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      คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที่ ๔๕๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

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

          ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”                

ได้กำหนดกิจกรรมค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย  ในวันเสาร์ที ่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิม                  

พระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 

ด้านการใช้ภาษาไทย รู้จักการทำงานเป็นทีม การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

เพ่ือให้การจัดค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ดังนี้        

คณะกรรมการอำนวยการ 

นายประจวบโชค    สร้อยสม      ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ              ครู ชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
นายเกษม   เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
นายศักรินทร์   วงษ์แหยม ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นายปลื้ม   ปรีชา ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

                                 

หน้าที ่ ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  ให้คำปรึกษา  ช่วยแก้ไขปัญหา   

อุปสรรค ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

          ๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

    

หน้าที ่ ๑. ประชุมคณะกรรมการ  เพ่ือจัดเตรียมการดำเนินงาน 

          ๒. ประสาน  ติดต่อวิทยากร 

          ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรมและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 

          ๔. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและพิมพ์รายชื่อ 

 

หน้าที่  ๑. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

          ๒. จัดพิมพ์และตรวจทานรายชื่อนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย         

 

 

นางสาวจุฑามาส    จันทร์มณี        คร ู ประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย        ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
นางนงพงา   อิสสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
นางสาวสุรีย์    ทนคง                  คร ู กรรมการ 
นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย               คร ู กรรมการ 
นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์ คร ู กรรมการ 
นายนัฐวุฒิ สายันต ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นายกิตติพงษ์ ชมสมุทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย               คร ู ประธานกรรมการ 
นายนัฐวุฒิ สายันต ์ ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นายกิตติพงษ์ ชมสมุทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

หน้าที ่ ๑. จัดพิมพ์ใบลงเวลาของนักเรียน จำนวน ๑ ชุด 

          ๒. จัดพิมพ์ใบลงเวลาสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานฯ  จำนวน  ๑  ชุด 

          ๓. รับลงทะเบียน  เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

นายประสพชัย   แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี คร ู รองประธานกรรมการ 
นางสาวลักขณา ภาคโภคี 
นางสาวน้ำฝน เลี้ยงชั่งทอง 

ครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง 

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวธนารักษ์  ไกลสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว คนงานทุกคน กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่  ๑. ติดป้ายไวนิลหน้าเวที  จัดเตรียมเก้าอ้ีจำนวน ๒๐ ตัว  โพเดียม  เครื่องเสียง  เพื่อใช้ในพิธีเปิด ค่าย

พัฒนาการใช้ภาษาไทย 

           ๒. จัดเตรียมโต๊ะรับลงทะเบียน ๑ ตัว โต๊ะวางอาหาร ๔ ตัว โต๊ะรางวัล ๒ ตวั 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นายพีระศิลป์ เอกฐิน คร ู ประธานกรรมการ 
นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม คร ู รองประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู กรรมการ 
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  และวัสดุอื่น ๆ  ให้พร้อมในการดำเนินการ 

 

นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย        คร ูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย               คร ู รองประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี คร ู กรรมการ 
นายกิตติพงษ์ ชมสมุทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางสาวสุรีย์    ทนคง                  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู รองประธานกรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน คร ู กรรมการ 
นางสาวกัญญา   อินทร์กอง คร ู กรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน ส่งฝ่ายสรุปผล 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์ คร ู ประธานกรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 
นายนัฐวุฒิ สายันต ์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. วางแผน  กำหนดขั้นตอน  ดำเนินการพิธีเปิด-ปิด ค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย 

          ๒. ประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม 

นางสาวจุฑามาส   จันทร์มณี          ครู  ประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ชำนาญการ                       รองประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
นางนงพงา   อิสสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวจุไรภรณ์   พงษ์ไชย            ครู   กรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง                     ครู   กรรมการและเลขานุการ 

               

หน้าที่ ๑. ติดต่อประสานการจัดอาหารว่าง  อาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร คร ูและนักเรียน 

         ๒. บริการอาหารว่าง  อาหารกลางวัน แก่วิทยากร คร ูและนักเรียน ตามเวลา  ตลอดการอบรม 

คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ 

นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย           ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส   จันทร์มณี          คร ู รองประธานกรรมการ 
นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  เบิกจ่ายวัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และจัดเตรียมวัสดุทีใ่ช้ในการดำเนินกิจกรรม 
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คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ชำนาญการ                       รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมยาและเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

          ๒. ปฐมพยาบาล  และดูแลนักเรียนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น 

คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตร 

หน้าที่  ๑. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำกล่าวรายงาน   

          ๒. จัดพิมพ์และตรวจทานเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและคณะกรรมการดำเนินงาน 

             ค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย 

คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล 

นางสาวสุรีย์   ทนคง           คร ู ประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย คร ูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นายนัฐวุฒิ สายันต ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำแบบประเมินผลกิจกรรมค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย 

          ๒. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
          ๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งรวบรวม สรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

           

 

นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์ ครู   รองประธานกรรมการ 
นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นายกิตติพงษ์ ชมสมุทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย               คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิด

ผลดีแก่ทางราชการ 

                            สั่ง ณ วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

        (นายประจวบโชค   สร้อยสม) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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  กำหนดการ 

กิจกรรมค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                                           วันเสาร์ที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

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

เวลา      กิจกรรม 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.             นักเรียนลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น.             พิธีเปิดค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย   

๐๘.๕๐ – ๐๙.๑๐ น.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.             การแสดงเพลงพื้นบ้าน 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.   กิจกรรม Walk Rally ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   กิจกรรม Walk Rally ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.             รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.            กิจกรรม Walk Rally ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.            กิจกรรม Walk Rally ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                 รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

๑๓.๒๐ – ๑๔.๐๐ น.   เข้ากลุ่มแต่งเพลงเกี่ยวข้าวและฝึกร้องเพลงเกี่ยวข้าว 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น                  รับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๑๐ – ๑๔.๔๐ น.   กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงเกี่ยวข้าว 

๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น.   พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.                  พิธีปิดค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย 

 

 
 


