คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๒๗/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือ Road Map เพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะ
___________________________
ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดําเนินการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือ Road Map เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ หองประชุมสายสวลีภิรมย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยของโรงเรียนสาธิตฯ เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในดานตางๆ เพื่อนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ รศ.ดร.สมเกียรติ
กอบัวแกว
ประธาน
๑.๒ อาจารยอรัญ
สัมดี
รองประธาน
๑.๓ อาจารยธนวัฒน
ศรีศิริวัฒน
กรรมการ
๑.๔ อาจารยวินิตา
แนประโคน
กรรมการ
๑.๕ อาจารยสามารถ
แสงนอย
กรรมการ
๑.๖ อาจารยเพชรพนม จิตมั่น
กรรมการ
๑.๗ อาจารยภัทรา
อุนทินกร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ใหคําแนะนํา ปรึกษา
๒. อํานวยความสะดวกในการจัดโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ อาจารยภัทรา
อุนทินกร
๒.๒ อาจารยวีรยุทธ
พลายเล็ก
๒.๓ อาจารยเพชรพนม จิตมั่น

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ

- ๒ ๒.๔ อาจารยบุตรศิรินทร
๒.๕ อาจารยไปรพร
๒.๖ อาจารยหนึ่งฤทัย
๒.๗ อาจารยณัฐกาญจน
๒.๘ อาจารยวิษณุ
๒.๙ อาจารยภาวิณี
๒.๑๐ อาจารยจุฑารัตน

จิวพานิชย
แสงจันทร
คําหงษา
แดงทองคํา
สมัญญา
โสระเวช
สิริวิบูลยผล

๒.๑๑ อาจารยสมจิตร
ศรีพนาสณฑ
๒.๑๒ อาจารยวนิ ิตา
แนประโคน
หนาที่ ๑. ติดตอประสานงานกับฝายตางๆ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. ดําเนินงานโครงการตามกําหนดการขั้นตอนใหเรียบรอย
๓. ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติงานของฝายตางๆ
๓. คณะกรรมการฝายดําเนินรายการ
๓.๑ อาจารยเพชรพนม
๓.๒ อาจารยณัฐณิชา
๓.๓ อาจารยบุตรศิรินทร

จิตมั่น
ทนะไชย
จิวพานิชย

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของกําหนดการ
๔. คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร Road Map
๔.๑ อาจารยศิริลักษณ
เลิศหิรัญทรัพย

หัวหนา

๔.๒ อาจารยไปรพร
๔.๓ อาจารยบุตรศิรินทร
๔.๔ อาจารยกัญชริญา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แสงจันทร
จิวพาณิชย
พรมแพน

๔.๕ อาจารยณัฐกาญจน
แดงทองคํา
กรรมการ
๔.๖ อาจารยณฐพล
อยูเปนสุข
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. รวบรวมขอมูลการจัดทําเอกสาร Road Map
๒. จัดทําเลม Road Map ฉบับสมบูรณ ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู

- ๓ ๕. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระฯ
๕.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๕.๑.๑ อาจารยณัฐกาญจน
แดงทองคํา
หัวหนา
๕.๑.๒ อาจารยอรัญ
สัมดี
กรรมการ
๕.๑.๓ อาจารยวินิตา
แนประโคน
กรรมการ
๕.๑.๔ อาจารยจารุณี
ศุภชาต
กรรมการ
๕.๑.๕ อาจารยชัชฎาภรณ
ขาลเพราะ
กรรมการ
๕.๑.๖ อาจารยณัฐวุฒิ
จิโนวัฒน
กรรมการ
๕.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๕.๒.๑ อาจารยภัทรา
อุนทินกร
๕.๒.๒ อาจารยสุธิรา
ทรัพยเจริญ
๕.๒.๓ อาจารยวีรยุทธ
พลายเล็ก
๕.๒.๔ อาจารยกัญชริญา
พรมแพน
๕.๒.๔ อาจารยฐิติมา
ชีวินวรศักดิ์

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๕.๓.๑ อาจารยหนึ่งฤทัย
คําหงษา
หัวหนา
๕.๓.๒ อาจารยนฤมล
หลายประเสริฐพรกรรมการ
๕.๓.๓ อาจารยณฐพล
อยูเปนสุข
กรรมการ
๕.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๔.๑ อาจารยไปรพร
แสงจันทร
หัวหนา
๕.๔.๒ อาจารยพิมปไพ
จิ๋วแพ
กรรมการ
๕.๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๕.๕.๑ อาจารยวิษณุ
สมัญญา
๕.๕.๒ อาจารยสามารถ
แสงนอย

หัวหนา
กรรมการ

๕.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๕.๖.๑ อาจารยภาวิณี
โสระเวช
๕.๖.๒ อาจารยแคทธียา
เจริญสุข

หัวหนา
กรรมการ

- ๔ ๕.๖.๓ อาจารยสุภารณี
๕.๖.๔ อาจารยพิชัย

สาระสา
นิยมธรรม

กรรมการ
กรรมการ

๕.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๕.๗.๑ อาจารยจุฑารัตน
สิริวิบูลยผล
หัวหนา
๕.๗.๒ อาจารยสลักจิตต
สุขสอาด
กรรมการ
๕.๗.๓ อาจารยศิริลักษณ
เลิศหิรัญทรัพย กรรมการ
๕.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๕.๘.๑ อาจารยสมจิตร
ศรีพนาสณฑ
หัวหนา
๕.๘.๒ อาจารยณัฐณิชา
ทนะไชย
กรรมการ
๕.๘.๓ อาจารยทิพวรรณ
พัฒนชนะ
กรรมการ
๕.๘.๔ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
กรรมการ
๕.๘.๕ อาจารยบุตรศิรินทร จิวพานิชย
กรรมการ
หนาที่ ๑. จัดทําเครื่องมือวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด
๒. รวบรวมแบบประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรู
๖. คณะกรรมการฝายสถานที่
๖.๑ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ หัวหนา
๖.๒ นางสาวปรารถนา
สุขสุกรี
กรรมการ
๖.๓ นางมนทยา
เจริญหลาย
กรรมการ
๖.๔ นางศิริพร
บุญยะลาโภ
กรรมการ
๖.๕ นางสาวประภาพัชร
จูเมือง
กรรมการ
หนาที่ จัดเตรียมสถานที่และดูแลความเรียบรอยตลอดโครงการ
๗. คณะกรรมการฝายการเงิน
๗.๑ นางสาวเกษราภรณ
แตงมาก
หัวหนา
๗.๒ นายโกสุม
พิมพเสน
กรรมการ
๗.๓ นางสาววรรณา
บุญประเสริฐ
กรรมการ
หนาที่ ๑. จัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย และดูแลการเบิกคาใชจายใหถูกตอง
ตามระเบียบ
๒. สรุปแจงยอดคาใชจายรายงานผูบังคับบัญชา

- ๕ ๘. คณะกรรมการฝายเอกสารและรับลงทะเบียน
๘.๑ นางสาววรรณา
บุญประเสริฐ
๘.๒ นางสาวเหมือนขวัญ
จรงคหนู
๘.๓ นางสาวสุภัตรา
กรุดแกว

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ

๘.๔
๘.๕
๘.๖

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวกนกวรรณ
นางสาวแกมมณี
นางสาวเกษราภรณ

บุญลอย
จีนเอม
แตงมาก

๘.๗ นางสุภาภรณ
เรืองเดช
หนาที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณการอบรม

กรรมการและเลขานุการ

๓. จัดทําบัญชีรายชื่อและรับลงทะเบียนผูเขาอบรม
๔. จัดทําเอกสารสรุปโครงการ
๙. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ
๙.๑ นายเจตนา
๙.๒ นายชาติชาย
๙.๓ อาจารยพิชยั

ศาสตรประเสริฐ
เกษมราช
นิยมธรรม

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศนตลอดโครงการอบรม
๒. อธิบายรายละเอียดของภาพแตละภาพใหชัดเจน
๑๐. คณะกรรมการฝายสวัสดิการ
๑๐.๑ อาจารยสลักจิตต
๑๐.๒ อาจารยจุฑารัตน
๑๐.๓ นางสุภาภรณ

สุขสอาด
สิริวิบูลยผล
เรืองเดช

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ

๑๐.๔ นางสาวเหมือนขวัญ
๑๐.๕ นางสาวสุภัตรา
๑๐.๖ นางสาวกนกวรรณ

จรงคหนู
กรุดแกว
บุญลอย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๐.๗ นางสาวเกษราภรณ
๑๐.๘ นางสาววรรณา

แตงมาก
บุญประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ

- ๖ ๑๐.๙ นางสาวแกมมณี
จีนเอม
กรรมการ
๑๐.๑๐ นายบุญเสริม
ชะหนู
กรรมการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มแกผูเขารวมโครงการ
๒. ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีมีผูเจ็บปวย
๑๑. คณะกรรมการฝายประเมินผล
๑๑.๑ อาจารยกัญชริญา
พรมแพน
หัวหนา
๑๑.๒ นางสาวเหมือนขวัญ
จรงคหนู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดทําแบบประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน
๒. แจงผลการประเมินนําเสนอผูบังคับบัญชา
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

(รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
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