
  

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห8 ๑” 

ท่ี ๘๖ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตEงต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และจัดทำแผนกลยุทธ8 และแผนปฏิบัติการประจำป[การศึกษา ๒๕๖๓ 

**************************  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก`ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ ได̀กำหนดจุดมุEงหมาย

และหลักการสำคัญในการจัดการศึกษาให̀มีคุณภาพเปdนไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี ๖  มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ดังนั ้นเพื่อให`การจัดการศึกษาของโรงเรียนได`ดำเนินไปอยEางมีคุณภาพเปdนไปตาม

มาตรฐาน ดำเนินการบริหารงบประมาณเปdนไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

ที ่ ศธ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที ่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๔๘  เรื ่อง หลักเกณฑ8และแนวปฏิบัติการใช`จEาย

งบประมาณ งบเงินอุดหนุน คEาใช̀จEายรายหัวจัดสรรให̀สถานศึกษาเพื่อใช̀ในการจัดการเรียนการสอน  ให̀ได̀

ประโยชน8สูงสุดในการพัฒนาผู`เรียน และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จะนำมาใช`ดำเนินการการ 

นำแนวคิดและรูปแบบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 27 วรรคสอง 

ที่กำหนดให`กำหนดให`สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน`าที ่จัดทำสาระของสาระของหนักสูตรที่สอดคล`องกับ

หลักสูตรแกนกลาง 

     ดังนั้น เพื่อให`การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน 

“ราชานุเคราะห8 ๑” ประจำป[การศึกษา  ๒๕๖๓ เปdนไปด`วยความเรียบร`อยและเกิดผลดีตEอทางราชการ  

จึงแตEงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. นายประจวบโชค   สร`อยสม ผู̀อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒. นายศักรินทร8   วงษ8แหยม คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธาน 

  ๓. นายวิทิต   บัวประเสริฐ คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๔. นายเกษม   เมาลิทอง  คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๕. วEาท่ีร`อยตรีสมรักษ8  แทนลาน   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 

 ๖. นายบัณฑิต   อรุณเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๗. นายศุภมงคล    อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๘. นายปล้ืม   ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๙. นางสยุมพร   นาคจรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน/าท่ี ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให̀คำปรึกษาชEวยแก`ไขปoญหา

อุปสรรคให̀กับฝqายตEาง ๆ ในการปฏิบัติงานให̀บรรลุตามวัตถุประสงค8 

  ๒. ติดตามการดำเนินงานของฝqายตEาง ๆ ให̀เปdนไปด̀วยความเรียบร`อย 

 



 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นายวิทิต   บัวประเสริฐ   ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธาน 

๓. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

๔. นางสยุมพร   นาคจรูญ   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๕. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

๖. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ  คร ู   กรรมการ 

๗. นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ คร ู   กรรมการ 

๘. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์  คร ู   กรรมการ 

๙. นายศิวกร  กรึงไกร         คร ู   กรรมการ 

๑๐. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
     

หน/าท่ี  

๑. ดำเนินงานในสEวนท่ีได̀รับมอบหมายให̀เปdนไปด̀วยความเรียบร`อย 

  ๒. ประสานงาน รEวมแก`ไขปoญหา เพื่อให̀งานสำเร็จลุลEวงไปด̀วยดี 

 

  คณะกรรมการรับรายงานตัว 

๑. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์   ครู ชำนาญการ  หัวหน้า 

๒. นางกษิรา  ละออ    คร ูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

๓. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู   ผู้ช่วย 

๔. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ   คร ู   ผู้ช่วย 

๕. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง   คร ู   ผู้ช่วย 

หน/าท่ี 

๑. รับรายงานตัวคณะผู̀เข̀ารับการอบรมตามแบบรับรายงานตัว 

๒. ตรวจสอบรายช่ือคณะครูบุคลากรท่ีเข̀ารับการอบรมและให̀ลงรายมือช่ือไว`เปdนหลักฐาน 

๓. ปฏิบัติหน`าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได̀รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ;ายประสานงาน 

๑. วEาท่ีร`อยตรีสมรักษ8  แทนลาน      ครู ชำนาญการ    หัวหน`า 

๒. นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล                  ครู ชำนาญการ   ผู̀ชEวย 

๓. นายศิวกร        กรึงไกร               ครู                             ผู̀ชEวย 

๔. นางสาวมนต8ทิพา   สันติตรานนท8    ครู    ผู̀ชEวย 

หน/าท่ี  

๑. ประสานงานเกี่ยวกับ ห̀องพัก อาหาร และสถานท่ีอบรม และอื่นๆ 

๒. ปฏิบัติหน`าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได̀รับมอบหมาย 



 

 
คณะกรรมการฝ;ายเอกสาร 

๑. นางกันต8ฤทัย    พันธุ8สวัสด์ิ  คร ูชำนาญการ   หัวหน`า 

๒. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ   ผู̀ชEวย 

๓. นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ คร ู    ผู้ช่วย 
 

หน/าท่ี  

๑. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

๒. ปฏิบัติหน`าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได̀รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ;ายพิธีการ 

๑. นายปล้ืม  ปรีชา           ครู ชำนาญการ                 หัวหน`า 

๒. นางสาวนัฏฐาภรณ8  ใหญEยอด              ครู                                ผู̀ชEวย 
 

หน/าท่ี  

๑. กำหนดข้ันตอน ดำเนินการพิธีการในชEวงการอบรม 

๒. เปdนพิธีกรดำเนินการอบรมตลาดระยะเวลาจนเสร็จส้ิน 

๓. ปฏิบัติหน`าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได̀รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ;ายบันทึกภาพ 

๑. นายชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ชำนาญการ   หัวหน้า 

๒. นายวีรวัฒน์  ลงผิว   ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 

หน/าท่ี  

๑. บันทึกภาพนิ่ง บรรยากาศการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และจัดทำแผนกลยุทธ8 และแผนปฏิบัติการประจำป[การศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. ปฏิบัติหน`าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได̀รับมอบหมาย 

 

                                         คณะกรรมการฝ;ายยานพาหนะ 

 ๑.  นายศิวกร กรึงไกร                    คร ู     หัวหน`า 

 ๒.  นายจตุพล แสงอุทัย              พนักงานขับรถยนต8  ผู̀ชEวย   
 

  หน/าท่ี    

๑. ติดตEอ ประสานงานยานพาหนะสำหรับเดินทาง 

๒. ปฏิบัติหน`าท่ีอื่นๆตามท่ีได̀รับมอบหมาย 

 

 



 

 
                                         คณะกรรมการฝ;ายประเมินผล 

๑. นางชญาภา  คำแหงฤทธิ์  ครู ชำนาญการ   หัวหน้า 

๒. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์  คร ู    ผู้ช่วย 

๓. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด         คร ู    ผู้ช่วย 

  ๔.  นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย           ครูผู̀ชEวย                     ผู̀ชEวย 
 

  หน/าท่ี    

๑.  จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช         

     ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และจัดทำแผนกลยุทธ8 และแผนปฏิบัติการประจำป[การศึกษา ๒๕๖๓   

 ๒.  รวบรวมสรุปผลการประเมินเปdนรูปเลEมนำเสนอผู̀อำนวยการโรงเรียน 

 

  ให`ผ ู `ท ี ่ ได `ร ับแตEงตั ้งปฏิบ ัต ิหน`าท่ีอยEางเต็มความสามารถ เปdนไปด̀วยความเร ียบร`อย  

มีประสิทธิภาพ  ถูกต̀องตามระเบียบและบังเกิดผลดีตEอทางราชการสืบไป  
  

ส่ัง  ณ   วันท่ี  ๒๘  เดือน   กุมภาพันธ8    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

   

 

                      (นายประจวบโชค สร`อยสม) 

                         ผู̀อำนวยการการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห8 ๑” 

 

 

 

 

 

 


