
 

 

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่ ๒๒๑  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมอบรม Coaching & Mentoring   
ประจ าภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรม Coaching & Mentoring ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู
ของโรงเรียน โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 

  นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการ 
  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ควบคุมดูแล ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์    ประธานกรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
  นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
  นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ   
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
  นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ 
  นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการ 
  นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ประชุมปรึกษา วางแผนด าเนินงาน ก าหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ แก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า 
และติดตามการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 



๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
  นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์  รองประธานกรรมการ 
  นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช  กรรมการ 
  นักการภารโรง     กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์     แก้วล าหัด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ด าเนินการจัดสถานที่ ณ    เพ่ือใช้ในการอบรม ในวันที่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ส าหรับวิทยากร ๕  คน และครูผู้เข้ารับการอบรม   ๒๙  คน 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  นายสุวิท ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ  นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ  นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ
นายสิทธิชัย       มาโนชญ์กุล กรรมการ    

นายสุริยา ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมโปรเจคเตอร์ เชื่อต่อกับโน้ตบุ๊ค ส าหรับใช้ในการอบรมพร้อมระบบอินเตอร์เน็ต และ  

    เครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน 
๒. บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ และประมวลภาพนิ่งเผยแพร่กิจกรรมทางเว็บไซต์ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
  นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
   
หน้าที ่ เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
 
 

๖. คณะวิทยากรผู้อบรม  
  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  วิทยากร   

นางปานทิพย์  สุขเกษม   วิทยากร 
นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  วิทยากร  
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  วิทยากร 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   วิทยากร 

หน้าที ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

๗. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน จัดท ารายช่ือผู้เข้ารับการอบรม และจัดท าเกียรติบัตร 
  นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  ประธานกรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ 
  นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  กรรมการ 

นายสิทธิชัย                 มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการและเลขานุการ 

 



หน้าที ่ ๑. รวบรวมรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม 
 ๒. จัดท ารายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม และรับลงทะเบียนการอบรมและจัดท าเกียรติบัตรให้กับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

๘. คณะครูผู้เข้ารับการอบรม 
นายนพดล    ค าพร   น.ส.จินต์จุทา    เกสร 

 น.ส.ปรารถนา   รุ่งเรือง   นายอรรถพล     ยตะโคตร 
 นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  นายนิธิภัทร์     สร้อยเชื้อดี 
 นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์  น.ส.ปิยวรรณ    ฑิมัจฉา 
 นางปัทมา    รัตนจ านงค์  น.ส.อนุสรา     สุขสุคนธ์ 
 นางจันทร์เพ็ญ    จันทร์ทอง  นายจักรกฤษณ์     แก้วล าหัด 
 น.ส.ศศิตา   อยู่ยืน   น.ส.อริสา     แช่มชื่น 
 น.ส.จิราพร    เวียงขนก  น.ส.สธุิดา     ด่านซ้าย 
 น.ส.กชพรรณ    เอ่ียมอุ้ย   น.ส.ณิชชา     บุตรสีมาตร 
 นายอติวรรตน์   พันธุวงศ์   ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ   สีทอง 
 น.ส.โสภิดา    ไชยวรรณ  นายชิษณุ     หนูแดง 
 นางสาวประภาศิริ   อุทัยศรี   นางสาวสมฤดี    จันทะคร 
 นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  น.ส.วิมล    อภิเมธีกุล 
 นางอรอนงค์  ชาญรอบ  น.ส.ธนาภา  แซ่เล้า 
 นายธีรพงษ์  มวานนท ์
  
หน้าที ่เข้ารับการอบรม Coaching & Mentoring ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐น. 
ณ ห้อง conference room 

๙. คณะกรรมการประเมินผล 
  นางสาวพรวลี  สุขสอาด   ประธานกรรมการ 
  นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  กรรมการ 
  น.ส.ณิชชา    บุตรสีมาตร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดท าแบบประเมินแจกผู้ร่วมงาน 
 ๒. ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้ 
การด าเนินงานในทุกด้าน บรรลุตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้   ตั้งแตว่ันที่  ๑๔   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สั่ง  ณ   วันที่   ๑๔  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


