คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 516 /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2562
……………………………………………………….....
ด้วยงานโครงการห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จะนำ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ม. 4/๑, 5/๑ และ 6/๑ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 87 คน
ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ /คณิ ตศาสตร์ ห้ องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม ๒๕๖2 ณอาคารที่พัก
สวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการคิด และประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ กระบวนการคิดและประสบการณ์
ทางด้ า นวิท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ ปลู ก ฝั งให้ นั ก เรี ย นมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ เป็ น การสร้ างแรงจู งใจ
ในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ สู ง และได้ เรี ย นรู้ จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ อื่ น ซึ่ ง เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ให้ ก าร
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
นายวิทติ บัวประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
หน้าที่ 1. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการดำเนินงาน
นายวิทิต บัวประเสริฐ
นายภูวดล สำลี
นางสยุมพร นาคจรูญ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
นายรณกร ไข่นาค

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
กรรมการ
นายเสกสรรค์ สุขมา
ครู
กรรมการ
นายวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผนดำเนินการ จัดเตรียมเอกสารการดำเนินการ
๒. ประสาน ติดต่อการจัดสถานที่ อาหาร ยานพาหนะเดินทาง และวิทยากร
๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของโครงการและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
๔. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการรับลงทะเบียน
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
ครู
หัวหน้า
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
ครู
รองหัวหน้า
นายเสกสรรค์ สุขมา
ครูผู้ชว่ ย
ผูช้ ่วย
หน้าที่ ๑. จัดทำใบลงเวลาของนักเรียน
๒. รับลงทะเบียนเริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์
คณะกรรมการควบคุม ดูแลนักเรียน
รถคันที่ 1 นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้า
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
ผู้ช่วย
นายภูวดล สำลี
ครู
ผู้ช่วย
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
ครู
ผู้ช่วย
รถคันที่ ๒ นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
ครู
หัวหน้า
นายเสกสรร สุขมา
ครู
รองหัวหน้า
นายรณกร ไข่นาค
ครู
ผู้ช่วย
นายวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ชว่ ย
ผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. ควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับ ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยและปลอดภัย
๒. เป็นที่ปรึกษาการทำกิจกรรม หรือร่วมแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ในระหว่างการเข้าค่าย
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นายรณกร
ไข่นาค
ครู
นายวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับขั้นตอนในกำหนดการ
คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
นายเสกสรรค์ สุขมา
ครู
หน้าที่ ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริการในระหว่างจัดกิจกรรม
2. เป็นเจ้าหน้าที่ในการปฐมพยาบาลครู นักเรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรม

หัวหน้า
ผู้ช่วย

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

3
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
ครู
หัวหน้า
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
ครู
ผู้ช่วย
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
ผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. จัดทำ แจก เก็บแบบประเมินผลตามจุดมุ่งหมายของงาน
๒. สรุป ผลการประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรวบรวมรูปเล่ ม จำนวน 3 เล่ ม เสนอ
คณะกรรมการอำนวยการ
ทัง้ นี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบังเกิดผลดี
ต่อโรงเรียนและทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

กำหนดการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น กองบิน 5
ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2562
******************************************************
วันที่ 13 ธันวาคม 2562
06.00 น.
: รับรายงานตัว
06.๓0 น.
: ออกเดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
10.00 น.
: เดินทางถึงศูนย์ศึกษาเรียนรู้วนอุทยานปราณบุรี โครงการตามพระราชดำริ
๑0.00-1๐.๑0 น.
: รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑0-1๒.๐0 น.
: กิจกรรมศึกษาศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและสัตว์น้ำ
12.00-13.00 น.
: พักรับประทานอาหารกลางวัน
1๓.๐0-1๓.๓0 น.
: เดินทางไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
13.๓0-15.00 น.
: กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
และศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 5
1๕.๐0-1๕.๓0 น.
: เดินทางไปยังอาคารที่พักสวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น กองบิน 5
1๕.๓0-16.๐0 น.
: พักรับประทานอาหารว่าง
1๖.๐0-1๗.๓0 น.
: กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ชายหาด
1๗.๓0-1๘.00 น.
: พักผ่อนตามอัธยาศัย
1๘.๐0-18.๓0 น.
: รับประทานอาหารเย็น
18.๓0-๑๙.00 น.
: กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
1๙.๐0-๒๑.30 น.
: กิจกรรมฐาน STEM , การแข่งขันกิจกรรมกลุ่ม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปกิจกรรม และประเมินกิจกรรมการเรียนรู้
21.30 น.
: พักผ่อน
วันที่ 14 ธันวาคม 2562
06.30-08.00 น.
: กิจกรรมนักสืบชายหาด (ศึกษาระบบนิเวศชายหาด)
08.00-09.00 น.
: รับประทานอาหารเช้า
09.00-09.30 น.
: กิจกรรมนันทนาการ/สรุปกิจกรรม
09.30
: ออกเดินทางจากที่พัก
09.40 - 10.15 น. : ศึกษาชีวิตค่างแว่นถิ่นใต้
10.15 -10.30
: พักรับประทานอาหารว่าง
10.30- ๑๑.00 น. : เดินทางไปยังเขาช่องกระจก
11.00-12.00 น.
: ชมเขาช่องกระจก
12.00-13.00 น.
: พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น.
: แวะสักการะ ศาลหลักเมือง ประจวบคีรีขันธ์
13.00-14.15 น.
: พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-16.00 น.
: นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ชมตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม
16.00-19.00 น.
: ถึงโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************************************************
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

