คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 347/ ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติความเป็นไทย
กับบทบาทพลเมืองวัยใสวัยทีนในยุคดิจิทัล
………………………………..
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการค่าย ON-ZOOM เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทางสังคม “Social Life Skills”
กิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยกับบทบาทพลเมืองวัยใสวัยทีนในยุ คดิจิทัล ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจพรหมแดนทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมในดินแดนไทย และ
สามารถปรับตัวให้มีทักษะชีวิตตามบทบาทหน้าที่พลเมืองรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ิ จ กรรมเรี ย นรู ้ ป ระวั ต ิ ศ าสตร์ ค วามเป็ น ไทยกั บ บทบาทพลเมื อ งวั ย ใสวั ย ที น ใน
ยุคดิจิท ั ล ดำเนินการไปด้ วยความเรีย บร้อ ย และเกิดผลประโยชน์ ส ูง สุ ดอาศั ยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญ ญั ต ิก ารบริ หารราชการกระทรวงศึก ษาธิ การ พ.ศ.๒๕๔๖ จึ ง แต่ ง ตั ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน
ประกอบด้วย
คณะกรรมการอำนวยการ
๑. นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ
๓. ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
๔. ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
๕. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
๖. นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๗. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๘. นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๙. นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๑๐. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
๑๑. นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

-๒คณะกรรมการดำเนินงาน
๑. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๔. นางอารีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๕. นางสุกัลยา เสือจำศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๖. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
๗. นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
กรรมการ
๙. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
๑๐.นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
กรรมการ
๑๑.นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
กรรมการ
๑๒.จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครู
กรรมการ
๑๓.นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๔.นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๕.นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๖.นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๗.นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตราจ้าง
กรรรมการ
๑๘.นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผน ดำเนินการ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๓. รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมออนไลน์
๑. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ติดต่อประสานงานร่วมกันวางแผนรูปแบบการจัดค่ายออนไลน์กับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
๒. วางแผนจัดกิจกรรมซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าค่ายทางออนไลน์ได้
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์
๑. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครู
๒. นางอารีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

-3๓. นายประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๔. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๖. นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๗. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน รับลงทะเบียน และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนในระบบออนไลน์
๑. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
กรรมการ
๔. นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในการเข้าค่ายออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
ในการควบคุมดูแลนักเรียนหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในคาบว่างไม่มีคาบสอน
๒. เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือ แนะนำแก้ไขปัญหานักเรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เข้าค่ายคุณธรรมออนไลน์
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
1. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครู
2. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
3. นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
หน้าที่ วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน
๒. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เสนอคณะกรรมการอำนวยการ
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครู
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-4หน้าที่ ๑. จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. จัดทำแบบประเมินกิจกรรมออนไลน์
๓. จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทย
กับบทบาทพลเมืองวัยใสวัยทีนในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

กำหนดการโครงการค่าย ON-ZOOM เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทางสังคม “Social Life Skills”
กิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยกับบทบาทพลเมืองวัยใสวัยทีนในยุคดิจิทัล
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ช่องทางการเข้ารับการอบรม
Meeting ID : 334 010 2325
Password : 647064

เวลา 08.45 – 09.00 น.

เวลา 09.15 – 12.00 น

เวลา 12.00 – 12.15 น.

พิธีเปิด
ประธานในพิธี นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้กล่าวรายงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ และทีมงาน บรรยายและจัดกิจกรรมหัวข้อ
- คุณปการของวิชาประวัติศาสตร์
- พรมแดนความรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมในดินแดน
ไทยที่นักเรียนควรทราบ
- เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยกับบทบาทพลเมืองวัยใสวัยทีน
ในยุคดิจิทัล
กล่าวปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบประเมิน
เพื่อรับเกียรติบัตรการอบรม

