
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

ที ่๔ / ๒๕๖6 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
…………………………….......................................….. 

 ตามที่ โรงเร ียน บางปะอิน “ราชาน ุ เคราะห ์ ๑” สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา
พระนครศรีอยุธยา ได้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั ้น เพื ่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ             
ตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางนงพงา อิสสอาด   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

หน้าที่   
       ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ แนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
       ๒. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
วา่ที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน   รองผู้อำนวยการ   รองประธารกรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 

 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายเกษม เมาลิทอง   คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  



 

 

นายอัศวิน ศรีบัว    คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจำศีลป์   คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  คร ูชำนาญการ    กรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวสมาพร สมสืบ   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงบุญรัตน์  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   คร ูชำนาญการ    กรรมการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์   คร ู    กรรมการ 
นายพีระศิลป์ เอกฐิน    คร ู    กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   คร ู    กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู    กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู    กรรมการ 
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์   คร ู    กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู    กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  คร ู    กรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   คร ู    กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู    กรรมการ 
นางสาวญดา  แก้วพานิชย์  คร ู    กรรมการ 
นายวีรวัฒน์  ลงผวิ   คร ู    กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์    คร ู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ สรุปผล ประสานงาน ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่าย

ต่าง ๆ  
      ๒.  เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง  
 

คณะกรรมการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 ด้านที่ 1 บุคลากร  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ผู้บริหาร 

นางสาววนิดา กาบสุวรรณ   รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
นางสุกัลยา เสือจำศีลป์            คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์   คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒



 

 

 นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์   คร ูชำนาญการ    กรรมการ 
นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว   ครูช่วยสอน   กรรมการ 

 นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการประเมินที่กำหนด 
    - จัดทำแฟ้มวาระการประชุม 
    - จัดทำเล่มแผนกลยุทธ์ วิสยัทัศน์ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    - รวบรวมหนังสือเชิญผู้บริหารเป็นวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก 
    - รวบรวมเอกสารถอดบทเรียนของผู้บริหาร 
    - รวบรวมไฟล์และภาพกิจกรรมส่งมอบให้งานวีดิทัศน์ 
          ๒. ประสานงานอ่ืน ๆ กับฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประเมินสถานศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ครู 

วา่ที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา    คร ูชำนาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ   คร ูชำนาญการ   กรรมการ      

 นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์ คร ูชำนาญการ       กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  คร ู    กรรมการ 

 นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู    กรรมการ 
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล   คร ู    กรรมการ 
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์   คร ู    กรรมการ 
นางสาวกติติกา โชคสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส   คร ู    กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย  คร ูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการประเมินที่กำหนด 
    - รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระฯ พร้อมสื่อนวัตกรรม และผลงานนักเรียน 
    - รวบรวมการถอดบทเรียนของครูแกนนำของ ๔ ฐาน ๑๒ กิจกรรม 
    - รวบรวมเรื่องเล่าครูแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - รวบรวมคำสั่ง หนังสือเชิญ ประชุม การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นวิทยาการเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน 
                เศรษฐกิจพอเพียง 
    - ออกแบบรูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของแต่ละฐาน แบบประเมินความพึงพอใจ 
    - รวบรวมไฟล์และภาพกิจกรรมส่งมอบให้งานวีดิทัศน์ 
          ๒. ประสานงานอ่ืน ๆ กับฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประเมินสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ นักเรียน 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 

 นางสาวสมาพร  สมสืบ   คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 นายปราณ์รณ กาญจนากร  คร ู    กรรมการ 
 นายชยกร  อมรเวช   คร ู    กรรมการ 
 นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์   คร ู    กรรมการ 

นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ ปลอดโปร่ง    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการประเมินที่กำหนด 
    - รวบรวมเรื่องเล่านักเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    - รวบรวมเล่มกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ๑๒ กิจกรรม แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 
    - รวบรวมกิจกรรม/โครงการที่นักเรียนมีส่วนร่วมภายในและภายนอก หน่วยงานอ่ืน 
    - รวบรวมผลงานถอดบทดเรียนของนักเรียนแกนนำ 
    - รวบรวมไฟล์และภาพกิจกรรมส่งมอบให้งานวีดิทัศน์ 
          ๒. ประสานงานอ่ืน ๆ กับฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประเมินสถานศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางนงพงา อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาววิชญาพร อุ่นมี        คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   คร ู    กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง                   คร ู                                     กรรมการ 
นาวสาวยุวดี สุภาเรือง  ครู                                      กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย                               กรรมการ 
นางพรรณี  เกตุถาวร   คร ูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการประเมินที่กำหนด 
    -  รวบรวมหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา พระภิกษุ ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ปกครอง และ 
                ตัวแทนผู้นำชุมชน 
    - รวบรวมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารของโรงเรียน หลาย วิธีการ/ช่องทาง  

     (สื่อต่างๆ /การแจ้งในการประชุม) 
   - รวบรวมการเข้าร่วมกิจกรรม (บันทึกการประชุม/ รายชื่อ/การลงเวลา/ภาพ กิจกรรม/ 
      ความคิดเห็น จาก Social Media) 

    - รวบรวมความคิดเห็น/ชื่นชมต่อการดำเนินงานของโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา พระภิกษุ 
        ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนผู้นำ 
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    - รวบรวมการให้การสนับสนุนสู่ภายนอก (ความคิด ร่วมปฏิบัติ แรงกาย งบประมาณ)  
   - รวบรวมผลงาน/รางวัลต่างๆของ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

    - รวบรวมไฟล์และภาพกิจกรรมส่งมอบให้งานวีดิทัศน์ 
          ๒. ประสานงานอ่ืน ๆ กับฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประเมินสถานศึกษา 
 

ด้านที่ 2 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน   รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
          นายประสพชัย แน่ประโคน                 คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี    ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

          นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู    กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู    กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย   คร ู    กรรมการ 
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์   คร ู    กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นายธรรมนูญ ระวังใน    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการประเมินที่กำหนด 
       - ข้อมูลอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการทำแหล่งเรียนรู้ ๔ ฐาน ๑๒ กิจกรรม 
     - รวบรวมคำสั่ง บันทึกการมอบหมาย คณะผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     - รวบรวมแผนปฏิบัติการ (๒-๓ ปี ย้อนหลัง) และปัจจุบัน 

    - รวบรวมโครงการเก่ียวกับอาคารฯ/ สิ่งแวดล้อม 
       - รวบรวมกิจกรรม/โครงการ ที่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
     - รวบรวมเอกสารการเข้ามาใช้อาคารสถานที่ ของชุมชนและหน่วยงานอื่น  

      (หนังสือขอใช้/ทะเบียน/ภาพ กิจกรรม)    
    - รวบรวมเอกสารการสนับสนุนการพัฒนา อาคารฯของชุมชน หน่วยงาน ต่อเนื่อง  
       (ทะเบียน/บันทึก/ เอกสารการบริจาค) 

       - รวบรวมไฟล์และภาพกิจกรรมส่งมอบให้งานวีดิทัศน์ 
          ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประเมิน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้และหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 

ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน   รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 นายเกษม เมาลิทอง   คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด  คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
          นายภวูดล สำลี                          คร ู    กรรมการ 
          นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์  คร ู    กรรมการ 
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          นางสาวนภสัวรรณ ชนชนะชัย  คร ู    กรรมการ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล   คร ู    กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวลักขณา ภาคโภคี   คร ูอัตราจ้าง   กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานการเรียนรู้ MACE MODEL  ๔ ฐาน ๑๒ กิจกรรม กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง  คร ู             กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการประเมินที่กำหนด 
    - รวบรวมกิจกรรม โครงการ ที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา จิตอาสา  
    - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ๑๒ กิจกรรม 
    - รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน 
    - แต่งตั้งวิทยากรนำเสนอแต่ละฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    - รวบรวมสื่อประจำแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ (ของจริง สื่อเทคโนฯ เอกสาร) 

   - รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละฐาน 
             - รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง  
    - รวบรวมไฟล์และภาพกิจกรรมส่งมอบให้งานวีดีทัศน์ 
          ๒. ควบคุม ดูแล ประสานงาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง ๔ ฐาน  
             ๑๒ กิจกรรม  
          3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประเมิน 
 

ด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอ่ืนในการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพพ. 

นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นายศิวกร  กรึงไกร                      คร ู    กรรมการ 

 นางสาวปัทมา  กีถาวร   คร ู    กรรมการ 
 นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
 นายกันตภน วาทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ   ธุรการ    กรรมการ  
 นางจิตร์สมา สมงาม   คร ูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการประเมินที่กำหนด 
     - รวบรวมหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
     - รวบรวมหนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
     - สร้างเครือข่ายออนไลน์เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     - รวบรวมกิจกรรมค่ายเพ่ือรับสถานศึกษาอ่ืนมาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

    - รวบรวมเอกสารความสัมพันธ์เครือข่าย (รายชื่อ บันทึกความร่วมมือ(MOU) 
      กิจกรรมระหว่างเครือข่าย) 
    - รวบรวมเอกสารสถานศึกษาอ่ืนมาดูงาน (หนังสือขอดูงาน ทะเบียนโรงเรียนที่มาดูงาน 
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      ความคิดเห็นผู้มาดูงาน ภาพกิจกรรม) 
    - รวบรวมคำสั่งโครงการ กิจกรรม การวางแผนในการรับผู้มาดูงาน แผนผัง สูจิบัตร  
      (การแบ่งความรับผิดชอบ การจัดบริเวณฐาน การดูงาน) 
   - รวบรวมเอกสารการเป็นแกนนำของกลุ่มฯ เขตพ้ืนที่/จังหวัด/ภาค  
   - รวบรวมเอกสารการได้รับเชิญแสดงผลงานร่วมกิจกรรมวิชาการ ปศพพ. ระดับต่างๆ 
   - การเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนอ่ืนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 

    - รวบรวมไฟล์และภาพกิจกรรมส่งมอบให้งานวีดิทัศน์ 
          ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประเมิน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด และหรือหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

นางสาวพรทิพย์ อุดร    คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
          นางสาวอุมาพร ขาวแขก   คร ู    กรรมการ 

นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา   คร ู    กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง  คร ู    กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์  คร ู    กรรมการ 

 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการประเมินที่กำหนด 
     - รวบรวมเกียรติบัตรวิทยากร หนังสือเชิญการเข้าร่วมกิจกรรม หนังสือแบบตอบรับ ที่เก่ียวข้องกับ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 
     - รวบรวมหนังสือเชิญบุคคลภายนอก กศน. วัด ชุมชน 
     - แต่งตั้งวิทยากรไปให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
     - จัดทำเล่มสรุปรายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 
     - รวบรวมเอกสารการให้ความร่วมมือ/ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
     - รวบรวมเอกสารการมาร่วมกิจกรรม/มีส่วนร่วมขยายผลสู่หน่วยงานภายนอก 
              -  รวบรวมเอกสารหน่วยงานต่างๆร่วมพัฒนา ให้โรงเรียนอ่ืนเป็นสถานศึกษาพอเพียง  

      (หนังสือเชิญ/ขอความร่วมมือ/ประกาศของรร.ที่ ผ่านการประเมิน เป็น สถพ.) 
     - รวบรวมไฟล์และภาพกิจกรรมส่งมอบให้งานวีดิทัศน์ 
          ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประเมิน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารตามตัวช้ีวัด 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจำศีลป์   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู    กรรมการ 
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นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู    กรรมการ 
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์   คร ู    กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู    กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์    ครู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามตัวชี้ว 
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประเมิน 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานการเรียนรู้ MACE MODEL 

ฐานกลาง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ   คร ูชำนาญการ       ประธานกรรมการ 

นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ   คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์ คร ูชำนาญการ       กรรมการ 

นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู    กรรมการ 
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์   คร ู    กรรมการ 

 นางสาวพิชามญชุ์  กุศล   คร ู    กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวกติติกา โชคสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส   คร ู    กรรมการ 
นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
       ๑. จัดกิจกรรมภายในฐานกลาง  ตามหัวข้อที่กำหนด 
     - แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     - เรื่องเล่าครูแกนนำประจำฐานการเรียนรู้ 
     - เรื่องเล่านักเรียนแกนนำประจำฐานการเรียนรู้ 
     - สื่อการสอนและผลงานที่ได้จากฐานการเรียนรู้ 
     - ภาพกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ 
     - เอกสารส่วนอื่น ๆที่เกี่ยวข้องภายในฐานการเรียนรู้ 
        ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  
         ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ M (Moral) ฐานคุณธรรมนำสุข 
กิจกรรมที่ ๑ สุภตะเยาวชนคนคุณธรรม 
 นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางจิดาภา  จูหว้า   คร ูชำนาญการ       กรรมการ 

นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
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นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 
 นายวันเฉลิม อุลิต   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๒ รด.จิตอาสา คืนคุณค่าสู่สังคม 

จ่าสิบเอกธนพล   สูงกลาง  คร ู             ประธานกรรมการ 
นายอัศวิน ศรีบัว    คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู    กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 

 นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์   คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๓ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการ 

นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 

 นายเสกสรรค์ สุขมา   คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
          

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ A (Agricultural) ฐานพอเพียงก็เพียงพอ 
กิจกรรมที่ ๔ ผักปลอดสารพิษพิชิตโรค 
 นายธวัช วงศ์สุวัฒน์   คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาวพิชามญชุ์ กุศล   คร ู    กรรมการ 
 นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง   คร ู    กรรมการ 

นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 
 นายนัฐวุฒิ  สายันต ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๕ ออร์แกนิกซิกเนเจอร์ 
 นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นายฉัตรดาว  ฉันทะ   คร ู    กรรมการ 
 นางสาวศิริวรรณ โอริส   คร ู    กรรมการ 

นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 

 นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๖ ยอดอ่อนทานตะวันไมโครกรีน 
 นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์ คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู    กรรมการ 

นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ C (Career) ฐานวิถีพอเพียงเลี้ยงชีพ 
กิจกรรมที่ ๗ น้ำพริกสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ 
 นางสาวอริยา  กันทะวงค์   คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 นางสาวอุมาพร ขาวแขก   คร ู    กรรมการ 
 นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 
 นางสาวนัฐพร ภูวงษ์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๘ Racha 1 Market  
 นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์   คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล   คร ู    กรรมการ 
 นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   คร ู    กรรมการ 

นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 
 นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๙ ละมุนลงตัวบัวลอยฟักทอง 
 นางสาวญดา  แก้วพานิชย์  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวปัทมา  กรีถาวร   คร ู    กรรมการ 

นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 
 นางสาวภริตา  โอชารส   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ E (Environment) ฐานเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่ 
กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 นายเกษม  เมาลิทอง   คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง  คร ู    กรรมการ 
 นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 
 นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๑๑ SMART BIN 
 นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  คร ู    กรรมการ 
 นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   คร ู    กรรมการ 

นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 
 นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๑๒ Worm’s Mini Homestay 
 นายวีรวัฒน์  ลงผวิ   คร ู    ประธานกรรมการ 
 นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์   คร ู    กรรมการ 

นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นักเรียนแกนนำ        กรรมการ 

 นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  
          ๑. จัดกิจกรรมภายในฐานการเรียนรู้  ตามหัวข้อที่กำหนด 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ 
   - เรื่องเล่าครูแกนนำประจำฐานการเรียนรู้ 
   - เรื่องเล่านักเรียนแกนนำประจำฐานการเรียนรู้ 
   - สื่อการสอนและผลงานที่ได้จากฐานการเรียนรู้ 
   - ใบงานกิจกรรมการถอดบทเรียนภายในฐานการเรียนรู้ 
   - จัดเตรียมนักเรียนนำเสนอประจำฐานการเรียนรู้ 
   - ภาพกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ 
   - เอกสารส่วนอื่น ๆที่เก่ียวข้องภายในฐานการเรียนรู้ 
         ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  
         ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 

 นายเกษม เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายประสพชัย แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 

นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   คร ู    กรรมการ 
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี   คร ู    กรรมการ 
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
ว่าที ่ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายกัณตภณ  วาทะพุกกณะ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นายธรรมนูญ ระวังใน    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ ปลอดโปร่ง   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
ลูกจ้างชั่วคราว         กรรมการ 
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี    คร ูชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
         ๑. จัดเตรียมสถานทีบ่ริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และบริเวณศูนย์การเรียนรู้ตาม 
            หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้สวยงาม เหมาะสม ดังนี้ 

 - ทำความสะอาด ประดับตกแต่งบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
    และศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม 
 - จัดเต็นทแ์สดงผลงาน  ๔  ฐาน  ๑๒ กิจกรรม จำนวน ๑๒ เต็นท์ ตามพ้ืนที่ระบุไว้ในแผนผัง 
 - จัดเต็นท์และโต๊ะรับแขกจำนวน ๑ ชุด พร้อมเก้าอ้ี ข้างศาลา บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ฯ 
 - จัดประดับ ตกแต่งเวทีการแสดงบนสะพานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงให้สวยงาม 
 - จัดโต๊ะสำหรับวางอาหารว่าง ผ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ๓ ชุด 
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 - ติดต้ังป้ายผังที่ตั้งฐานกิจกรรมการเรียนรู้ MACE MODEL ข้างห้องเพชรราชา 
 - ติดตั้งป้ายตัวชี้วัด จำนวน 3 ป้าย และโต๊ะแสดงผลงาน จำนวน 3 โต๊ะ บนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
   84 พรรษา  
 - ติดตั้งป้ายผังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณด้านหลังแปลงเกษตร 
 - จัดโต๊ะและเก้าอ้ีกรรมการตรงกลางหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

  ๒. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 

นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย  คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  คร ู    กรรมการ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์   คร ู    กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา   คร ู    กรรมการ 
นายวีรวัฒน์  ลงผวิ   คร ู    กรรมการ  
นางนปภา  ไต่เป็นสุข   คร ู    กรรมการ 

 นางสาวสุวรรณา สุดปรึก   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
         ๑. ให้การต้อนรับคณะกรรมการและพาผู้มีเกียรติเยี่ยมชมฐานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
             เศรษฐกิจพอเพียง 
         ๒. ดูแล อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการประเมิน 
         ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
 นายพีระศิลป์ เอกฐิน    ครู     ประธานกรรมการ 
 นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู      รองประธานกรรมการ 

นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครผูู้ช่วย     กรรมการ 
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    
           ๑. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และด้านบนหอประชุม 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 
           ๒. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายนำเสนอวีดิทัศน์ 
 นางสาวชญาภา  ลีวรรณ     คร ูชำนาญการ    ประธานกรรมการ 
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู     รองประธานกรรมการ 
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นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์    คร ูชำนาญการ    กรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  คร ู                                กรรมการ 

 นางสาวอาทิตยา  นาคกลั่น  คร ู    กรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
นายนัฐวุฒิ  สายันต ์   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

 นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    
          ๑. จัดทำวีดิทัศน์ นำเสนอประวัติโรงเรียน ตัวชี้วัดการประเมินและกิจกรรม MACE MODEL   
          ๒. ควบคุม กำกับดูแล การนำเสนอวีดิทัศน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์    ครู     ประธานกรรมการ 

นางสาวกัญญา  อินทร์กอง   ครู     รองประธานกรรมการ 
 นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    
          ๑. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการประเมิน 
          ๒. ประชาสัมพันธ์ภาพการประเมินลงในเว็บไซต์โรงเรียน 
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้าย 
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น  ครู     ประธานกรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครผูู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
นายพิทยา  ขุนน้อย                   ครูผู้ช่วย                                กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   
          1. ออกแบบป้ายแสดงผลงานต่าง ๆ ที่นำเสนอ ทั้ง ๔ ฐาน โดยประสานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละฐาน 

    2. ออกแบบป้ายตัวชี้วัดสำหรับจัดวางเอกสาร ป้ายชื่อกรรมการ  
          3. ออกแบบปกผลงานต่าง ๆ ให้เหมือนกันทั้งรูปแบบ ตัวอักษร และขนาด  
          4. จัดทำแผ่นพับสูจิบตัรประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
                                                คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

นายปลื้ม  ปรีชา     คร ูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 นายภูวดล  สำล ี    คร ู    กรรมการ 
 นายนัฐวุฒิ สายันต ์   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
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 นักเรียน         กรรมการ  
 นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์    ครู ชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่    
           ๑. จัดลำดับขั้นตอนพิธีการในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและดำเนินการอ่ืน ๆ บนเวที 
           ๒. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรดำเนินการบนเวที 
           ๓. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงนักเรียน 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์   คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสมาพร สมสืบ   คร ูชำนาญการ    กรรมการ 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน      กรรมการ 
 นางสาวภริตา โอชารส   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    
          ๑. ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ของนักเรียน เพื่อให้ผู้มีเกียรติได้ชม 
              ความสามารถด้านศิลปะของนักเรียน 
          ๒. จัดเตรียมและทำวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
          ๓. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย 
          ๔. ควบคุม ลำดับขั้นตอนการแสดง 
          ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานเครือข่ายการศึกษา 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล   คร ูชำนาญการ    ประธานกรรมการ 

นางจิตร์สมา  สมงาม   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ   ธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    
          ๑. จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน  หน่วยราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้อง 
          ๒. สรุปรายงานประสานเครือข่ายการศึกษาที่มาร่วมงาน  
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย   คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางพรรณี เกตุถาวร   คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 

นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                คร ู    กรรมการ 
 นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    
          ๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการประเมินสถานศึกษา 
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          ๒. จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน หรือหลักฐานต่าง ๆ ในด้านการเงิน และรายงานค่าใช้จ่ายการดำเนินการ 
          ๓. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
          ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

 นางสาวอริยา กันทะวงค์    ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 นางสาวญดา แก้วพาณิชย์   คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู     กรรมการ 

นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นักเรียน จำนวน ๑๕ คน        กรรมการ 

 นางสาวนัฐพร ภูวงษ์    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่     
          ๑. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม  ให้กับผู้มาร่วมงาน 
           ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( โควิด 19 ) 
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู    ประธานกรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครู     รองประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ ระวังใน    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์   ครู     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
      ๑. ดำเนินการติดตั้งเครื่องคัดกรองบริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  

          ๒. ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) คณะกรรมการประเมิน  
   ครู และผู้ร่วมงานทุกคน ด้วยการตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ด้านทางเข้าและทุกฐานการเรียนรู้ตามความ 
   เหมาะสม 

          3.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 นายอัศวิน ศรีบัว    คร ูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์    คร ู     กรรมการ 
 นักศึกษาวิชาทหาร       กรรมการ 
 จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง    คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

     1. จัดสถานที่จอดรถให้กับคณะกรรมการและผู้มาร่วมการประเมิน คือบริเวณด้านหน้าหอประชุม 
              เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
          ๒. ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้าอาคาร ๔ สนามปูนด้านทิศเหนือ 
              ของโรงเรียน และโรงจอดรถด้านเหนือติดรั้วโรงเรียน 
          ๓. จัดนักศึกษาวิชาทหารเป็นจราจรในการอำนวยความสะดวกในวันทำกิจกรรม 
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          ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 นางสาวสุรีย์  ทนคง   คร ูชำนาญการ    ประธานกรรมการ 
 นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครู     รองประธานกรรมการ 
 นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 

นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    
          ๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลการดำเนินงาน  
          ๒. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นการประเมิน ฯ 
          ๓. จัดทำเล่มสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ 
          ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี   

แก่ทางราชการ 
          สั่ง  ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(นายประจวบโชค สร้อยสม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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