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                                          ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ท่ี   ๓๐๘  /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ………………………………………………………..... 

             ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้นในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยมี
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรม STEM การสร้างเครื่องกลผ่อนแรง การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทาง Online 
เป็นต้น ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข โดยการ
จัดอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting  เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 

                                          คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
นายศักรินทร์   วงษ์แหยม   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร   สมสืบ   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล                   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นายปล้ืม   ปรีชา    ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หน้าท่ี ๑. วางแผนและก าหนดการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
        ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

 



๒ 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์  ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
นางจิตร์สมา   สมงาม   ครู ช านาญการ                   รองประธานกรรมการ 
นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์   ครู    กรรมการ 

 นายพีระศิลป์  เอกฐิน    ครู    กรรมการ 
นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม  ครู    กรรมการ   

 นายเสกสรรค์ สุขมา   ครู    กรรมการ    
 นายภูวดล   ส าลี         ครู        กรรมการ     
 นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   ครู    กรรมการ 

นางสาวจันทนา   กิ่งพุฒิ   ครู    กรรมการ 
นางสาวอริยา   กันทะวงค์   ครู    กรรมการ                       

 นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 

หน้าท่ี ๑. ก ากับ ดูแล ควบคุม และติดตามการด าเนินงานให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  
 ๒. เป็นท่ีปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ๓. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
 ๔. รายงานผลปฏิบัติงานในฝ่ายท่ีตนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
 

    คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมออนไลน์ 

 นายพีระศิลป์  เอกฐิน    ครู    ประธานกรรมการ   
นายภานุพันธ์   จันทร์หอม  ครู    กรรมการ 

 นายศิวกร   กรึงไกร   ครู    กรรมการ 

หน้าท่ี ๑. ติดต่อประสานและอ านวยความสะดวกให้กับวิทยากรในการเข้าใช้ระบบออนไลน์ 
         ๒. ดูแลแก้ไขปัญหาในระบบ Zoom Meeting  ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
     

    คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน ์

นางจิตร์สมา   สมงาม   ครู ช านาญการ                   ประธานกรรมการ 
 นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวอาภรณ์  สายจันดี   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
 นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู    กรรมการ 
หน้าท่ี ๑. ด าเนินงานจัดท าเอกสารลงทะเบียน  รับลงทะเบียน  และให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 
 
 
 
 

 



๓ 

 
คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนในระบบออนไลน์ 

นายเสกสรรค์ สุขมา   ครู    ประธานกรรมการ 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวชญาภา   ลีวรรณ   ครู ช านาญการ   กรรมการ                       

 นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  ครู     กรรมการ 
นายภูวดล    ส าลี   ครู    กรรมการ 

หน้าท่ี   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในการร่วมกิจกรรมออนไลน์ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยจนเสร็จส้ินกิจกรรม 
๒. เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า แนะน าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในการร่วมกิจกรรม 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร 

นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู    ประธานกรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นายพีรศิลป์   เอกกฐิน   ครู    กรรมการ 

หน้าท่ี   ๑. จัดท าเกียรติให้ผู้เข้าอบรม  
 

    คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
นายภูวดล   ส าลี         ครู        ประธานกรรมการ 

นายศักรินทร์   วงษ์แหยม   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   ครู    กรรมการ  

หน้าท่ี   ๑. วางแผน ก าหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรด าเนินการกิจกรรมตามก าหนดการ  
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์  ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สงค์  ครู    กรรมการ 

นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   ครู    กรรมการ  
หน้าท่ี   ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ  โดยประสานงานกับฝ่ายด าเนินงาน 
 ๒. จัดท าเอกสารการด าเนินการด้านการเงิน เสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
 

     คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   ครู    ประธานกรรมการ                        

 นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์   ครู    กรรมการ 

นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   ครู    กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สงค์  ครู    กรรมการ  



๔ 

 
   
หน้าท่ี    ๑. จัดท าเก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. จัดท าเล่มสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอ านวยการทราบ    

 ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 

  ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๔  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
                                                                         
        

   (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 



ก าหนดการจดักิจกรรมค่ายสะเตม็ on line ในสถานศึกษา 

ณ  ห้อง Creative Classroom (Stem) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

การอบรมโดยใช้งานระบบ Zoom Meeting   
 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น.   เตรียมระบบ Zoom Meeting   
เวลา ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  วิทยากร บรรยายกิจกรรมสะเต็ม เรื่อง การสร้างเครื่องกลผ่อนแรง 

(รศ.นายธีรวัฒน์   ประกอบผล) 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  วิทยากร บรรยาย พร้อมให้นักเรียนแกนน าลงมือสร้างเครื่องกล 

ผ่อนแรง  
เวลา ๑๒.๐๐ –  ๑๓.๐๐ น.  พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ –  ๑๕.๐๐ น.  วิทยากร สรุปกิจกรรมสะเต็ม เรื่อง การสร้างเครื่องกลผ่อนแรง 
เวลา ๑๕.๐๐  –  ๑๖.๐๐ น.  วิทยากรตอบประเด็นซักถาม/กิจกรรมตอบค าถามชิงรางวัล 
เวลา ๑๖.๐๐  –  ๑๖.๓๐ น.   ท าแบบประเมินกิจกรรม/ปิดการอบรมกิจกรรมค่ายสะเต็ม  
                                                    on line ในสถานศึกษา 
 

 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


