คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๕๕/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสอบธรรมศึกษา
___________________________
ดวยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จะดําเนินการจัดโครงการทําบุญตักบาตร ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๒๐ - ๑๕.๑๐ น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใหการดําเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ภาคเรียนที่
๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ รศ.ดร.สมเกียรติ
๑.๒ อาจารยอรัญ

กอบัวแกว
สัมดี

ประธาน
กรรมการ

๑.๓ ผศ.ธนวัฒน
๑.๔ อาจารยสามารถ
๑.๕ อาจารยวินิตา

ศรีศิริวัฒน
แสงนอย
แนประโคน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑.๖ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
กรรมการ
๑.๗ อาจารย ดร.ภัทรา
อุนทินกร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา และอํานวยการประสานงานใหการดําเนินโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ ฝายประสานงาน
๒.๑.๑ อาจารยไปรพร
๒.๑.๒ อาจารยณฐพล
๒.๑.๓ อาจารยพิมปไพ

แสงจันทร
อยูเปนสุข
จิ๋วแพ

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ติดตอประสานงานกับฝายตางๆ และอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ

๒.๒ ฝายสถานที่และตกแตงสถานที่
๒.๒.๑ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ หัวหนา
๒.๒.๒ นายโกสุม
พิมพเสน
กรรมการ
๒.๒.๓ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการและเลขานุการ

- ๒ หนาที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณที่ตองใชในการทํากิจกรรม
๒. จัดทําปายและตกแตงสถานที่บนเวที
๓. เก็บอุปกรณเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น
๒.๓ ฝายประชาสัมพันธ
๒.๓.๑ อาจารยบุตรศิรินทร จิวพานิชย
หัวหนา
๒.๓.๒ อาจารยณัฐวุฒิ
จิโนวัฒน
กรรมการ
๒.๓.๓ อาจารยหนึ่งฤทัย
คําหงษา
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ จัดทําเอกสารประชาสัมพันธงานใหกับผูปกครองและนักเรียนทราบ
๒.๔ ฝายการเงิน
๒.๔.๑ อาจาารยพิมปไพ
จิ๋วแพ
หัวหนา
๒.๔.๒ นางสาวเกษราภรณ แตงมาก
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ควบคุมและจัดทําบัญชีรายรับ - รายจาย และดูแลการเบิกจายตลอดกิจกรรม
๒. สรุปรายรับ - รายจาย และแจงยอดคาใชจาย
๒.๕ ฝายพิธีการ
๒.๕.๑ อาจารยหนึ่งฤทัย
คําหงษา
หัวหนา
๒.๕.๒ อาจารยณัฐณิชา
ทนะไชย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ เปนพิธีกรและดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามขั้นตอน
๒.๖ ฝายปฏิคม
๒.๖.๑ อาจารยนฤมล
หลายประเสริฐพร หัวหนา
๒.๖.๒ นางสาวแกมมณี
จีนเอม
กรรมการ
๒.๖.๓ นางสุภาภรณ
เรืองเดช
กรรมการ
๒.๖.๔ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. รับลงทะเบียนผูมารวมงาน
๒. จัดระเบียบแถวสําหรับผูเขารวมโครงการตักบาตร
๓. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสําหรับพระภิกษุสงฆ
๒.๗ ฝายดูแลควบคุมนักเรียน
๒.๗.๑ อาจารยจารุณี
๒.๗.๒ อาจารยสุธิรา
๒.๗.๓ อาจารยสลักจิตต
๒.๗.๔ อาจารยแคทธียา

ศุภชาต
ทรัพยเจริญ
สุขสอาด
เจริญสุข

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๗.๕ อาจารยจุฑารัตน
สิริวิบูลยผล
กรรมการ
๒.๗.๖ อาจารยพิชัย
นิยมธรรม
กรรมการ
๒.๗.๗ อาจารยภาวิณี
โสระเวช
กรรมการ
๒.๗.๘ อาจารย ดร.วีรยุทธ พลายเล็ก
กรรมการ
๒.๗.๙ อาจารยสุภารณี
สาระสา
กรรมการ
๒.๗.๑๐ อาจารยสมจิตร
ศรีพนาสณฑ
กรรมการ
๒.๗.๑๑ อาจารยวิษณุ
สมัญญา
กรรมการ
๒.๗.๑๒ อาจารยณฐพล
อยูเปนสุข
กรรมการ
๒.๗.๑๓ อาจารยฐิติมา
ชีวินวรศักดิ์
กรรมการ
๒.๗.๑๔ อาจารยณัฐกาญจน แดงทองคํา
กรรมการ
๒.๗.๑๕ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนใหอยูในความเรียบรอยตลอดกิจกรรม
๒. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- ๓ ๒.๘ ฝายบันทึกภาพ
๒.๘.๑ อาจารยศิริลักษณ
เลิศหิรัญทรัพย
หัวหนา
๒.๘.๒ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. บันทึกภาพนิ่งพิธีเปด พิธีปด และบันทึกวีดีทัศนตลอดกิจกรรม
๒. จัดแสดงภาพใหผูปกครอง อาจารย และนักเรียนไดชมผลงาน
๒.๙ ฝายประเมินผล
๒.๙.๑ อาจารยกัญชริญา
พรมแพน
กรรมการ
๒.๙.๒ นางสาวเหมือนขวัญ
จรงคหนู
กรรมการ
๒.๙.๓ นางสาววชิราภรณ
ณ พล
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ออกแบบและจัดทําเอกสารแบบประเมินผลโครงการ
๒. แจกเอกสารในการจัดงานแกผูมารวมงาน
๓. ดําเนินการประเมินผลโครงการและสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอตอฝาย
วิชาการพรอมนําเสนอตอผูอํานวยการ
๒.๑๐ ฝายยานพาหนะ
๒.๑๐.๑ อาจารยทิพวรรณ
พัฒนชนะ
๒.๑๐.๒ นายบุญเสริม
ชะหนู
๒.๑๐.๓ นายชาติชาย
เกษมราช
๒.๑๐.๔ นางสาววรรณา
บุญประเสริฐ
หนาที่ จัดหาพาหนะในการรับ-สงพระภิกษุ สามเณร

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

(รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
07ธ.ค.63 เวลา 08:33:34 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MwBCA-EMAOQ-AxADc-AOAA3

(นางสาวศิริลักษณ เลิศหิรัญทรัพย)
อาจารย
18ธ.ค.63 เวลา 10:27:40 Non-PKI Server Sign
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