คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๐๘๖ / ๒๕๕๖
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
********************************
ด้ วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ จดั โครงการพัฒนาบุคลากร : อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้ องโสตทัศนศึกษา
เพื่อการดาเนินงานดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี ้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
นางวรรณี
บุญประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นางสุนิดา
เดชะทัตตานนท์
รองประธานกรรมการ
นายอดุลย์
ศิริเวช
กรรมการ
นางทองกราว
เสนาขันธ์
กรรมการ
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ อานวยการ ประสานงาน ให้ คาปรึกษา แนะนาให้ การดาเนินการต่าง ๆ เป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้ อย และบังเกิดผลดี
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
ประธานกรรมการ
นางสุนิดา
เดชะทัตตนานนท์
รองประธานกรรมการ
นายสมยศ
แม้ นสงวน
กรรมการ
นางกาญจนา
สินวิชยั
กรรมการ
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ
นางสาวอัญชลี เขมะประภา กรรมการ
นางสาวลักษณา อังกาบสี
กรรมการ
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั กรรมการ
นายปุ้ย
คงอุไร
กรรมการ
นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์
กรรมการ
นายณรงค์
หนูนารี
กรรมการ
นางแสนสุข คาแก้ ว
กรรมการ
นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์
กรรมการ
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร กรรมการและเลขานุการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ ำที่ วางแผนและดาเนินการ เพื่อให้ งานสาเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี

-๒๓. คณะกรรมกำรฝ่ ำยเชิญวิทยำกร/จัดทำเอกสำร
นางสุนิดา
เดชะทัตตานนท์
ประธานกรรมการ
นางศรีนภา
อรัญญาเกษมสุข
รองประธานกรรมการ
นางพัชรี
ระมาตร์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอนุศรา
บุญหลิม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ ำที่ ๑. เชิญวิทยากรบรรยาย
๒. จัดทาคากล่าวรายงาน คากล่าวเปิ ดงาน
๓. จัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย
๔. ประสานงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
๔. คณะกรรมกำรกำรเงิน/รับลงทะเบียน/จัดของที่ระลึก
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
ประธานกรรมการ
นางสาวสุกญ
ั ญา ซาซิโย
กรรมการ
นางสาวพรรณิภา สีลาโส
กรรมการ
นางสาวธัญญ์ฐิตา เยาวยอด กรรมการ
นางสาวมีนา
โอษฐงาม กรรมการ
นางสาวอรณัท รัตนอาภา กรรมการ
นางสาวนัตติกา แสงสวัสดิ์ กรรมการ
นางสาวสุวรรณี พิริยะประทาน กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ ๑. จัดเอกสารรายชื่อครูและบุคลากร/รับลงทะเบียน
๒. จัดของที่ระลึกมอบวิทยากร
๓. จัดทาบัญชีรบั -จ่ายเงิน
๕. คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดสถำนที่ ตกแต่ งเวที และตัวอักษร
นางทองกราว เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์
กรรมการ
นายสุวิท
ปิ่ นอมร
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
นายเล็ก
สินวิชยั
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ ๑. จัดสถานที่อบรมเชิงปฏิบตั ิการที่ห้องโสตทัศนศึกษา
๒. จัดสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง
๓. จัดทาอักษรบนเวที ข้ อความว่า
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้ องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
- ๓-

-

๓-

๖. คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดอำหำร
นางทองกราว เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
นางสาวนงพร จู่พิชญ์
กรรมการ
นางวันเพ็ญ สุขสมพืช
กรรมการ
นางสาวทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมการ
นางชุลีพร
บุตรศิริ
กรรมการ
นางกิ่งกาญจน์ ปิ ยะสิงห์
กรรมการ
นางกาญจนา ศิริมหา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ ๑. จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างรับรองวิทยากร และผู้เข้ ารับการอบรม
๒. ประสานงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
๗. คณะกรรมกำรฝ่ ำยโสตทัศนูปกรณ์
นายสมยศ
แม้ นสงวน
ประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายสิทธิชยั
มาโนชญ์กลุ
กรรมการ
นายธรรัตน์
บัลลังค์โพธิ์ กรรมการ
นายภาคภูมิ แก้ วเย็น
กรรมการ
นายสุวิท
ปิ่ นอมร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์แสงเสียงให้ พร้ อมเพื่อการใช้ งาน
๒. บันทึกภาพนิ่ง ถ่ายวีดที ศั น์
๘. คณะกรรมกำรฝ่ ำยประเมินผล
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์
ประธานกรรมการ
น.ส.ศิราภร นาบุญ
กรรมการ
นายสุเนตร
ศรีใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๙. คณะกรรมกำรฝ่ ำยประเมินผล
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์
ประธานกรรมการ
น.ส.ศิราภร นาบุญ
กรรมการ
นายสุเนตร
ศรีใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ ดาเนินการประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ สรุปผล และรายงานให้ ฝ่ายบริหารและฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทราบ
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สัง่ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

