
                                                                         
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

                                                           ที่  ๓๖๙/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมศึกษำดูงำนโครงกำรหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภำษำมุ่งหน้ำสู่อำชีพ”  

                                               ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
                                                   ---------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนได้จัดท ำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง “เตรียมภำษำ มุ่งหน้ำ สู่อำชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์             
ให้นักเรียนได้รู้จักสภำพบริบทของท้องถิ่น เตรียมควำมพร้อมในกำรน ำภำษำที่จ ำเป็นมำใช้ในกำรประกอบอำชีพ    
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและอนำคต โดยโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ (ห้องคู่) จ ำนวน ๒๐๐ คน และคณะครู จ ำนวน ๒๐ คน เข้ำศึกษำดูงำน                  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๕  เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และส านักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค           

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำย   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำยปลื้ม ปรีชำ 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 นำงสำวสมำพร  สมสืบ 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำร 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

  
 

หน้ำที่   ๑.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
               ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
           ๒.   ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 



                                                                      -๒- 

                                                      คณะกรรมการด าเนินงาน 
  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์             รองผู้อ ำนวยกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ                     ครู ช ำนำญกำร 
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                   ครู ช ำนำญกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย                ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์       ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ                   ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล                    ครู 
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                   ครู 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง                 ครู   
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                        ครู  
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น            ครู                                
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ                    ครู ช ำนำญกำร 
 

       ประธำนกรรมกำร 
       รองประธำนกรรมกำร 
       กรรมกำร 
       กรรมกำร 
       กรรมกำร 
       กรรมกำร 
       กรรมกำร 
       กรรมกำร 
       กรรมกำร 
       กรรมกำร 
       กรรมกำร 
       กรรมกำรและเลขำนุกำร               

หน้ำที่   ๑.  วำงแผน ด ำเนินกำร ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
          ๒.  ควบคุม ดูแล ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
          ๓.  ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  

 

 

 

 

                                    คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและควบคุมนักเรียน 
            รถคันที่ ๑ 
     นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                    ครู ช ำนำญกำร                     หวัหน้ำ 
           นำงสำวนชุำภำ  ส่งสวัสดิ์                   ครู                                     กรรมกำร              
           นำยพิทยำ  ขุนน้อย                          ครูผู้ช่วย                               กรรมกำร 

           รถคันที่ ๒ 
             นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย                ครู ช ำนำญกำร                     หวัหน้ำ  
             นำงสำวปัทมำ  กีถำวร                      ครู                                    กรรมกำร 

 

            รถคันที่ ๓ 
             นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์       ครู ช ำนำญกำร                     หวัหน้ำ 
             นำงสำวภริตำ  โอชำรส                     ครู                                    กรรมกำร 
             นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                   ครูผู้ช่วย                 กรรมกำร 

 

             รถคันที่ ๔ 
             นำงสำวโสภิต  สุจติตกุล                    ครู                                    หวัหน้ำ 
             นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง                 ครู                                     กรรมกำร 

                           
 
 
 



                                                                 -๓- 

              รถคันที่ ๕ 
               นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                    ครู                                    หัวหน้ำ 
               นำงสำวศิริวรรณ  โอริส                      ครู                                     กรรมกำร 

               นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ                ครู                                    กรรมกำร 
 

               รถคันที่ ๖ 
              นำยธวัช  วงศ์สุวฒัน์                          คร ู                                 หัวหน้ำ 
                นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น              ครู                                    กรรมกำร 
               นำงสำวพัชรี  บัวอำจ                          ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร 
 

หน้ำที่   ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนและดูแลควบคุมนักเรียนตำมท่ีได้รับมอบหมำย        
          ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

                                                 คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร 
              นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ                      คร ูช ำนำญกำร                     ประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น                  คร ู                                   รองประธำนกรรมกำร 
              นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์                 ครผููช้่วย                             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่   ๑. จัดท ำเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำ  คณะครูและนักเรียนที่เข้ำร่วม 
                 กิจกรรม 
          ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
              นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                     คร ู                                  ประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์                          คร ู                                  รองประธำนกรรมกำร  
              นำยธวชั  วงศ์สุวฒัน์                          ครู                                   กรรมกำร              
              นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์                    ครู                                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน น้ ำดื่ม และอำหำรว่ำง แบบ box set  ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้ำร่วม   
              จ ำนวน  ๒๒๐  ชุด 
          ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
     นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง                     ครู                                   ประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                     ครูผูช้่วย                   รองประธำนกรรมกำร 
              นำยพิทยำ  ขุนน้อย                           ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร              
              นำงสำวพัชรี  บัวอำจ                          ครูผูช้่วย                            กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
              



-๔- 

หน้ำที่   ๑. ด ำเนินกำรถำ่ยภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว 
          ๒. ประชำสัมพันธ์ภำพกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรลงในเว็บไซต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
          ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายคัดกรอง 
     นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น               ครู                                   ประธำนกรรมกำร 
              นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง                   ครู                          รองประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล              ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร 
              นำงสำวเมธำวี  จนัทรประภำ                 ครผูู้ช่วย                             กรรมกำร   
              นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                      ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร    
              นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย             ครูผูช้่วย                             กรรมกำร   
              นำยธรรมนูญ  ระวังใน                        ครอัูตรำจ้ำง                         กรรมกำรและเลขำนุกำร  
                                                                   

หน้ำที่   ๑. ด ำเนินกำรตรวจ ATK นักเรียนและครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน ๒๒๐ คน  ในวันพุธที่  ๓  สิงหำคม  ๒๕๖๕ 
                 เวลำ ๑๔.๓๐ น. (คำบเรียนที่ ๗)   ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ 
          ๒. จัดท ำใบรำยงำนผลกำรตรวจ ATK ของนักเรียนและครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
          ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
              นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย                  ครู ช ำนำญกำร                     ประธำนกรรมกำร 
     นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี                  ครู                                   รองประธำนกรรมกำร 
              นำยชยกร  อมรเวช                            ครู                                   กรรมกำร  
              นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์                     ครู                                     กรรมกำรและเลขำนุกำร               
               

หน้ำที่   ๑. จัดท ำแบบประเมินกิจกรรมออนไลน์ 
          ๒. จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ จ ำนวน ๓ เล่ม 
          ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

              ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฎิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เสียสละและตั้งใจ 
เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

             สั่ง   ณ   วันที่  ๒๒  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
                                                                                                                                                                            
                                                                    (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 



ก าหนดการศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

วันที่  4  สิงหาคม  2565 
******************************************** 

ก าหนดการ 
เวลา   07.30 น.            คณะครูและนักเรียนพร้อมกัน  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ 
 08.30 น. – 09.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                          ไป บริษัท อุตสาหกรรม นมไทย จ ากัด บางปะอิน   ณ  นิคมอุตสาหกรรม 
                                          บางปะอิน 
 09.00 น. – 11.30 น. ศึกษาดูงาน บริษัท อุตสาหกรรม นมไทย จ ากัด บางปะอิน  โดยแบ่ง 
                                          นักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐๐ คน เข้าตามฐานกิจกรรม ดังนี้ 

- ฐานที่ 1  นักเรียนกลุ่มที่ 1 จ านวน 100 คน เข้ารับฟังการบรรยายความ           

ต้องการตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครงาน และสัมภาษณ์พิเศษพร้อมตอบข้อ 
ซักถาม โดยวิทยากรของบริษัทฯ 

- ฐานที่ 2  นักเรียนกลุ่มที่ ๒ จ านวน 100 คน  แบ่งเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  2๕  คน  
  เข้าชมกระบวนการผลิตและการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานอุตสาหกรรม  
หมายเหตุ แต่ละกลุ่มใช้เวลาประมาณ 45 นาที  และสลับฐาน 

 11.30 น. – 12.00 น. นักเรียนกลุ่มที่ 1 เดินทางไปส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค  
นักเรียนกลุ่มที่ 2 เดินทางไปส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. – 1๕.๐0 น. นักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายแนวทางการเรียนเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการ 
                                 ประกอบอาชีพและความต้องการตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครงาน   
     พร้อมสัมภาษณ์พิเศษตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรของบริษัทฯ 

 1๕.๐0 น. – 1๖.๐0 น.  คณะครูและนักเรียนเดินทางกลับถึงโรงเรียน 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
     การแบ่งกลุ่มนักเรียน แบ่งออกดังนี้ 
     กลุ่มท่ี 1  นักเรียนที่มีเลขที่ค่ีของแต่ละห้อง  รวม 100 คน  (รถคันท่ี ๑ – ๓) 
     กลุ่มท่ี 2  นักเรียนที่มีเลขที่คู่ของแต่ละห้อง  รวม 100 คน  (รถคันท่ี ๔ – ๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


