คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๒๐๓/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
ปีการศึกษา ๒๕๖๕
---------------------------------ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดกิจกรรมศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามโครงการพัฒ นาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความเข้าใจการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมให้ ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย
ทางการศึกษา
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยการ
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อำนวยการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๒. ให้การสนับสนุนและดำเนินการกำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-๒คณะกรรมการดำเนินงาน
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ
นางนงพงา อิสสอาด
.ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วางแผน ดำเนินการ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. ควบคุม ดูแล กำกับติดตามและประสานงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ
๓. ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
ครู
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
นางนปภา ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำบัญชีรายชือ่ ผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน
๒. รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน
๓. สรุปจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นางนงพงา อิสสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครู
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู
นางนปภา ไต่เป็นสุข
ครู
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วางแผน จัดเตรียม บริการอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. ประสานงานด้านสวัสดิการกับผู้เกี่ยวข้อง

-๓คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นายอรรคพล เรืองจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายจตุพล แสงอุทัย
ลูกจ้างประจำ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดูแลความเรียบร้อยและจัดหารถยนต์ที่มีความปลอดภัย รถอยู่ในสภาพที่ดี
๒. ควบคุมการเดินทางให้มีความเรียบร้อย
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
รองประธานกรรมการ
นางสาวภริตา โอชารส
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ติดต่อประสานงานสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน
๒. จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับสถานที่ศึกษาดูงาน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นางสาวกัญญา อินทร์กอง
ครู
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ชว่ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
๒. ประชาสัมพันธ์ภาพการศึกษาดูงานลงในเว็บไซต์ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
นางพรรณี เกตุถาวร
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
นางสาวสมาพร สมสืบ

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
ครู
ครู ชำนาญการ
ครู
ครู ชำนาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง รายงานการใช้
งบประมาณ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๔คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
ครู
นางสาวภริตา โอชารส
ครู
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ประเมินผลการจัดการการศึกษาดูงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๒. สรุปการอบรมเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน ๓ เล่ม
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละและตั้งใจ
เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

กำหนดการ
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
สู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพุธที่ 2๒ มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
*******************************************************************
๐๖.30 - ๐๗.๐0 น. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงทะเบียน ณ หน้าป้อมยาม
๐๗.๐0 - ๐๙.๐0 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ไปโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๐๙.๐0 – 1๑.๐๐ น. ศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
- รับฟังการบรรยายพิเศษจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี
- ศึกษา “แนวทางการในการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS)” และสื่อการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๑๒.๐๐ – 1๓.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
1๓.00 – 1๖.๐0 น. เยี่ยมชมผลงานนักเรียนและการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
๑๖.๐๐ – 1๘.๐0 น. คณะครูเดินจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ถึงโรงเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกาย ชุดสูทโรงเรียน

รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าศึกษาดูงาน
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------------------1. นายประจวบโชค สร้อยสม
๒. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
๓. ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
๕ นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
6. นางนงพงา อิสสอาด
๗. นางสาวสมาพร สมสืบ
๘. นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
๙. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
๑๐. นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
๑๑. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
๑๒. นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
๑๓. นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
๑๔. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
๑๕. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
๑๖. นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
๑๗. นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
๑๘. นายพีระศิลป์ เอกฐิน
๑๙. นางสาวกัญญา อินทร์กอง
๒๐. นางสาวภริตา โอชารส
๒๑. นางนปภา ไต่เป็นสุข

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

