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คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี ๐๑๑ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล  จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.หรือ NSM)  และศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก (บางปู) ฯ เฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา มหาราชินี  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑.๑ ๒.๑ และ 
๓.๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๓ 
และ ๔ ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ - ๓.๔  และ ๔.๑ – ๔.๔  มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ – ๗.๙  ระหว่างวันท่ี  ๒๓ -๒๕
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
           เ พ่ือให้การ ดํา เ นินงานเ ป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัย อํานาจตามความในมาตรา๒๗                       
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช๒๔๔๗จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าท่ีดังน้ี       
 
๑.  คณะกรรมการอํานวยการ     ประกอบด้วย 

๑.๑ นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายนุกูล อํ่าอ่วม รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางโสพิศ เทศสลุด รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นางสาววิไล อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
๑.๕ นายดิเรก ทองหนัก กรรมการ 
๑.๖ นางดวงพร เพ็ชรบัว กรรมการ 
๑.๗ นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ 
๑.๘ นายบุญส่ง เทียนคํา กรรมการ 
๑.๙ นางสุภาพ อมรประภา กรรมการและเลขานุการ 

 
 
มีหน้าท่ี 
        ให้คําปรึกษาแนะนํา และแก้ปัญหาในการดําเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการ
พัฒนาศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายนุกูล อํ่าอ่วม ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสุภาพ อมรประภา รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางนงคราญ  เอ่ียมบาง กรรมการ 
๒.๔ นางวิไลลักษณ์  งานสลุง กรรมการ 
๒.๕ นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
๒.๖ นางเจียรนัย  สืบคํา กรรมการ 
๒.๗ นางพยอม   คุ้มฉาย กรรมการ 
๒.๘ นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง กรรมการ 
๒.๙ นางวรรธนี    ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมสําอางค์ กรรมการ 
๒.๑๑ นายอัคคเดช   เผือกทอง กรรมการ 
๒.๑๒ นายสงบ   ดุษฎีธัญกุล กรรมการ 
๒.๑๓ นายสุรเซษฐ์   แสงอาทิตย์ กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ์ กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวอัฐอรวี อํ่าบางกระทุ่ม กรรมการ 
๒.๑๖ นายสมนึก เกิดเนตร กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๗ นางอิสริยา  ณ พัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
         ๑. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการ                     
พัฒนาศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑.๑  ๒.๑  และ ๓.๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
๒. ติดต่อ ประสานงานการจัดการค่ายกับหน่วยงาน วิทยากร ยานพาหนะ นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน 
และผู้เก่ียวข้อง 
 
๓. คณะกรรมการ ควบคุม ดูแลนักเรียน   ประกอบด้วย 
    ๓.๑ รถคันท่ี ๑(รถโดยสารปรับอากาศ)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑.๑ ชายและหญิงจํานวน ๓๔ คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๒.๑ ชาย จํานวน ๑๗ คน (เลขท่ี ๑ - ๑๗) รวมท้ังหมด ๕๑ คน 

๓.๑.๑  นายนุกูล                อํ่าอ่วม 
๓.๑.๒  นางสุภาพ               อมรประภา           
๓.๑.๓  นางเจียรนัย             สืบคํา                 
๓.๑.๔  นางสาวนิศารัตน์       เจ๊กชํานาญ   

    ๓.๒รถคันท่ี ๒ (รถโดยสารปรับอากาศ)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓.๑ ชายและหญิง จํานวน ๓๔ คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๒.๑ ชาย-หญิง จํานวน ๑๗ คน (เลขท่ี ๑๗ – ๓๔)รวมท้ังหมด   ๕๑ คน 

๓.๒.๑  นายสมนึก               เกิดเนตร        
๓.๒.๒  นางนงคราญ            เอ่ียมบาง 
๓.๒.๓  นายธนิต                 จิตตรงซ่วน 
๓.๑.๔  นางสาวเพ็ญพิชญา     จันทร์กระจ่าง 
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มีหน้าท่ี 
         รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลให้คําปรึกษา และแก้ปัญหาให้กับนักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑.๑  ๒.๑ และ ๓.๑  ตลอดระยะเวลาการเดินทางไปและกลับ 
 
๔. คณะกรรมการตรวจสภาพรถและพนักงานขับรถ  ประกอบด้วย 

๔.๑ นายสมนึก เกิดเนตร ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางอิสริยา  ณ พัทลุง รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางวิไลลักษณ์  งานสลุง กรรมการ 
๔.๔ นายสงบ   ดุษฎีธัญกุล กรรมการ 
๔.๕ นางนงคราญ  เอ่ียมบาง กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖ นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าท่ี 
        ๑. ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของสภาพรถโดยสารให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยขอความ
ร่วมมือสํานักงานขนส่งจังหวัด หรือสถานท่ีตรวจสภาพรถยนต์เอกชน ในการตรวจสอบสภาพรถคันท่ีจะใช้
เดินทาง 
        ๒. ตรวจสอบพนักงานขับรถท่ีผู้ประกอบการขนส่ง ว่ามีใบขออนุญาตขับรถท่ีถูกต้องตามประเภทของรถ
โดยสาร  ใบขออนุญาตขับข่ีไม่หมดอายุ มีความรู้ความชํานาญการใช้เส้นทางตามแผนท่ีการเดินทาง มีความ
สุภาพเรียบร้อย และไม่ด่ืมสุรา 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล   ประกอบด้วย 
๕.๑ นางเจียรนัย                    สืบคํา ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางนงคราญ           เอ่ียมบาง รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวลักษณา  เยาวสังข์ กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔ นางอิสริยา  ณ พัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าท่ี      
        จัดกระเป๋ายาสําหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นพร้อมใช้ระหว่างการดําเนินกิจกรรมการเข้าค่าย 
 
๖. คณะกรรมรับรายงานตัว    ประกอบด้วย 

๖.๑ นายสมนึก             เกิดเนตร       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑.๑ 
๖.๒ นางสาวนิศารัตน์       เจ๊กชํานาญ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑.๑ 
๖.๓ นางนงคราญ           เอ่ียมบาง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒.๑  
๖.๔ นางสาวเพ็ญพิชญา    จันทร์กระจ่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒.๑  
๖.๕ นางเจียรนัย             สืบคํา                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓.๑   
๖.๖ นายธนิต  จิตตรงซ่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓.๑   

 
มีหน้าท่ี      
        ๑. รับรายงานตัวนักเรียน และจัดกลุ่มนักเรียนน่ังรถ 



 

         ๒. ชี้แจงนักเรียนเก่ียวกับ 
ปฏิบัติในการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ไม่พูดคําหยาบ การส่งเสียงดังมารยาทการเข้าห้องนํ้า 
รวมท้ังมารยาทเรื่องอ่ืนๆ ฯลฯ 
 
๗. คณะกรรมจัดทําประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  และสรุปผล การดําเนินโครงการ

๗.๑ นางสุภาพ   
๗.๒ นายสมนึก              
๗.๓ นายสุรเซษฐ์           
๗.๔ นางนงคราญ           

มีหน้าท่ี   
 
        ๑. จัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
และศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
        ๒.  จัดทํารายงานการดําเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล                       
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
            ให้ผู้ ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
              สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือนมกราคม   พ
 
 
 

 

๗.๕ นางเจียรนัย                    
 

 การเดินทางไปและกลับให้นักเรียนพร้อมกันท่ีสนามหน้าเสาธง  และข้อ
ปฏิบัติในการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ไม่พูดคําหยาบ การส่งเสียงดังมารยาทการเข้าห้องนํ้า 

คณะกรรมจัดทําประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  และสรุปผล การดําเนินโครงการ
อมรประภา  ประธานกรรมการ 

 เกิดเนตร        รองประธานกรรมการ 
นายสุรเซษฐ์            แสงอาทิตย์ กรรมการ 

 เอ่ียมบาง กรรมการ 

จัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนโครงการพัฒนาศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

และศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก (บางปู)ฯ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑.๑ ๒.๑ และ ๓.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดทํารายงานการดําเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล                       
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ให้ผู้ ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

เดือนมกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 
 

นางเจียรนัย                    สืบคํา กรรมการและเลขานุการ
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สนามหน้าเสาธง  และข้อ
ปฏิบัติในการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ไม่พูดคําหยาบ การส่งเสียงดังมารยาทการเข้าห้องนํ้า 

คณะกรรมจัดทําประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  และสรุปผล การดําเนินโครงการ  ประกอบด้วย 

โครงการพัฒนาศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล    
ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.หรือ NSM)  

พรรษา มหาราชินีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

จัดทํารายงานการดําเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล                       

ให้ผู้ ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม

กรรมการและเลขานุการ 


