
 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๔๒๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรวิถีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

……………………………….. 
 ด้วยงำนสถำนศึกษำพอเพียง กลุ่มบริหำรวิชำกำร ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สู่ฐำนกำรเรียนรู้ MACE 
MODEL ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ในวันพุธที่ ๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพและบรรลุ             
ตำมเป้ำหมำย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร  

๓. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน            รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๔. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 

 ๖. นำยเกษม เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๗. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๘. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๙. นำยปล้ืม ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  
 

หน้ำท่ี   
      ๑. ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำอุปสรรคให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
      ๒. ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยเกษม เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๔. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำ 
๕. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
๖. นำงสำวสุรีย์  ทนคง   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
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๗. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๘. นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

๙. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู     กรรมกำร 
๑๐. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน  ครู    กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ    ครู              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. วำงแผนก ำกับ ด ำเนินกำรสรุปผล ประสำนงำน  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร    
ฝ่ำยต่ำง ๆ  
      ๒. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าฐานการเรียนรู้ MACE MODEL 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ M (Moral) ฐานคุณธรรมน าสุข 

กิจกรรมที่ ๑ สุภตะเยาวชนคนคุณธรรม 
 ๑. นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางจิดาภา  จูหว้า            ครูช านาญการ       กรรมการ 
 ๔. นายวันเฉลิม อุลิต   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๒ รด.จิตอาสา คืนคุณค่าสู่สังคม 

๑. จ่ำสิบเอกธนพล   สูงกลำง  ครู             ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอัศวิน ศรีบัว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู    กรรมกำร 

 ๔. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู             กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๓ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู    ประธำนกรรมการ 
 ๒. นางปาริชาติ ยมวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ  ครู    กรรมการ 
 ๔. นายเสกสรรค์ สุขมา   ครู              กรรมการและเลขานุการ 
          

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ A (Agricultural) ฐานพอเพียงก็เพียงพอ 
กิจกรรมที่ ๔ ผักปลอดสารพิษพิชิตโรค 
 ๑. นายธวัช วงศ์สุวัฒน์   ครู    ประธำนกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิชามญช์ุ กุศล   ครู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  ครู    กรรมการ 
 ๔. นายนัฐวุฒิ  สายันต์   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมที่ ๕ ออร์แกนิกซิกเนเจอร์ 
 ๑. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  ครู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายฉัตรดาว  ฉันทะ   ครู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวศิริวรรณ โอริส   ครู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๖ ยอดอ่อนทานตะวันไมโครกรีน 
 ๑. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  ครู    กรรมการ 

๔. นางสาวศิรินภา  มุลาลินท์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ C (Career) ฐานวิถีพอเพียงเลี้ยงชีพ 
กิจกรรมที่ ๗ น ้าพริกสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ 
 ๑. นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอุมาพร ขาวแขก  ครู    กรรมการ 
 ๓. นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวณัฐพร ภูวงษ์   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๘ Racha 1 Market  
 ๑. นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล  ครู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครู    กรรมการ 
 ๔. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กิจกรรมที่ ๙ ละมุนลงตัวบัวลอยฟักทอง 
 ๑. นางสาวญดา  แก้วพานิชย์  ครู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางชุลีกร  เพชรทองบุญ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวปัทมา  กรีถาวร  ครู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวภริตา  โอชารส  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ E (Environment) ฐานเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่ 
กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 ๑. นายเกษม  เมาลิทอง   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววรรณศิริ  นาคเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๓. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมที่ ๑๑ SMART BIN 
 ๑. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  ครู    กรรมการ 
 ๓. นายเกียรติศักดิ ์ กันนิดา  ครู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมที่ ๑๒ Worm’s Mini Homestay 
 ๑. นายวีรวัฒน์  ลงผิว   ครู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเทิดศักด์ิ  เปาลิวัฒน์  ครู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  
      ๑. จัดกิจกรรมภำยในฐำนกำรเรียน  ตำมหัวข้อท่ีก ำหนด 
 - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ประจ ำฐำนกำรเรียนรู ้
 - เรื่องเล่ำครูแกนน ำประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ 
 - เรื่องเล่ำนักเรียนแกนน ำประจ ำฐำนกำรเรียนรู ้
 - ส่ือกำรสอนและผลงำนท่ีได้จำกฐำนกำรเรียนรู้ 
 - ใบงำนกิจกรรมกำรถอดบทเรียนภำยในฐำนกำรเรียนรู ้
 - จัดเตรียมนักเรียนน ำเสนอประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ 
 - ภำพกิจกรรมประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ 
 - เอกสำรส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องภำยในฐำนกำรเรียนรู้ 
       ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  
       ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 

 ๑. นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  ครู    กรรมกำร 

๔. นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ  ครู    กรรมกำร                                          
๕. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  ครู    กรรมกำร 
๗. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    กรรมกำร 
๘. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ   ครู             กรรมกำร 
๙. นำยชยกร อมรเวช   ครู    กรรมกำร 
๑๐. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู             กรรมกำร 
๑๑. นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
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๑๕. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร  
๑๗. นำยธรรมนญู ระวงัใน   ลูกจ้ำงช่ังครำว   กรรมกำร 
๑๘. นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์   ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๑๙. ลูกจ้ำงประจ ำ - ลูกจ้ำงช่ัวครำว      กรรมกำร 
๒๐. นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี    
๑. จัดเตรียมสถำนท่ีบริเวณศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีจัด

กิจกรรมให้สวยงำม ดังนี้ 
 - ท ำควำมสะอำด ประดับตกแต่งบริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงให้สวยงำม 
 - จัดเต็นท์แสดงผลงำน  ๔  ฐำน  ๑๒ กิจกรรม จ ำนวน ๑๒ เต็นท์ ตำมพื้นท่ีระบุไว้ในแผนผัง 
 - จัดเต็นท์และโต๊ะรับแขกจ ำนวน ๑ ชุด พร้อมเก้ำอี้ ข้ำงศำลำ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
 - จัดประดับ ตกแต่งเวทีกำรแสดงบนสะพำนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงให้สวยงำม 
 - จัดโต๊ะส ำหรับวำงอำหำรว่ำง ผ้ำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ จ ำนวน ๓ ชุด 
 - ติดต้ังป้ำยผังท่ีต้ังฐำนกิจกรรมกำรเรียนรู้  MACE MODEL ๑ ป้ำย ข้ำงห้องคหกรรม  
 - ติดต้ังป้ำยผังศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บริเวณด้ำนหลังแปลงเกษตร ๑ ป้ำย 

๒. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

           
คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง โสตทัศนูปกรณ์ 

 ๑. นายพีระศิลป์ เอกฐิน    ครู     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู      รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 ๔. นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์  ครูช่วยสอน    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    
      ๑. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 ๑. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง   ครู     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๔. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    
      ๑. ด าเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตลอดการประเมิน 
      ๒. ประชาสัมพันธ์ภาพการประเมินลงในเว็บไซต์โรงเรียน 
      ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

 

- ๖ - 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าแพลตฟอร์ม Racha ๑ Online เศรษฐกิจพอเพียง และเกียรติบัตร 
 ๑. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครู     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครู     กรรมการ 

๔. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    
      ๑. จัดท าแพลตฟอร์ม Racha 1 Online เศรษฐกิจพอเพียง  

- หน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ 
      ๒. ออกแบบเกียรติบัตรฐานการเรียนรู้ MACE MODEL 
      ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท้าป้าย  
๑. นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน  ครู     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง   ครู     รองประธานกรรมการ 
๓. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู     กรรมการ 
๔. นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   
      ๑. ออกแบบป้ายแสดงผลงานต่าง ๆ ท่ีน าเสนอ ท้ัง ๔ ฐาน โดยประสานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละฐาน 
      ๒. ออกแบบปกผลงานต่างๆให้เหมือนกันท้ังรูปแบบ ตัวอักษร และขนาด  
      ๓. จัดท าแผ่นพับสูจิบัตรประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๑. นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์   ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภูวดล  ส าลี   ครู    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนัฐวุฒิ สายันต์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๔. นายปล้ืม  ปรีชา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    
      ๑. จัดล าดับข้ันตอนพิธีการในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรตแิละด าเนินการอื่น ๆ บนเวที 
      ๒. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรด าเนินการบนเวที 
      ๓. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๗ - 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงนักเรียน 
 ๑. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุดาพร ยิ้มสิน   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวภริตา โอชารส   ครู    กรรมการ 
 ๕. นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน      กรรมการ 
 ๖. นางสาวสมาพร สมสืบ   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    
      ๑. ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีสากลของนักเรียน เพื่อให้แขกผู้มีเกียรตไิด้ชม 
          ความสามารถด้านศิลปะของนักเรียน 
      ๒. จัดเตรียมและท าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
      ๓. จัดเตรียมเครื่องแต่งกายและควบคุม ล าดับข้ันตอนการแสดง 
      ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ๑. นางสาวอริยา กันทะวงค์   ครู     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวญดา แก้วพาณิชย์  ครู    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู     กรรมการ 
 ๔. นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  ครู    กรรมการ 
 ๕. นางสาวภริตา โอชารส   ครู     กรรมการ 
 ๖. นักเรียน จ านวน ๑๕ คน       กรรมการ 
 ๗. นางสาวนัฐพร ภูวงษ์    ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี     
      ๑. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องด่ืม  ให้พอเพียงกับผู้มาร่วมงาน 
      ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      ๓. จัดนักศึกษาวิชาทหารเป็นจราจรในการอ านวยความสะดวกในวันท ากิจกรรม 
      ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน 
 ๑. นายศุภมงคล อินทร์สนอง   ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปาริชาติ ยมวรรณ    ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔. นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๕. นายฉัตรดาว ฉันทะ    ครู     กรรมการ 
 ๖. ครูท่ีปรึกษาทุกห้อง        กรรมการ 
 ๗. นางนงพงา อิสสอาด    ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 

 

- ๘ - 
หน้าท่ี    
      ๑. ควบคุมนักเรียนลงฐานกิจกรรมการเรียนรู้ MACE MODEL ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ 
          เรียบร้อย 
      ๒. ควบคุม ดูแลนักเรียนในเรื่องการเรียนการสอน การเดินแถวระหว่างเปล่ียนช่ัวโมงเรียน                       
          และการปฏิบัติของนักเรียน 
      ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑. นางสาวสุรีย์  ทนคง   ครู     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง   ครู     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี  ครู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    
      ๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลการด าเนินงาน  
      ๒. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จส้ินการประเมิน ฯ 
      ๓. จัดท าเล่มสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอ านวยการทราบ 
      ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี   
แก่ทางราชการ 
          ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                                               
          (นายประจวบโชค สร้อยสม) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ก้าหนดการ 
โครงการวิถีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
วันพุธ ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 
.............................................................. 

 
เวลา ๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.     -   คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางถึงบริเวณพิธี   
                                     โดยพร้อมเพรียงกนั  
                                     ณ  บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                                     โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 
เวลา ๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.     -   นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”   
                                     ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณงาน 

๑. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    
กล่าวรายงานการจัดโครงการวิถีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๒. นายประจวบโชค  สร้อยสม   
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”   
กล่าวเปิดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาและให้อาหารปลา 

๓. การแสดงชุดเศรษฐกิจพอเพียง 
เวลา ๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.    -  ท่านประธาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรเดินชมกิจกรรม  
                                     MACE MODEL  ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  - ท่านประธาน และคณะผู้บริหาร พักรับประทานอาหารว่าง  
                                  - นักเรียนท่ีเข้าร่วมพิธีเปิดเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ๔ ฐาน ๑๒ กิจกรรม  
เวลา ๑๑.๓๐ น.               - เสร็จส้ินกิจกรรมเปิดฐานการเรียนรู้ 
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ เข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ MACE MODEL   
เวลา ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๕ เข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ MACE MODEL   
เวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น.   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ เข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ MACE MODEL   

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

หมำยเหตุ :  ๑. ครูและบุคลำกรผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกท่ำน แต่งกำยชุดกิจกรรมตำมปกติ 
                ๒. นักเรียนแต่งกำยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด 


