คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 182/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจิตอาสาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
************************************
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดการดำเนิน งานพั ฒ นาคุณ ธรรมจิต อาสาโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต ซึ่งเป็นโครงการสำคัญ Flagship Project สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามั ธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2 ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านที่ 3.1 โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช กาลที่ ๑๐
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ
สุจริต 4) เป็นพลเมืองดี โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจิตอาสา เพื่อสร้าง
พื้น ฐานให้ แก่ ผู้เรีย น 4 ด้ าน ตามพระบรมราโชบายดั งกล่าวโดยให้ นั ก เรีย นเดิน กิ จกรรมบั น ทึ ก ความดี
ออนไลน์ และกิจกรรมโครงงานจิตอาสา มีคุณธรรมตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกห้องเรียน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 เรื่องความรับผิดชอบ
ระดับชั้น มั ธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เรื่องความพอเพียง ระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เรื่องการมีจิต
สาธารณะ โดยมีครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์และพัฒ นา
สมรรถนะ Coding ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึก ษาธิก าร ในการวางรากฐานทางการศึก ษาเพื่ อ
เตรียมคนรองรับการปรับ เปลี่ยนในยุคดิจิต อล โดยการพัฒนาสมรรถนะ Coding ผ่านกิจกรรมโครงงานซึ่ง
เป็นสมรรถนะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาและทำงานเป็นขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ
เพื่ อให้ ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปด้วยความเรีย บร้ อย และบรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ โดยอาศั ย อำนาจตาม
พระราชบัญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษาพุ ท ธศั กราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑)
จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
กรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผน กำหนดวิธีการดำเนินงาน และรูปแบบงานให้เหมาะสม
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นางสาว ศิริลักษณ์
อภิรมย์พฤกษา
กรรมการ
นางสาวสุภิดา
โลเกษ
กรรมการ
นายศุภชัย
นัคราจารย์
กรรมการ
คุณครูที่ปรึกษาทุกห้อง
กรรมการ
นางสาวกิ่งกมล
ชูกะวิโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. เป็นที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และควบคุมดูแล
การทำกิจกรรมกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด
2. ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ปฏิบัติตามระเบียบฯ/นโยบาย/แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์โดยเคร่งครัด
4. ประสานงานกับหัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
5. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม พร้อมรายงานผลต่องานทะเบียน
วัดผลและผู้บริหารสถานศึกษา
4. คณะกรรมการกิจกรรมโครงงานจิตอาสามีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
ประธานกรรมการ
นางสาวอริสา แช่มชื่น
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
กรรมการ
คุณครูที่ปรึกษาทุกห้อง
กรรมการ
นางสาวนฤมล รับส่ง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขโครงงานของนักเรียนในห้องที่ปรึกษา
ในการดำเนินกิจกรรมโครงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. ให้คำแนะนำและกำกับติดตามการจัดนิทรรศการและสรุปงานโครงงาน ๕ บท ตามที่โรงเรียน
กำหนด

5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาวพิกุลทา
หงษ์ทอง
นางสาวอโนชา
โปซิว
นางพัชนีย์
คงเกิด
นางสาวสมฤดี
เจียรสกุลวงศ์
หน้าที่ ๑. ทำแบบประเมินผล
๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนักเรียน
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

