
                                                                         
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

                                                          ที่   ๙๐/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ครั้งที่ ๑ 

---------------------------------- 
  ตำมที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร ได้ก ำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้ำน              
กำรเรียน ครั้งที่ ๑ ขึ้น ในวันอำทิตย์ที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม            
เพชรรำชำ  โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” เพ่ือแก้ไขปัญหำนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้ำนกำรเรียน 
ส่งผลต่อกำรติด ๐, ร, มส และ มผ ร่วมกับผู้ปกครองและครูผู้สอนประจ ำรำยวิชำ ในภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓ 

          

  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖                
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยปลื้ม ปรีชำ 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
 

หน้ำที่   ๑.  ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
           ๒.   ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 
 
 
 



-๒- 
 

                                        คณะกรรมการด าเนินงาน                
  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์                 รองผู้อ ำนวยกำร 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ                         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยประสพชัย  แน่ประโคน                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร                     ครู  
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์                      คร ู
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                      คร ู
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                          คร ู
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น               ครูผู้ช่วย 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม         
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                            คร ู 

         ประธำนกรรมกำร 
         รองประธำนกรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร   
         กรรมกำร        
         กรรมกำร 
         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

 

หน้ำที่   ๑.  วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพ่ือชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป   
               ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
          ๒.  ควบคุม ดูแล ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
          ๓.  ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  

 
 
 

 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่
     นำยประสพชัย  แน่ประโคน                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ               ประธำนกรรมกำร 
              นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี              คร ู                                    รองประธำนกรรมกำร 
      นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี                        ครู                                     กรรมกำร 
            นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                     ครูอัตรำจ้ำง                          กรรมกำร 
            นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง                    ครูอัตรำจ้ำง              กรรมกำร 
            นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์                       ครูอัตรำจ้ำง                           กรรมกำร 
            นำยธรรมนูญ  ระวังใน                        ครูอัตรำจ้ำง                            กรรมกำร 
            ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว               กรรมกำร 
            นำยรชัชุพงษ์  แก้วจันทร์                      คร ู                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

หน้ำที่   ๑. จัดชุดรับแขก ๑ ชุด  เก้ำอ้ีส ำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และครู  จ ำนวน ๑๐๐ ตัว 
          ๒. จัดโต๊ะส ำหรับรำยงำนตัว จ ำนวน ๖ ตัว  

          ๓. จัดโต๊ะอำหำรว่ำง จ ำนวน ๒ โต๊ะ 

                
 
 
 
 



-๓- 

คณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล 
              นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                         ครู                               ประธำนกรรมกำร 
              นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร                      ครู                              รองประธำนกรรมกำร 
              นำยภูวดล  ส ำลี                                ครู                              กรรมกำร 
              นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์                     ครู                              กรรมกำร 
              นำงสำวภริตำ  โอชำรส                        ครูผู้ช่วย                        กรรมกำร 
              นำงสำวน้ ำฝน  เลีย้งชั่งทอง                  ครูอัตรำจ้ำง                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่   ๑.  จัดเตรียมเอกสำรกำรลงทะเบียน  รำยชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้ำนกำรเรียน ส่งผลต่อกำรติด   
               ๐, ร, มส และ มผ  แยกเป็นระดับชั้นและรำยวิชำ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครูผู้สอน 
               ในรำยวิชำต่ำงๆ 
          ๒.  ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย   
 

คณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม                                          ประธำนกรรมกำร 
     คณะกรรมกำรงำนวัดผลและประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม    กรรมกำร 

              ครูประจ ำวิชำของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้ำนกำรเรียน             กรรมกำร 
 

หน้ำที่   ๑.  ดูแลและประสำนงำน ผู้ปกครอง ครู นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้ำนกำรเรียน ส่งผลต่อกำรติด ๐, ร,  
               มส และ มผ ในรำยวิชำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้               
          ๒.  ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย   
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
     นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                     ครู                              ประธำนกรรมกำร 
               นำงสำวนัฐพร ภวูงษ์                          ครู                              รองประธำนกรรมกำร  
               นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์                   คร ู                           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   จัดเตรียมน้ ำดื่มและถำดส ำหรับบริกำรน้ ำให้เพียงพอส ำหรับผู้ปกครอง           

 

                                                คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
              นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                         ครู                               ประธำนกรรมกำร 
              นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม                        ครู                              รองประธำนกรรมกำร 
              นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                  ครู                              กรรมกำร 
              นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น                  ครู                              กรรมกำร 
              นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์                     ครูจำ้งสอน                    กรรมกำร 
              นำยธวัช  วงศ์สุวฒัน์                           ครผูู้ช่วย                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



-๔- 

หน้ำที่   ๑.  จัดเตรียมเครื่องเสียง ดูแลควบคุมโสตทัศนศึกษำตลอดกิจกรรม 
          ๒.  ท ำป้ำยข้อความ “การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ครั้งที่ ๑” 
              ฉำยบนจอโปรเจกเตอร์ 
 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
     นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น                ครผูู้ช่วย                       ประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร                   ครู                     รองประธำนกรรมกำร 
              นำยธรรมนูญ  ระวังใน                        ครูอัตรำจ้ำง                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               

หน้ำที่   คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูและบุคลำกรฯ ที่เข้ำร่วม            
          ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ครั้งที่ ๑ ให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกัน 
          และควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน 
          “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
     นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์                       ครู                              ประธำนกรรมกำร 
              นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                         ครู                      รองประธำนกรรมกำร 
              นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                      ครู                              กรรมกำร 
              นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                      ครูผู้ช่วย                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่   บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่ำงๆ ตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 
 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
     นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร                   ครู                              ประธำนกรรมกำร   
              นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์         คร ู                             รองประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง                   ครอัูตรำจ้ำง                    กรรมกำร 
              นำงสำวภริตำ  โอชำรส                 ครูผู้ช่วย                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. จัดท ำแบบสอบถำม/ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
          ๒. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนจำกทุกฝ่ำย 
          ๓. ประเมิน สรุป รำยงำนผลเป็นรูปเล่ม จ ำนวน  ๓ เล่ม น ำเสนอผู้บริหำร 

              ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฎิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เสียสละและตั้งใจ 
เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

             สั่ง   ณ   วันที่  ๑๖  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                                                                                                                                            
                                                                    (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 


