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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่   ๒๐๗ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

……………………………………………………………… 
  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ได้จัดให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพ  ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘                
ณ จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก
และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  ๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่  ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  จึงแต่งตั้งให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๑.๑  นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายรัตนะ    บัวรา   กรรมการ 
   ๑.๓  นายโกวิท     มาตย์สาลี  กรรมการ 
   ๑.๔  นางนิตยา   มหาเปารยะ  กรรมการ 
   ๑.๕  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  กรรมการเลขานุการ  

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน าในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่ายด าเนินได้ด้วยความเรียนร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 

  ๒.คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๒.๑  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายสิรชิัย   โชติกมณิย์  กรรมการ 
   ๒.๓  นางสาวชญาน ี  วจนะศิริ   กรรมการ 

๒.๔  นางวาสนา   ไชยยงยศ  กรรมการ 
๒.๕  นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
๒.๖  นางพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 

   ๒.๗  นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
   ๒.๘  นายเรวัตต ์  นกสว่าง   กรรมการ 
   ๒.๙  นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
   ๒.๑๐ นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 

๒.๑๑  นางกัลยา   ม่วงมั่น   กรรมการ 
๒.๑๒  นางสาวศันสนีย ์  เหลืองประภาศิริ  กรรมการ 
๒.๑๓  นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
๒.๑๔  นางสาวสภุาวด ี  สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
๒.๑๕  นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 



 
๒  

 

๒.๑๖  นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ วางแผนการท างาน ประสานงานเตรียมการด าเนินกิจกรรมตามก าหนด เพ่ือให้การด าเนินการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     

  ๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
๓.๑  นางสาวอุบล  บุญชู   ประธานกรรมการ 

   ๓.๒  นายเรวัตต ์  นกสว่าง   กรรมการ 
๓.๓  นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
๓.๔  นางกัลยา   ม่วงมั่น   กรรมการ 
๓.๕  นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑.  ติดต่อประสานงาน กับสวนนงนุช และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลหน่วยนาวิกโยธิน  
ร่วมกับ เรื่องการใช้บ้านพัก ห้องประชุม การอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ  

๒. จัดกลุ่มนักเรียนเข้าพักตามห้องพัก 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  ๔.คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   ๔.๑   นางสาวกชพร  อารัชกุล   ประธานกรรมการ 
   ๔.๒   นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ  
   ๔.๓   นางกัลยา   ม่วงมั่น   กรรมการ 

๔.๔   นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
   ๔.๕   นางสาวเพ็ญนภา  ทรัพย์มาก  กรรมการ 
   ๔.๖   นางสาวกมลรัตน ์  เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
   ๔.๗   นางสาวณัฐพร  พุกบ้านเก่า  กรรมการ 
   ๔.๘   นางสาวศันสนีย ์  เหลืองประภาศิริ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่  ๑.  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย 
๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

   
๕.คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย   

  ๕.๑  นายสิรชิัย   โชติกมณิย์  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
 ๕.๓  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
 ๕.๔  นางสาวชญาน ี  วจนะศิริ   กรรมการ 
 ๕.๕  นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 

๕.๖  นางกัลยา   ม่วงมั่น   กรรมการ 
๕.๗  นางสาวศันสนีย ์  เหลืองประภาศิริ  กรรมการ 

  ๕.๘  นางสาวสภุาวด ี  สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
 ๕.๙  นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
 ๕.๑๐  นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการและเลขานุการ 
 



 
๓  

 

หน้าที ่  ๑.   ควบคุมความปลอดภัยและความเรียบร้อยของนักเรียนตลอดการเดินทาง 
   ๒.   ควบคุมดูแลนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้น านักเรียน 
   ๓.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖.คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและแบ่งกลุ่ม 
  ๖.๑  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นางสาวชญาน ี  วจนะศิริ    ประธานกรรมการ 
  ๖.๓  นางสาวอุบล  บุญชู   รองประธาน 
  ๖.๔  นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 

   ๖.๕  นางสาวเพ็ญนภา  ทรัพย์มาก  กรรมการ 
   ๖.๖  นางสาวกมลรัตน์  เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
   ๖.๗  นางสาวณัฐพร  พุกบ้านเก่า  กรรมการ 

๖.๘  นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่   ๑. ประสานงานกับสวนนงนุช และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลหน่วยนาวิกโยธิน เรื่อง   
                อาหารเครื่องดื่ม และอาหารว่างให้นักเรียนรับประทาน 

    ๒. จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน โดยใช้วิธีคละโดยแบ่งออกเป็น ๑๐ กลุ่ม 
 

๗.คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
  ๗.๑  นางสาวชญานี         วจนะศิริ   ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นางสาวกชพร   อารัชกุล   กรรมการ 
  ๗.๓  นางสาวอัจฉรา        ภกัดีรัตนภาคย์              กรรมการ 
  ๗.๔  นางสาวสภุาวดี        สอาดดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  จัดท าหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ เอกสารลงทะเบียน
นักเรียน เอกสารลงทะเบียนวิทยากร พิมพ์ใบเกียรติบัตร 

   
๘.คณะกรรมการจัดกิจกรรม 

  ๘.๑  นางสาวอุบล  บุญชู   ประธานกรรมการ 
  ๘.๒  นายสิรชิัย   โชติกมณิย์  กรรมการ  
  ๘.๓  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 

๘.๔  นางสาวชญาน ี  วจนะศิริ   กรรมการ 
๘.๕  นางวาสนา   ไชยยงยศ  กรรมการ 
๘.๖  นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 

   ๘.๗  นางพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
   ๘.๘  นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
   ๘.๙  นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
   ๘.๑๐ นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 

๘.๑๑ นางกัลยา   ม่วงมั่น   กรรมการ 
๘.๑๒ นางสาวศันสนีย ์  เหลืองประภาศิริ  กรรมการ 
๘.๑๓ นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
๘.๑๔ นางสาวสภุาวด ี  สอาดดิษฐ์  กรรมการ 



 
๔  

 

๘.๑๕ นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
๘.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา  ทรพัย์มาก  กรรมการ 
๘.๑๗ นางสาวกมลรัตน์  เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
๘.๑๘ นางสาวณัฐพร  พุกบ้านเก่า  กรรมการ 
๘.๑๙ นายเรวัตต ์  นกสว่าง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ๑.   จัดเตรียมนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพ เพื่อเข้ารับการ
อบรม 

          ๒.  แจกและเก็บหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
          ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้มอบหมาย 
  

               ๙.คณะกรรมการจัดหารถปรับอากาศรับ – ส่งนักเรียน 
   ๙.๑  นายสิริชัย   โชติกมณิย์  ประธานกรรมการ 

๙.๒  นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
๙.๓  นางสาวอัจฉรา  ภักดีรตันภาคย์  กรรมการและเลขานุการ  

     หน้าที ่    ๑. จัดหารถโดยสารปรับอากาศจ านวน ๓ คัน เพื่อใช้ในการรับ – ส่ง นักเรียน 
         ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ๑๐. คณะกรรมฝ่ายการเงินและพัสดุ 
   ๑๐.๑  นางสาวอุบล  บุญชู   ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นางสาวศันสนีย ์  เหลืองประภาศิริ  กรรมการ 
๑๐.๓  นางกัลยา   ม่วงมั่น   กรรมการ 
๑๐.๔  นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 

   ๑๐.๕  นางสาวสภุาวด ี  สอาดดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่ ๑. จัดซื้อ จัดเตรียม จัดหา พัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ 

   ๒. จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงินที่จะในการจัดกิจกรรม 
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม     
 ๑๑.๑   นายสริิชัย  โชติกมณิย์  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒   นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
๑๑.๓   นางสาวสุภาวด ี  สะอาดดิษฐ์  กรรมการ 
๑๑.๔   นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรม จัดท าแฟ้มภาพกิจกรรม 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล 
   ๑๒.๑   นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา ประธานกรรมการ 
   ๑๒.๒   นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
   ๑๒.๓   นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
   ๑๒.๔   นางสาวเพ็ญนภา  ทรัพย์มาก  กรรมการ 

๑๒.๕   นางสาวกมลรัตน ์ เอ่งฉ้วน   กรรมการ 



 
๕  

 

๑๒.๖   นางสาวณัฐพร  พุกบ้านเก่า  กรรมการ 
๑๒.๗   นางสาวศันสนีย ์  เหลืองประภาศิริ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพ และสรุปผล
การประเมินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

   ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายวางแผน เตรียมงาน และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

      สั่ง    ณ   วันที่   ๑๓   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

           ( นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   รัชดา 



 
๖  

 
 

ก าหนดการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2558 

ในวันที่ 24-26 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 
ณ จังหวัดชลบุรี 

 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

06.30  - 09.00 น.  ออกเดินทางจากโรงเรียนถึง ศูนย์การเรียนทางทะเลรูม้หาวิทยาลัยบรูพา 
09.00 – 11.00 น.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเลมหาวิทยาลัยบรูพา บางแสน 
11.00 – 12.00 น.  เดินทางไปสวนนงนุชพัทยา 
12.00 – 13.00 น.  ถึงที่พัก  รับประทานอาหารกลางวัน  เก็บสมัภาระเข้าที่พัก 
13.00 – 13.30 น.  พิธีเปิด   
13.30  - 14.30 น.  สันทนาการ  เฮฮาประสาชาวค่าย    
14.30 – 14.40 น.          น           
14.40 – 16.30 น.  กิจกรรมฐานความรูล้ดโลกร้อน  
16.30 – 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 19.00 น.  รับประทานเย็น พร้อมคาราโอเกะ 
19.00 – 21.30 น.  ท่องอวกาศสุดอัศจรรย ์
21.30  น.            เข้าท่ีพัก  สวดมนต์   พักผ่อน  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 
06.00 – 0 .00 น.     น                  น                   เกบ็ขึ้นรถ 
07.00 – 08.00 น.          น           
08.00 – 09.00 น.  นั่งรถชมสถานท่ีของสวนนงนุช 
0 .00 – 10.20 น.               4                 น     
10.20 – 11.30 น.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
11.30 – 12.45 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
12.45 – 13.15 น.  ออกเดินทางจากสวนนงนุช  ไปแหล่งเรยีนรู้แสมสาร  
13.15 – 15.15 น.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเล ท่ีแสมสาร อ.สัตหบี      
15.15 – 15.45 น   เดินทางไปยัง หาดเตยงามค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
15.45 – 16.15 น. เก็บสัมภาระเข้าท่ีพัก  
16.15 – 17.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
1 .30 – 1 .00 น.     น             น        น 
19.00 – 21.30 น.  ชาวค่ายสัมพันธ์  
21.30 น.              สรุปกิจกรรม  สวดมนต์  พักผ่อน 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558  
05.30 – 06.30 น.  ตื่นนอน  ท าภารกิจส่วนตัว 
06.30 – 08.00 น.  กิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธินมาราธอน  ครั้งท่ี 1  
08.00 – 08.40 น.  รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ 
08.40 – 09.10 น.  กิจกรรมสรุปค่าย  
09.10 – 09.40 น.  เดินทางไปยัง ตลาด 4      
09.40 – 10.40 น.  ศึกษา - เรียนรู้ ซื้อของฝาก ตลาด 4 ภาค  
10.40 – 12.30 น.  เดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดภิาพ 

 


