คำสั่งโรงเรี ยนวชิรธรรมสำธิต
ที่ 170 / 2558
เรื่ อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรอบรมเชิงปฎิบัติ
กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรี ยนรู้กำรใช้ ส่ อื กำรสอนยุคใหม่ ส่ คู รู มืออำชีพ
**********************
ด้ วยโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิ ต สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ กาหนดจัด
อบรมเชิงปฎิบตั ิการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ การใช้ สื่อการสอนยุคใหม่สู่ครู มืออาชีพ แก่บคุ ลากรโรงเรี ยน
วชิรธรรมสาธิ ต ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
และบังเกิดผลดี อาศัยอานาจตามพระราช บัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช
2547 มาตรา 27 (1) จึงแต่งตังคณะกรรมการดั
้
งต่อไปนี ้
1.คณะกรรมกำรอำนวยกำร
นางวรรณี
บุญประเสริ ฐ
ประธานกรรมการ
นางทองกราว
เสนาขันธ์
รองประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้ องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ อานวยการ วางแผน ประสานงาน อบรมเชิงปฎิบตั ิการ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
2.คณะกรรมกำรดำเนินงำน
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
ประธานกรรมการ
นางทองกราว
เสนาขันธ์
รองประธานกรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
นางกาญจนา
สินวิชยั
กรรมการ
น.ส.มณทิพย์
เจริ ญรอด
กรรมการ
นางลาพอง
พูลเพิ่ม
กรรมการ
นายณรงค์
หนูนารี
กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ
กรรมการ
น.ส.ฝนทอง
ศิริพงษ์
กรรมการ
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชยั
กรรมการ
นางสาวลักษณา
อังกาบสี
กรรมการ
นางสาวภัทรนุช
คาดี
กรรมการ
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการและเลขานุการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

2
หน้ ำที่ 1.
2.
3.
4.

ดาเนินการประสานให้ การจัดกิจกรรมต่างๆเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และบังเกิดผลดี
จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร และผู้เกี่ยวข้ อง
จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ให้ พร้ อมสาหรับการจัดกิจกรรม
รวบรวมเอกสาร จัดทาเป็ นรู ปเล่มเพื่อรายงานผลการดาเนินการแก่ฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเมือ่ สิ ้นสุดการดาเนินการ
3. คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดทำเอกสำร และลงทะเบียนกำรอบรม
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร ประธานกรรมการ
น.ส.อาภรณ์
ผาลา
กรรมการ
น.ส.พรรณิภา สีลาโส
กรรมการ
น.ส.ธัญญ์ฐิตา เยาวยอด
กรรมการ
น.ส.อรณัท
รัตนอาภา
กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่
1. จัดทาเอกสาร,ประกอบการอบรมให้ เรี ยบร้ อยและเพียงพอ
2. จัดทาแบบลงทะเบียนการอบรม รับลงทะเบียนผู้เข้ ารับการอบรม และสรุ ปยอด
ผู้เข้ ารับการอบรม
3. เก็บรวบรวม เพื่อสรุ ปส่งเลขานุการ และคณะกรรมการดาเนินการ
4. คณะกรรมกำรฝ่ ำยสถำนที่
นางทองกราว เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์
กรรมการ
นางเกษรา
ก้ องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
นายเล็ก
สินวิชยั
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ 1. จัดสถานที่เพื่อการอบรม และสถานที่ทเี่ กี่ยวข้ องให้ เรี ยบร้ อยเหมาะสมในการใช้ งาน
2. จัดทาตัวอักษร
กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้ ส่ อื กำรสอนยุคใหม่ ส่ คู รู มืออำชีพ
วันที่ 11 – 12 พฤษภำคม 2558
ณ ห้ อง Home Theater และ ห้ องสมุดมีชีวิต
5. คณะกรรมกำรฝ่ ำยโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์
นายสิทธิ ชยั
มาโนชญ์กลุ
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริ ญสุข
กรรมการ
นายสมุฏฏิ์
ภาษาดี

ประธานกรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้ วเย็น
นายธรัตน์
บัลลังค์โพธิ์
นายกาพล
จางจะ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1. เตรี ยมอุปกรณ์โสต ให้ พร้ อมสาหรับใช้ ในการอบรม
2. ดูแลอานวยความสะดวกในการใช้ อปุ กรณ์โสตฯขณะดาเนินการอบรม
3. ถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อรายงานการดาเนินงาน
4. จัดทาเกียรติบตั รให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมทุกคน
5. ประสานงานกับวิทยากร เพือ่ ให้ การอบรมดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
6. คณะกรรมกำรฝ่ ำยสวัสดิกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
นางกาญจนา
ศิริมหา
ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ น.ส.ศิราภร นาบุญ
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ จัดเตรี ยมอาหาร เครื่ องดื่ม สาหรับผู้เข้ ารับการอบรมและวิทยากรตลอดระยะเวลาการอบรมให้
เพียงพอ เหมาะสม
7. คณะกรรมกำรฝ่ ำยกำรเงิน
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
ประธานกรรมการ
น.ส.สุวรรณี
พิริยะประทาน กรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมกำรฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ และพิธกี ร
นางณัฎฐ์ ธยาน์
สนัน่ ไหว
ประธานกรรมการ
น.ส.มะลิวรรณ
ไชยรักษ์
กรรมการ
หน้ ำที่ 1. เป็ นพิธีกรควบคุมให้ การอบรมเชิงปฎิบตั ิการเป็ นไปตามกาหนดการ
9. คณะกรรมกำรฝ่ ำยประเมินผล
น.ส.อนุศรา
บุญหลิม
ประธานกรรมการ
น.ส.วิไลลักษณ์
กระลาม กรรมการ
น.ส.พรสุดา
มินสาโรง
กรรมการ
นายสุพฒ
ั น์ชยั
พงษ์ เกสา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำที่ 1. จัดทาเครื่ องมือ เก็บข้ อมูล และแจกให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม
2. ประมวลผลแบบสารวจ และรายงานผลการสารวจความคิดเห็นแก่ฝ่ายบริ หาร
หน้ ำที่

ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2558
สัง่ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2558

(นางวรรณี บุญประเสริ ฐ)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิ ต

กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรูก้ ำรใช้สื่อกำรใช้สื่อกำรสอนยุคใหม่สคู่ รูมืออำชีพ
*****************************
วันที่ 11 พฤษภำคม 2558
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียนที่หอ้ งโสตทัศนศึกษา
08.30 - 09.00 น.
ผู้อานวยการโรงเรียนกล่าวเปิด /วิชาการชี้แจงรายละเอียดโครงการ
09.00 - 12.00 น.
กลุ่มที่ 1 ที่ห้อง Home Theater Tutor on Demand 3 D
กลุ่มที่ 2 ที่ห้องสมุดมีชีวิต
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน ใต้อาคาร 1
13.00 – 16.00 น.
กลุ่มที่ 1 ที่ห้องสมุดมีชีวิต
กลุ่มที่ 2 ที่ห้อง Home Theater Tutor on Demand 3 D
วันที่ 12 พฤษภำคม 2558
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียนที่หอ้ งกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
09.00 - 12.00 น.
กลุ่มที่ 1 ส่งตัวแทนกลุ่มสาระฯกลุม่ ละ 1 คน
นาเสนอเทคนิคการใช้สื่อสือ่ multimedia ที่ห้อง Home Theater Tutor on
Demand 3 D
กลุ่มที่ 2 ส่งตัวแทนกลุ่มสาระฯกลุม่ ละ 1 คน
นาเสนอเทคนิคการใช้สื่อสือ่ multimediaที่ห้องสมุดมีชีวิต
12.00 -13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ใต้อาคาร 1
กลุ่มที่ 1 ส่งตัวแทนกลุ่มสาระฯกลุม่ ละ 1 คน
นาเสนอเทคนิคการใช้สื่อสือ่ multimedia ที่ห้องสมุดมีชีวิต
กลุ่มที่ 2 ส่งตัวแทนกลุ่มสาระฯกลุม่ ละ 1 คน
นาเสนอเทคนิคการใช้สื่อสือ่ multimedia ที่ห้อง Home Theater Tutor on
Demand 3 D
************************************

หมำยเหตุ 1. กลุ่มที่ 1 ภาษาไทย /วิทยาศาสตร์ /ภาษาต่างประเทศ / สุขศึกษา
กลุ่มที่ 2 คณิตสาสตร์ / สังคมศึกษา / การงานอาชีพ / ศิลปะ / พัฒนาผู้เรียน
2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.และ 14.45 น. โดยประมาณ

