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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ 381/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)  
ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564  

…………………………………………………………………………………………… 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบปกติไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมของประเทศชาติ แนวทางท่ีสามารถดำเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้ารับการจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบปกติได้ คือ การเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน ลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อและป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ในการนี้ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ได้กำหนดให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ในวันจันทร์      
ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท      
ในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี ้  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2546  และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ. ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้กับ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ   
  1. นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
  2. นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  รองประธานกรรมการ 
  3. นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการ 
  4. นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม   กรรมการ 
  5. นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์  กรรมการ 
  6. นายปวิช  เรืองวรัชกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 
2. คณะกรรมการดำเนินการ   
  1. นายปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 
  2. นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวพรวลี  สุขสะอาด  กรรมการ 
  4. นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการ 
  5. นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน  กรรมการ 
  6. นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 
  7. นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ 
  8. พนักงานขับรถทุกคน    กรรมการ 
  9. นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 
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 หน้าที ่ 1. ควบคุม ดูแล ติดตามเพื่อให้การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อโรงเรียนและผู้เรียน 
  2. ดำเนินการสำรวจความประสงค์ของผู้เรียนและผู้ปกครองในการเข้ารับการฉีดวัคซีน 
  3. ประสานงานกับสถานพยาบาลที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้เรียน 
  4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการควบคุม ดูแลผู้เรียน ผู้ปกครองและการจราจรภายในโรงเรียน 
  1. นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม   ประธานกรรมการ 
  2. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์  รองประธานกรรมการ 
  3. นายชวนัส  แก้วพรม  กรรมการ 
  4. นายอติวรรตน์ พันธุวงศ ์  กรรมการ 
  5. นายชิษณุ  หนูแดง   กรรมการ 
  6. นางอรอนงค์  ชาญรอบ  กรรมการ 
  7. นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 
  8. นายนพดล  คำพร   กรรมการ 
  9. นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
  10. นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ 
  11. นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์  กรรมการ 
  12. นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 
  13. นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  กรรมการ 
  14. นางสาวชลิตา บุญรักษา  กรรมการ 
  15. นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล   กรรมการ 
  16. นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
  17. นางสาวนฤมล รับส่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. ควบคุม ดูแล จัดระเบียบและคัดกรองผู้เรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าสู่ภายในโรงเรียน 
  2. ควบคุมดูแลการจราจรและความเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
4. คณะกรรมการงานสวัสดิการโรงเรียน        
   1. นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวกชพรรณ เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 
  3. นายนิธิภัทร   สร้อยเชื้อดี  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. ดำเนินการจัดเตรียมและแจกจ่ายอาหารว่างช่วงเช้า – บ่าย อาหารกลางวันและน้ำดื่มแก่
      คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไททุกคน 
  2. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และงานเทคโนโลยี 
  1. นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์  รองประธานกรรมการ 
  3. นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ 
  4. นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
  5. นายกำพล  จางจะ   กรรมการ 
  6. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในการลงทะเบียน 
  2. ดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์บริเวณลานโดม 
  3. ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงบนจอ LED บริเวณลานโดม 
  4. ดำเนินการจัดทำระบบเสียงประชาสัมพันธ์บริเวณลานโดม 
  5. ดำเนินการบันทึกภาพในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการต้อนรับ 
  1. นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวเมทิตา ชัยมา   กรรมการ 
  4. นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
  5. นางสาวพรวลี  สุขสะอาด  กรรมการ 
  6. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ 
  7. นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ 
  8. นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในครั้งนี้ ตลอดงาน 
  2. ดำเนินการในหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีเปิดการดำเนินงาน 
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
7. คณะกรรมการงานติดตามและประเมินผล  
  1. นายปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ  
  2. นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย  กรรมการ 
  4. นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. รวบรวมข้อมูลระเบียบการปฏิบัติหน้าที่และสถิติจากงานต่าง ๆ 
  2. รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ 
  3. การวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  4. ประเมินผลงานตามเกณฑ์ท่ีวางไว้ 
  5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ให้ผู้ที่รับการแต่งตั้งคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบปฏิบัติงาน ภาระงาน
และมาตรฐานของงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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