คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 211/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
ในพื้นที่สหวิทยำเขตรัชโยธิน และสหวิทยำเขตจตุรวิทย์

*************************************
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินงำนภำรกิจในกำรดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ โดยได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนให้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรรัชดำ กำหนดจัดทำโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนในพื้นที่สหวิทยำเขตรัชโยธิน และสหวิทยำเขต
จตุรวิทย์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะเสียงต่อควำมรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ ตลอดจนปัญหำทำงเพศ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเป็นไทย ปฏิบัติตนได้ตำมค่ำนิยม
อันพึงประสงค์และค่ำนิยมหลักของไทย 12 ประกำร ให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนในพื้นที่สหวิทยำเขตรัชโยธินและสหวิทยำเขตจตุรวิทย์ ตลอดจนรับผิดชอบตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่
เสี่ยงในพื้นที่สหวิทยำเขตรัชโยธินและสหวิทยำเขตจตุรวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ จึงได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนในพื้นที่สหวิทยำเขตรัชโยธิน และสหวิทยำเขตจตุรวิทย์ ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 สิงหำคม 2560 เวลำ 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม อำคำร 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธำนคณะกรรมกำร
2. นำยโกวิท มำตย์สำลี
กรรมกำร
3. นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมกำร
4. นำงสำวธัญญวรรณ แจ่มจำรัส
กรรมกำร
5. นำงสมคิด ลอยฟ้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ อำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นำงสมคิด ลอยฟ้ำ
2. นำยโกวิท มำตย์สำลี
3. นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
4. นำงสำวธัญญวรรณ แจ่มจำรัส

ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-25. นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
กรรมกำร
6. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมกำร
7. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำร
8. นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ
กรรมกำร
9. นำยนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมกำร
10. นำงสำวมนัสภรณ์ แก้วตำ
กรรมกำร
11. นำงสำวธัญมน เทพูปถัมภ์
กรรมกำร
12. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมกำร
13. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
กรรมกำร
14. นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
กรรมกำร
15. นำยประชำธิป ใจกล้ำ
กรรมกำร
16. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
17. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 1. ดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
2. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เพื่อให้กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนวิทยำกรและติดตำมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
1. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวมนัสภรณ์ แก้วตำ
กรรมกำร
3. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5. นำยวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 1. ทำหนังสือเชิญวิทยำกรและประสำนงำนกับคณะวิทยำกรที่มำให้ควำมรู้ตำมที่กำหนด
2. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรให้แก่ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
3. ติดตำมผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและรำยงำนฝ่ำยบริหำร
4. คณะกรรมกำรสถำนที่และบันทึกภำพ
1. นำยประชำธิป ใจกล้ำ
2. นำยนวเรศ เสนคุ้ม
3. นำยสมพร ชัยวงษ์
4. นำยวรวัฒน์ เพชรไกรศรี
5. นำยสมคิด สง่ำงำม
6. นำยวิเชียร สังขพงษ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-37. นำยวีระชัย น้ำพระหัส
กรรมกำร
8. นำยสมทรง ศุขะเนตร
กรรมกำร
9. นำยอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมกำร
10. นำยวินัย ออกแมน
กรรมกำร
11. นำยสมมำตร แดงสะอำด
กรรมกำร
12. นำงสำวพัสตรำภรณ์ แย้มกำญจนวัฒน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 1. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะและเก้ำอี้สำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระหว่ำง
วันที่ 24 – 25 สิงหำคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม อำคำร 2
2. จัดเตรียมโต๊ะรับลงทะเบียนและแจกเอสำร โต๊ะวำงอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม
3. ตกแต่งเวที บริเวณห้องศูนย์เรียนรวม อำคำร 2
4. จัดเตรียมเครื่องเสียงและเครื่องฉำยภำพ จอรับภำพ พร้อมใช้งำน
5. ถ่ำยภำพและบันทึกวีดิทัศน์ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพร้อมลงภำพกิจกรรมในเว็บไซต์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
5. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน
1. นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ
กรรมกำร
3. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำร
4. นำยนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมกำร
5. นำงสำวมนัสภรณ์ แก้วตำ
กรรมกำร
6. นำงสำวธัญมน เทพูปถัมภ์
กรรมกำร
7. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. นำงสำววรำคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำรและรับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระหว่ำงวันที่ 24 –
25 สิงหำคม 2560
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร
1. นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ
2. นำงปรำณี วีระหงส์
3. นำงสำวธัญมน เทพูปถัมภ์
4. นำงจิรำภรณ์ วรำชุน
5. นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์
6. นำงสำวพรทิพย์ กองจินดำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-4ปฏิบัติหน้ำที่

1. จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยำกรและผู้เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 สิงหำคม 2560

6. คณะกรรมกำรพิธีกร
1. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 1. ดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมกำหนดกำร ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินพัสดุ
1. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงมัณฑนำ เลิศเสรีพัฒนกุล
กรรมกำร
3. นำงสำวณัฐรุจำ สมรฤทธิ์
กรรมกำร
4. นำยณรงค์ เอื้อนไธสง
กรรมกำร
5. นำยอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 1. ดูแลรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยและประสำนผู้เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกำรเบิกจ่ำยวัสดุ – อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร
1. นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชยกฤต คำเมืองคุณ
กรรมกำร
3. นำยธิติ ดำรงคงชื่น
กรรมกำร
4. นำยจำตุรนต์ มหำกนก
กรรมกำร
5. นำยสมคิด สง่ำงำม
กรรมกำร
6. นำยวิเชียร สังขพงษ์
กรรมกำร
7. นำยวีระชัย น้ำพระหัส
กรรมกำร
8. นำยสมทรง ศุขะเนตร
กรรมกำร
9. นำยอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมกำร
10. นำยวินัย ออกแมน
กรรมกำร
11. นำยสมมำตร แดงสะอำด
กรรมกำร
12. นำยอำนำจ สิงห์ทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 1. ดูแลควำมปลอดภัยในโรงเรียน
2. ดูแลกำรจำรำจรภำยในโรงเรียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-59. คณะกรรมกำรประเมินผล
1. นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์
กรรมกำร
3. นำงสำวพรทิพย์ กองจินดำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 1. จัดทำแบบประเมินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
2. ประเมินผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
3. รวบรวมข้อมูลสรุปผลประเมินเสนอฝ่ำยบริหำร
ให้ทุกฝ่ำยเตรียมกำรและปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและเกิดผลดีแก่
ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2560

(นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

-6กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนในพื้นที่ สหวิทยำเขตรัชโยธิน และสหวิทยำเขตจตุรวิทย์
วันที่ 24 – 25 สิงหำคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม อำคำร 2

......................................................
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2560
เวลำ
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.20 น.

10.20 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.40 น.
14.40 – 16.00 น.

วันศุกร์ที่ 25 สิงหำคม พ.ศ. 2560
เวลำ 08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.20 น.
10.20 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

- ลงทะเบียน/รับเอกสำร
- พิธีเปิด และบรรยำยพิเศษ
(โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร)
- สภำพปัญหำและผลกระทบของสิ่งเสพติดในประเทศ
(โดย นำยธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชีย่ วชำญด้ำนกำรพัฒนำกำรแนะแนว
และผู้อำนวยกำรศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน)
- พักรับประทำนอำหำรว่ำง
- กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(โดย นำยธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชีย่ วชำญด้ำนกำรพัฒนำกำรแนะแนว
และผู้อำนวยกำรศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน)
- พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
- แนวทำงกำรสังเกตผลของกำรใช้ยำเสพติดในเด็กนักเรียน และแนวทำงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
(โดย ผู้แทนสำนักอนำมัย กทม.)
- พักรับประทำนอำหำรว่ำง
- ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในส่วนของตำรวจ
และกระทรวงมหำดไทย
(โดย ผู้แทนตำรวจ และผู้แทนกระทรวงมหำดไทย)
- ลงทะเบียน
- กฎหมำยทีค่ วรรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด
(โดย ผู้แทน ป.ป.ส.กทม./ครู D.A.R.E)
- พักรับประทำนอำหำรว่ำง
- สถำนกำรณ์/ปัญหำของสิ่งเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน
- พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
- จัดทำแผนกำรตรวจเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบและพืน้ ที่เสี่ยงของสหวิทยำเขตรัชโยธิน
และสหวิทยำเขตจตุรวิทย์

