
 

 
คําส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห ๑ ” 

ท่ี  204 / ๒๕๖๕ 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานภายนอก              

ในการขยายผลขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา) ประจําปการศึกษา ๒๕๖5 
……………………………….. 

 ดวยงานสถานศึกษาพอเพียง กลุมบริหารวิชาการ  กําหนดจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับหนวยงานท่ี
สังกัดและหนวยงานภายนอกในการขยายผลขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 
๒๕๖5 สูฐานการเรียนรู MACE MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอังคารท่ี 28 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเครือขายทาง
การศึกษา ประชาสัมพันธศูนยการเรียนรูฯ และสรางเครือขายรวมกับชุมชนภายนอก 

 ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมาย
และวัตถุประสงค จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๑. นายประจวบโชค  สรอยสม  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท  รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ  

๓. วาท่ี ร.ต.สมรักษ แทนลาน   รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
๔. วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักด์ิ รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
๕. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผูอํานวยการ   กรรมการ 

 ๖. นายเกษม เมาลิทอง   ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗. นายศักรินทร วงษแหยม  ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘. นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๙. นายปล้ืม ปรีชา   ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  ครชํูานาญการ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครชํูานาญการ   กรรมการ  
หนาท่ี   
      ๑. ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ แนวทางการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
      ๒. กํากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
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คณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๑. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท  รองผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 

2. วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักด์ิ รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
 3. นายศักรินทร  วงษแหยม  ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 

4. นายเกษม เมาลิทอง   ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายอัศวิน ศรีบัว   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสุกัลยา  เสือจําศีลป  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางจิตรีย รุงวัฒนาวุฒิรักษ   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางสาวสุรีย  ทนคง   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
10. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
11. นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
12. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑3. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
14. นางสาวพิมพธาดา  จํานงบุญรัตน ครูชํานาญการ   กรรมการ 
15. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
๑6. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู     กรรมการ 
๑7. นายพีระศิลป เอกฐิน   คร ู    กรรมการ 
๑8. นางสาวอริยา  กันทะวงค  คร ู    กรรมการ 
19. นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู  คร ู    กรรมการ 
20. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู    กรรมการ 
21. นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง  คร ู    กรรมการ 
22. นางสาวกัลยพัตร  เสรีชัย  คร ู    กรรมการ 
23. จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  คร ู    กรรมการ 
24. นางสาวญดา  แกวพานิชย  คร ู    กรรมการ 
25. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  คร ู    กรรมการ 
26. นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู    กรรมการ 
27. นายธวัช วงศสุวัฒน   คร ู    กรรมการ 
28. นายวีรวัฒน  ลงผิว   คร ู    กรรมการ 
๒9. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย คร ู    กรรมการ 
30. นางสาวปรยีารัตน  สนิทไชย  คร ู    กรรมการ 
31. นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครูผูชวย    กรรมการ  
32. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
33. นางสาวปรยีาภัทร  ดีสวัสด์ิ    คร ู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  
๑. วางแผนกํากับ ดําเนินการ สรุปผล ประสานงาน  ดูแลและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
     ฝายตาง ๆ  
๒. เปนท่ีปรึกษาและชวยแกไขปญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ 



 

- ๓ - 
 

คณะกรรมการฝายจัดทําฐานการเรียนรู MACE MODEL 
ฐานกลางศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครชํูานาญการ       ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ  ครชํูานาญการ   รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางสาวพิมพธาดา  จํานงคบุญรัตน ครชํูานาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู  คร ู         กรรมการ 

 5. นางสาวพิชามญชุ  กุศล  คร ู    กรรมการ 
6. นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวณัฐพร  ภูวงษ   คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวกฤติกา  โชคสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
9. นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู    กรรมการ 
๑0. นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  
      ๑. จัดกิจกรรมภายในฐานกลาง  ตามหัวขอท่ีกําหนด 
 - แผนการจัดการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 - เรื่องเลาครูแกนนําประจําฐานการเรียนรู 
 - เรื่องเลานักเรียนแกนนําประจําฐานการเรียนรู 
 - ส่ือการสอนและผลงานท่ีไดจากฐานการเรียนรู 
 - ภาพกิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 
 - เอกสารสวนอื่น ๆท่ีเกี่ยวของภายในฐานการเรียนรู 
       ๒. ประสานงานกับฝายตาง ๆ  
       ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ฐานการเรียนรูท่ี ๑ M (Moral) ฐานคุณธรรมนาํสุข 
กิจกรรมท่ี ๑ สุภตะเยาวชนคนคุณธรรม 
 ๑. นางสาวปรยีารัตน   สนิทไชย  ครผููชวย    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ  ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางจิดาภา  จูหวา   ครูชํานาญการ       กรรมการ 
 ๔. นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ  ครูผูชวย         กรรมการ  

5. นายวันเฉลิม อุลิต   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมท่ี ๒ รด.จิตอาสา คืนคุณคาสูสังคม 

๑. จาสิบเอกธนพล   สูงกลาง  คร ู             ประธานกรรมการ 
๒. นายอัศวิน ศรีบัว   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ  คร ู    กรรมการ 
๔. นายพรพิชิต  พันธบัวหลวง  ครผููชวย    กรรมการ 

 ๕. นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์  คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมท่ี ๓ คายคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑. นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู  คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปาริชาติ ยมวรรณ   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการ 

4. นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครผููชวย    กรรมการ 
 5. นายเสกสรรค สุขมา   คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

         ฐานการเรียนรูท่ี ๒ A (Agricultural) ฐานพอเพียงก็เพยีงพอ 
กิจกรรมท่ี ๔ ผักปลอดสารพิษพิชิตโรค 
 ๑. นายธวัช วงศสุวัฒน   คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิชามญชุ กุศล   คร ู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวพัชรินทร โพธิ์ทอง  คร ู    กรรมการ 
 ๔. นายนัฐวุฒิ  สายันต   ครผููชวย    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมท่ี ๕ ออรแกนิกซิกเนเจอร 
 ๑. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายฉัตรดาว  ฉันทะ   คร ู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวศิรวิรรณ โอริส   คร ู    กรรมการ 

4. นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครผููชวย    กรรมการ 
 5. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมท่ี ๖ ยอดออนทานตะวันไมโครกรีน 
 ๑. นางสาวพิมพธาดา  จํานงคบุญรัตน ครชํูานาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครชํูานาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู    กรรมการ 

๔. นางสาวศิรินภา  มุลาลินท  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
ฐานการเรียนรูท่ี ๓ C (Career) ฐานวิถีพอเพียงเลี้ยงชีพ 

กิจกรรมท่ี ๗ น้ําพริกสมุนไพรใสใจสุขภาพ 
 ๑. นางสาวอรยิา  กันทะวงค  คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู    กรรมการ 
 ๓. นายพิชานนท เนาเพ็ชร  ครูผูชวย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวณัฐพร ภูวงษ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมท่ี ๘ Racha 1 Market  
 ๑. นางจิตรีย รุงวัฒนาวุฒิรักษ   ครชํูานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววิจิตรา ออนสกุล  คร ู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวกัญญารัตน ศิลาแยง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมท่ี ๙ ละมุนลงตัวบัวลอยฟกทอง 
 ๑. นางสาวญดา  แกวพานิชย  คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางชุลีกร  เพชรทองบุญ  ครชํูานาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวปทมา  กรีถาวร  คร ู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวภรติา  โอชารส  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

ฐานการเรียนรูท่ี ๔ E (Environment) ฐานเกษตรอินทรียวิถีใหม 
กิจกรรมท่ี ๑๐ กิจกรรมปุยหมักชีวภาพ 
 ๑. นายเกษม  เมาลิทอง   ครชํูานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง  ครผููชวย    กรรมการ 
 ๓. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครผููชวย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมท่ี ๑๑ SMART BIN 
 ๑. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  ครชํูานาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกัญญา  อินทรกอง  คร ู    กรรมการ 
 ๓. นายเกียรติศักด์ิ  กันนิดา  คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมท่ี ๑๒ Worm’s Mini Homestay 
 ๑. นายวีรวัฒน  ลงผิว   คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเทิดศักด์ิ  เปาลิวัฒน  คร ู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครผููชวย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวกันติชา  สหนนทชัยกุล  ครผููชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  
      ๑. จัดกิจกรรมภายในฐานการเรียนรู  ตามหัวขอท่ีกําหนด 
 - แผนการจัดการเรียนรูประจําฐานการเรียนรู 
 - เรื่องเลาครูแกนนําประจําฐานการเรียนรู 
 - เรื่องเลานักเรียนแกนนําประจําฐานการเรียนรู 
 - ส่ือการสอนและผลงานท่ีไดจากฐานการเรียนรู 
 - ใบงานกิจกรรมการถอดบทเรียนภายในฐานการเรียนรู 
 - จัดเตรียมนักเรียนนําเสนอประจําฐานการเรียนรู 
 - ภาพกิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 
 - เอกสารสวนอื่น ๆท่ีเกี่ยวของภายในฐานการเรียนรู 
       ๒. ประสานงานกับฝายตาง ๆ  
       ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานท่ี 
1. วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักด์ิ รองผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายเกษม เมาลิทอง   ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

 3. นายประสพชัย แนประโคน  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นายรัชชุพงษ แกวจันทร  คร ู    กรรมการ 

5. นางสาวทุเรียน ไวยบุร ี  คร ู    กรรมการ 
6. นายสุทธิพงษ  มูลอาสา  คร ู    กรรมการ 
7. วาท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผูชวย    กรรมการ 
8. นายพรพิชิต  พันธบัวหลวง  ครูผูชวย    กรรมการ 
9. นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ  ครูผูชวย    กรรมการ 
10. นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
11. นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
12. นางสาวบุญเรือง สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
13. นายธรรมนญู ระวงัใน   ลูกจางช่ังคราว   กรรมการ 
14. นายอดิศวร ขจรโชติพงศ   ครูชวยสอน   กรรมการ 
15. ลูกจางประจํา - ลูกจางช่ัวคราว      กรรมการ 
16. นายธีระวฒัน เพ็ชรวารี   ครชํูานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี    
๑. จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชเปนสถานท่ีจัด

กิจกรรมใหสวยงาม เหมาะสม ดังนี้ 
 - ทําความสะอาด ประดับตกแตงบริเวณศูนยเศรษฐกิจพอเพียงใหสวยงาม 
 - จัดเต็นทแสดงผลงาน  ๔  ฐาน  ๑๒ กิจกรรม จํานวน ๑๒ เต็นท ตามพื้นท่ีระบุไวในแผนผัง 
 - จัดเต็นทและโตะรับแขกจํานวน ๑ ชุด พรอมเกาอี้ ขางศาลา บริเวณศูนยการเรียนรู ฯ 
 - จัดประดับ ตกแตงเวทีการแสดงบนสะพานศูนยเศรษฐกิจพอเพียงใหสวยงาม 
 - จัดโตะสําหรับวางอาหารวาง ผา และอุปกรณตาง ๆ ๓ ชุด 
 - ติดต้ังปายผังท่ีต้ังฐานกิจกรรมการเรียนรู MACE MODEL ขางหองเพชรราชา  
 - ติดต้ังปายผังศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณดานหลังแปลงเกษตร  

๒. ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของภูมิทัศนในโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝายปฏิคมและการตอนรับ 

 ๑. นางกัญญชัญญ เหมือนเตย  ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครชํูานาญการ   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวศิรินภา  มุลาลินท  คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง  คร ู    กรรมการ 

 5. นางนปภา  ไตเปนสุข   ครผููชวย    กรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ี    
      ๑. ใหการตอนรับและพาแขกผูมีเกียรติเยี่ยมชมฐานศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒. ดูแล อาํนวยความสะดวกและใหความชวยเหลือตาง ๆ 
      ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
           

คณะกรรมการฝายเคร่ืองเสียง โสตทัศนูปกรณ 
 ๑. นายพีระศิลป เอกฐิน    ครู     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภาณุพันธ  จันทรหอม  ครู      รองประธานกรรมการ 

๓. นายธนกฤต  วองธัญญากรณ  ครผููชวย     กรรมการ 
๔. นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ครชูวยสอน   กรรมการ 

 ๕. นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครผููชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    

๑. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ บริเวณศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ          
หองโสตทัศนศึกษา 

      ๒. ประสานงานกับฝายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
      ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
 ๑. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเศรษฐลักษณ สุขสงวน  ครู     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครผููชวย    กรรมการ 

4. นายพิทยา  ขุนนอย   ครผููชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    
      ๑. ดําเนินการถายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตลอดการประเมิน 
      ๒. ประชาสัมพันธภาพการประเมินลงในเว็บไซตโรงเรียน 
      ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายจัดทําปาย  
๑. นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน  ครู     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญญา  อินทรกอง   ครู     รองประธานกรรมการ 
๓. นายพิทยา  ขุนนอย   ครผููชวย    กรรมการ 
๔. นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   
      ๑. ออกแบบปายแสดงผลงานตาง ๆ ท่ีนําเสนอ ท้ัง ๔ ฐาน โดยประสานกับผูรับผิดชอบในแตละฐาน 
      ๒. ออกแบบปกผลงานตาง ๆ ใหเหมือนกันท้ังรูปแบบ ตัวอักษร และขนาด  
      ๓. จัดทําแผนพับสูจิบัตรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับฐานการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝายรับลงทะเบยีน  
๑. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครู     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี   ครอูัตราจาง    กรรมการ 
3. นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน  ครอูัตราจาง   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   
      ๑. จัดทําแบบลงทะเบียนและรับลงทะเบียนแขกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน 
      2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายพิธีการ 
 ๑. นางจิรฉัตร สะสมทรัพย   ครชํูานาญการ    ประธานกรรมการ 
 2. นายภูวดล  สําลี   คร ู    กรรมการ 
 3. นายนัฐวุฒิ สายันต   ครผููชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    
      ๑. จัดลําดับข้ันตอนพิธีการในการตอนรับแขกผูมีเกียรติและดําเนินการอื่น ๆ บนเวที 
      ๒. จัดเตรียมและฝกซอมนักเรียนเพื่อเปนพิธีกรดําเนินการบนเวที 
      ๓. ประสานงานกับฝายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
      ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝายจัดการแสดงนักเรียน 

 ๑. นายศักรินทร  วงษแหยม  ครชํูานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกันตฤทัย พันธุสวัสด์ิ  ครชํูานาญการ   รองประธานกรรมการ 

3. นายเกษม  เมาลิทอง   ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายศุภมงคล  อินทรสนอง  ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 5. นางสุดาพร ยิ้มสิน   ครชํูานาญการ   กรรมการ 
6. นางสาวภรติา โอชารส   คร ู     กรรมการ 

 7. นักศึกษาฝกประสบการณสอน      กรรมการ 
 8. นางสาวสมาพร สมสืบ   ครชํูานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    
      ๑. ฝกซอมการแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย ดนตรีสากล ของนักเรียน เพื่อใหแขกผูมีเกียรติไดชม 
          ความสามารถดานศิลปะของนักเรียน 
      ๒. จัดเตรียมและทําวัสดุอุปกรณประกอบการแสดง 
      ๓. จัดเตรียมเครื่องแตงกาย 
      ๔. ควบคุม ลําดับข้ันตอนการแสดง 
      ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝายติดตอประสานงานเครือขายการศึกษา 
 ๑. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล   ครูชํานาญการ    ประธานกรรมการ 

๒. นางจิตรสมา  สมงาม   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ  เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    
      ๑. จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียน  หนวยราชการ เอกชนท่ีเกี่ยวของ 
      ๒. สรุปรายงานประสานเครือขายการศึกษาท่ีมารวมงาน  
      ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายการเงิน 
 ๑. นางสาวกัลยพัตร เสรีชัย  คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพรรณี เกตุถาวร   ครชํูานาญการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางชุลีกร  เพชรทองบุญ  ครชํูานาญการ   กรรมการ 

๔. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง               คร ู    กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    
      ๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินในการประเมินสถานศึกษา 
      ๒. จัดเก็บเอกสารดานการเงิน หรือหลักฐานตาง ๆ ในดานการเงิน และรายงานคาใชจายการดําเนินการ 
      ๓. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณและประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
      4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ๑. นางสาวอรยิา กันทะวงค   ครู     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวญดา แกวพาณิชย  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวนาฏศิลป คชประเสริฐ  ครู     กรรมการ 

4. นางสาวกันติชา  สหนนทชัยกุล  ครผููชวย    กรรมการ 
5. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครผููชวย    กรรมการ 
6. นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครผููชวย    กรรมการ 
7. นักเรียน จํานวน ๑๕ คน       กรรมการ 

 8. นางสาวนัฐพร ภูวงษ    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี     
      ๑. จัดเตรียมอาหารวาง เครื่องด่ืม  ใหกับผูมารวมงาน 
      ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คณะกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ( โควิด 19 ) 
๑. นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน  คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครู     รองประธานกรรมการ 
๓. นายธรรมนญู ระวงัใน    ครูอัตราจาง    กรรมการ 
๔. นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ์  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 
 ๑.  ดําเนินการติดต้ังเครื่องคัดกรองบริเวณหนาหองประชุมเพชรราชา 

     ๒.  ดําเนินการตรวจคัดกรองคณะกรรมการประเมิน ครู และผูรวมงานทุกคน มีบุคคลท่ีมีความเส่ียง หรือ 
          มีอาการท่ีเกี่ยวของกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ( โควิด 19 ) ใหประสานกับโรงพยาบาลบางปะอินทันที 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
     คณะกรรมการฝายจราจร 
 ๑. นายอัศวิน ศรีบัว    ครชํูานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์   คร ู     กรรมการ 
 ๓. นักศึกษาวิชาทหาร       กรรมการ 
 ๔. จาสิบเอกธนพล สูงกลาง   คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    

๑. จัดสถานท่ีจอดรถใหกับคณะกรรมการและผูมารวมการประเมิน คือบริเวณดานหนาหอประชุม        
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

      ๒. ประชาสัมพันธสถานท่ีจอดรถของคณะครู โดยใชบริเวณหนาอาคาร ๔ สนามปูนดานทิศเหนือของ 
 โรงเรียน และโรงจอดรถดานเหนือติดรั้วโรงเรียน 
      ๓. จัดนักศึกษาวิชาทหารเปนจราจรในการอํานวยความสะดวกในวันทํากิจกรรม 
      ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายควบคุมนักเรียน 
 ๑. นายศุภมงคล อินทรสนอง   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนงพงา อิสสอาด   ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

3. นางจิตรีย รุงวัฒนาวุฒิรักษ   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี   ครชํูานาญการ   กรรมการ 
5. นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์   คร ู     กรรมการ 
6. จาสิบเอกธนพล สูงกลาง   คร ู     กรรมการ 
7. นายธวัช วงศสุวัฒน   คร ู    กรรมการ 
8. ครูท่ีปรึกษาทุกหอง        กรรมการ 

 9. นายฉัตรดาว ฉันทะ    ครู     กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    
      ๑. ควบคุมนักเรียนลงฐานกิจกรรมการเรียนรู MACE MODEL ใหเปนไปดวยความเปนระเบียบ 
          เรียบรอย 
 



 

      - ๘ - 
 
     ๒. ควบคุม ดูแลนักเรียนในเรื่องการเรียนการสอน การเดินแถวระหวางเปล่ียนช่ัวโมงเรียน                       
          และการปฏิบัติของนักเรียน 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 ๑. นางสาวสุรีย  ทนคง   ครชํูานาญการ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย   ครู     รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครผููชวย    กรรมการ 
 4. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    
      ๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลการดําเนินงาน  
      ๒. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานหลังเสร็จส้ินการประเมิน ฯ 
      ๓. จัดทําเลมสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอํานวยการทราบ 
      ๔. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
          
 ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดี   
แกทางราชการ 
          ส่ัง ณ วันท่ี  17  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

                             
                (นายประจวบโชค สรอยสม) 
                           ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กําหนดการ 

โครงการสถานศึกษาพอเพียง  
กิจกรรมสรางความสัมพันธกับหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานภายนอก 

ในการขยายผลขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (ดานการศึกษา) 
ปการศึกษา ๒๕๖5 

วันอังคาร ท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
ณ ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห ๑ ” 
.............................................................. 

 
เวลา ๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.    -    ผูบริหาร ครูและนักเรียนเครือขาย ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 

เวลา ๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.    -    ประธานในพิธี  เดินทางถึงบริเวณพิธี 

- นายประจวบโชค  สรอยสม  ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห ๑ ”  

กลาวรายงานการจัดกิจกรรม 

- ประธานกลาวเปดกิจกรรม ปลอยพันธุปลาและใหอาหารปลา 

- ชมการแสดงชุดสืบสานรอยพอสูความพอเพียง 

เวลา ๙.๓๐ - ๑2.๐๐ น.  -    ประธานและผูบริหาร ครูและนักเรียนเครือขายเยี่ยมชมฐานการเรยีนรู 

     กิจกรรม MACE MODEL ณ ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔ เขาฐานกิจกรรมการเรียนรู MACE MODEL   

เวลา ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ และ ๕ เขาฐานกิจกรรมการเรียนรู MACE MODEL   

เวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น.   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เขาฐานกิจกรรมการเรียนรู MACE MODEL   

…………………………………………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ :   ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเขารวมกิจกรรม แตงกายชุดมอฮอมหรือผาพื้นเมือง 
      ๒. นักเรียนแกนนําแตงกายดวยชุดพละ 

 
 
 
 
 
 
 
 


