คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๗๐ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม
ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้การดําเนินการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการรวบรวมเอกสารประกอบการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
ประธานกรรมการ
นางสาวจินตนา
ศรีสารคาม
นายธรรมนูญ
สวนสุข
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
กรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ วางแผน กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินการ อํานวยการ แนะนํา ให้คําปรึกษา กํากับดูแลให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๒. คณะกรรมการดําเนินการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
รองประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์
สันตวงษ์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
นายชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
กรรมการ
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
กรรมการ
น.ส.ภานุมาศ
ชาติทองแดง กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ
น.ส.ธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ
นางอาภาภรณ์ อริวัน
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์
แดนวงศ์
กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์
ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ
นายนพดล
คําพร
กรรมการ
น.ส.ณิชา
แสงทอง
กรรมการ

-๒น.ส.พิกุลทา
หงษ์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.อโนชา
โปซิว
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประชุมวางแผนการดําเนินการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓. คณะกรรมการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา
๓.๑ คณะกรรมการเขียนแบบรายงาน ด้านข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (ข้อ ๑ และ ๒)
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์
กรรมการ(ข้อ๑)
น.ส.จันทรา
ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ(ข้อ๑)
น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์
กรรมการ(ข้อ๑)
น.ส.ศิริลักษณ์
อภิรมย์พฤกษา กรรมการ(ข้อ๒)
หงษ์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.พิกุลทา
๓.๒ คณะกรรมการเขียนแบบรายงาน ด้านปัญหาของผู้บริหาร ครู - อาจารย์ และบุคลากร ที่เกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ข้อ ๓)
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
รองประธานกรรมการ
ก้องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
นายสมชัย
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.อัญชนา แซ่จิว
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา
แซ่หล่อ
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ คณะกรรมการการเขียนแบบรายงานด้านกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา (ข้อ ๔)
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
รองประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา
แซ่หล่อ
กรรมการ
น.ส.อัญชนา แซ่จิว
ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง กรรมการ
น.ส.อโนชา
โปซิว
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ คณะกรรมการการเขียนแบบรายงานด้านปัญหาของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม หรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ข้อ ๕)
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการ

-๓น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
นายชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
กรรมการ
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
น.ส.เยาวรัตนา
พรรษา
กรรมการ
น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
กรรมการและเลขานุการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ คณะกรรมการเขียนแบบรายงานด้านกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม หรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนในสถานศึกษา (ข้อ ๖)
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์
สันตวงษ์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการ
กรรมการ
นายชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
กรรมการ
น.ส.เยาวรัตนา
พรรษา
กรรมการ
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
ชาติทองแดง กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ภานุมาศ
น.ส.ณิชา
แสงทอง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ คณะกรรมการเขียนแบบรายงานด้านการพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ความสะอาด
บริเวณภายในและรอบรั้วโรงเรียน (ข้อ ๗)
นายธรรมนูญ
สวนสุข
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
รองประธานกรรมการ
น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย
กรรมการ
น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
นางพัชรา
ไตรยวงศ์
กรรมการ
น.ส.อนุสรา
สุขสุคนธ์
กรรมการ
น.ส.อาภาพร
ภิระบรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ปรัชญา
การรักษา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗ คณะกรรมการเขียนแบบรายงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สถาบันทาง
ศาสนาที่สนับสนุน ส่งเสริม หรือแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิย ม หรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
นักเรียน (ข้อ ๘)
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
รองประธานกรรมการ

-๔นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์
จอมทอง
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายนพดล
คําพร
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล
ชูกะวิโรจน์
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการและเลขานุการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ คณะกรรมการเขียนแบบรายงานด้านกิจกรรม โครงการที่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ที่สถานศึกษาเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเอง (ข้อ ๙)
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
รองประธานกรรมการ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
กรรมการ
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ
แดนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ภัทรนันท์
นายศิรณัฏฐ์
ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ คณะกรรมการเขียนแบบรายงานด้านรางวัล ผลงานดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ข้อ ๑๐)
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
รองประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
น.ส.พรวลี
สุขสอาด
กรรมการ
น.ส.ทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการ
น.ส.อนุสรา
สุขสุคนธ์
กรรมการ
น.ส.ภานุมาศ
ชาติทองแดง กรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการและเลขานุการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ คณะกรรมการเขียนแบบรายงานด้านกิจกรรมดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธผล ในการแก้ปัญหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน (ข้อ ๑๑)
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
รองประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการ

-๕ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ คณะกรรมการเขียนแบบรายงานด้านอุดมคติ เป้าหมาย หรือจุดเน้นในการสร้างให้นักเรียน เป็นคนดี
เก่ง มีความสุข (ข้อ ๑๒)
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
นายนพดล
คําพร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๒ คณะกรรมการเขียนแบบรายงานด้านปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ข้อ ๑๓)
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
รองประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
นางพัชรา
ไตรยวงศ์
กรรมการ
น.ส.ภัทรนุช
คําดี
กรรมการ
กรรมการ
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นางนลินพร สมสมัย
นางธัญญา
สติภา
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์
จอมทอง
กรรมการ
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
กรรมการ
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
สันตวงษ์
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางอาภาภรณ์
อริวัน
กรรมการ
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ
น.ส.ธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. ประชุม วางแผน รวบรวมข้อมูลและเอกสารอ้างอิงประกอบเพื่อใช้ในการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้าง
คนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยรวบรวมข้อมูลกิจกรรมโครงการที่
ได้ดําเนินการติดต่อกัน ๓ ปี
๓. ร่วมกันดําเนินการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก

-๖๔. ส่งไฟล์ ข้อ มูล การเขี ย นแบบรายงานหลั ง จากบั น ทึก ข้อ มู ล และมีก ารแก้ ไขเพิ่ มเติ มทุ กครั้ ง เก็ บ ไว้ ใ นE-Mail
ของตนเอง และส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการส่งต่อให้มูลนิธิธารน้ําใจต่อไป
๔. คณะกรรมการฝ่ายสรุปรวบรวม
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
สันตวงษ์
กรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์
นางอาภาภรณ์ อริวัน
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการ
น.ส.พิกุลทา
หงษ์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.อโนชา
โปซิว
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. รวบรวมเอกสารที่ดําเนินการจัดพิมพ์พร้อมเอกสารอ้างอิงประกอบการเขียนแบบรายงานฯ ที่คณะกรรมการเขียน
แบบรายงานแต่ละหัวข้อนํามาส่ง และจัดทํารูปเล่มแบบการเขียนรายงานและเอกสารอ้างอิงประกอบให้เรียบร้อยสวยงาม
๒. จัดส่งมูลนิธิธารน้ําใจ ในรูปแบบ ไฟล์ทาง E-mail และส่งรูปเล่มให้ทันตามกําหนด
๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
โปซิว
กรรมการ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
น.ส.อโนชา
น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์
สันตวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. เตรียมเอกสารลงชื่อทํางานของคณะกรรมการเขียนแบบรายงานฯ
๒. สรุปรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ และรายงานฝ่ายบริหาร
๓. เตรียมแบบลงทะเบียนสําหรับส่งรายงานการเขียนแบบรายงานฯของคณะกรรมารแต่ละหัวข้อ
๔. เตรียมแบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร
๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายสุวิท
ปิ่นอมร
ประธานกรรมการ
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข กรรมการ
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
กรรมการ
นายกําพล
จางจะ
กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน และอํานวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเครื่องไหว การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
๓. จัดทําตัวอักษรบนเวทีด้วยข้อความว่า
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดําเนินการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

-๗๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
นายธรรมนูญ
สวนสุข
ประธานกรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
รองประธานกรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ห้อง Conference Room ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม พร้อมใช้งาน
๒. จัดโต๊ะ เก้าอี้ ตามแผนผังการจัดสถานที่
๘. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
นายธรรมนูญ
สวนสุข
ประธานกรรมการ
น.ส.จีญาพัชญ์
แก้มทอง
กรรมการ
น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธิ์
กรรมการ
น.ส.ศิริมา
บุญสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
นางบุญเยี่ยม
พิทักษ์วงค์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับคณะกรรมการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
๒. สรุปค่าใช้จ่ายและทําการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกําลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นางปานทิพย์ สุขเกษม)
รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กําหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๔๕ น.
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการเขียนแบบรายงานฯ
รองประธานกรรมการ นําเสนอขอบข่ายของการเขียนแบบรายงานฯ ในแต่ละหัวข้อ
คณะกรรมการการเขียนแบบรายงานฯ ศึกษาแบบรายงาน และดําเนินการเขียนแบบ
รายงานฉบับร่าง และจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง ประกอบการเขียนรายงาน ตามหัวข้อ
ที่รับผิดชอบให้เป็นที่เรียบร้อย
พักรับประทานอาหารเย็น
ดําเนินการเขียนแบบรายงานฯ (ต่อ)
คณะกรรมการเขียนแบบรายงานแต่ละหัวข้อ รวบรวมเอกสารอ้างอิงประกอบการ
เขียนแบบรายงาน
อภิปรายสรุปภาพรวมการดําเนินการเขียนแบบรายงาน
พักรับประทานอาหารเย็น
จัดพิมพ์แบบรายงานในหัวข้อที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดให้ถูกต้องเรียบร้อย

แผนผังการจัดสถานที่ห้อง Conference Room
การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษาฯ
30 – 31 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร
โต๊ะที่ 1
กรรมการชุดที่ 3.1

โต๊ะที่ 2
กรรมการชุดที่ 3.2

โต๊ะที่ 3
กรรมการชุดที่ 3.3

โต๊ะที่ 4
กรรมการชุดที่ 3.4

โต๊ะที่ 5
กรรมการชุดที่ 3.5

โต๊ะที่ 6
กรรมการชุดที่ 3.6

โต๊ะที่ 7
กรรมการชุดที่ 3.7

ปลั๊กพ่วง

โต๊ะที่ 8
กรรมการชุดที่ 3.8

ปลั๊กพ่วง

โต๊ะที่ 11

โต๊ะที่ 10

โต๊ะที่ 9
กรรมการชุดที่ 3.9
โต๊ะที่ 12

กรรมการชุดที่ 3.10

กรรมการชุดที่ 3.11

กรรมการชุดที่ 3.12

โต๊ะที่ 13
กรรมการชุดที่ 4

โต๊ะที่ 14

โต๊ะที่ 15

โต๊ะคอมพิวเตอร์
และปริ้นเตอร์
กรรมการชุดที่
3.1, 3.3, 3.11

โต๊ะคอมพิวเตอร์
และปริ้นเตอร์
กรรมการชุดที่
3.4, 3.5

โต๊ะคอมพิวเตอร์
และปริ้นเตอร์
กรรมการชุดที่
3.6, 3.7

โต๊ะคอมพิวเตอร์
และปริ้นเตอร์
กรรมการชุดที่
3.8, 3.9, 3.10

ปลั๊กพ่วง

ปลั๊กพ่วง

โต๊ะคอมพิวเตอร์
และปริ้นเตอร์
กรรมการชุดที่
3.1, 3.12, 3.13, 3.14

คณะกรรมการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

เครื่องสําเนาเอกสาร
1 เครื่อง

