
 

 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
ท่ี  ๔๗๐ / ๒๕๖3 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 

    
         

                    ดวยศูนยพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกับ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ไดกำหนดการจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในวันอังคาร     
ท่ี  22  ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ  หองประชุมเพชรราชา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงาน และเสนอช่ือคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบท่ีใช
ในการทดสอบ Pre O – NET  ปการศึกษา 2563 และเพื่อใหการดำเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรยีบรอย  
จึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
          นายประจวบโชค  สรอยสม             ผูอำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
           นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท  รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 วาท่ี ร.ต.สมรักษ  แทนลาน  รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักด์ิ  รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 

นายวิทิต  บัวประเสริฐ                   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายเกษม   เมาลิทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทรสนอง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายศักรินทร   วงษแหยม   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ฺ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
   

    หนาท่ี   ๑.  วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  ใหคำปรึกษา  ชวยแกไขปญหา 
                    อุปสรรคใหกับฝายตางๆ ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
               ๒.  ติดตามการดำเนินงานของฝายตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                  ครู          ประธานกรรมการ 
นางพรรณี  เกตุถาวร                     ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ   
นายอัศวิน  ศรีบัว       คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ      คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางจิดาภา  จูหวา       คร ูชำนาญการ   กรรมการ 

/นายรณกร... 



นายรณกร  ไขนาค       คร ู    กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย               คร ู    กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                   คร ู    กรรมการ 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก                คร ู    กรรมการ 
นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์      คร ู    กรรมการ 
นายพิชานนท   เนาเพ็ชร   ครูผูชวย    กรรมการ 
นายอนุภัทร  เอี่ยมสุวรรณ  นักศึกษาฝกประสบการณฯ กรรมการ 
นายสมพร  อมรเวช       คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 

    หนาท่ี    ควบคุม  ดูแล  และติดตามการดำเนินงานในฝายท่ีรับผิดชอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย เปนท่ี 
               ปรึกษาและชวยแกปญหา  อุปสรรค  ในการดำเนินงานประสานงานกับฝายท่ีเกี่ยวของ 
 

คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 
          นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี      คร ู                         ประธานกรรมการ 

นางสาวอุมาพร  ขาวแขก      คร ู                รองประธานกรรมการ 
 นายสมพร  อมรเวช      คร ู                กรรมการและเลขานุการ 
 

    หนาท่ี   ๑.  จัดพิมพใบลงเวลาสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานฯ  จำนวน  ๑  ชุด 
        ๒.  รับลงทะเบียน เริ่มเวลา 12.30 น. ณ หองประชุมเพชรราชา และใหการตอนรับผูเขารวมประชุม 
 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ีและตกแตงเวที 
นายประสพชัย  แนประโคน  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ   
นายอัศวิน  ศรีบัว                         ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                  คร ู    กรรมการ 
นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี                 คร ู    กรรมการ 
นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์        คร ู    กรรมการ 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก                คร ู    กรรมการ 
นายสมพร  อมรเวช                      คร ู    กรรมการ 
นายพิชานน  เนาเพ็ชร                     ครูผูชวย    กรรมการ 
นายอนุภัทร  เอี่ยมสุวรรณ              นักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพฯ กรรมการ 

 นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                  ครู                                      กรรมการและเลขานุการ 

    หนาท่ี    ๑.  จัดสถานท่ี  ณ  หองประชุมเพชรราชา  เปนโถงกวาง  พรอมจัดเตรียม 
                     โตะหมูบูชา ๑  ชุด  ชุดเกาอี้รับแขก และเกาอี้  จำนวน  40  ตัว   
 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
นายพีระศิลป  เอกฐิน                     คร ู    ประธานกรรมการ 
นายภาณุพันธ   จันทรหอม               คร ู    รองประธานกรรมการ 
นายธวัช  วงศสุวัฒน                ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

   หนาท่ี    จัดเตรียมเครื่องเสียง  เครื่องฉายโปรเจคเตอร และวัสดุอื่น ๆ ใหพรอมในการดำเนินการ 
 

/คณะกรรมการ... 



คณะกรรมการฝายเอกสาร 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                คร ู    ประธานกรรมการ 
นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ          ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางจิดาภา  จูหวา                ครูชำนาญการ   กรรมการ 
นางพรรณี  เกตุถาวร                ครชูำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                 คร ู              กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย              คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

   หนาท่ี    ๑.  จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของ  คำกลาวรายงาน 
               ๒.  ประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรม 
 
 

คณะกรรมการฝายพิธีกร 
          นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                คร ู    ประธานกรรมการ 
          นางพรรณี  เกตุถาวร                ครชูำนาญการ             รองประธานกรรมการ 
 

    หนาท่ี    ๑.  กลาวคำตอนรับประธานเปดการอบรม และผูเขารวมประชุม   
                ๒.  กลาวใหคำแนะนำดานตาง ๆ แกผูเขารวมประชุม   
 

คณะกรรมการฝายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ            ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นางจิดาภา  จูหวา                ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

          นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                  คร ู    กรรมการ 
          นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                   คร ู    กรรมการ 
 นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์   คร ู    กรรมการ 
          นายอนุภัทร  เอี่ยมสุวรรณ                     นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ 
          นางสาวอุมาพร  ขาวแขก               คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

    หนาท่ี  จัดเตรียมและบริการ อาหารวาง  1  มื้อ  สำหรับผูเขารวมประชุม จำนวน 40 คน 
 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
         นายรณกร   ไขนาค                    ครู                                     ประธานกรรมการ 
         นายสมพร   อมรเวช              ครู                    รองประธานกรรมการ  
         นายพิชานน   เนาเพ็ชร                    ครผููชวย    กรรมการ  
         นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์               คร ู       กรรมการและเลขานุการ  

   หนาท่ี   บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน สงฝายสรุปผล 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 



คณะกรรมการฝายประเมินผล 
         นางสาวจุฑาทิพ    ดีละมาย  คร ู    ประธานกรรมการ 
         นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                    คร ู    รองประธานกรรมการ 
         นายพิชานน  เนาเพ็ชร                 ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ  

   หนาท่ี   ๑. ประเมินผลการเขารวมประชุม 
              2. รายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมท้ังรวบรวม สรุปเปนรูปเลมเสนอคณะกรรมการอำนวยการ 
 
             ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ 
   บังเกิดผลดีแกทางราชการ 
 
             ส่ัง  ณ  วันท่ี   21  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

     
 

           ( นายประจวบโชค  สรอยสม ) 
                ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

แนวทางการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

วันท่ี 22 ธันวาคม 2563  

ณ หองประชุมเพชรราชา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

***************************************************** 

เวลา   

12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30 – 13.50 น. เปดการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม ฯ 

   โดย ผอ.ประจวบโชค  สรอยสม  ประธานศูนยพัฒนาการเรียนรูฯ 

13.50 – 14.00 น. ช้ีแจงวัตถุประสงคการจัดประชุม โดย นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ เลขาศูนยฯ 

14.00 – 14.45 น. แบงกลุมประชุมและมอบหมายตามภารกิจ 

   ภารกิจ 1  แนวทางการจัดทำขอสอบ รูปแบบ และกำหนดวันสงขอสอบ 

   ภารกิจ 2  สงรายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ และกำหนดวันคัดเลือกขอสอบ 

   ภารกิจ 3  แนวทางการจัดทำชุดขอสอบและสงมอบใหแตละโรงเรียน 

14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารวาง 

15.00 – 16.00 น. แตละกลุมนำเสนอและสรุปผลการประชุม 

 
* หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


