คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๑๐๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินสัมฤทธิผลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
ในระยะเวลำ ๑ ปี
……………………………………………
ด้ว ยส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำพระนครศรี อ ยุ ธ ยำ จะด ำเนิ น กำรประเมิ น
สัมฤทธิผลข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระยะเวลำ ๑ ปี สำหรับรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
๓. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกั ดิ์ รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
๕. นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๖. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๗. นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๘. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๙. นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
๑๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลำน รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้กับฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำน
ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒. ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

คณะกรรมการดาเนินงาน
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกั ดิ์ รองผู้อำนวยกำร
นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยกำร
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำร
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๗. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
๘. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
กรรมกำร
๙. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
กรรมกำร
๑๐. นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๑๒. ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. วำงแผน ดำเนินกำร ประสำนงำน แก้ไขปัญหำ สนับสนุนให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีประสิทธิภำพ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
๑. นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวกฤติกำ ทองประวัติ
ครู
กรรมกำร
๔. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำร
๕. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๖. นำงสำวน้ำฝน เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๗. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๘. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๙. นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๑๐. นักกำรภำรโรงทุกคน
กรรมกำร
๑๑. นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดโต๊ะ เก้ำอี้ และไมโครโฟน จำนวน ๓ ตัว บริเวณหน้ำเวที สำหรับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนนทบุรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนนทบุรี
และรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ให้เสร็จภำยในวันที่
๑ เมษำยน ๒๕๖๔
๒. จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับซักถำมระหว่ำงประชุม จำนวน ๒ – ๓ ตัว
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
๑. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
๓. นำงนปภำ ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย
หน้ำที่ ๑. ให้กำรต้อนรับผู้บริหำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสำนกับฝ่ำยพิธีกร และให้ข้อมูลผู้มำร่วมงำน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
๑. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร
๒. นำยภูวดล สำลี
ครู

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ ๑. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมกำหนดกำรตลอดงำน
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
๑. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู ชำนำญกำร
๒. นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครู
๓. นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ชว่ ย
หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวตลอดงำน
๒. จัดทำป้ำยฉำกบนเวที (Power Point)
๓. จัดทำป้ำยชื่อรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียน
๔. จัดทำป้ำยชื่อคณะกรรมกำรที่มำประเมินรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
๑. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงและวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้มีควำมพร้อมต่อกำรดำเนินงำน
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๑. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
กรรมกำร
๕. นำงนปภำ ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๖. นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ติดต่อประสำนงำน จัดหำอำหำรว่ำง เครื่องดื่มและอำหำรกลำงวัน สำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมินฯ
และคณะกรรมกำรที่มำประเมินฯ จำนวน ๗๐ คน
๒. จัดอำหำรกลำงวัน สำหรับผู้ติดตำมและพนักงำนขับรถยนต์ จำนวน ๒๐ คน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
๑. นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวีนัส เกิดแก่น
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร
๓. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ควบคุม ดูแลระบบกำรจรำจรภำยในโรงเรียน
๒. อำนวยควำมสะดวก และรักษำควำมปลอดภัยแก่ผู้มำร่วมงำน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๓. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดทำแบบประเมินผล
๒. สรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำนเป็นรูปเล่ม และรำยงำนผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

กำหนดกำร
กำรประเมินสัมฤทธิผลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ในระยะเวลำ ๑ ปี
วันศุกร์ที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
---------------------------------------------------เวลำ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙๐๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

- ผู้รับกำรประเมินฯ พร้อมกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนนทบุรี และผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กล่ำวเปิดกำรประเมินฯ
- แนะนำคณะกรรมกำรประเมินฯ
- ประเมินสัมฤทธิผลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร
- รับประทำนอำหำรกลำงวัน
- คณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมินฯ
- เสร็จสิ้นกำรประเมินฯ

