คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๖๗/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เชฟ วธ สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
.......................................................................................................................
ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรม เชฟ วธ สู่ความเป็นเลิศ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลดีกับทางราชการ อาศัยความตามอำนาจพระราชบัญญัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เชฟ วธ
สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม และอำนวยความสะดวกเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรรมการดำเนินงาน
นางสาวอัญชิสา
นายสมจิตร์
นางสาวนฤมล
นางสาวปิยวรรณ
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวปวีณา
นายนิธิภัทร์
นางสาวกชพรรณ

เหมทานนท์
แพทย์รัตน์
รับส่ง
ฑิมัจฉา
มุ่งเงิน
ฉิมยินดี
สร้อยเชื้อดี
เอี่ยมอุ้ย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้าที่ ๑. วางแผนและประสานงานให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม เชฟ วธ สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ
“สร้างสรรค์อาหารตามรอยซีรีส์”
นายภูมิพงศ์
ตุละ
ประธานกรรมการ
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
นางวรรณา
บุญเลี้ยง
รองประธานกรรมการ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายนิธิภัทร์
สร้อยเชื้อดี
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพัชรินทร์
มุ่งเงิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์การตัดสินอย่างถูกต้อง เป็นธรรม
๒. ให้ข้อเสนอแนะ ข้อควรพัฒนากับผู้เข้าแข่งขัน
๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียน
นางสาวปิยวรรณ
ฑิมัจฉา
ประธานกรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
นางสาวปวีณา
ฉิมยินดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
๒. จัดทำใบรายชื่อ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
นายปวิช
เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
รองประธานกรรมการ
นักพัฒนา
กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์
มุ่งเงิน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดตกแต่งสถานที่ โต๊ะ อุปกรณ์สำหรับการแข่งขันประกอบอาหาร
๒. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ป้ายชื่อ สำหรับคณะกรรมการการตัดสิน
๓. จัดทำพื้นหลังเวทีให้มีข้อความ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เชฟ วธ สู่ความเป็นเลิศ
“สร้างสรรค์อาหารตามรอยซีรีส์”
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๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
ประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนญช์กุล กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์ กรรมการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดหาเครื่องเสียง หน้าจอแสดงภาพพื้นหลังเวที นาฬิกาจับเวลา เพื่อใช้ในกิจกรรมตลอดจนบันทึกภาพ
ตลอดรายการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
นางสาวลาวัลย์
คงแก้ว
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
นายชนินทร์
บัวแจ้ง
นายศุภชัย
นัคราจารย์
นางสาวสุธิตา
ศรียางนอก
นายนักขตฤกษ์
ภู่ระหงษ์
หน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรดำเนินรายการตามกำหนดการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาวกชพรรณ
เอี่ยมอุ้ย
ประธานกรรมการ
นางสาวปิยวรรณ
ฑิมัจฉา
กรรมการ
นางสาวปวีณา
ฉิมยินดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรม และเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอกลุ่มสาระ ฯ และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้งานทุก
ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย เกิดผลดีกับทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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กำหนดการกิจกรรม เชฟ วธ สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
“สร้างสรรค์อาหารตามรอยซีรีส์”
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสิน และนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

๑๒.๓๐ - ๑๒.๔๐ น.

ประธานกรรมการตัดสิน ชี้แจงเกณฑ์การตัดสินให้คณะกรรมการตัดสิน
และนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทราบโดยทั่วกัน

๑๒.๔๐ - ๑๒.๕๐ น.

-ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
-ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม
-ประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาท

๑๒.๕๐ – ๑๓.๐๐ น.

แนะนำคณะกรรมการตัดสิน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ปรุง ประกอบ “สร้างสรรค์อาหารตามรอยซีรีส์”

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

คณะกรรมการตัดสินชิมอาหาร เพื่อตัดสินและสรุปผลการแข่งขัน
ให้ข้อเสนอแนะ ข้อควรพัฒนากับผู้เข้าแข่งขัน

๑๕.๓๐ น.
หมายเหตุ

ประกาศผลการแข่งขัน

๑. คณะกรรมการตัดสิน แต่งกายให้เหมาะกับการแข่งขันประกอบอาหาร
๒. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวมชุดพละ มีเครื่องแต่งกายเหมาะสำหรับการปรุง ประกอบอาหาร
๓. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

