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ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที ่๑๕๓ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดค่ำยพัฒนำศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์  
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

……………………………………………………………… 
  

 ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมที่ ๑ ค่ำยพัฒนำศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  ในระหว่ำงวันที่ ๒๑–๒๒ กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   ณ  เกำะแสมสำร 
อ ำเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เพ่ิมมำกข้ึน กล้ำ
คิด กล้ำท ำ กล้ำแสดงออก  และ  สำมำรถน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำได้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่  ๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร  และมำตรำที่  ๒๗ (๑) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  จึงแต่งตั้งให้บุคลำกรของโรงเรียนปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๑.๑ นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ประธำนกรรมกำร 

๑.๒ นำยโกวิท  มำตย์สำล ี   กรรมกำร 
   ๑.๓ นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส  กรรมกำร 
   ๑.๔ นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ    กรรมกำร 
   ๑.๕ นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมกำรเลขำนุกำร  

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อแนะน ำ  และอ ำนวยกำรในกำรจัดกิจกรรมค่ำยพัฒนำศักยภำพนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรแต่
ละฝ่ำยด ำเนินได้ด้วยควำมเรียบร้อยเป็นไปตำมวัตถุประสงค ์

 

  ๒.คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๒.๑ นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธำนกรรมกำร 

๒.๒ นำงมำลิน  จันทร์แสง   กรรมกำร 
๒.๓ นำงสำววันทนำ  กิติทรัพย์กำญจนำ  กรรมกำร 

   ๒.๔ นำงสำวอุบล  บุญชู     กรรมกำร 
   ๒.๕ นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 

๒.๖ นำงกัลยำ  ม่วงมั่น    กรรมกำร 
๒.๗ นำงศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมกำร 
๒.๘ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมกำร 
๒.๙ นำงสำวสุภำวดี  สอำดดิษฐ์   กรรมกำร 
๒.๑๐ นำงสำวพัชรำ  ภูส่วัสดิ ์   กรรมกำร 
๒.๑๑ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม  กรรมกำร 
๒.๑๒ นำงสำวจิดำภำ  เซียนจันทึก  กรรมกำร 
๒.๑๓ นำยคมสัณห์  จันสอน   กรรมกำร  
 
  



 
๒  

 

  ๒.๑๔  นำงสำวจำรวุรรณ  ทองขุนด ำ  กรรมกำร 
๒.๑๕  นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ วำงแผนกำรท ำงำน ประสำนงำนเตรียมกำรด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

     

  ๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
๓.๑ นำงสำวอุบล  บุญช ู    ประธำนกรรมกำร 

   ๓.๒ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม   กรรมกำร 
๓.๓ นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    กรรมกำร 
๓.๔ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  ๑. ติดต่อประสำนงำน กับพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำเกำะและทะเลไทย  เรื่องวิทยำกร กำร 
              เดินทำงไปเกำะแสมสำร  ประสำนงำนด้ำนกิจกรรมบนเกำะแสมสำร 

     ๒. ติดต่อประสำนงำนกับภูตะวัน รีสอร์ท แอนด์ แคมปิ้ง เรื่องกำรใช้บ้ำนพัก ห้องประชุม กำร 
         อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำง ๆ  

๓. จัดกลุ่มนักเรียนเข้ำพักตำมห้องพัก 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 

  ๔. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   ๔.๑ นำงกัลยำ  ม่วงมั่น    ประธำนกรรมกำร 
   ๔.๒ นำงสำวณัฐฑชำพร  โอทอง   กรรมกำร 

๔.๓ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม   กรรมกำร   
 ๔.๔ นำงสำวจำรุวรรณ  ทองขุนด ำ   กรรมกำร 

๔.๕ นำงสำวจิดำภำ  เซียนจนัทึก   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ส ำหรับกำรปฐมพยำบำล ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย 

๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
   

๕. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย   
  ๕.๑ นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    ประธำนกรรมกำร 

 ๕.๒ นำงสำวอุบล  บุญช ู    กรรมกำร 
 ๕.๓ นำงกัลยำ  ม่วงมั่น    กรรมกำร 

๕.๔ นำงสำวจิดำภำ  เซียนจนัทึก   กรรมกำร 
  ๕.๕ นำงสำวสุภำวดี  สอำดดิษฐ์   กรรมกำร 

 ๕.๖ นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 
 ๕.๗ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล     กรรมกำร 
 ๕.๘ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม   กรรมกำร  
 ๕.๙ นำยคมสัณห์  จันสอน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  ๑. ควบคุมควำมปลอดภัยและควำมเรียบร้อยของนักเรียนตลอดกำรเดินทำง 

   ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรปฏิบัติกิจกรรม 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและแบ่งกลุ่ม 
  ๖.๑ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    ประธำนกรรมกำร 
  ๖.๒ นำงสำวอุบล  บุญช ู    กรรมกำร   
  ๖.๓ นำงศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมกำร 

   ๖.๔ นำงสำวจิดำภำ  เซียนจนัทึก              กรรมกำร 
   ๖.๕ นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 
   ๖.๖ นำยคมสัณห์  จันสอน   กรรมกำร 
   ๖.๗ นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    กรรมกำร 
   ๖.๘ นำงสำวจำรุวรรณ  ทองขุนด ำ   กรรมกำร 
   ๖.๙ นำงกัลยำ  ม่วงมั่น    กรรมกำร 

๖.๑๐ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  ๑. ประสำนงำนกับภูตะวัน รีสอร์ท แอนด์ แคมปิ้ง เรื่อง อำหำรเครื่องดื่ม และอำหำรว่ำงให้ 
               นักเรียนรับประทำน 

    ๒. จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน โดยใช้วิธีคละโดยแบ่งออกเป็น ๑๐ กลุ่ม 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
  ๗.๑ นำยนำยเรวัตต์  นกสว่ำง   ประธำนกรรมกำร 
  ๗.๒ นำงสำวจำรุวรรณ  ทองขุนด ำ   กรรมกำร 
  ๗.๓ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล               กรรมกำร 
  ๗.๔ นำงสำวอุบล  บุญช ู    กรรมกำร 
  ๗.๕ นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสดิ ์   กรรมกำร 
  ๗.๖ นำงสำวสุภำวดี  สอำดดิษฐ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่จัดท ำหนังสืออนุญำตผู้ปกครอง จัดเตรียมเอกสำรประกอบโครงกำร เอกสำรลงทะเบียนนักเรียน 
เอกสำรลงทะเบียนวิทยำกร พิมพ์ใบเกียรติบัตร และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

   
              ๘. คณะกรรมการจัดกิจกรรม 

  ๘.๑ นำงสำวอุบล  บุญช ู    ประธำนกรรมกำร 
  ๘.๒ นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 

๘.๓ นำงกัลยำ  ม่วงมั่น    กรรมกำร 
๘.๔ นำงสำวศันสนีย์  พันธ์เรอืง   กรรมกำร 
๘.๕ นำยคมสัณห์  จันสอน   กรรมกำร 
๘.๖ นำงสำวสุภำวดี  สอำดดิษฐ์   กรรมกำร 
๘.๗ นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม  และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนได้แก่  
                  กิจกรรมสันทนำกำร  กิจกรรม STEM  EDUCATION 

             ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้มอบหมำย 
  
 
 
 
 



 
๔  
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ก าหนดการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 ระหวา่งวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560  

ณ เกาะแสมสาร  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 
 

 
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 

06.15 – 06.30 น.  ลงทะเบียนนักเรียนและ ครูที่ควบคุมดูแล   
06.30 – 09.45 น.  ออกเดินทำงจำกโรงเรียนถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำเกำะและทะเลไทย 
09.45 – 11.15 น.  เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำเกำะและทะเลไทย 
11.15 – 11.45 น.  เดินทำงสู่เกำะแสมสำร 
11.45 – 12.45 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
12.45 – 13.00 น.  พิธีเปิด 
13.00 – 16.00 น.  ศึกษำธรรมชำติวิทยำรอบ ๆ เกำะแสมสำร   
16.00 – 16.40 น.  เดินทำงสู่ที่พัก ภูตะวัน รีสอร์ท แอนด์ แคมปิ้ง    
16.40 – 18.00 น.  เก็บสัมภำระ  เข้ำห้องพัก  พักผ่อนตำมอัธยำศัย  
18.00 – 19.20 น.  รับประทำนเย็น และกิจกรรมสันทนำกำร 
19.20 – 21.40 น.  กิจกรรม STEM EDUCATION  part 1 : กำรสร้ำงชิ้นงำน 
21.40 น.             เข้ำท่ีพัก  สวดมนต์  พักผ่อน  
 

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 

06.00 – 07.00 น.  ตื่นเช้า  ท าภารกิจส่วนตัว  จัดเก็บสัมภาระเก็บข้ึนรถ 
07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 – 09.30 น.  กิจกรรม STEM EDUCATION part 2 : ภำคสนำม   
09.30 – 10.45 น.  เดินทำงไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่ำทะเล กองทัพเรือ   
10.45 – 12.30 น.  ศึกษำแหล่งเรียนรู้ตลำดน้ ำ 4 ภำค  และรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
12.30 – 15.30 น.  เดินทำงกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภำพ 

 


