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                                          คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที ่408 /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ………………………………………………………..... 

             ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดก้ำหนดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และทักษะ
กระบวนการทางด้านดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้ การบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์       
รถนิทรรศการเคลื่อนที่  “วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์”   โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  และ Solar Cell (เซลล์
แสงอาทิตย์) 

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ดังนี้ 

                                          คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
นายศักรินทร์   วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร   สมสืบ   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล                   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นายปลื้ม   ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

หน้าที่ ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
        ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์  คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางจิตรีย์   รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางจิตร์สมา   สมงาม   คร ูชำนาญการ                   กรรมการ 
นายพีระศลิป์  เอกฐิน    คร ู    กรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา   คร ู    กรรมการ 
นายภูวดล   สำล ี        ครู        กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู    กรรมการ     

 นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   คร ู    กรรมการ 
 นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 

หน้าที่ ๑. กำกับ ดูแล ควบคุม และติดตามการดำเนินงานให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  
 ๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ๓. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
 ๔. รายงานผลปฏิบัติงานในฝ่ายที่ตนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการ 
 

    คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที ่

นายเกษม   เมาลิทอง   คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นายประสพชัย แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
ลูกจ้างประจำ        กรรมการ 
ลูกจ้างชั่วคราว        กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี   คร ู    กรรมการ 

หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ 
 2. ติดป้ายกิจกรรมการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 
 

 นายพีระศิลป์   เอกฐิน   คร ู    ประธานกรรมการ 
 นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์   คร ู    กรรมการ 
 นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู    กรรมการ 
หน้าที่ 1. จัดเตรียมระบบแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมอเนกประสงค์ 
 2. ถ่ายภาพการจัดกิจกรรมตลอดงาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 

นางจิตร์สมา   สมงาม   คร ูชำนาญการ                   ประธานกรรมการ 
 นางจิตรีย์   รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมการ 
หน้าที่ ๑. ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน  รับลงทะเบียน  และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 



๓ 

 
คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 

นายเสกสรรค์ สุขมา   คร ู    ประธานกรรมการ 
นายสะอาด       ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล  ครู     กรรมการ 
นายศิวกร         กรึงไกร   ครู     กรรมการ             

หน้าที่   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในการร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
๒. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ แนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในการร่วมกิจกรรม 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
นางจิตรีย์     รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  คร ู    กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   ครู     กรรมการ 

หน้าที่   1. จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างให้กับวิทยากร ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ดูแลการแจกอาหารว่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู    ประธานกรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์   ครู     กรรมการ 

หน้าที่   ๑. จัดทำเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรม 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
นายภูวดล   สำล ี        คร ู       ประธานกรรมการ 

นายศักรินทร์   วงษ์แหยม   คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   คร ู    กรรมการ  

หน้าที่   ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ  
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์  คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สงค์  คร ู    กรรมการ 

นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   คร ู    กรรมการ  
หน้าที่   ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ  โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน 
 ๒. จัดทำเอกสารการดำเนินการด้านการเงิน เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   คร ู    ประธานกรรมการ                        

 นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์   คร ู    กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   คร ู    กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สงค์  คร ู    กรรมการ    

หน้าที่    ๑. จัดทำเก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. จัดทำเล่มสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ   





กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 

ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

 
 
เวลา ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ 

เวลา ๐๙.๐๐ – 10.30 น.  เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ประกอบด้วย 

- การบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ 
- รถนิทรรศการเคลื่อนที่ “วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” 
- Solar Cell (เซลล์แสงอาทิตย์) 
- โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 11.40 น.  ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ต่อ) 

เวลา 11.40 – 12.00 น.  สรุปกิจกรรม/ พิธีปิด 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


