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ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ท่ี ๑๓๕/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรศูนย์กำรเรยีนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ 

ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
……………………………….. 

 ตำมท่ีโรง เรียน  บำงปะอิน  “รำชำนุ เครำะห์  ๑” ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำมัธยมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำได้ด ำเนินกำรศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลำกร ได้เรียนรู้และปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๓  

 ดังนั้น เพื่อให้กำรประเมินดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพและบรรลุ             
ตำมเป้ำหมำย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรดังนี้  

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

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

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

๑๑. นำยวิทิต   บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้ำท่ี   
          ๑. ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง ก ำกับ ดูแล และแกไ้ขปัญหำอุปสรรคให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม 
              วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสุกัลยำ เสือจ ำศีลป์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยเกษม เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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 ๔. นำยปล้ืม ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๕. นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๙. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่            ครู    กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู    กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  ครู    กรรมกำร 
๑๒. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู             กรรมกำร 

 ๑๓. นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ  ครู    กรรมกำร 
 ๑๔. นำงสำวณัฐพร ภูวงษ์   ครู    กรรมกำร 
 ๑๕. นำยวีรวัฒน์ ลงผิว   ครูผู้ช่วย             กรรมกำร 
 ๑๖. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน ์   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๑๗. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

๑๘. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย                               กรรมกำร 
 ๑๙. นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๐. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ    ครูผู้ช่วย             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
          ๑. วำงแผนก ำกับ ด ำเนินงำน ประสำนงำน  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
          ๒. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 

 คณะกรรมการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านบุคลากร  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ผู้บริหาร 
๑. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน            รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี   ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด   ครู     กรรมกำร 
 ๖. นำงสุกัลยำ เสือจ ำศิลป์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 
    - จัดท ำแฟ้มวำระกำรประชุม 
    - จัดท ำเล่มแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    - จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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    - รวบรวมหนังสือเชิญผู้บริหำรเป็นวิทยำกรจำกหน่วยงำนภำยนอก  
    - รวบรวมไฟล์และภำพกิจกรรมส่งมอบให้งำนวิดีทัศน์ 
          ๒. ประสำนงำนอื่น ๆ กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ครู 
 ๑. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด                ครูช ำนำญกำรพิเศษ                  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์   ครู     กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่           ครู    กรรมกำร 
 ๗. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  ครู    กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี   ครู     กรรมกำร 
 ๙. นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒ ิ           ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 
    - รวบรวมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของทุกกลุ่มสำระ พร้อมส่ือและนวัตกรรม 
    - รวบรวมกำรถอดบทเรียนของครูแกนน ำของ ๔ ฐำน ๑๒ กิจกรรม 
    - รวบรวมเรื่องเล่ำครูแกนน ำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    - รวบรวมค ำส่ัง, หนังสือเชิญ เกี่ยวกับกำรศึกษำดูงำนเศรษฐกิจพอเพียง 
    - ออกแบบรูปแบบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของแต่ละฐำน, แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
    - รวบรวมไฟล์และภำพกิจกรรมส่งมอบให้งำนวิดีทัศน์ 
          ๒. ประสำนงำนอื่น ๆ กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ นักเรียน 
๑. ว่ำท่ี ร.ต.หญิง กรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยเกษม เมำลิทอง              ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู    กรรมกำร 
 ๕. นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย   ครู    กรรมกำร 
 ๖. นำยภูวดล สำลี   ครู    กรรมกำร 
 ๗. นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร  ครู    กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู    กรรมกำร 
 ๙. นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสด์ิ  ครู    กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
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๑๑. นำงสำวน้ ำฝน เล้ียงช่ังทอง  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 ๑๒. นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย              ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 
    - รวบรวมเรื่องเล่ำนักเรียนแกนน ำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    - รวบรวมเล่มกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ ๔ ฐำน ๑๒ กิจกรรม แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 
    - รวบรวมกิจกรรม/โครงกำรท่ีนักเรียนมีส่วนรว่มกับหน่วยงำนอื่น 
    - รวบรวมไฟล์และภำพกิจกรรมส่งมอบให้งำนวิดีทัศน์ 
          ๒. ประสำนงำนอื่น ๆ กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา 
๑. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนงพงำ อิสสอำด ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล                 ครูช ำนำญกำร                          กรรมกำร 
๔. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี ครู กรรมกำร 
๕. นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง                  ครูผู้ช่วย                                 กรรมกำร 
๖. นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ ครูช ำนำญกำร                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 
    - จัดท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระภิกษุ ตัวแทนศิษย์เก่ำ ตัวแทนผู้ปกครอง และ 
                ตัวแทนผู้น ำชุมชน 
    - จัดท ำบทบรรยำยให้กับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระภิกษุ ตัวแทนศิษย์เก่ำ ตัวแทนผู้ปกครอง  
                และตัวแทนผู้น ำชุมชน เพื่อกล่ำวชมเชยและสนับสนุนโรงเรียนเกี่ยวกับกำรประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
    - รวบรวมไฟล์และภำพกิจกรรมส่งมอบให้งำนวิดีทัศน์ 
          ๒. ประสำนงำนอื่น ๆ กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำ 

คณะกรรมการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยเกษม เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
          ๓. นำยประสพชัย แน่ประโคน                 ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
          ๔. นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี   ครู     กรรมกำร 

๕. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
๖. นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
๗. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน ์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
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๘. นำยธรรมนญู ระวงัใน             ลูกจ้ำงช่ังครำว   กรรมกำร 
 ๙. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์                   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 
       - ข้อมูลอำคำร สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม ภำยในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อกำรท ำแหล่งเรียนรู้ ๔ ฐำน ๑๒ กิจกรรม 
       - รวบรวมแผน งบประมำณ/โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับอำคำร สถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 
       - รวบรวมกิจกรรม/โครงกำร ท่ีครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 
       - รวบรวมไฟล์และภำพกิจกรรมส่งมอบให้งำนวิดีทัศน์ 
          ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมิน  

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้และหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
 ๑. นำยปล้ืม ปรีชำ            ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสุกัลยำ เสือจ ำศิลป์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

๕. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่  ครู     กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู    กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ  ครู    กรรมกำร 

๙. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  ครู    กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวณัฐพร ภูวงษ์   ครู    กรรมกำร 
 ๑๑. นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์           ครู    กรรมกำร 
          ๑๒. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย           ครูผู้ช่วย                               กรรมกำร 
          ๑๓. นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

๑๔. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ    ครูผู้ช่วย             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 
    - รวบรวมกิจกรรม โครงกำร ท่ีนักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำย/ศึกษำดูงำน/ทัศนศึกษำ/จิตอำสำ  
    - จัดกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ ๔ ฐำน ๑๒ กิจกรรม 
    - แต่งต้ังวิทยำกรน ำเสนอแต่ละฐำนกำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    - รวบรวมไฟล์และภำพกิจกรรมส่งมอบให้งำนวิดีทัศน์ 
          ๒. ควบคุม ดูแล ประสำนงำน ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำในกำรด ำเนินกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ท้ัง ๔ ฐำน  
             ๑๒ กิจกรรม  
          ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมิน 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดท าฐานการเรียนรู้ MACE MODEL 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ M (Moral) ฐานคุณธรรมน าสุข 

กิจกรรมที่ ๑ สุภตะเยาวชนคนคุณธรรม 
 ๑. นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงจิดำภำ จูหว้ำ                           ครูช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
 ๔. นำยวันเฉลิม อุลิต   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กิจกรรมที่ ๒ รด.จิตอาสา คืนคุณค่าสู่สังคม 
๑. จ่ำสิบเอกธนพล   สูงกลำง  ครู             ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอัศวิน ศรีบัว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู    กรรมกำร 

 ๔. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กิจกรรมที่ ๓ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่            ครู    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงปำริชำติ ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยเสกสรรค์ สุขมำ            ครู             กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ A (Agricultural) ฐานพอเพียงก็เพยีงพอ 

กิจกรรมที่ ๔ ผักปลอดสารพิษพิชิตโรค 
 ๑. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล   ครู    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๔. นำยนัฐวุฒิ สำยันต์               ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กิจกรรมที่ ๕ ออร์แกนิกซิกเนเจอร์ 
 ๑. นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ  ครู    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวศิริวรรณ โอริส   ครู    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยฉัตรดำว ฉันทะ               ครู             กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กิจกรรมที่ ๖ ยอดอ่อนทานตะวันไมโครกรีน 
 ๑. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน ์ ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ           ครู    รองประธำนกรรมกำร 
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 ๓. นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวศิรินภำ มุลำนินท์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ C (Career) ฐานวิถีพอเพียงเลี้ยงชีพ 

กิจกรรมที่ ๗ น้ าพริกสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ 
 ๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวณัฐพร ภูวงษ์   ครู    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวอุมำพร ขำวแขก  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กิจกรรมที่ ๘ Racha ๑ Market  
 ๑. นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล  ครู    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี             ครู               กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กิจกรรมที่ ๙ ละมุนลงตัวบัวลอยฟักทอง 
 ๑. นำงสำวณัฐพร ภูวงษ์   ครู    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์           ครู    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงชุลีกร เพชรทองบุญ  ครู             กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวภริตำ โอชำรส            ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ E (Environment) ฐานเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่ 

กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 ๑. นำยเกษม เมำลิทอง             ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น             ครูผู้ช่วย                               รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ               ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวณัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด              ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กิจกรรมที่ ๑๑ Smart Bin 
 ๑. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงณัษฐพร ฮีมวำต์   ครูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง                 ครู    กรรมกำร 
 ๔. นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ  ครู    กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กิจกรรมที่ ๑๒ Worm’s Mini Homestay 
 ๑. นำยวีรวัฒน์ ลงผิว   ครูผู้ช่วย             ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยเทิดศักด์ิ เปำลิวัฒน์  ครู                      รองประธำนกรรมกำร 
          ๓. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี           ครูผู้ช่วย             กรรมกำร 
          ๔. นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
          ๑. จัดท ำ เอกสำร ข้อมูล หลักฐำน ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 
       - จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ 
       - จัดท ำแฟ้มเรื่องเล่ำครูแกนน ำประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ 
       - จัดท ำแฟ้มเรื่องเล่ำนักเรียนแกนน ำประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ 
       - จัดท ำแฟ้มค ำส่ังประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ 
       - จัดท ำส่ือกำรสอนและผลงำนท่ีได้จำกฐำนกำรเรียนรู้ 
       - จัดท ำเล่มประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ตำมฐำนกำรเรียนรู้ 
       - จัดท ำเอกสำรกำรถอดบทเรียนท่ีได้จำกฐำนกำรเรียนรู้ 
       - จัดเตรียมนักเรียนน ำเสนอประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ 
       - รวบรวมไฟล์และภำพกิจกรรมส่งมอบให้งำนวิดีทัศน์ 
       - เอกสำรส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องภำยในฐำนกำรเรียนรู ้
          ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมิน 

คณะกรรมการตามตัวชี้วัดด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพพ. 

๑. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสุกัลยำ เสือจ ำศิลป์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำร 

๔. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง              ครู                                       กรรมกำร 
๕. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ    ครูผู้ช่วย             กรรมกำร 

 ๖. นำงสำวพรนิภำ ศรีอรุณ   ครูธุรกำร   กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
          ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 
     - รวบรวมหนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
     - รวบรวมหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจพอเพียง 
     - สร้ำงเครือข่ำยออนไลน์เรื่องหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
      



-๙-

- รวบรวมกิจกรรมค่ำยเพื่อรับสถำนศึกษำอื่นมำดูงำนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- รวบรวมไฟล์และภำพกิจกรรมส่งมอบให้งำนวิดีทัศน์

 ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด และหรือหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
๑. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครูช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำววิชญำพร อุ่นมี      ครู กรรมกำร 
๔. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  ครู กรรมกำร  

 ๕. นำงสำวอุมำพร ขำวแขก ครู กรรมกำร 
๖. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำสำ       ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
๗. นำงจิตร์สมำ สมงำม   ครูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี 
 ๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 

- รวบรวมเกียรติบัตรวิทยำกร หนังสือเชิญกำรเข้ำร่วมกิจกรรม หนังสือแบบตอบรับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง

- รวบรวมหนังสือเชิญบุคคลภำยนอก กศน./วัด/ชุมชน
- แต่งต้ังวิทยำกรไปให้ควำมรู้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ
- จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนกำรจัดกิจกรรมโครงกำร
- รวบรวมไฟล์และภำพกิจกรรมส่งมอบให้งำนวิดีทัศน์

 ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมิน 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่
ทำงรำชกำร 

 ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๖  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (นำยประจวบโชค สร้อยสม) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 




