
 
ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธติ 

ท่ี   ๐๘๖   /   ๒๕๕๖ 
เร่ือง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดกำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
******************************** 

                    ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ได้จดัโครงการพฒันาบคุลากร :  อบรมเชิงปฏิบตักิาร
พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  ในวนัท่ี   ๒๕  - ๒๖   มีนาคม  ๒๕๕๖   ณ  ห้องโสตทศันศกึษา 
เพ่ือการด าเนินงานดงักลา่วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา  ๒๗  (๑)   
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พทุธศกัราช ๒๕๔๗  จึงแตง่ตัง้
คณะกรรมการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้
๑.  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
                     นางวรรณี  บญุประเสริฐ                   ประธานกรรมการ 
  นางสนิุดา  เดชะทตัตานนท์  รองประธานกรรมการ 
  นายอดลุย์  ศิริเวช   กรรมการ 
  นางทองกราว  เสนาขนัธ์  กรรมการ 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำท่ี    อ านวยการ ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าให้การด าเนินการตา่ง ๆ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบงัเกิดผลด ี
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
  นางสนิุดา  เดชะทตัตนานนท์ รองประธานกรรมการ 
นายสมยศ แม้นสงวน กรรมการ นางกาญจนา      สินวิชยั  กรรมการ  
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ นางสาวอญัชล ี      เขมะประภา  กรรมการ 
นางสาวลกัษณา องักาบส ี กรรมการ นางสาวนิภาพรรณ  อดลุย์กิตตชิยั กรรมการ 
นายปุ้ ย  คงอไุร  กรรมการ นางสาวมณทิพย์     เจริญรอด  กรรมการ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นายณรงค ์      หนนูารี  กรรมการ 
นางแสนสขุ ค าแก้ว  กรรมการ นางสาวฝนทอง      ศิริพงษ์  กรรมการ  
  นางวราภรณ์  สตัยมาภากร กรรมการและเลขานกุาร 
  นางทศันีย์  วงค์เขียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
หน้ำท่ี วางแผนและด าเนินการ เพ่ือให้งานส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  

 
 



-๒- 
 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเชญิวทิยำกร/จัดท ำเอกสำร 
  นางสนิุดา  เดชะทตัตานนท์  ประธานกรรมการ 
  นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสขุ รองประธานกรรมการ 

นางพชัรี   ระมาตร์   กรรมการและเลขานกุาร 
นางสาวอนศุรา    บญุหลิม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

หน้ำท่ี ๑.  เชิญวิทยากรบรรยาย 
๒. จดัท าค ากลา่วรายงาน  ค ากลา่วเปิดงาน 
๓. จดัท าเอกสารประกอบการบรรยาย 
๔. ประสานงานทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔. คณะกรรมกำรกำรเงนิ/รับลงทะเบียน/จัดของท่ีระลึก 
  นางทศันีย์ วงค์เขียว ประธานกรรมการ 
นางสาวสกุญัญา   ซาซิโย กรรมการ นางสาวพรรณิภา   สีลาโส กรรมการ 
นางสาวธญัญ์ฐิตา  เยาวยอด กรรมการ นางสาวมีนา    โอษฐงาม กรรมการ 
นางสาวอรณทั       รัตนอ าภา      กรรมการ นางสาวนตัติกา   แสงสวสัดิ์ กรรมการ 
  นางสาวสวุรรณี พิริยะประทาน กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำท่ี  ๑.  จดัเอกสารรายช่ือครูและบคุลากร/รับลงทะเบียน 
 ๒.  จดัของท่ีระลกึมอบวทิยากร 
 ๓.  จดัท าบญัชีรบั-จ่ายเงิน 
๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนท่ี ตกแต่งเวที และตัวอักษร 
  นางทองกราว เสนาขนัธ์  ประธานกรรมการ 
  นางกณุฑล ี เจษฎาวลัย์  กรรมการ 
  นายสวิุท ป่ินอมร   กรรมการ  
  นกัการภารโรง    กรรมการ 

นายเลก็  สินวิชยั   กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำท่ี ๑.  จดัสถานท่ีอบรมเชิงปฏิบตัิการท่ีห้องโสตทศันศกึษา 

๒. จดัสถานท่ีรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 
๓. จดัท าอกัษรบนเวที ข้อความวา่ 
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การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เพ่ือพฒันาประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

วนัท่ี  ๒๕ – ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องโสตทศันศกึษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัอำหำร 
  นางทองกราว เสนาขนัธ์ ประธานกรรมการ 
  นางสาวนงพร จู่พิชญ์  กรรมการ 
  นางวนัเพญ็ สขุสมพืช กรรมการ 
  นางสาวทศันีย์ บญุประเสริฐ กรรมการ 
  นางชลุีพร บตุรศิริ  กรรมการ 
  นางก่ิงกาญจน์ ปิยะสิงห์ กรรมการ 
  นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำท่ี ๑.  จดัอาหารกลางวนัและอาหารวา่งรับรองวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม 

๒. ประสานงานทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
  นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ  นายสิทธิชยั มาโนชญ์กลุ กรรมการ 
นายธรรัตน์ บลัลงัค์โพธ์ิ กรรมการ นายภาคภมูิ แก้วเย็น  กรรมการ 

นายสวิุท ป่ินอมร  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้ำท่ี ๑.  จดัเตรียมอปุกรณ์แสงเสียงให้พร้อมเพ่ือการใช้งาน 

๒. บนัทึกภาพน่ิง ถ่ายวีดทีศัน์ 
๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 

น.ส.ศิราภร นาบญุ  กรรมการ 
  นายสเุนตร ศรีใหญ่  กรรมการและเลขานกุาร 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 

น.ส.ศิราภร นาบญุ   กรรมการ      
นายสเุนตร ศรีใหญ่  กรรมการและเลขานกุาร 

หน้ำท่ี ด าเนินการประเมนิผลกิจกรรมตา่ง ๆ สรุปผล และรายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 

  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๐  มนีาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

   สัง่  ณ  วนัท่ี  ๒๐   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                                                                         
     (นางวรรณี      บญุประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


