
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที ่๑๐๕ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร  
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 

------------------------------------------ 
  ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ          
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ ในระหว่ำงวันที่ ๓ - ๔ เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมโคโค่วิว  
ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม   
  เพ่ือให้กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๖ ด ำ เนิน ไปด้ วยควำมเรี ยบร้อยและเกิดประสิทธิภำพอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตร ๒๗                          
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ และค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๑๓๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ ำนำจกำรอนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำร                      
จึงให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีรำยชื่อต่อไปนี้ไปรำชกำร ในวัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำว 
   ๑. นำยประจวบโชค    สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   ๒. นำงสำววนิดำ     กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร 
   ๓. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์    แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร 
   ๔. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อ ำนวยกำร 
   ๕. นำยสำธิต     แสงปิยะ  รองผู้อ ำนวยกำร 
   ๖. นำยศักรินทร์     วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๗. นำยเกษม      เมำลิทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๘. นำยศุภมงคล     อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๙. นำยปลื้ม      ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๐. นำงสุกัลยำ     เสือจ ำศิลป์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๑. นำยประสพชัย     แน่ประโคน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๒. นำงนงพงำ         อิสสอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๓. นำงจิตรีย์    รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๔. นำงกันต์ฤทัย     พันธุ์สวัสดิ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๕. นำงสำวอัจฉรำ    พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร 
   ๑๖. นำงสำวสมำพร    สมสืบ   ครูช ำนำญกำร 
   ๑๗. นำงสำวชญำภำ    ลีวรรณ   ครูช ำนำญกำร 
   ๑๘. นำงจติรส์มำ            สมงำม    ครูช ำนำญกำร 
   ๑๙. นำยภูวดล      ส ำลี                 ครชู ำนำญกำร 
   ๒๐. นำงสำวอริยำ     กันทะวงศ ์  ครชู ำนำญกำร 
   ๒๑. นำยรัชชุพงษ์     แก้วจันทร์  ครชู ำนำญกำร 
   ๒๒. นำงสำวปัทมำ   กรีถำวร  คร ู
   ๒๓. นำยเสกสรร    สุขมำ   คร ู
   ๒๔. นำงสำวประดับภรณ์   กัณหำจันทร์    คร ู
   ๒๕. นำงสำวนัฐพร     ภูวงษ ์   คร ู



   ๒๖. นำงสำวพิมพ์สุภำ    ทรัพย์อยู ่  คร ู
   ๒๗. นำงสำวสกุลทิพย์    ชูพงษ ์   คร ู
   ๒๘. นำงสำวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย  คร ู
   ๒๙. นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด  คร ู
   ๓๐. นำยศิวกร      กรึงไกร   คร ู
   ๓๑. นำงสำวกิตติกำ    โชคสัมฤทธิ์  คร ู
   ๓๒. นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล   คร ู
   ๓๓. นำงสำวภริตำ     โอชำรส  คร ู
   ๓๔. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู  
   ๓๕. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  คร ู
   ๓๖. นำงสำวจุฑำมำศ  จันทร์มณ ี  คร ู
   ๓๗. นำยสุทธิพงษ์     มูลอำษำ  คร ู
      ๓๘. นำงสำววิจิตรำ         อ่อนสกุล              คร ู
   ๓๙. นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย  ครูผู้ช่วย 
   ๔๐. นำยพิทยำ    ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย 
   ๔๑. นำยจตุรพล     แสงอุทัย  พนักงำนขับรถยนต์ 
   ๔๒. นำยอรรคพล     เรืองจันทร์   พนักงำนขับรถยนต์ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือให้บังเกิดผลดี         
ต่อโรงเรียนและทำงรำชกำร 
 

      สั่ง  ณ  วันที่ ๑๐  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 ออกเดินทำงจำกโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  - เดินทำงถึงโรงแรมโคโค่วิว ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 
 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - พิธีเปิดกำรอบรม โดยนำยประจวบโชค  สร้อยสม  

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
- ชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (แผนกลยุทธ์) ปีกำรศึกษำ   
   ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ 
- วิทยำกรบรรยำย เรื่อง กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (แผนกลยุทธ์)  
  กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม (จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค) 

 ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง   
 ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - แบ่งกลุ่มระดมควำมคิดเห็น เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม และทบทวน 

ประเด็นกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์  
  ของโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

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

  “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น. - สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. - พักรับประทำนอำหำรเย็น 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. - ปฏิบัติกำรเขียนโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 
๒๑.๐๐ น.  - พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 

วันอังคำรที่  ๔  เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - แบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรเขียนโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ โดยยึดนโยบำย 
        และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น - รับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - น ำเสนอโครงกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - สรุปภำพรวมโครงกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  
 ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
          ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น - มอบเกียรติบัตรผู้เข้ำรับกำรอบรม ประธำนปิดกำรอบรม  เดินทำงกลับ 
 ๑๘.๐๐ น.  - เดินทำงกลับถึงโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” โดยสวัสดิภำพ 
 

หมำยเหตุ   ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
   กำรแต่งกำย  วันจันทร์ที่  ๓  เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖   สวมชุดสูทโรงเรียน 
    วันอังคำรที่  ๔  เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๖   สวมชุดสุภำพ 


