
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๒๙๖ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมินนักเรียนเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

...................................... 

     ด้วยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”    ได้เตรียมกำรขอรับกำรประเมิน

นักเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน  ซึ่งโรงเรียนต้องจัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินเพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

ประเมินสถำนศึกษำ   เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  

ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 นำยประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 

 นำยวิทิต   บัวประเสริฐ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

 นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำยเกษม   เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำยบัณฑิต   อรุณเสถียร   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำงสยุมพร   นำคจรูญ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์   แทนลำน  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

หน้ำที่  ๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำน  ติดตำม  กำรจัดท ำรำยงำน 

 ๒. ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 นำยวิทิต   บัวประเสริฐ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 นำยศักรินทร์   วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

 นำยเกษม   เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำงสยุมพร   นำคจรูญ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์   แทนลำน  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 นำงสำวสมำพร   สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  



คณะกรรมการจัดท ารายงานและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินนักเรียน 

ด้านที่ ๑  คุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียน 

 นำงกษิรำ   ละออ                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 

 นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช ำนำญกำร   รองประธำน 

 นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์  คร ู    กรรมกำร 

 นำงสำวจิระฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ู    กรรมกำร 

 นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล  คร ู    กรรมกำร 

 นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ด้านที่ ๒  กิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

 นำงสำวสมำพร   สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   ประธำน 

 ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์   แทนลำน  ครู ช ำนำญกำร   รองประธำน 

 นำยภูวดล   ส ำลี    คร ู    กรรมกำร 

นำงสำวอำทิตยำ   นำคกลั่น  คร ู    กรรมกำร 

 นำยสุทธิพงษ์   มูลอำษำ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 นำงสำวภริตำ   โอชำรส   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 นำงสำวกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

หน้ำที่ ๑. ศึกษำรำยละเอียด ข้อมูล  ในด้ำนที่รับผิดชอบ 

๒. จัดประชุม  ระดมควำมคิด  เพ่ือประเมินระดับคุณภำพตำมหัวข้อต่ำง ๆ และจัดท ำ 

    เอกสำรรำยงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด  พิมพ์ข้อมูล แล้วบันทึกลงในแผ่นซีดี  โดยใช้ 

    ตัวอักษร  SarabanPSK ๑๖ ส่งฝ่ำยรวบรวมเอกสำรภำยในวันที่ ๒๑  สิงหำคม  ๒๕๖๓ 

๓. จัดท ำค ำบรรยำยสรุปควำมแบบสั้นพร้อมภำพประกอบ ส่งให้ฝ่ำยจัดท ำ Presentation  

    ภำยในวันที่ ๒๓  สิงหำคม  ๒๕๖๓ 

๔. เก็บรวบรวมเอกสำร  หลักฐำน ร่องรอยกำรท ำงำน  พร้อมจัดวำงให้เรียบร้อย  สวยงำม    

ให้เป็นหมวดหมู่ตำมเกณฑ์กำรประเมิน  พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ที่นักเรียนจะน ำเสนอ   

ควำมสำมำรถพิเศษให้กับคณะกรรมกำรชม 

          ๕. ฝึกซ้อมนักเรียนในกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มเอกสาร 

นำงสำวสมำพร   สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 

นำงกษิรำ   ละออ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 

นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมกำร 



นำงสำวประดับภรณ์   กันหำจันทร์ คร ู    กรรมกำร 

นำงสำวกันต์ฤทัย   พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

และเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. รวบรวมเอกสำรจำกผู้รับผิดชอบด้ำนต่ำง ๆ 

๒. จัดท ำเอกสำรเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่อง สมบูรณ์ตำมเกณฑ์กำรประเมิน  พร้อมเข้ำเล่มสวยงำม  

    จ ำนวน  ๑๐ ชุด 

คณะกรรมการจัดท าวิดีทัศน์ 

นำยวิทิต   บัวประเสริฐ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

นำยชินวัจน์  คณัชธมวัจน์   ครู ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 

นำงชญำภำ   ค ำแหงฤทธิ์   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

นำงธนิดำ  สิลุจจยำนนท์   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์   คร ู    กรรมกำร 

นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   คร ู    กรรมกำร 

นำยพีระศิลป์   เอกฐิน   คร ู    กรรมกำร 

นำงสำวกัญญำ   อินทร์กอง  คร ู    กรรมกำร 

นำยภำณุพันธ์   จันทร์หอม  คร ู    กรรมกำร 

นำงสำวอำทิตยำ   นำคกลั่น  คร ู    กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 

หน้ำที่ ๑. รวบรวมค ำบรรยำย  และภำพประกอบ  จำกผู้รับผิดชอบด้ำนต่ำง  ๆ 

 ๒. ตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำบรรยำย  และเหมำะสมกับเวลำ 

 ๓. จัดท ำวีดีทัศน์น ำเสนอประวัติโรงเรียน  และสรุปผลงำนด้ำนต่ำง ๆ  

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย  ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและ 

รำชกำร 

  สั่ง  ณ  วันที่   ๑๔   สิงหำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

      (นำยประจวบโชค   สร้อยสม) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  

 

 

  

 


