
 

 
คําส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห ๑ ” 

ท่ี  100 / ๒๕๖๕ 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ ประวัติศาสตรทองถ่ินสําหรับเยาวชน ” 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
……………………………….. 

 ดวยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห ๑”  
รวมกับหลักสูตรประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได
กําหนดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ ประวัติศาสตรทองถ่ินสําหรับเยาวชน ” ในวันศุกรท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูทางประวั ติศาสตร ใหกับนักเรียนและเปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โครงการสอนเสริมใหนักเรียนในชวงปดภาคเรียน  

 ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ ประวัติศาสตรทองถ่ินสําหรับเยาวชน ”ดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอย และเกิดผลประโยชนสูงสุด อาศัยอํานาจตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๑. นายประจวบโชค  สรอยสม  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท  รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ  

๓. วาท่ี ร.ต.สมรักษ แทนลาน            รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
๔. วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักด์ิ รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
๕. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผูอํานวยการ   กรรมการ 

 ๖. นายเกษม เมาลิทอง   ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗. นายศักรินทร วงษแหยม  ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘. นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๙. นายปล้ืม ปรีชา   ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  ครชํูานาญการ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครชํูานาญการ   กรรมการ  
หนาท่ี   
      ๑. ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน และรวมแกไขปญหา เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 



 

           - ๒ - 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๑. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท  รองผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู  คร ู    รองประธานกรรมการ 

3. นายเกษม  เมาลิทอง        ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายประสพชัย  แนประโคน  ครชํูานาญการพิเศษ  กรรมการ  
5. นางอารีวรรณ  แนประโคน  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสุกัลยา  เสือจําศีลป  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
8. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์   ครู     กรรมการ 
9. นายพีระศิลป เอกฐิน    ครู     กรรมการ 
10. นางสาวอรยิา กันทะวงค   ครู     กรรมการ 
11. นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน  คร ู    กรรมการ 
12. นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง  คร ู    กรรมการ 
13. นางสาวกัลยพัตร  เสรีชัย  คร ู    กรรมการ 
14. นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู    กรรมการ 
๑5. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการ 

 ๑6. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    กรรมการ 
๑7. นายธนพล  สูงกลาง   ครู     กรรมการ 
๑8. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย คร ู    กรรมการ 
๑9. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ    คร ู    กรรมการ 
20. นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย  ครผููชวย    กรรมการ 
21. นายพรพิชิต  พันธบัวหลวง  ครผููชวย    กรรมการ 
22. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครอูัตราจาง   กรรมการ 
23. นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
24. นายวันเฉลิม  อุลิต   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  
      ๑. วางแผน ดําเนินการ ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
      ๒. ดูแล ติดตามและแกไขปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ 
      3. รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 

คณะกรรมการฝายลงทะเบียน 
 ๑. นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง  คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

3. นางสาวกัลยพัตร  เสรีชัย  คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ี    
      ๑. รับลงทะเบียนใหกับนักเรียนท่ีมาเขารวมกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
      ๒. รวบรวมรายช่ือสงใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ 
      ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
                                          คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานท่ี 
 ๑. นายเกษม เมาลิทอง   ครชํูานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประสพชัย แนประโคน  ครชํูานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายรัชชุพงษ แกวจันทร  คร ู    กรรมการ 

4. นายธีรวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู    กรรมการ 
5. วาท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผูชวย    กรรมการ 
6. นายวันเฉลิม  อุลิต   คร ู    กรรมการ 
7. นายธนพล  สูงกลาง   คร ู    กรรมการ 
8. นายธรรมนญู ระวงัใน    ครูอัตรจาง   กรรมการ 
9. นายอดิศวร ขจรโชติพงศ   ครูชวยสอน   กรรมการ 
10. ลูกจางประจํา - ลูกจางช่ัวคราว      กรรมการ 
11. นายพรพิชิต  พันธบัวหลวง  ครผููชวย     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี    
๑. จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ดังนี้ 

 - จัดโตะสําหรับรับลงทะเบียน 
 - จัดโตะสําหรับวางอาหารวาง และจุดรับอาหารกลางวัน 
 - จัดเวทีดานหนาหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
           

คณะกรรมการฝายเคร่ืองเสียง โสตทัศนูปกรณ 
 ๑. นายพีระศิลป เอกฐิน    ครู     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภาณุพันธ  จันทรหอม  ครู      กรรมการ 

๓. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครผููชวย     กรรมการ 
 4. นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ครชูวยสอน    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    
      ๑. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ดังนี้ 
      ๒. ประสานงานกับฝายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
      ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
 ๑. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธานกรรมการ 

๒. นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน  คร ู    กรรมการ 
 3. นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ี    
      ๑. ดําเนินการถายภาพนิ่ง บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
      ๒. ประชาสัมพันธภาพการจัดกิจกรรมลงในเว็บไซตโรงเรียน 
      ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายพิธีการ 
 ๑. นายธนพล  สูงกลาง   คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวันเฉลิม  อุลิต   คร ู    กรรมการ 
  
หนาท่ี    
      ๑. จัดลําดับข้ันตอนพิธีการในการตอนรับแขกผูมีเกียรติและดําเนินการอื่น ๆ บนเวที 
      2. ประสานงานกับฝายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
      3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ๑. นางสาวอรยิา กันทะวงค   ครู     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปรยีาภัทร  ดีสวัสด์ิ    คร ู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  ครู     กรรมการ 
 4. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี     
      ๑. จัดเตรียมอาหารวาง - อาหารกลางวัน และเครื่องด่ืม  ใหกับผูเขารวมกิจกรรม 
      ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ( โควิด 19 ) 

๑. นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน  คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครู     กรรมการ 
3. วาท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผูชวย    กรรมการ 
4. นายธรรมนญู ระวงัใน    ครูอัตราจาง   กรรมการ 
5. นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข   ครูอัตราจาง   กรรมการ 
6. นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ์  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 
 ๑.  ดําเนินการติดต้ังเครื่องคัดกรองบริเวณหนาหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

     ๒.  ดําเนินการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนท่ีเขารวมกิจกรรม (ATK)  หากมีบุคคลท่ีมีความเส่ียง หรือ 
          มีอาการท่ีเกี่ยวของกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ( โควิด 19 ) ใหประสานกับโรงพยาบาลบางปะอินทันที 

๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝายควบคุมนักเรียน 

 ๑. นางอารีวรรณ  แนประโคน  ครชํูานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุกัลยา  เสือจําศิลป   ครชํูานาญการพิเศษ   กรรมการ 
 3. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    กรรมการ 

4. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
5. นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน   ครูอัตราจาง   กรรมการ 
6. นายพรพิชิต  พันธบัวหลวง  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี    
      ๑. ควบคุมนักเรียนทํากิจกรรมบริเวณหอประชุม 84 พรรษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
      2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 ๑. นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย  ครผููชวย    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง   ครู     กรรมการ 
 3. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    
      ๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลการดําเนินงาน  
      ๒. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานหลังเสร็จส้ินการประเมิน ฯ 
      ๓. จัดทําเลมสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอํานวยการทราบ 
      ๔. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 
 ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดี   
แกทางราชการ 
          ส่ัง ณ วันท่ี  22 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
     
      
                                                                  (นายประจวบโชค สรอยสม) 
                         ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 
 
 
 



 

 
กําหนดการ 

โครงการเสวนาวิชาและปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรในสถานศึกษา 
“ประวัติศาสตรทองถ่ินสําหรับเยาวชน” 

วันศุกร ท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ระหวางเวลา 8.00 - 13.00 น.  
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห ๑ ” 
.............................................................. 

 
เวลา ๘.0๐ - 8.3๐ น.    -    คัดกรองนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม โดยการตรวจ ATK 

เวลา 8.3๐ - 8.45 น.    -    ลงทะเบียน 

เวลา 8.45 – 9.15 น.   -    นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอนิ  

“ ราชานุเคราะห ๑ ”  กลาวรายงานการจัดกิจกรรม 

- นายประจวบโชค  สรอยสม  ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห ๑ ”  

กลาวเปดกิจกรรม 

เวลา ๙.15 - ๑0.45 น.  -    เสวนาวิชาการในหัวขอ “ประวัติศาสตรชุมชนจากเอกสารประวัติศาสตร 

                                     และวิธีการศึกษา”   

                                     วิทยากร        อ.วิราวรรณ สมพงษเจริญ 

              ผศ.ศุภกาณฑ  นานรัมย  

              อ.ศุภสุตา ปรีเปรมใจ 

เวลา ๑0.45 - 11.00 น.  -  รับประทานอาหารวาง 

เวลา ๑1.00 - 12.00 น.  -  ฝกปฏิบัติ “การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนและการบูรณาการความรูผานแผนท่ี

ชุมชน” 

                                      วิทยากร        อ.วิราวรรณ สมพงษเจริญ 

               ผศ.ศุภกาณฑ  นานรัมย  

               อ.ศุภสุตา ปรีเปรมใจ 

เวลา ๑2.00 - 12.40 น.  -  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑2.40 - 13.00 น.  -  ทบทวนกิจกรรมและตอบขอซักถาม 

เวลา 13.00 น.     -  พิธีปด 

 

 
…………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ :   ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเขารวมกิจกรรม แตงกายชุดสุภาพ 
                 ๒. นักเรียนแตงกายชุดพละศึกษาของโรงเรียน 
 
 


