
                                                           
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

ที่  ๗๓ /๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

----------------------------------------- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนด
ปฏิทินการออกนิเทศโรงเรียนของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” ประธานสหวิทยาเขต ๓ ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานการประเมิน เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการ  

 

   ดังนั้น เพ่ือให้การรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 

1.  นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2.  ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
3.  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
4.  ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
5  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
6. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
8. นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
9. นายศุภมงคล  อินสนอง  คร ูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
10. นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
11. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล         ครู ชำนาญการ             กรรมการ 

หน้าที่   
๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ในการดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
๒. สนับสนุน กำกับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ว่าที่ ร.ต. สมรักษ์  แทนลาน      รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์        รองผู้อำนวยการ    กรรมการ 
๓. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
๓. ว่าที ่ร.ต. หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์      รองผู้อำนวยการ    กรรมการ 
๔. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ        คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
๕. นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์        ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   
๑. จัดประชุม วางแผน กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน การจัดทำวิดีทัศน์ และการจัดเตรียม

เอกสารในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ควบคุมดแูลการทำงาน ให้เป็นไปตามกำหนดการประเมิน 

 

คณะกรรมการจัดทำรายงานและจัดเตรียมเอกสาร  
 

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
๑. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์        รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางปาริชาติ  ยมวรรณ  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางสาวสมาพร  สมสืบ  คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
๖. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
๗. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
๘. นางกันต์ฤทัย พ่ึงสมศักดิ์  คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
๙. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ  คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวพิชามญชุ์  กุศล  คร ู   กรรมการ 
๑๑. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมการ 
๑๒. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู   กรรมการ 
๑๓. นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๔. นายปลื้ม  ปรีชา   คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

                                  
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

๑. ว่าที ่ร.ต. หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์      รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
๒. นายวันเฉลิม  อุลิต   คร ู   รองประธานกรรมการ 
๓. นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

          ๕. นางสาวพรทิพย์  อุดร   คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู   กรรมการ 
๘. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู    กรรมการ 
๙. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู   กรรมการ 
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๑๐. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู   กรรมการ 

๑๑. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑. ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางจิตร์สมา  สมงาม   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู   กรรมการ 
๕. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการ 
๖. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวสัดิ์  คร ู   กรรมการ 
๗. นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์   คร ู   กรรมการ 
๘. นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๙. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ในองค์ประกอบที่รับผิดชอบ 
๒. จัดประชุม ระดมความคิด เพื่อประเมินระดับคุณภาพตามหัวข้อต่าง ๆ และจัดทำเอกสารรายงาน 

พิมพ์ข้อมูล แล้วบันทึกลงในแผ่นซีดี โดยใช้ตัวอักษร SarabanPSK ๑๖ ส่งฝ่ายรวบรวมเอกสาร 
๓. จัดทำคำบรรยายสรุปแบบสั้นพร้อมภาพประกอบ ส่งให้ฝ่ายจัดทำ presentation  
๔. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการทำงาน พร้อมจัดวางให้เรียบร้อย สวยงามเป็น

หมวดหมู่ตามเกณฑ์การประเมิน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มเอกสาร 
 ๑. นางสาวสุกัลยา  เสือจำศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู   กรรมการ 
 ๗. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. รวบรวมเอกสารจากผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ 
๒. จัดทำเอกสารเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่อง สมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน พร้อมเข้าเล่มสวยงาม 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและนำเสนอวิดีทัศน์ 
 ๑. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  คร ูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  คร ู   กรรมการ 
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๕. นายนัฐวุฒิ  สายันต ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๕. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๔. นายภาณพัุนธ์  จันทร์หอม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. รวบรวมคำบรรยาย และภาพประกอบ จากผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของคำบรรยาย และเหมาะสมกับเวลา 
๓. จัดทำวิดีทัศน์นำเสนอผลงานองค์ประกอบต่าง ๆ 

 
ทัง้นี้ ให้ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสียสละ และ 

บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

         สั่ง   ณ    วันที่   ๒๘    กุมภาพันธ์   พ.ศ. 256๕ 
 

 
 
       
                 (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


