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ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่  ๑๐๒ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  
และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 

*************** 
              พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำย
และหลักกำรส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน หมวดที่ ๖ มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำน ด ำเนินกำร
บริหำรงบประมำณเป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙      
ลงวันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบเงินอุดหนุน           
ค่ำใช่จ่ำยรำยหัวจัดสรรให้สถำนศึกษำเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำผู้เรียน 
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงก ำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (แผนกลยุทธ์) 
และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖  ณ โรงแรมโคโค่วิว ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงครำม ในระหว่ำงวันที่  ๓ – ๔ เดือนเมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
              ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. นำยประจวบโชค   สร้อยสม        ผู้อ ำนวยกำร                      ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ        รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
๔. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
๕. นำยสำธิต  แสงปิยะ                  รองผู้อ ำนวยกำร                  กรรมกำร  
๖. นำยเกษม   เมำลิทอง ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๗. นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร   
๘. นำงนงพงำ   อิสสอำด               ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๙. นำยปลื้ม   ปรีชำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสมำพร   สมสืบ           ครูช ำนำญกำร        กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร  
๑๒. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม         ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เสนอแนะ ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
    และวัตถุประสงค์ 
๒. สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม ดูแล และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
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คณะกรรมการดําเนินงาน 
๑. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ     รองผู้อ ำนวยกำร            ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม     ครูช ำนำญกำรพิเศษ           รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร  
๔. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ     ครูช ำนำญกำร            กรรมกำร 
๕. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    กรรมกำร 
๗. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู    กรรมกำร 
๘. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์          ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. วำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร         

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. แก้ไขปัญหำ  อุปสรรค  กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว 
๑. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  คร ู    กรรมกำร 
๓. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. รับรำยงำนตัวคณะผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมแบบรับรำยงำนตัว 
๒. ตรวจสอบรำยชื่อคณะครูและบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรม และให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
๑. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมกำร 
๒. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู    กรรมกำร 
๓. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. ประสำนงำนเรื่องวิทยำกร รถยนต์ในกำรเดินทำง สถำนที่จัดอบรม ห้องพัก และอ่ืนๆ  
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสาร 
๑. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
๓. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   
๔. นำงสำวนัฏฐภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมกำร 
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๕. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู    กรรมกำร 
๖. นำยพิทยำ  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๗. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. ด ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบ ข้อมูลในกำรอบรม จัดท ำเกียรติบัตรผู้เข้ำรับกำรอบรม และเอกสำรอ่ืนๆ    
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. นำยภูวดล  ส ำล ี             ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำยสุทธิพงษ ์ มูลอำษำ  คร ู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. ด ำเนินกำรในพิธีเปิดกำรอบรม 
๒. ด ำเนินกำรพิธีกำรตลอดระยะเวลำจนเสร็จสิ้นกำรอบรม 
๓. ประสำนวิทยำกรในกำรบรรยำย 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ 
๑. นำยศิวกร   กรึงไกร   คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิทยำ  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

หน้าที่  
๑. ประสำนงำนเรื่องระบบแสง เสียง จอโปรเจ็คเตอร์ กับสถำนที่จัดอบรม 
๒. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ในกำรอบรมตลอดระยะเวลำกำรอบรม 
๓. ประชำสัมพันธ์กำรอบรมลงในประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครชู ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจุฑำมำส  จันทรมณี  คร ู    กรรมกำร 
๓. นำงสำวนัฎฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. จัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือประเมินผลกำรอบรมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๒. รวบรวม สรุปผลกำรอบรม จัดท ำเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล ถูกต้องตำมระเบียบและแนวปฏิบัติทำงรำชกำร รวมทั้งบังเกิดประโยชน์แก่รำชกำร 
 

           สั่ง  ณ  วันที่  ๙  เดือน  มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
 
              (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
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ก ำหนดกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 

ระหว่ำงวันที่ ๓ – ๔ เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ณ โรงแรมโคโค่วิว ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 

****************** 
วันจันทร์ที่  ๓  เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. - ลงทะเบียน ออกเดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  - เดินทางถึงโรงแรมโคโค่วิว ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - พิธีเปิดการอบรม โดยนายประจวบโชค  สร้อยสม  

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
- ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (แผนกลยุทธ์) ปีการศึกษา   
   ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ 
- วิทยากรบรรยาย เรื่อง กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (แผนกลยุทธ์)  
  กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม (จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค) 

 ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง   
 ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม และทบทวน 

ประเด็นกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
  ของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - สรุปประเด็นกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนบางปะอิน  

  “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น. - สรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. - พักรับประทำนอำหำรเย็น 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. - ปฏิบัติการเขียนโครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
๒๑.๐๐ น.  - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันอังคำรที่  ๔  เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเขียนโครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยยึดนโยบาย 
        และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น - รับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - น าเสนอโครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - สรุปภาพรวมโครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
          ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น - มอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม ประธานปิดการอบรม  เดินทางกลับ 
 ๑๘.๐๐ น.  - เดินทางกลับถึงโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยสวัสดิภาพ 
หมำยเหตุ   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   การแต่งกาย  วันจันทร์ที่  ๓  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖   สวมชุดสูทโรงเรียน 
    วันอังคารที่  ๔  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖   สวมชุดสุภาพ 


