
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๑๓๗/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร 

------------------------------------------------------ 

ด้วย สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ก ำหนดกำรกำรศึกษำ        
ดูงำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ห้องเรียนกลับด้ำน โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ                   
สังกัดกรุงเทพมหำนคร ในวันจันทร์ ท่ี ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม        ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
๒. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์    รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
๓. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
๔. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน        รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๕. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๖. นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๗. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม         ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๘. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๙. นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ช านาญการ       กรรมการ 
๑๐. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๑๑. นายเกษม เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

 

หน้าท่ี   ก ากับ ดูแล  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ านวยการ     รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยประสพชัย แน่ประโคน   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 



-๒- 
๖. นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
๗. นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๘. นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๙. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๑๐. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
๑๑. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  ครู    กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  ครู   กรรมกำร 
๑๕. นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู   กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ  ครู    กรรมกำร 
๑๘. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อ ำนวยกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๙. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ก ำหนดแนวท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

     อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

๑. นำยประสพชัย แน่ประโคน   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์    ครู    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    กรรมกำร  
๔. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    กรรมกำร 
๕. นำยวีรวัฒน์ ลงผิว   ครู    กรรมกำร 
๖. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ   ครู    กรรมกำร 
๗. นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ   ครู    กรรมกำร 
๘. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์   ครู    กรรมกำร 
๙. นำยณัฐวุฒิ สำยันต์    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๒. ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๓. นำยพรพิชิต พรรณบัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 



-๓- 
๑๕. นำยกันตภณ วำทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๑๙. นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๒๐. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร 
๒๑. ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำร  
๒๒. นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมสถำนท่ี ประดับตกแต่ง บริเวณโรงเรียนให้พร้อมรับคณะศึกษำดูงำน  
๒. จัดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ ใช้เป็นสถำนท่ีรับกำรศึกษำดูงำนให้สวยงำม เป็นระเบียบ 

     เรียบร้อย ดังนี้  

➢ ท ำควำมสะอำด ประดับตกแต่งให้สวยงำม 

➢ จัดโต๊ะรับลงทะเบียน จ ำนวน ๒ ชุด   

➢ จัดโต๊ะแสดงเกียรติประวัติและเกียรติยศของโรงเรียน ๑ โต๊ะ  

➢ จัดโต๊ะคณะศึกษำดูงำน  

➢ จัดประดับ ตกแต่งเวทีให้สวยงำม  

➢ จัดโต๊ะส ำหรับวำงอำหำรว่ำง น้ ำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ๑ ชุด  

➢ จัดเตรียมโต๊ะส ำหรับคณะศึกษำดูงำน จ ำนวน ๕๔ โต๊ะ เก้ำอี้ ๑๑๔ ตัว  
      คลุมผ้ำตกแต่งให้สวยงำม 

➢ ประกอบ backdrop แสดงผลงำนรำงวัลสถำนศึกษำพระรำชทำน ๕ ด้ำน  

➢ ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องน้ ำให้สะอำด สวยงำม และมีผู้ดูแลตลอดงำน 

➢ จัดท ำป้ำยรับคณะศึกษำดูงำน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของโรงเรียน  

๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 
ยินดีต้อนรับ 

คณะผู้บริหำรสถำนศึกษำจำก ส ำนักงำนกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร  

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร 

ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ห้องเรียนกลับด้ำน  

วันท่ี ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 

๑. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล   ครู ช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย   ครู ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์   ครู    กรรมกำร  

๔. นำงสำวศิรินภำ มุลำลินท์   ครู    กรรมกำร 

๕. นำงสำวพัชญมนฑ์ ทิพย์สงค์   ครู    กรรมกำร  

๖. นำงสำวพิชำมญุ์ กุศล    ครู    กรรมกำร 

๗. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย   ครู    กรรมกำร 

๘. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

๙. นำงสำวนปภำ ไต่เป็นสุข   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน และให้ค ำแนะน ำข้อมูลกับผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
๒. จัดเตรียมของท่ีระลึกส ำหรับมอบตัวแทน  
๓. ดูแล อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือคณะศึกษำดูงำน 
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการเตรียมข้อมูลและเอกสาร 

๑. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยปล้ืม ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุรีย์ ทนคง    ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๖. นำงพรรณี  เกตุถำวร    ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๗. นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๘. นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๙. นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี   ครู    กรรมกำร 
๑๑. นำยชยกร อมรเวช    ครู   กรรมกำร 
๑๒. นำยเสกสรรค์ สุขมำ    ครู    กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่   ครู    กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง   ครู    กรรมกำร 
๑๕. นำยวันเฉลิม อุลิต    ครู   กรรมกำร 
๑๖. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    กรรมกำร 
๑๗. นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู    กรรมกำร 
๑๘. นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์   ครู   กรรมกำร 
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๑๙. นำงสำวภริตำ โอชำรส   ครู    กรรมกำร 
๒๐. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์   ครู    กรรมกำร 
๒๑. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์    ครู    กรรมกำร 
๒๒. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์   ครู   กรรมกำร 
๒๓. นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล   ครู    กรรมกำร 
๒๔. นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง   ครู    กรรมกำร 
๒๕. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู   กรรมกำร 
๒๖. นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน  ครู   กรรมกำร 
๒๗. นำงนปภำ ไต่เป็นสุข   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๒๘. นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๒๙. นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. รวบรวมข้อมูล กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้ำน/แพลตฟอร์ม Racha1-online 
     ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำและน ำเสนอวีดีทัศน์ 
 ๒. จัดท ำสคริปต์ เพื่อน ำเสนอผลงำนแต่ละด้ำน ได้แก่ 

 ➢ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

  ➢ ด้ำนคุณภำพครู 

  ➢ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  ➢ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้ำน/แพลตฟอร์ม Racha 1 - online 

  ➢ ผลงำนดีเด่น 
๓. ตรวจสอบกำร จัดวำงเอกสำรให้สวยงำม 
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์  

๑. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน    ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู   กรรมกำร  
๓. นำงสำวเมธำวี จันทร์ประภำ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำยพิทยำ ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕. นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร  
๖. นำงสำวพัชรี บัวอำจ    ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมระบบแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
 ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  

๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
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คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน   ครู    กรรมกำร 
๓. นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวตลอดกำรศึกษำดูงำน  
๒. ประชำสัมพันธ์ภำพกำรศึกษำดูงำนลงในเว็บไซต์ช่องทำงส่ือสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าและน าเสนอวีดิทัศน ์

๑. นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ   ครู ช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรพย์  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน    ครู    กรรมกำร  
๔. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง   ครู    กรรมกำร  
๖. นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน   ครู    กรรมกำร 
๗. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
๘. นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๙. นำยนัฐวุฒิ สำยันต์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๐. นำยพิทยำ ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๑. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดท ำวีดิทัศน์ น ำเสนอประวัติโรงเรียนและสรปุผลงำนท้ัง ๔ ด้ำน  
 ๒. จัดเตรียม VTR แนะน ำโรงเรียน และเรียบเรียงสคริปต์/VTR น ำเสนอผลงำนปีกำรศึกษำ  
     ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

๓. ควบคุม ก ำกับดูแล กำรน ำเสนอวีดิทัศน์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์   ครู ช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยภูวดล ส ำลี    ครู    รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยนัฐวุฒิ สำยันต์    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำยปล้ืม ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดล ำดับข้ันตอนพิธีกำรในกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน และด ำเนินกำรอื่น ๆ บนเวที  
๒. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรด ำเนินกำรบนเวที  
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๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงศักยภาพนักเรียน 

๑. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสุดำพร ยิ้มสิน    ครู ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๖. นำงสำววิชญำพร อุ่นมี   ครู    กรรมกำร 
๗. นำงสำวภริตำ โอชำรส   ครู    กรรมกำร 
๘. นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ฝึกซ้อมและแสดงนำฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสำกล และภำษำต่ำงประเทศของนักเรียน ดังนี ้ 

  ➢ กำรแสดงต้อนรับ ชุด “วนำลีภิรมย์” 
    กำรบรรเลงดนตรีไทย 

       กำรแสดงนำฏศิลป์ ชุด “ระบ ำรำชำวดี” 
       กำรแสดงวงขลุ่ยทิพย์ 
       กำรแสดง ชุด “Multicultural of Racha1”          

      กำรแสดงวงดนตรีร่วมสมัย  
๒. จัดเตรียมเครื่องแต่งกำยนักแสดง และท ำวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง  
๓. ควบคุม ล ำดับข้ันตอนกำรแสดง  
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายจัดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  ครู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่   ครู   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕. นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๖. นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ   ครู   กรรมกำร 
๗. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์    ครู   กรรมกำร 
๘. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์   ครู   กรรมกำร 
๙. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   ครู   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวญดำ แก้วพำนิชย์   ครู   กรรมกำร 
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๑๑. นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด  ครู   กรรมกำร 
๑๒.  นำยวีรวัฒน์ ลงผิว   ครู   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี ๑. จัดกิจกรรมภำยในฐำนกำรเรียน ตำมหัวข้อท่ีก ำหนด  
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ประจ ำฐำนกำรเรียนรู ้ 
- เรื่องเล่ำครูแกนน ำประจ ำฐำนกำรเรียนรู้  
- เรื่องเล่ำนักเรียนแกนน ำประจ ำฐำนกำรเรียนรู ้ 
- ส่ือกำรสอนและผลงำนท่ีได้จำกฐำนกำรเรียนรู้  
- ใบงำนกิจกรรมกำรถอดบทเรียนภำยในฐำนกำรเรียนรู ้ 
- จัดเตรียมนักเรียนน ำเสนอประจ ำฐำนกำรเรียนรู ้ 
- ภำพกิจกรรมประจ ำฐำนกำรเรียนรู ้ 
- เอกสำรส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องภำยในฐำนกำรเรียนรู ้ 

๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย   ครู   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงพรรณี เกตุถำวร    ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร  
๔. นำงสำวยุวดี สุภำเรือง   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑.จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินในวันศึกษำดูงำน  
๒.จัดเก็บเอกสำรด้ำนกำรเงิน หรือหลักฐำนต่ำง ๆ ด้ำนกำรเงิน และรำยงำนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร  
๓.ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

๑. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์   ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวศิริวรรณ โอริส   ครู    กรรมกำร  
๓. นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ   ครู    กรรมกำร 
๔. นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร   ครู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวญดำ แก้วพำนิชย์   ครู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ   ครู    กรรมกำร 
๗. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   ครู    กรรมกำร 
๘. นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
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๙. นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๓.นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๔.นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๑๕.นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๑๖.นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์    ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำง เครื่องด่ืม อำหำรกลำงวัน ให้พอเพียงคณะศึกษำดูงำน  
๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นำยอัศวิน ศรีบัว    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์   ครู    กรรมกำร  
๓. นำยวีนัส เกิดแก่น    ยำม    กรรมกำร  
๔. นำยปรีชำ อยู่คง    ยำม    กรรมกำร  
๕. นำยพรพิชิต พรรณบัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕. นักศึกษำวิชำทหำร       กรรมกำร  
๖. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดสถำนท่ีจอดรถให้กับคณะกรรมกำรและผู้มำร่วมกำรศึกษำดูงำน บริเวณด้ำนหน้ำหอประชุมเฉลิม 
      พระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  

๒. ประชำสัมพันธ์สถำนท่ีจอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้ำอำคำร ๔ สนำมปูนด้ำนทิศเหนือของ 
     โรงเรียน และโรงจอดรถด้ำนเหนือติดรั้วโรงเรียน  

๓. จัดนักศึกษำวิชำทหำรจ ำนวน ๕ นำย เป็นจรำจรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในวันศึกษำดูงำน  
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๑. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร   ครู    กรรมกำร  
๔. นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์   ครู    กรรมกำร  
๕. นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
๖. นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
๗. ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
๘. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 



-๑๐- 

๙. นำยธรรมนญู ระวงัใน    ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ด ำเนินกำรติดต้ังเครื่องคัดกรองบริเวณหน้ำห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
๒. ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองคณะศึกษำดูงำน ครู และผู้ร่วมงำนทุกคน มีบุคคลท่ีมีควำมเส่ียง หรือ  
    มีอำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรโรคโควิด ๑๙ ให้ประสำนกับโรงพยำบำลบำงปะอินทันที  
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย   ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวอุมำพร ขำวแขก   ครู    กรรมกำร  
๓. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมแบบประเมิน ด ำเนินกำรประเมินผล สรุปจัดท ำรำยงำน  
๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 ท้ังนี้   ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเสียสละและรับผิดชอบเพื่อให้บังเกิด 
ผลดีต่อรำชกำร 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
 
 

    (นายประจวบโชค สร้อยสม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
      

ก าหนดการการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนกลับด้าน 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

วันจันทร์ ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

เวลา รายการ/กิจกรรม เวลา (นาท)ี 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. -  กำรแสดงต้อนรับ ชุด “วนำลีภิรมย์” 

   (รับประทำนอำหำรว่ำงช่วงท่ี ๑) 
๑๐ 

๑๐.๑๐ - ๑๑.๐๕ น. -  นำยณัฐภณ ดวงท้ำวเศษ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กล่ำวต้อนรับ  
-  แนะน ำกลุ่มคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
- เรียนเชิญประธำนโครงกำรฝึกอบรม ฯ กล่ำวถึงวัตถุประสงค์กำรศึกษำดูงำน  
-  นักเรียนบรรยำยประวัติโรงเรียน 
-  น ำเสนอสรุปผลงำนของโรงเรียน 
       ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
       ด้ำนคุณภำพครู 
       ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
       ผลงำนดีเด่น 
- นำยประจวบโชค สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน  
 “รำชำนุเครำะห์ ๑”  แลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

๕๕ 

๑๑.๐๕ - ๑๑.๔๐ น. -  น ำเสนอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้ำน/แพลตฟอร์ม 
Racha1-online 

๓๕ 

๑๑.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. -  กำรซักถำม – ตอบ  (ประเด็นท่ีสงสัย) ๒๐ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. -  รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
     กำรบรรเลงดนตรีไทย 
     กำรแสดงนำฏศิลป์ ชุด “ระบ ำรำชำวดี” 
     กำรแสดงวงขลุ่ยทิพย์ 
     กำรแสดง ชุด “Multicultural of Racha1”          
     กำรแสดงวงดนตรีร่วมสมัย  

๖๐ 

 
 
 
 



เวลา รายการ/กิจกรรม เวลา (นาท)ี 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. -  เย่ียมชมศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ๖๐  

๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป - รับประทำนอำหำรว่ำงช่วงท่ี ๒ 
- มอบของท่ีระลึก 

 

 
 

  หมำยเหตุ   - ก ำหนดกำรน้ีอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

      - กำรแต่งกำย เสื้อกีฬำใหม่  กำงเกง/กระโปรงสภุำพ 
 

 


