเนินงานตามกำหนดการในกิจกรรม 
 ๒. ดำเนินกิจกรรมช่วงพิธีการและพิธีกรในพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 ๓. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 



 
 

   

๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นายจักรกฤษณ์      ชัยปราโมทย ์ ประธานกรรมการ 
นายกำพล       จางจะ  กรรมการ          
นายภาคภูมิ     แก้วเย็น           กรรมการ 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล       กรรมการ 
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ    
นายสุริยา       ทรัพย์เฮง          กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน      
 ๒. บันทึกภาพนิ่ง กิจกรรม และถ่ายวิดีโอตลอดกิจกรรม     
 ๓. จัดทำวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณ และป้ายแบคดรอปมุทิตาจิตสำหรับถ่ายภาพ 
 ๔. จัดอุปกรณ์ แสงสีเสียง ให้พร้อมกับการใช้งาน   
 ๕. จัดทำหนังสือเล่มเล็กอิเล็กทรอนิกส์ มอบให้ผู้เกษียณ    
                                                    
๗. คณะกรรมการฝ่ายดูแลผู้เกษียณอายุราชการ 

นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธาน กรรมการ 
นายอติวรรตน์    พันธุวงศ์  กรรมการ 
นายชิษณุ         หนูแดง      กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา    หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ดูแลผู้เกษียณก่อนเข้าสู่พิธีการและตลอดจนสำเร็จพิธีการ     
 ๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธาน กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์     จอมทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
นักพัฒนา    กรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา กรรมการ 
นายกำพล    จางจะ  กรรมการ 
นายภาคภูมิ    แก้วเย็น  กรรมการ 
นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นายศราวุธ    คารมหวาน กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมชย ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมการแสดง 
 ๒. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
 ๓. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  



 
 

   

๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธาน กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา    หงษ์ทอง กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม                พิทักษ์วงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเงินสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม  
 ๒. ประสานงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและจัดทำรายรับ – รายจ่าย  

๓. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐.คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 
  นางสาวพรวลี  สุขสะอาด กรรมการ 
  นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวกุลยา  บูรพางกูร ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่คัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ 
๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล                                                                 
  นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย  ประธานกรรมการ      

นางสาวโสภิดา      ไชยวรรณ กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.หญิง ธมลวรรณ สีทอง              กรรมการ                            
นางสาวจิราพร     เวียงชนก กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำ QR Code แบบประเมินผลความพึงพอใจและจัดเก็บข้อมูล   
๒. สรุปผลการประเมินและสรุปรายงานเสนอฝ่ายบริหาร 

 ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บังเกิดผลดีกับทางราชการ 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที่  ๗ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         สั่ง ณ วันที่  ๗  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

        (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 



 
 

 
 

กำหนดการ กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ “กตเวทิตาเบญจคุรุปูชนีย์ศรี ว.ธ.”  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที ๒๗  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๐๙.๐๙ น. ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 
 ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ 

๑๓.๓๐  น. ละทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณ แสกนคิวอาร์โค้ด ผ่านทาง Live 
Facebook เพจโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๑๓.๔๐  น. ฟังเพลง/  ดนตรี/พักผ่อนตามอัธยาศัย 
๑๔.๐๐  น.   พิธีมุทิตาจิต “กตเวทิตาเบญจคุรุปูชนีย์ศรี ว.ธ.” 
  - พูดคุยกับคุณครูผู้เกษียณ 

- ชมวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ 
- ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอน และตัวแทนนักเรียนแสดงมุทิตาจิต(Clip) 
- คุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ ์(นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต) 
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิต  
- คุณอำนวย  ศรีตระกูลทรัพย์ (ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต) กล่าวมุทิตาจิต 
- พล.อ.ต.มล.เฉกฉันท์  เกษมสันต์ (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
กล่าวมุทิตาจิต 
- คุณสมถวิล  วงศ์เหรียญไทย (ประธานชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต) กล่าวมุทิตา
จิต 
- คุณศุภมาส  เลขาจารกุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชน) กล่าวมุทิตาจิต 
-การแสดงของคุณครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Clip) 
- นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มอบของที่ระลึก
(Clip) และกล่าวอวยพร 
- ตัวแทนครู คุณครูบุญเยี่ยม พิทักษ์วงษ์  กล่าวมุทิตาจิต(Clip) 
- ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ “กล่าวแสดงความรู้สึก” 

        ๑๗.๐๐  น.   ปิดงาน 
 

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


