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คำสั่งโรงเรียนวัดราชโอรส 

ที่   ๒๙๘  /  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมและงานประจำ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
----------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวัดราชโอรส กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลของโครงการ  กิจกรรม
และงานประจำตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการ  กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  และประกอบการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล ระยะ 
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๘ ) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนจงึแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 

๑. นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายชวนชัย วรรณสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๓. นางฆฏนาวดี มะหะเลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๔. นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

  ๕.       นายอาทิตย์               จิตรมั่น         รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ  
  หน้าที ่ ๑. วางแผนการดำเนินงาน 
  ๒. สนับสนุน ส่งเสริม การประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๓. กำกับดูแล  ติดตาม  และให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน ในจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดให้เสร็จสิ้น   
  

๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 

๑. นายอาทิตย์               จิตรมั่น         รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายชวนชัย วรรณสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางฆฏนาวดี มะหะเลา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นายเอกชัย ณ  ประสิทธิ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๖. นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูชำนาญการ กรรมการ 

 ๗. นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ครูชำนาญการ กรรมการ 

๘. นายอรรถพล บัวทอง ครูชำนาญการ กกรรมการ 
๙. นายธวัชชัย เค้ามูล ครู กรรมการ 



๒ 
 

หน้าที ่  
๑. วางแผนสรุปงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระบบจัดทำ

แผนปฏิบัติการ (http://๖๑.๑๙.๒๕๒.๕๖/Rosar) ให้เสรจ็สิ้น  
๒. รวบรวม เอกสาร รายงานประเมินของแต่ละงานในแผนงานประจำและกลยุทธ์ จัดทำเป็นสื่อนำเสนอ  
๓. ดำเนินการประสานงานต่าง ๆ ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงาน 

๓.  คณะกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงาน 
๓.๑  งานกลยุทธ์ / งานประจำ ตามโครงสร้างกลุ่มบริหาร 

๓.๒  งานกลยุทธ์ / งานประจำ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หน้าที ่ ๑. คณะกรรมการข้อที่ ๓.๑ นำเสนอผลการดำเนินงาน และผลการประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
/ กิจกรรม กลยุทธ์และงานประจำตามโครงสร้างกลุ่มบริหารตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
  ๒.  คณะกรรมการข้อที่ ๓.๒ นำเสนอผลการดำเนินงาน และผลการประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
/ กิจกรรม กลยุทธ์และงานประจำ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยขึ้นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.  รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการประเมิน นำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 

๑๐. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง ครู กรรมการ 
๑๒. นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวปฐมาภรณ์ กรโสภา ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. นายอาทิตย์               จิตรมั่น         รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางฆฏนาวดี มะหะเลา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๕. นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ครูชำนาญการ กรรมการ 
๖. นายอรรถพล บัวทอง ครูชำนาญการ กรรมการ 

 ๗. นายธวัชชัย เค้ามูล ครู กรรมการ 

๘. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู กรรมการ 
๙. นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง ครู กรรมการ 

๑. นายชวนชัย วรรณสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางมนสิชา สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นายอดุลย์ สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ครูชำนาญการ กรรมการ 
๕. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล ครูชำนาญการ กรรมการ 
๖. นายอมร มาตยา ครูชำนาญการ กรรมการ 

 ๗. นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ ครู กรรมการ 

๘. นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล ครู กรรมการ 
๙. นางสาวสมาพร นาคแดง ครู กรรมการ 

๑๐.  นายวชิระ ตั้งประสาทสุข ครู กรรมการ 

http://61.19.252.56/Rosar)%20ให้


๓ 
 

๔. ผู้เข้าร่วมรับฟังการรายงาน 
 ๔.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

๔.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. นางมนสิชา สุทธิแสน ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย ครชูำนาญการ กรรมการ 
๓. นายอมร มาตะยา ครชูำนาญการ กรรมการ 
๔. นายศิวพงษ์ ไพรัตน์ ครชูำนาญการ กรรมการ 
๕. นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม ครชูำนาญการ กรรมการ 
๖. นายอรรถพล บัวทอง ครชูำนาญการ กรรมการ 
๗. นายอนันต์ ศรีบุญสุข ครชูำนาญการ กรรมการ 
๘. นายอภิมุข จิตรพงษ์ คร ู กรรมการ 
๙. นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์พินิจ คร ู กรรมการ 

๑๐. นางสาววรางรัตน์ จันทร์นิ่ม คร ู กรรมการ 
๑๑. นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ คร ู กรรมการ 
๑๒. นางสาวเสาวภา กระสังข์ คร ู กรรมการ 
๑๓. นางสาวลักขณา เกื้อแก้ว คร ู กรรมการ 
๑๔. นางสาวฐิติมา ศรีศุภสันต์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๕. นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 

๑. นายอดุลย์ สุทธิแสน ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางวิไล บุญญา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๔. นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ครูชำนาญการ กรรมการ 
๕. นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๖. นางสาวณิชาภา ดอนกันหา ครูชำนาญการ กรรมการ 
๗. นางสาวนภัสภรณ ์ เกตทอง ครูชำนาญการ กรรมการ 
๘. นางสาวปฐมาภรณ์ กรโสภา ครูชำนาญการ กรรมการ 
๙. นางสุมิตรา ดีม ี ครูชำนาญการ กรรมการ 

๑๐. นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต ครูชำนาญการ กรรมการ 
๑๑. นายมงคล มะเมียทอง ครูชำนาญการ กรรมการ 
๑๒. นางอรสา อินทุกานตะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๑๓. นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๑๔ นายนพคุณ มีมานะ คร ู กรรมการ 
๑๕ นายกมนณพ ขำด่อน คร ู กรรมการ 
๑๖ นางสาวปัณชญา คำแก้ว คร ู กรรมการ 
๑๗ นายจารุกิตติ์ ชินนะราช คร ู กรรมการ 
๑๘ นายปกป้อง อนุรักษ์ คร ู กรรมการ 
๑๙ นายนพดล ขำกัน คร ู กรรมการ 
๒๐ นายนวพล ศรีอำพันธ์ คร ู กรรมการ 



๔ 
 

 
 

๔.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

๔.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๒๑. นางปวัลย์รัตน์ ตันสกุล คร ู กรรมการ 
๒๒. นายพัชรพล ชลกาญจน์ คร ู กรรมการ 
๒๓. นางสาวธันย์ธร ยิ่งกว่าชาติ คร ู กรรมการ 
๒๔. นางสาวอรอนงค์ มุ่งหมาย คร ู กรรมการ 
๒๕. นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริ คร ู กรรมการ 
๒๖. นางสาวณิชา แสงทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๗. นางสาวน้ำทิพย์ ธูปหอม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๘. นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณพร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

๑. นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล คร ู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชัชฎา เอ่ียมสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางสาวพาณี ดีสุขพร ครูชำนาญการ กรรมการ 
๔. นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก ครชูำนาญการ กรรมการ 
๕. นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ ครชูำนาญการ กรรมการ 
๖. นางชาลิตา บวรรับพร ครชูำนาญการ กรรมการ 
๗. นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง ครูชำนาญการ กรรมการ 
๘. นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง คร ู กรรมการ 
๙. นางสาวอัชฌาภรณ์ ตันติดำรงกุล คร ู กรรมการ 

๑๐. นายวีระวุธ ทวีไชย คร ู กรรมการ 
๑๑. นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ คร ู กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุณัฏฐา อยู่เจริญ คร ู กรรมการ 
๑๓. นางสาววะราพร สุวรรณศรี คร ู กรรมการ 
๑๔. นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล คร ู กรรมการ 
๑๕. นางสาวกาญจนา อรอินทร์ คร ู กรรมการ 
๑๖. นายวรุฒ ศรีพรม คร ู กรรมการ 
๑๗. นางสาวจุฑาภรณ์ งามสะพรั่ง คร ู กรรมการ 
๑๘. นายมานะ พัฒนวิทยากุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๙. นางสาววนิดา ยาเซ็ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๐. นางสาวจีระประภา เชียงทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุนิสา โสตรทิพย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

๑. นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ คร ู ประธานกรรมการ 
๒. นางสุวรรณา พันธ์มา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๔. นางสาววรรณกร สมบูรณ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๕. นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม ครูชำนาญการ กรรมการ 



๕ 
 

 
 

๔.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๖. นางสาวมนันยา อำพันทอง ครูชำนาญการ กรรมการ 
๗. นางสาวปภาดา อินวันนา ครูชำนาญการ กรรมการ 
๘. นางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา ครูชำนาญการ กรรมการ 
๙. นายตรัส วงศ์แสนสี คร ู กรรมการ 

๑๐. นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์ คร ู กรรมการ 
๑๑. นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย คร ู กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน คร ู กรรมการ 
๑๓. นางสาวแพลน โปมิล คร ู กรรมการ 
๑๔. นางสาวติณพร เจริญศิริ คร ู กรรมการ 
๑๕. นางสาวณัฐติกา สาริกา คร ู กรรมการ 
๑๖. นางสาวชนัญชิดา ทองมูล คร ู กรรมการ 
๑๗. นางสาวรัชฎาพร หาญมโน คร ู กรรมการ 
๑๘. นางสาวพิรุณทิพย์ กลมประโคน คร ู กรรมการ 
๑๙. นายนิคม แสงสาม คร ู กรรมการ 
๒๐. นายฐิติ แถมมี คร ู กรรมการ 
๒๑. นางสาวจุฬามณี สุวรรณนุรักษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๒. นางสาววนิดา บังจิต ครูผู้ช่วย กรรมการ 

๒๓. นางสาวศิรินภา ศิริยม ครูผู้ช่วย กรรมการ 

๒๔. นางสาวรัตนาภรณ์ ทอนศรี ครูผู้ช่วย กรรมการ 

๑. นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ครชูำนาญการ ประธานกรรมการ 
๒. นางฆฏนาวดี มะหะเลา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. จ.ส.อ นัทธพงศ์ เพชรส่งศรี ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นายศุภชัย กิ่งรัตน์ ครชูำนาญการ กรรมการ 
๘. นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ ครชูำนาญการ กรรมการ 
๙. ว่าทีร่้อยตรมีนตรี ชูแสง คร ู กรรมการ 

๑๐. นางสาวทักษิณา เกื้อสกุล คร ู กรรมการ 
๑๑. นายรัฐศักดิ์ มณีเนตร คร ู กรรมการ 
๑๒. นายสุภชัย ปิ่นมณี คร ู กรรมการ 
๑๓. นางสาวพิชญ์สิรี เข็มเงิน คร ู กรรมการ 
๑๔. นางสาวอัญชนก รอดริน คร ู กรรมการ 
๑๕. นางทัศนีย์ วงศ์สาม คร ู กรรมการ 
๑๖. นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์ คร ู กรรมการ 
๑๗. นายพีระพงษ์ ภูนามน คร ู กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุดาลักษณ์ ปงแก้ว ครผูู้ช่วย กรรมการ 



๖ 
 

 

๔.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

๔.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  
           ๔.๘  กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

๔.๙ งานแนะแนว 

 

 หน้าที่  เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google meet ตามที่กำหนด ในวันที่ 13 – 14 
กันยายน พ.ศ.2564 
  

๑๙. นางสาวนัยนา แสนทวีสุข ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๒๐. นายปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๑. นางสาวชุติมา กุลสีดา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

๑. นางสาวสมาพร นาคแดง คร ู ประธานกรรมการ 
๒. นางลักษ์ธเนตร สุริยะเรืองรัศมี ครูชำนาญการ กรรมการ 
๓. นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์ ครชูำนาญการ กรรมการ 
๔. นายวิศรุต ช่วยดำรงค์ คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๖. นางกันต์ฤทัย ลิมปสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๗. นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

๑. นายวชิระ ตั้งประสาทสุข คร ู ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐพล นุตยางกุล ครชูำนาญการ กรรมการ 
๓. นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๔. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพรทิพย ์ การสมทบ ครชูำนาญการ กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย เค้ามูล คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวธัญญาดา คำลือ คร ู กรรมการ 
๗. นายสุรนนท์ คงกระจง คร ู กรรมการ 
๘. นางสาวพัชรี บุตรพรม คร ู กรรมการ 
๙. นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์ คร ู กรรมการ 

๑. ว่าทีร่้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล ครชูำนาญการ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุระคม กรรณรงค์ ครเูชี่ยวชาญ กรรมการ 
๓. นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางวรดา ศรีอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. ว่าทีร่้อยตรสีันติพร ภู่สาย ครูชำนาญการ กรรมการ 
๖. นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล คร ู กรรมการ 

๑. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ คร ู ประธานกรรมการ 
๒. นายนพพร แสงทอง คร ู กรรมการ 
๓. นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ ครูผู้ช่วย กรรมการ 



๗ 
 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและประสานงาน 
๑. นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๓. นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  1. จัดสถานที่  อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญา  เสียง ผ่านระบบ Google meet ตลอดการจัดประชุม
สรุปผลการดำเนินงาน ในวันที่ ๑๓ -๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ  ห้องประชุมกระจ่างศิลป์ อาคารเจษฎาราชเจ้า  

๒. จัดสถานที่  อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญา  เสียง ผ่านระบบ Google meet ตลอดการจัดประชุม
สรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม
พิกุล อาคารราชโมลี 
  ๓. กรรมการลำดับที่ ๓ ประสานคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดประชุม สรุปผลการดำเนินงาน
และประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
   
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
        ๑.   นางฆฏนาวด ี       มะหะเลา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

๒.  นายอรรถพล              บัวทอง              ครชูำนาญการ       กรรมการ 
        ๓.  นางสาวมนชนก              กระจ่างพุ่ม         ครชูำนาญการ                  กรรมการและเลขานุการ 
        หน้าที่   เป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรม ตามกำหนดการ 

 

๗.  คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
      ๑.  นางสาวปทุมรัตน์              อาวุโสสกุล        ครูชำนาญการ           ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางสาวฤดีวรรณ               มาดีกุล            ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
      ๓.  นายปกป้อง   อนุรักษ์  คร ู                        กรรมการและเลขานุการ 
 

   หน้าที่  ๑. จัดทำเครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรม 
             ๒. สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรูปเล่มการประเมินผล 
 

  สั่ง  ณ  วันที่   ๑    กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
 
  ( นายบุญชู    กล้าแข็ง ) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

กำหนดการ การประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 (ออนไลน)์ 

ณ ห้องประชุมกระจ่างศิลป์  อาคารเจษฎาราชเจ้า รร.วัดราชโอรส 
 

วันจันทร์ที่  13  กันยายน 2564 
13.30 – 13.45 น. พิธีเปิด การประชุมสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จตาม 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
   - รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุม 
   - ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดการประชุม 
13.45 – 14.00 น. กลุ ่มบริหารวิชาการ   นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2564 
14.15 – 14.30 น.  กลุ่มบริหารงานบุคคล นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2564 
14.30 – 14.45 น. กลุ่มบริหารงบประมาณ  นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2564 
14.45 – 15.00 น. กลุ่มบริหารทั่วไป  นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณ 2564 
 

วันอังคารที ่ 14  กันยายน 2564 
13.30 – 13.40 น. กลุ ่มสาระการเร ียนรู้คณิตศาสตร์   นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร ็จตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
13.40 – 13.50 น.  กลุ ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ฯ   นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
13.50 – 14.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตามแผนปฏิบัติ

การประจำปีงบประมาณ 2564 
14.00 – 14.10 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตาม 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
14.10 – 14.20 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตาม 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
14.20 – 14.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตาม 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
14.30 – 14.40 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
14.40 – 14.50 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จตาม 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
14.50 – 15.00 น. จบการนำเสนอ ทำแบบประเมิน เพื่อรับเกียรติบัตร 


