คาสั่ งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ที่ 135 /2560
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทาอย่างไร ให้ ห่างไกลโรคอ้วน ปี งบประมาณ 2560
------------------------------------------------ในปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนธรรมโชติศึกษาลัย ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลตาบลเขาพระ เพื่อจัดทาโครงการทาอย่างไร ให้ห่างไกลโรคอ้วน ปี งบประมาณ 2560 สาหรับ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาที่มีภาวะเสี่ ยงเป็ นโรคอ้วนหรื อเป็ นโรคอ้วน จานวน 336 คน ครู และผูป้ กครอง
นักเรี ยน จานวน 114 คน รวมผูเ้ ข้าอบรมทั้งสิ้ น จานวน 450 คน จัดในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชมาให้ความรู้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่อานวยการ วางแผน กาหนดนโยบาย แก้ไขปั ญหา และให้
คาปรึ กษาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
1. นายสมเกียรติ กูเ้ กียรติภูมิ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
2. นายชลิต เชื้อเพชร
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
3. นางสาวชุติมา สุ คลั ธตุล รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
4. นางสาวณภัทร นรสิ งห์
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์ หัวหน้าฝ่ ายนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
6. นายวีรพนธ์ เหล่าต้น
หัวหน้ากลุ่มสาระสุ ขศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ
7. นายทรงพล ม่วงยิม้
หัวหน้างานอนามัย
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ ายรับลงทะเบียนนักเรียน มีหน้าที่ รับลงทะเบียนนักเรี ยนในวันที่ 17
มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุม 1 ควบคุมดูแลนักเรี ยนเข้าหอประชุมและร่ วมพิธีเปิ ด
ประกอบด้วย
1. นายวีรพนธ์ เหล่าต้น
หัวหน้า 2. นายธนู จันทร์ลอย
ผูช้ ่วย
3. นายชัยพล รุ่ งโรจน์ธีระ
ผูช้ ่วย 4. นายเจษฎา ไพศาลธรรม
ผูช้ ่วย
5. นายจักรวาล เข็มเงิน
ผูช้ ่วย 6. นายจิรายุ ดีรอด
ผูช้ ่วย
7. น.ส.จินตนา ทวีระวงค์
ผูช้ ่วย 8. น.ส.ปานหทัย มนตรี คลัง
ผูช้ ่วย
9. น.ส.ธิ ดารัตน์ แก้วบัวดี
ผูช้ ่วย 10. น.ส.ภาคินี พึ่งพระเดช
ผูช้ ่วย
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3. คณะกรรมการฝ่ ายจัดสถานที่ มีหน้าที่จดั สถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรม โต๊ะที่ใช้รับรายงานตัว
บริ เวณหน้าหอประชุม 1 จานวน 5 ชุด เก้าอี้นงั่ สาหรับนักเรี ยนภายในหอประชุม 1 จานวน 450 ตัว
โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด แท่นกล่าวรายงาน และกล่าวเปิ ดงาน 1 ชุด โต๊ะรับแขกสาหรับประธานและแขกผูม้ ี
เกียรติ โต๊ะขาวสาหรับวางอาหารกลางวันและอาหารว่างด้านหลังหอประชุม ตกแต่งสถานที่ให้
สวยงามประกอบด้วย
1. นายนนทะกาล ทองบุราณ หัวหน้า 2. นายทรงศักดิ์ เรื องทัพ
ผูช้ ่วย
3. นักการภารโรง
ผูช้ ่วย
4. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทาป้ายชื่องานกิจกรรม มีหน้าที่จดั ป้ ายไวนิลชื่องานกิจกรรม ตามชื่องาน
ด้านล่างนี้ ขนาด 1.5 X 5 เมตร ติดฉากหลังบนเวทีในหอประชุม 1 ประกอบด้วย
1. นางสาวศิรินภา คล้ายนาค หัวหน้า
2. นายสุ วรรณ ปิ่ นทอง ผูช้ ่วย

โครงการทาอย่ างไร ให้ ห่างไกลโรคอ้วน ปี งบประมาณ 2560
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทีม่ ีภาวะเสี่ยงเป็ นโรคอ้วนหรือเป็ นโรคอ้วน
ครูและผู้ปกครองนักเรียน
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลเขาพระ

5. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทาอาหาร มีหน้าที่จดั จ้างทาอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ
(เช้า-บ่าย) บริ การนักเรี ยน ผูป้ กครอง วิทยากรและคณะครู ที่มาปฏิบตั ิหน้าที่ ประกอบด้วย
1. นางสาวธิดารัตน์ ศรี วารี รัตน์
หัวหน้า 2. นางสาวดวงนภา ทองน่วม ผูช้ ่วย
3. นางสาวนิษณา น้ าเพชร
ผูช้ ่วย 4. นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร ผูช้ ่วย
5 .นางสาวสุ พรรษา มาดอนคา
ผูช้ ่วย 6. นายชวลิต พึ่งเสื อ
ผูช้ ่วย
6. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีกรและประชาสั มพันธ์ มีหน้าที่เป็ นพิธีกร และดาเนิ นกิจกรรมตามตาราง
กาหนดการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การเริ่ มรับรายงานตัว และสรุ ป - ปล่อยนักเรี ยนกลับบ้าน ประกอบด้วย
1. นายศุภโชค สาระสันต์
หัวหน้า 2. นางสาวณัชนันท์ บุตรดาวงษ์ ผูช้ ่วย
3. นางสาวปาริ ฉตั ร บุญเทียน
ผูช้ ่วย 4. นางสาวอลิษา จันทร์ เปล่ง
ผูช้ ่วย
5. นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์ วังซ้าย
ผูช้ ่วย 6. นายทรงพล ม่วงยิม้
ผูช้ ่วย
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7. คณะกรรมการฝ่ ายประเมินผลและจัดทาเอกสาร มีหน้าที่จดั ทาบัญชีรายชื่อนักเรี ยน เพื่อลงชื่อ
รายงานตัว จัดทาเอกสารประเมินผล จัดทาเอกสารประกอบการอบรม คากล่าวรายงานและคากล่าว
เปิ ดงาน พร้อมสรุ ปผลการประเมินเสนอผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และรายงานเทศบาลตาบลเขาพระ
ประกอบด้วย
1. นายทรงพล ม่วงยิม้
หัวหน้า 2. นางสาวสมปอง คุม้ สิ น
ผูช้ ่วย
3. นายจักรวาล เข็มเงิน
ผูช้ ่วย 4. นางสาวฐานิดา สุ ริยวงศ์ชยั
ผูช้ ่วย
5. นางสาวเตชินี วิทยาปรี ชากุล ผูช้ ่วย
8. คณะกรรมการฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่จดั เตรี ยมโสตทัศนูปกรณ์ เครื่ องเสี ยง โน้ตบุค๊
เครื่ องฉายโปรเจ็กเตอร์ ในการนาเสนอและบันทึกภาพกิจกรรมตลอดโครงการ หนังสื อเชิญวิทยากร
ประกอบด้วย
1. นายสราวุธ เจริ ญรื่ น
หัวหน้า 2. นายเกรี ยงไกร ชทิสาจารย์
ผูช้ ่วย
3. นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
ผูช้ ่วย 4. นายธัญญกร ธรรมกาย
ผูช้ ่วย
5.นางสาวเบญจวรรณ เรื องสังข์
ผูช้ ่วย 6. นายสุ วรรณ ปิ่ นทอง
ผูช้ ่วย
7. นักเรี ยนที่ได้รับมอบหมาย
ผูช้ ่วย
9. คณะกรรมการฝ่ ายการเงิน มีหน้าที่จดั ทาบัญชีรับ-จ่าย และอานวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน
ประกอบด้วย
1.นางสาวชุติมา สุ คลั ธตุล
หัวหน้า 2.นางอุบลรัตน์ จันทน์ชยั
ผูช้ ่วย
3.นางสุ ทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์
ผูช้ ่วย
10. คณะกรรมการฝ่ ายกิจกรรมนาออกกาลังกาย มีหน้าที่พานักเรี ยนกลุ่มที่ผา่ นการอบรม ออกกาลังกาย
ทุกเย็นเวลา 16.00 น.-16.30 น. เป็ นเวลา 2 เดือน และทดสอบสมรรถภาพนักเรี ยนกลุ่มนี้หลังจากครบ
กาหนด แจ้งฝ่ ายประเมินผลและจัดทาเอกสาร สรุ ปรายงานผลต่อไป ประกอบด้วย
1. นายวีรพนต์ เหล่าต้น
หัวหน้า
2. ครู และนักศึกษาฝึ กสอน กลุ่มสาระสุ ขศึกษาฯทุกคน ผูช้ ่วย
ให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ให้บงั เกิดผลดีแก่ทางราชการสื บไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายสมเกียรติ กูเ้ กียรติภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธรรมโชติศึกษาลัย
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กาหนดการโครงการทาอย่างไร ให้ห่างไกลโรคอ้วน ปีงบประมาณ 2560
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
นักเรียนที่มีภาวะความเสี่ยงต่อโรคอ้วน ครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
07.00 – 08.30 น.

08.30 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.45 น.

11.45 – 12.45 น.
12.45 – 13.45 น.

13.45 – 14.00 น.
14.00 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน / รายงานตัวพร้อมกัน
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเปิดโครงการ โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้กล่าวรายงาน โดย ท่านผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นและพิษภัยของโรคอ้วน
โดย นางอนงค์ เหมาเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
รับประทานอาหารว่าง
เรื่อง กินอย่างไร ให้มีหุ่นสวย สุขภาพดี
โดย นางสาวนวภรณ์ กัญญา ตาแหน่ง นักโภชนาการ
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
รับประทานอาหารกลางวัน
เรื่อง กินอย่างไร ให้มีหุ่นสวย สุขภาพดี
- บรรยายพิเศษ/สาธิตและฝึกปฏิบัติ/ใบงาน (ต่อ)
โดย นางสาวนวภรณ์ กัญญา ตาแหน่ง นักโภชนาการ
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
รับประทานอาหารว่าง
เรื่อง การออกกาลังกายอย่างไรสาหรับคนอ้วน
- บรรยายพิเศษ/สาธิตและฝึกปฏิบัติ
โดย นางวราภรณ์ บุญประเสริฐ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
สรุปการอบรม/ประธานกล่าวปิดโครงการ

หมายเหตุ 1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา 10.30 -10.45 น. บ่าย เวลา 13.45-14.00 น.
2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.45-12.45 น.
3. กาหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

