คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๓๓๓/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
..........................................................................
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา และ
นำความรู้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
นายวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน
ครู ชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการดำเนินงาน
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน
ครู ชำนาญการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครูผู้ช่วย
นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครู
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครูผู้ช่วย
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
นางสาวจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒

นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ วางแผนการดำเนินงาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครูผู้ช่วย
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
ครู
นางสาวภริตา โอชารส
ครูผู้ช่วย
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครูผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
๒. รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
๓. แจกเอกสารและสรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวอริยา กัณทะวงค์
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครูผู้ช่วย
รองประธานกรรมการ
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครู
กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
กรรมการ
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี
ครู
กรรมการ
นายสมพร อมรเวช
ครู
กรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผน จัดเตรียม บริการอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม แก่คณะผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. ประสานงานด้านสวัสดิการกับผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครูผู้ช่วย
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
นายธรรมนูญ ระวังใน
พนักงานช่วยการพยาบาล
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมยาและเครื่องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์
๒. ปฐมพยาบาลและดูแลผู้เข้าร่วมโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น
คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

๓

นายอรรคพล เรืองจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายจตุพล แสงอุทัย
ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ ๑. ดูแลความเรียบร้อยและจัดหารถยนต์ที่มีความปลอดภัย รถอยู่ในสภาพที่ดี
๒. ควบคุมการเดินทางให้มีความปลอดภัย
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
นายภูวดล สำลี
ครู
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู
หน้าที่ ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอน ดำเนินการพิธีเปิด-ปิด และกิจกรรมต่างๆ
๒. ประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการ
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู
หน้าที่ ๑. ติดต่อประสานงานสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน
๒. ติดต่อสถานที่พักและทำกิจกรรม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
ครู
นายสาธิต แสงปิยะ
ครู ชำนาญการ
นายธวัช วงษ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
หน้าที่ ประสานงานเรื่องแสง เสียง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นายชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์
ครู ชำนาญการ
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
หน้าที่ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์
ครู
กรรมการ
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง รายงานการใช้
งบประมาณ
๒. จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับสถานที่ศึกษาดูงาน

๔

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครู ชำนาญการ
ประธานกรรมการ
นางกันต์ฤทัย พึ่งสมศักดิ์
ครู ชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
กรรมการ
นายรณกร ไข่นาค
ครู
กรรมการ
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
ครู
กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวยุวดี สุภาเรือง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นายวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางนปภา ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง
ครูผู้ช่วย
กรรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาศึกษาดูงาน และการนันทนาการภาคกลางคืน
คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
หน้าที่ ๑. ประเมินผลการจัดการการศึกษาดูงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๒. สรุปการอบรมเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน ๓ เล่ม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

๕

กำหนดการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น.

- ลงทะเบียนหน้าป้อมยาม

๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น.

- เดินทางออกจากโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ถึงโรงเรียนบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

- ศึกษาดูงานโรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น.

- เดินทางออกจากโรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถึงจังหวัดจันทบุรี

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.

- เยี่ยมชมโบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู จังหวัดจันทบุรี

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

- เดินทางออกถึงที่พัก โรงแรมบ้านอิ่มสุข หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี

๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปงานการศึกษาดูงาน

18.30-19.00 น.

- พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. เป็นต้นไป

- รับประทานอาหารเย็น

หมายเหตุ การแต่งกายเสื้อเขียวโขมพัฒน์

๖

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
06.00-0๘.๐0 น.

- รับประทานอาหารเช้า

0๘.๐0-0๙.-๐0 น.

- เดินทางออกจากโรงแรมบ้านอิ่มสุข หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
ถึงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

0๙.๐0-1๑.๐0 น.

- ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

1๑.๐0-12.๓0 น.

- เยี่ยมชมโบสถ์คาทอลิกจันทบุรี (อาสนวิหารพระนางมีอาปฏิสนธินิรมล)
จังหวัดจันทบุรี

12.๓0-13.00 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

- เดินทางสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
อ่าวคุ้งกระเบน

14.00-16.00 น.

- เดินทางถึงที่พัก โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. เป็นต้นไป

- รับประทานอาหารเย็น

หมายเหตุ การแต่งกายสูทสีฟ้า

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน 2563
06.00-08.00 น.

- รับประทานอาหารเช้า

08.00-09.00 น.

- เดินทางสักการะ ไหว้พระขอพร วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

09.00-10.30 น.

- เดินทางสู่ จังหวัดชลบุรี

10.30-12.00 น.

- ศึกษาวัฒนธรรมที่เจ-พาร์ค ศรีราชา (J-Park Sriracha) จังหวัดชลบุรี

12.00-13.00 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.

- ไหว้สักการะพระราหู วัดอ่างศิลา และเยี่ยมชมสะพานปลาอ่างศิลา

๑๕.๐๐-18.00. น.

- ถึงโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ การแต่งกายตามอัธยาศัย

๗

กำหนดการ
มุทิตาจิต ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

18.30 น.

-ครูและบุคลากร พร้อมกันที่ระเบียงริมทะเล โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง

19.00 น.

-เชิญครูผู้เกษียณอายุราชการขึ้นเวที ลอดซุ้มไม้เรียว
(ครูทุกท่านร่วมร้องเพลงต้อนรับ)

19.10 น.

-พิธีแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ

19.30 น.

-ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก

20.20 น.

-ผู้อำนวยการ นายประสิทธิ์ พ่วงภักดี ตัวแทนคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าว
แสดงมุทิตาจิต

20.30 น.

-ผู้อำนวยการ นายประจวบโชค สร้อยสม กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่
ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

20.45 น.

-การแสดงจากคณะครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

22.00 น.

-พักผ่อนตามอัธยาศัย
***การแต่งกาย ธีมงานสีสันตะวันออก

****กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อประสานงาน 093-1414042 ครูสมรักษ์ แทนลาน

