
 
 
     

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที ่๓๗/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงร่ำงองค์กรและรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำน  
ตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (OBECQA) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 ----------------------------------------------- 
              ด้วยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓ จะรับกำรประเมินโรงเรียนรำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน (OBECQA) ซึ่งโรงเรียนจะต้องเตรียมกำรในกำรจัดท ำเอกสำรโครงร่ำงองค์กรและรำยงำนวิธีกำร
และผลกำรด ำเนินงำน ตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (OBECQA) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนรำงวัลคุณภำพฯ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ดังนี้    
          

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 

  ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภิักดิ์ 
  นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
  นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
  นำยเกษม เมำลิทอง 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
  นำยปลื้ม ปรีชำ 
  นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
  นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  หน้ำที่   ๑. รว่มวำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำกับ ติดตำม กำรจัดท ำรำยงำน วิธีกำร และผลกำรด ำเนินงำน 
   ตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (OBECQA)  
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
             ๒. สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
ว่ำที่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
นำยวิทิต บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
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นำงกันต์ฤทัย พันธ์สวัสดิ์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หนำ้ที ่ ๑. จัดประชุม วำงแผน กำรเขียนรำยงำน ในหมวดทีไ่ดร้ับผิดชอบ โดยให้มีควำมสัมพันธ์กัน 
      ทั้ง ๗ หมวด  
           ๒. ก ำกับ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติงำน ให้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
  ๓. สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

คณะกรรมการจัดท าเอกสาร 
โครงร่างองค์กร (Organizational  Profile) 

นำงกันต์ฤทัย  พันธ์สวัสดิ์ ครู ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ูช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี คร ู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู  กรรมกำร 
นำงสำวศิริวรรณ  โอริส ครู  กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โขคสัมฤทธิ์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หมวด ๑  การน าองค์กร (Leadership) 
นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
ว่ำที่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ 
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ 

ครู ช ำนำญกำร 
คร ูช ำนำญกำร 
คร ู
คร ู

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี คร ู กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ 

คร ู
คร ู

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำยนัฐวุฒิ  สำยันต ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ คร ูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

                                                   หมวด ๒  กลยุทธ์ (Strategy) 
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
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นำงพรรณี  เกตุถำวร คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงกันต์ฤทัย  พ่ึงสมศักดิ์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยรณกร  ไข่นำค ครู  กรรมกำร 
นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก ครู  กรรมกำร 
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ ครู  กรรมกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย ครู  กรรมกำร 
นำยศิวกร  กรึงไกร ครู  กรรมกำร 
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยวีรวัฒน์  ลงผวิ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                      

หมวด ๓ นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder) 
นำยเกษม  เมำลิทอง 
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง 
นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

นำยอัศวิน  ศรีบัว ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงนงพงำ  อิสสอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยฉัตรดำว  ฉันทะ ครู  กรรมกำร 
นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล คร ู กรรมกำร 
นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครู  กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย คร ู กรรมกำร 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์ ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                          

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis, and Knowledge) 

นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
คร ู
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
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นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์ ครู  กรรมกำร 
นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร ครู  กรรมกำร 
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์ 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง 

ครู  
คร ู

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำยสุทธิพงษ์  มูลอำสำ ครู  กรรมกำร 
นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์ ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวภริตำ โอชำรส ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวนปภำ ไต่เป็นสุข ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
นำยคงศักดิ์  บุญวิจิตร ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวพัชญำดำ เกิดแก้ว ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
นำงสำวสุรีย์  ทนคง คร ูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                                

หมวด ๕ บุคลากร (Workforce) 
นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
ครู ช ำนำญกำร 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 

นำงสุดำพร  ยิ้มสิน ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงจิตร์สมำ  สมงำม ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง ครู  กรรมกำร 
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี คร ู กรรมกำร 
นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก คร ู กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร คร ู กรรมกำร 
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล 
นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ขร 

ครูผู้ช่วย 
ครผูู้ช่วย 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำยธรรมนูญ ระวังใน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวพรนิภำ  ศรีอรุณ ครธูุรกำร กรรมกำร 
นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                            

หมวด ๖ การปฏิบัติการ (Operation) 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด 
นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์ 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร 

นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 

ครู  
คร ู 

กรรมกำร 
กรรมกำร 



-๕- 
 

นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู  กรรมกำร 
นำยสมพร  อมรเวช ครู  กรรมกำร 
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล คร ู กรรมกำร 
นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล คร ู กรรมกำร 
นำยวันเฉลิม อุลิต คร ู กรรมกำร 
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หมวด ๗ ผลลัพธ์ (Results) 
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงจิดำภำ  จูหว้ำ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยเสกสรรค์  สุขมำ คร ู กรรมกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู กรรมกำร 
นำงสำวณัฐพร  ภูวงษ์ คร ู กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชยั ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี คร ูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. ศึกษำรำยละเอียด ข้อมูล ในหมวดที่ตนรับผิดชอบ 
          ๒. จัดประชุม ระดมควำมคิด เพ่ือตอบค ำถำม ด้วยกำรอธิบำย บรรยำย เป็นควำมเรียบให้ครบถ้วน  
      ทุกประเด็น 
         ๓. พิมพ์ข้อมูล แล้วบันทึกลงในแผ่นซีดี โดยใช้ตัวอักษร SarabunPSK 16 ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
            ส่งฝ่ำยรวบรวมเอกสำร  
         ๔. เก็บรวบรวม เอกสำร หลักฐำน ร่องรอยกำรท ำงำน พร้อมจัดวำง น ำเสนอในวันรับกำรประเมิน        
          ๕. จัดเตรียมบุคคล เพื่อน ำเสนอ หรือตอบค ำถำม หมวดละ ๕-๖ คน 

                                ฝ่ายรวบรวมเอกสารจัดท ารูปเล่มและการน าเสนอรายงาน 
นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ 
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์ 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
คร ูช ำนำญกำร 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวสุรีย์ ทนคง ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยภูวดล ส ำล ี คร ู กรรมกำร 



-๖- 
 

นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย คร ู กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน คร ู กรรมกำร 
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม ครู  กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น คร ู กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง คร ู กรรมกำร 
นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด คร ู กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำววิชญำพร อุ่นมี คร ู กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร สมสืบ คร ูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. รวบรวมข้อมูล จำกผู้รับผิดชอบหมวดต่ำง ๆ 
          ๒. จัดท ำเอกสำร เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน พร้อมเข้ำเล่ม จ ำนวน ๕ ชุด 
          ๓. จัดท ำ Presentation กำรน ำเสนอรำยงำนกำรปฏิบัติงำน 

       ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน     
และทำงรำชกำรสืบไป 
 

                สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
  

          


