
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๑๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๒ ดาว  
รุ�นท่ี ๓  ป,การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ด�วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ จะดําเนินกิจกรรมโรงเรียนดีต�องมีท่ียืน     
(การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว) รุ.นท่ี ๓ โดยมีวัตถุประสงค0เพ่ือให�โรงเรียนท่ีผ.านการ
ประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๑ ดาว ได�ต.อยอดและขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรม          
ท่ีหลากหลาย และการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต�องมีท่ียืน เป7นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีเป8าหมายเพ่ือยกระดับคุณธรรม  
จริยธรรมต.อยอดให�นักเรียน ครู ผู�บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให�มีจิตสํานึกท่ีดี ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงาม สอดคล�องกับคุณธรรมอัตลักษณ0ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ         

ในการนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ จะดําเนินการประเมินเพ่ือยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว รุ.นท่ี ๓ โรงเรียนบ�านบางจาก วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  เพ่ือให�การ
ประเมินดังกล.าวเป7นไปตามวัตถุปประสงค0จึงแต.งต้ังคณะกรรมการรับการประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรมระดับ ๒ ดาว รุ.นท่ี ๓ ป>การศึกษา ๒๕๖๓ ดังต.อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร0   ผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ0 ภู.กรุด  รองผู�อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นายรุจน0  เล.าฮะ   หัวหน�ากลุ.มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน�ากลุ.มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

๑.๕ นางจุฬารัตน0  เฟCDองฟู    หัวหน�ากลุ.มบริหารงานบุคคล กรรมการ  
  ๑.๖ นายอัมพร  นันนวล   หัวหน�ากลุ.มบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ วางแผน กําหนดนโยบาย แก�ปEญหา และให�คําปรึกษาแก.คณะกรรมดําเนินงาน 
 
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ0  ภู.กรุด  รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน0  เล.าฮะ   ครูชํานาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางจุฬารัตน0  เฟCDองฟู    ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
๒.๔ นางสุภาพ  อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๕ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  ครูชํานาญการ   กรรมการ  
๒.๖ นางปHยภร  โพธิ์งาม   ครูชํานาญการ   กรรมการ 

 



๒.๗ นางสาวประภาพร  จําเริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางพวงพยอม  รุจิโภชน0  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นายฐานันดร  โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นายอัมพร  นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ๑. ดําเนินโรงเรียนการส.งเสริมโรงเรียนคุณธรรมให�สําเร็จลุล.วงตามวัตถุประสงค0 
  ๒. ประสานงาน ควบคุม ดูแล ในการดําเนินงานเป7นไปด�วยความเรียบร�อย 
  ๓. รวบรวมเก็บเอกสารการดําเนินโครงการเพ่ือรับการประเมิน  

 
๓. คณะกรรมการรายงานการดําเนินงานโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน  ประกอบด�วย 

๓.๑ นางสาววิไลลักษณ0  ภู.กรุด  รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายรุจน0  เล.าฮะ   ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๓ นางจุฬารัตน0  เฟCDองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๔ นางปHยภร  โพธิ์งาม   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวประภาพร  จําเริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวพวงพะยอม  รุจิโภชน0  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวพรพิไล  ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวณหทัย  ป8อมชูแก�ว  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นายฐานันดร  โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ�านบางจาก   กรรมการ 
๓.๑๑ นายอัมพร   นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ๑. สรุปผลการดําเนินโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน 
- โครงงานคุณธรรม “สะอาดงามตา  น.าอยู.น.าเรียน” (ความรับผิดชอบ) 
- โครงงานคุณธรรม “ของหายได�คืน  นี่คือเด็กดีศรี บ.จ.” (ความซ่ือสัตย0สุจริต) 
- โครงงานคุณธรรม “มีระเบียบและวินัย  คือหัวใจของบ.จ.” (ความมีระเบียบวินัย) 

 ๒. จัดเตรียมเอกสาร แฟ8มโครงงาน และป8ายนิเทศสําหรับนําเสนอโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน 
 ๓. นําเสนอโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียนต.อคณะกรรมการ 

 
๔. คณะกรรมการรายงานการดําเนินงานโครงงานคุณธรรมระดับห�องเรียน  ประกอบด�วย 

๔.๑ นางสาววราพัณณ0  จิระอรุณพัฒน0  โครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาลป>ท่ี ๑ 
๔.๒ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาลป>ท่ี ๒ 
๔.๓ นางสาวศศิธร  จันทร0ชนะ   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาลป>ท่ี ๓ 
๔.๔ นางสาวอัยย0  แก�วอาชา   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๑/๑ 
๔.๕ นางสาวนิดติญา  บุญพา   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๑/๒ 
๔.๖ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๒/๑ 



๔.๗ นางฉวีวรรณ  เดชเดชา   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๒/๒ 
๔.๘ นางสาวณหทัย  ป8อมชูแก�ว   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๓/๑ 
๔.๙ นางสาวพรพิไล  ธิการ   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๓/๒ 
๔.๑๐ นายรุจน0 เล.าฮะ    โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๔/๑ 
๔.๑๑ นายอัมพร   นันนวล   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๔/๒ 
๔.๑๒ นางพวงพะยอม  รุจิโภชน0   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๕/๑ 
๔.๑๓ นางสุภาพ   อาจนนลา   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๕/๒ 
๔.๑๔ นางสาวประภาพร จําเริญ   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๖/๑ 
๔.๑๕ นางสาวปาจารีย0  เศษโถ   โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาป>ท่ี ๖/๒  

มีหน�าท่ี  ๑. สรุปผลการดําเนินโครงงานคุณธรรมระดับห�องเรียน 
  ๒. จัดเตรียมเอกสาร แฟ8มโครงงาน และป8ายนิเทศสําหรับนําเสนอโครงงานคุณธรรมระดับห�องเรียน 
  ๓. นําเสนอโครงงานคุณธรรมระดับห�องเรียนต.อคณะกรรมการ ซ่ึงนําเสนอโดยนักเรียนในห�องเรียน 
 

๕. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน  ประกอบด�วย 
๕.๑ มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด�านท่ี ๑ ด�านโรงเรียน 
๑. นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิดติญา  บุญพา  ครูผู�ช.วย    กรรมการ 
๓. นางฉวีวรรณ  เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔. นางสาวเตือนใจ  สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕. นางสาวอัยย0  แก�วอาชา  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๒ มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด�านท่ี ๒ ด�านผู�บริหาร 
๑. นางปHยภร  โพธิ์งาม   ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวขวัญใจ  ทายทอง  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาววราพัณณ0  จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔. นางจันทรกร   วรทรัพย0  ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๕. นางสาวศศิธร  จันทร0ชนะ  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๓ มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด�านท่ี ๓ ด�านครู 
๑. นางจุฬารัตน0 เฟCDองฟู   ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางพวงพยอม  รุจิโภชน0  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวปาจารีย0  เศษโถ  ครูผู�ช.วย    กรรมการ 
๕. นางสาวประภาพร  จําเริญ  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๕.๔ มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด�านท่ี ๔ ด�านนักเรียน 
๑. นายรุจน0  เล.าฮะ   ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายอัมพร  นันนวล   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวณหทัย  ป8อมชูแก�ว  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นางสาวจริยา  จันทร0แดง  ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๖. นางสาวพรพิไล  ธิการ   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ๑. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการประเมินด�านต.างๆ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
  ๒. จัดทํา Powerpoint นําเสนอรายด�านตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
  ๓. จัดสถานท่ีวางเอกสาร/หลักฐาน ในด�านของตนเอง 
  ๔. นําเสนอและตอบข�อซักถามคณะกรรมการ 
 

๖. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานท่ีและเครื่องเสียง  ประกอบด�วย 
๖.๑ นายอัมพร  นันนวล   ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางเตือนใจ สุระภา   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๖.๓ นางสาวจริยา  จันทร0แดง  ครูอัตราจ�าง     กรรมการ 
๖.๔ นางสาวพรพิไล  ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวณหทัย  ป8อมชูแก�ว  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๖ นายฐานันดร  โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ๑. จัดเตรียมโต_ะสําหรับจัดวางโครงงานคุณธรรมห�องเรียนของแต.ละห�อง  
  ๒. จัดเตรียมโต_ะสําหรับวางเอกสาร/หลักฐานสําหรับการประเมิน 
  ๓. จัดเตรียมป8ายชื่อคณะกรรมการวางท่ีโต_ะ 
  ๔. จัดเตรียมเครื่องเสียงในห�องประชุมให�พร�อมใช�งาน 
 

 ๗. คณะกรรมการฝ9ายพิธีการ/พิธีกร  ประกอบด�วย 
 ๗.๑ นางสาววิไลลักษณ0  ภู.กรุด  รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางจุฬารัตน0  เฟCDองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน�าท่ี  ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการประเมินเพ่ือเป7นไปตามข้ันตอน  
 
๘. คณะกรรมการฝ9ายอาหารว�าง  ประกอบด�วย 

๘.๑  นางสาวปาจารีย0 เศษโถ  ครูผู�ช.วย    ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางสาวนิดติญา บุญพา  ครูผู�ช.วย    กรรมการ 
๘.๓  นางเพ็ญนภา สุพรรณ  ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการประเมินเพ่ือเป7นไปตามข้ันตอน  



๙. คณะกรรมการฝ9ายการเงินและการบัญชี  ประกอบด�วย 
 ๙.๑ นางสุภาพ  อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางสาวประภาพร  จําเริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๙.๓ นางปHยภร  โพธิ์งาม   ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน�าท่ี  ๑. จัดทําเอกสารจัดซ้ือ จัดจ�าง  ให�ถูกต�องตามระเบียบ  
 ๒. จัดทําบัญชีและสรุปค.าใช�จ.ายในการประเมิน 
  ๓. สรุปค.าใช�จ.ายและรายงานต.อผู�อํานวยการโรงเรียน 

 
๑๐. คณะกรรมการบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

๑๐.๑ นายฐานันดร  โชติผล  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๑๐.๓ นางสาวประภาพร  จําเริญ  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน�าท่ี  บันทึกภาพการประเมินและประชาสัมพันธ0ผ.าน OBECLINE และ Facebook ของโรงเรียน 
 

  ท้ังนี้ ขอให�ผู� ท่ีได�รับการแต.งต้ังได�ปฏิบัติหน�าท่ีอย.างเต็มความสามารถ เพ่ือให�การดําเนินการประเมิน         
เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว รุ.นท่ี ๓ ป>การศึกษา ๒๕๖๓ เป7นไปด�วยความเรียบร�อย          
มีประสิทธิภาพ น.าเชื่อถือและเกิดผลประโยชน0สูงสุดแก.โรงเรียน พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงาน   
ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต.บัดนี้เป7นต�นไป  

 

                                             สั่ง ณ วันท่ี  ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

              ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสร0) 

                                            ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๒ ดาว  

รุ�นท่ี ๓  ป,การศึกษา ๒๕๖๓ 
วันพุธท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๑๒ / ๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร0 ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ0 ภู.กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๓ นายรุจน0 เล.าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน0 เฟCDองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางปHยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๙ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวณหทัย ป8อมชูแก�ว ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๔ นางสาวอัยย0 แก�วอาชา ครู ค.ศ.๑  
๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช.วย  
๑๖ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู�ช.วย  
๑๗ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช.วย  
๑๘ นางสาวปาจารีย0   เศษโถ ครูผู�ช.วย  
๑๙ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๒๐ นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ�าง  
๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย0 ครูอัตราจ�าง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 



 


