
 
คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

ท่ี 353/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  

……………………………….. 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”             
ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการค่าย ON-ZOOM เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทางสังคม “Social Life Skills” 
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (Geo Tools Camp) ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้
ผู้เรียนได้รู้จักเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่างๆ และนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

 ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (Geo Tools Camp)  ดำเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย และเกิดผลประโยชน์สูงสุดอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
          ๑.  นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
  ๔.  ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
  ๕.  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
  ๖.  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗.  นายศักรินทร์   วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๘. นายปล้ืม   ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๙. นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี ๑. ให้คำปรึกษา  แนะนำ สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย 
       ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
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คณะกรรมการดำเนินงาน  

  ๑.  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู   รองประธานกรรมการ 

  ๓.  นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.  นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.  นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๖.  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  ๗.  นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู   กรรมการ 
  ๘.  นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู   กรรมการ 
  ๙.  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   กรรมการ 
  10. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู   กรรมการ 

๑1.นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู   กรรมการ 
  ๑2.นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู   กรรมการ 
  ๑3.จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู   กรรมการ 
  ๑4.นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๑๕.นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๑๖.นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  ๑๗.นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง  กรรรมการ 
  ๑๘.นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. วางแผน ดำเนินการ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
           

คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมออนไลน ์
๑.  นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่  ครู   ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.  นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ติดต่อประสานงานร่วมกันวางแผนรูปแบบการจัดค่ายออนไลน์กับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัย  
             ธรรมศาสตร์ 
         ๒. วางแผนจัดกิจกรรมซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถเข้าค่ายทางออนไลน์ได้ 
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คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน ์
๑. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู    ประธานกรรมการ 
๒. นางอารีวรรณ  แน่ประโคน            ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ                              
๓. นายประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู   กรรมการ 
๕. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๖. นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ              
๗. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน  รับลงทะเบียน  และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลฝ่ายเทคนิคในระบบออนไลน ์
  ๑.  นายวันเฉลิม อุลิต   ครู   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  จ่าสิบเอกธนพล สูงกลางบ  ครู   กรรมการ 
  ๔.  นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในการเข้าค่ายออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจนเสร็จส้ินกิจกรรม   
          ๒. เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือ แนะนำแก้ไขปัญหานักเรียนในกลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
1. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู          กรรมการ 
3. นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย          ครู   ประธานกรรมการ                         
2. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมการและเลขานุการ        

หน้าท่ี  ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ  โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน 
          ๒. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย   เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 
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คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

1. นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง  ครู   ประธานกรรมการ                  
2. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย   ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย   ครู   กรรมการ 
4. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง  ครู   กรรมการและเลขานุการ    

หน้าท่ี    ๑. จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
  ๒. จัดทำแบบประเมินกิจกรรมออนไลน์ 
  ๓. จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 
 ท้ังนี้    ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 
   

ส่ัง    ณ   วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
  

 
(นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
กำหนดการโครงการค่าย ON-ZOOM เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทางสังคม “Social Life Skills” 

กิจกรรม ค่ายการเรียนรู้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Geo Tools Camp) 
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

ช่องทางการเข้ารับการอบรม 
Meeting ID : 91233095547 

        Password   : 072 

 

เวลา 08.45 – 09.00 น.  พิธีเปิด 
     ประธานในพิธี นายประจวบโชค สร้อยสม 
     ผู้กล่าวรายงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
                                                                       และวัฒนธรรม 
เวลา 09.15 – 12.00 น  อาจารย์สุชาวดี ศิลปรัตน์ บรรยายและจัดกิจกรรมหัวข้อ 

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
- การสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing) 
- การกำหนดตำแหน่งบนโลกโดยใช้กลุ่มดาวเทียม (GNSS) 
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เบ้ืองต้น 
- ระบบพิกัด 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนท่ี (แผนท่ีภูมิประเทศ,ภาพถ่ายทาง

อากาศ,ภาพถ่ายดาวเทียม) 
เวลา 10.20 – 10.30 น.  - พักเบรค 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  การใช้งานแอพพลิเคช่ัน Google Map และ Google Earth  
                                                    จากโทรศัพท์มือถือ 
เวลา 12.00 – 12.15 น. กล่าวปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบประเมิน 

เพื่อรับเกียรติบัตรการอบรม 
 

 
 
 
 

 
 
 


