
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๐๑๒ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๓ ดาว 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

ดวยสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ จะดำเนินกิจกรรมโรงเรียนดี       

ตองมีท่ียืน (การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนท่ีผาน

การประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ไดตอยอดและขับเคล่ือนโดยการจัดกิจกรรม  

ที่หลากหลายและการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีตองมีที่ยืน เปนกิจกรรมหนึ่งที ่มีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณธรรม  

จริยธรรมตอยอดใหนักเรียน ครู ผู บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใหมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตน        

บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม สอดคลองกับคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม  

๕ ประการ ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ จะดำเนินการประเมิน        

เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนบานบางจาก วันศุกรท่ี  ๘  เมษายน  ๒๕๖๕  

ณ ศูนยพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท" เพื่อใหการประเมิน

ดังกลาวเปนไปตามวัตถุปประสงคจึงแตงตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม

ระดับ ๓ ดาว  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดวย  

๑.๑  นายตร ี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๒  นางสาววิไลลักษณ  ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓  นายรุจน เลาฮะ   หัวหนางานบริหารวิชาการ       กรรมการ 

  ๑.๔  นางสุภาพ  อาจนนลา  หัวหนางานบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

๑.๕  นางจุฬารัตน  เฟองฟู    หัวหนางานบริหารงานบุคคล กรรมการ  

  ๖.๖  นายอัมพร  นันนวล  หัวหนางานบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี อำนวยการ วางแผน กำหนดนโยบาย แกปญหา และใหคำปรึกษาแกคณะกรรมดำเนินงาน 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑  นางสาววิไลลักษณ  ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายรุจน เลาฮะ   ครูชำนาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นางจุฬารัตน  เฟองฟู    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  

๒.๔  นางสุภาพ  อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๕  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

 

  

 

 



 

๒.๖  นางสาวประภาพร จำเริญ  คร ู    กรรมการ 

  ๒.๗  นางพวงพะยอม  รุจิโภชน  ครู      กรรมการ 

  ๒.๘  นายฐานันดร  โชติผล  คร ู    กรรมการ 

  ๒.๙  นายอัมพร  นันนวล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ๑. ดำเนินโรงเรียนการสงเสริมโรงเรียนคุณธรรมใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

  ๒. ประสานงาน ควบคุม ดูแล ในการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

  ๓. รวบรวมเก็บเอกสารการดำเนินโครงการเพื่อรับการประเมิน  
 

๓.  คณะกรรมการรายงานการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน 

๓.๑  นางสาววิไลลักษณ  ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

  ๓.๒  นายรุจน เลาฮะ   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๓.๓  นางจุฬารัตน  เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓.๔  นางสาวประภาพร จำเริญ  คร ู    กรรมการ 

๓.๕  นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน  คร ู    กรรมการ 

๓.๖  นางสาวพรพไิล  ธิการ  คร ู    กรรมการ 

๓.๗  นางสาวณหทัย  ปอมชูแกว  คร ู    กรรมการ 

๓.๘  นายฐานันดร  โชติผล  คร ู    กรรมการ 

๓.๙  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบานบางจาก   กรรมการ 

  ๓.๑๐ นายอัมพร  นันนวล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ๑. สรุปผลการดำเนินโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน 

-  โครงงานคุณธรรม  “สะอาดงามตา  นาอยูนาเรยีน”  (ความรับผิดชอบ) 

-  โครงงานคุณธรรม  “ของหายไดคืน  นี่คือเด็กดีศรี บ.จ.”  (ความซื่อสัตยสุจริต) 

-  โครงงานคุณธรรม  “มีระเบียบและวินัย  คือหัวใจของ บ.จ.”  (ความมีระเบียบวินัย) 

  ๒. จัดเตรียมเอกสาร แฟมโครงงาน และปายนิเทศสำหรับนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน 

  ๓.  นำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียนตอคณะกรรมการ 
 

๔.  คณะกรรมการรายงานการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมระดับหองเรียน ประกอบดวย 

๔.๑  นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน  โครงงานคุณธรรมระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๑ 

๔.๒  นางสาวขวัญใจ  ทายทอง   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๒ 

๔.๓  นางสาวศศิธร  จันทรชนะ   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๓ 

๔.๔  นางสาวอัยย  แกวอาชา   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ 

๔.๕  นางสาวนิดติญา  บุญพา   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๒ 

๔.๖  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

๔.๗  นางฉวีวรรณ  เดชเดชา   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 

 

 

 



 

๔.๘  นางสาวณหทัย  ปอมชูแกว   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๑ 

๔.๙  นางสาวพรพไิล  ธิการ   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

๔.๑๐ นายรุจน   เลาฮะ    โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๑ 

๔.๑๑ นายอัมพร  นันนวล   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๒ 

๔.๑๒ นางพวงพะยอม  รุจิโภชน   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

๔.๑๓ นางสุภาพ  อาจนนลา   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 

๔.๑๔ นางสาวประภาพร  จำเริญ   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

๔.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ   โครงงานคุณธรรมระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๒  

มีหนาท่ี ๑. สรุปผลการดำเนินโครงงานคุณธรรมระดับหองเรียน 

  ๒. จัดเตรียมเอกสาร  แฟมโครงงาน  และปายนิเทศสำหรับนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับ

หองเรียน 

  ๓. นำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับหองเรียนตอคณะกรรมการ  ซึ่งนำเสนอโดยนักเรียนใน

หองเรียน 
 

๕.  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน ประกอบดวย 

  ๕.๑  มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ดานท่ี ๑ ดานโรงเรียน 

๑. นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิดติญา  บุญพา  ครูผูชวย   กรรมการ 

๓. นางฉวีวรรณ  เดชเดชา   ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ กรรมการ 

๔. นางสาวเตือนใจ  สุระภา  ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ กรรมการ 

๕. นางสาวอัยย  แกวอาชา  คร ู   กรรมการและเลขานุก 

๕.๒  มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ดานท่ี ๒ ดานผูบริหาร 

๑. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญใจ  ทายทอง  คร ู   กรรมการ 

๓. นางสาววราพัณณ  จิระอรุณพัฒน ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ กรรมการ 

๔. นางจันทรกร วรทรัพย   พี่เล้ียงอนุบาล  กรรมการ 

๕. นางสาวศศิธร   จันทรชนะ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

๕.๓  มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ดานท่ี ๓ ดานครู 

๑. นางจุฬารัตน  เฟองฟู   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นางพวงพะยอม  รุจิโภชน  คร ู   กรรมการ 

๓. นางสาวปาจารีย  เศษโถ  ครูผูชวย   กรรมการ 

๔. นางสาวจริยา  จันทรแดง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

๕. นางสาวประภาพร  จำเริญ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



 

๕.๔  มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ดานท่ี ๔ ดานนักเรียน 

๑. นายรุจน  เลาฮะ   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นายอัมพร  นันนวล   คร ู   กรรมการ 

๓. นางสาวณหทัย  ปอมชูแกว  คร ู   กรรมการ 

๔. นายฐานันดร โชติผล   คร ู   กรรมการ 

๕. นางสาวพรพิไล  ธิการ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการประเมินดานตางๆ ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 

  ๒. จัดทำ Powerpoint นำเสนอรายดานตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 

  ๓. จัดสถานท่ีวางเอกสาร/หลักฐาน ในดานของตนเอง 

  ๔. นำนักเรียนเขารับการประเมิน นำเสนอและตอบขอซักถามคณะกรรมการ 
 

๖. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานท่ี ประกอบดวย 

๖.๑ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายอัมพร  นันนวล  คร ู    กรรมการ 

๖.๓ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง  คร ู    กรรมการ 

๖.๔ นางสาวนิดติญา  บุญพา  คร ู    กรรมการ 

๖.๕ นางสาวจริยา  จันทรแดง  ครูอัตราจาง     กรรมการ 

๖.๖ นางฉวีวรรณ  เดชเดชา  ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ 

๖.๗ นางเตือนใจ  สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการ   กรรมการ 

๖.๘ นายฐานันดร  โชติผล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ออกแบบบูธ และจัดสถานท่ีในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๓ ดาว ณ ศูนยพัฒนา 

บุคลากรทางการลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท"   
 

๗. คณะกรรมการฝายพิธีการ/พิธีกร ประกอบดวย 

๗.๑ นางสาววิไลลักษณ  ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางจุฬารัตน  เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการประเมินเพื่อเปนไปตามข้ันตอน  
 

๘. คณะกรรมการฝายการเงินและการบัญชี ประกอบดวย 

๘.๑ นางสุภาพ  อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวประภาพร  จำเริญ  คร ู    กรรมการ 

๘.๓ นางสาวปาจารีย  เศษโถ  ครผููชวย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจาง  ใหถูกตองตามระเบียบ  

  ๒. จัดทำบัญชีและสรุปคาใชจายในการประเมิน 

  ๓. สรุปคาใชจายและรายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน 

 

 



 

๙. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบดวย 

๙.๑ นายฐานันดร  โชติผล  คร ู    ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง  คร ู    กรรมการ 

๙.๓ นางสาวประภาพร  จำเริญ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการประเมินและประชาสัมพันธผาน OBEC LINE และ Facebook ของโรงเรียน 

 
ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถเพื่อใหบังเกิดผลดีและ

ประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทราบ 

เพื่อหาแนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป  

 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                                                     ส่ัง ณ วันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

                       ลงช่ือ                                                           . 

                                   (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                                ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๓ ดาว 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๐๑๒ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู ค.ศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู ค.ศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู ค.ศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล คร ูค.ศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผูชวย  

๑๗ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๘ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงอนุบาล   

๒๐ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

 

 

 


