
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ที่ ๗๙/๒๕๖๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว ๙ (Performance Appraisal : PA) 

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

 ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ได้กำหนดโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล          ครู ชำนาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

  

หน้าที ่ กำกับ ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับฝ่ายต่าง ๆ     
ในการปฏิบัติงาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์  
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
นายสาธิต  แสงปิยะ รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางสาวอริยา กันทะวงค์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางสาวจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 

 



๒ 
 

นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ วางแผนการดำเนินงาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์  คร ู   กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี  ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำใบลงทะเบียนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมรับการอบรมในสหวิทยา 
             เขตอุดมไทรวิลาดอินราชา 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
นายภูวดล  สำลี  ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
นายนัฐวุฒิ  สายันต ์  คร ู   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอน ดำเนินการพิธีเปิด-ปิด และกิจกรรมต่าง ๆ 
          ๒. ประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการ 
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
นายเกษม  เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  คร ู   กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั  คร ู   กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย  คร ู   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชรวารี  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดชุดรับแขก ๑ ชดุ โตะหนาขาวพรอมเกาอ้ีหน้าเวที สำหรับวิทยากร ๑ ชุด และโต๊ะหน้าขาวพร้อม       
   เก้าอ้ีสำหรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน ๒๐๐ ตัว 



๓ 
 

         ๒. จัดโตะหนาขาวพรอมเกาอ้ี สำหรับลงทะเบียนบนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ จำนวน ๒ ชุด 
         ๓. จัดตั้งโตะหมูบูชา พระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว             
             พรอมดอกไมธูปเทียน และประดับตกแตงเวทีใหสวยงาม 
         ๔. จัดเตรียมปลั๊กไฟไว้สำหรับต่อพ่วงกับโน้ตบุ๊กให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรม 
         ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายเสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน ครู    ประธานกรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชรี  บัวอาจ  คร ู   กรรมการ 
นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์  ครอัูตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
          ๒. จัดทำป้ายขึ้นหน้าจอบนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
     นางสาวอริยา  กัณทะวงค์   ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวนัฐพร ภูวงษ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นางสาวญดา แก้วพาณิชย์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่มตลอดการอบรม 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ ครู    ประธานกรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  ครู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
นายพิทยา  ขุนน้อย  ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  คร ูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม  
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๔ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น คร ู   ประธานกรรมการ 
นางวรรณวรางค์  ทะนงสุทธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์  คร ู   กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวปัทมา  กรีถาวร  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง รายงานการใช้ 
             งบประมาณ 
         ๒. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
นางจิตร์สมา  สมงาม  คร ูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง คร ู   รองประธานกรรมการ 
นายกันตภน  วาทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประเมินผลการจัดการอบรมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
          ๒. สรุปการอบรมเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน ๓ เล่ม 
          ๓. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม 
          ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 

                             (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 


