
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๖๑ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

ด้วยในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน
บ้านบางจาก ตระหนักถึงความส าคัญได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น    
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว (รัชกาลที่ ๔) 
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ๒. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น          
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และ ๔. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๑.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  ๒.๒๐ นางสาวดวงใจ ภถููกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๔ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สรุปข้อมูลทั้งหมดส่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 

๓. คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๓.๑  กิจกรรมฐำนที่ ๑ ชื่อฐำนกิจกรรม “ประวัติวันวิทยำศำสตร”์ 
๑. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๓.๒ กิจกรรมฐำนที่ ๒ ชื่อฐำนกิจกรรม “ประสำทสัมผัสทั้ง ๕” 
๑. นางสาวจุไรรัตน ์สาล ี  ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   ครูประจ าฐาน 
๓.๓ กิจกรรมฐำนที่ ๓ ชื่อฐำนกิจกรรม “ถั่วเตน้ระบ ำ” 
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพป.สป.เขต ๑ หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๓.๔ กิจกรรมฐำนที่ ๔ ชื่อฐำนกิจกรรม “ไข่ไดโนเสำร์” 
๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    หัวหน้าครูประจ าฐาน 

  ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ครูประจ าฐาน 
๓.๕ กิจกรรมฐำนที่ ๕ ชื่อฐำนกิจกรรม “มหัศจรรย์ผักเปลี่ยนส”ี 
๑. นางสาวจุฬารตัน์ แกว้ไชยชาติ  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ครูประจ าฐาน 
๓.๖ กิจกรรมฐำนที่ ๖ ชื่อฐำนกิจกรรม “ระบบสุริยะจักรวำล” 

  ๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  ครูประจ าฐาน 
 



๓.๗ กิจกรรมฐำนที่ ๗ ชื่อฐำนกิจกรรม “ประดิษฐ์ดำวบนท้องฟ้ำ” 
๑. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๓.๘ กิจกรรมฐำนที่ ๘ ชื่อฐำนกิจกรรม “บิงโกดำรำศำสตร”์ 

  ๑. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ครูประจ าฐาน 
๓.๙ กิจกรรมฐำนที่ ๙ ชื่อฐำนกิจกรรม “สัตวห์รรษำ” 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  ครูประจ าฐาน 
๓.๑๐ กิจกรรมฐำนที่ ๑๐ ชื่อฐำนกิจกรรม “โดมิโดสัตว์บก – สัตว์น้ ำ” 
๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๓.๑๑ กิจกรรมฐำนที่ ๑๑ ชื่อฐำนกิจกรรม “กล้องจุลทรรศน์” 

  ๑. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   หัวหน้าครูประจ าฐาน  
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  ครูประจ าฐาน 
๓.๑๒ กิจกรรมฐำนที่ ๑๒ ชื่อฐำนกิจกรรม “เซียมซีวิทยำศำสตร”์ 
๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   หัวหน้าครูประจ าฐาน 

มีหน้ำที่ ด าเนินการประจ าฐานการเรียนรู้ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับกิจกรรม 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่และจัดเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๔ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๕ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๔.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.๗ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.๘ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๔.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๔.๑๕ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๑๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๘ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดสถานที่บริเวณจัดกิจกรรม ตรงลานอเนกประสงค์ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
  
 



๕. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 
๕.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๕.๔ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิดของผู้อ านวยการโรงเรียน          

และค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  
 

๖. คณะกรรมกำรบันทึกภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 
๖.๑ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๖.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
         ๖.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินงานการจดักิจกรรม 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กิจกรรม ประกอบดว้ย 
  ๗.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๗.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
   

              ลงชื่อ 
                   (นายตร ีศตสงัวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรด ำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น.   - นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าแถวพร้อมกันบริเวณลานอเนกประสงค์ 
๐๘.๔๐ – ๐๘.๔๕ น.   - ตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์
       กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี 

 ๐๘.๔๕ – ๐๘.๕๐ น.   - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
               กล่าวเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรมกำรเข้ำฐำนกำรเรียนรู้ (ใช้เวลำเข้ำฐำนละ ๑๐ นำท ีเวลำเปลี่ยนฐำน ๕ นำที รวท ๑๕ นำท)ี 
 รายชื่อฐานมีทั้งหมด ๑๒ ฐาน ดังนี้ 
 กิจกรรมฐานที่ ๑ “ประวัติวันวิทยาศาสตร์” กิจกรรมฐานที่ ๒ “ประสาทสัมผัสทั้ง ๕”  
 กิจกรรมฐานที่ ๓ “ถั่วเต้นระบ า”  กิจกรรมฐานที่ ๔ “ไข่ไดโนเสาร์”  
 กิจกรรมฐานที่ ๕ “มหัศจรรย์ผักเปลี่ยนสี” กิจกรรมฐานที่ ๖ “ระบบสุริยะจักรวาล”  
 กิจกรรมฐานที่ ๗ “ประดิษฐ์ดาวบนท้องฟ้า” กิจกรรมฐานที่ ๘ “บิงโกดาราศาสตร์”  
 กิจกรรมฐานที่ ๙ “สัตว์หรรษา”   กิจกรรมฐานที่ ๑๐ “โดมิโดสัตว์บก – สัตว์น้ า” 
 กิจกรรมฐานที่ ๑๑ “กล้องจุลทรรศน์”  กิจกรรมฐานที่ ๑๒ “เซียมซีวิทยาศาสตร์” 
๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๕ น.          - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๑ 
๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๕ น.        - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๒ 
๐๙.๑๕ – ๐๙.๒๕ น.        - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๓ 
๐๙.๒๕ – ๐๙.๓๕ น.          - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๔ 
๐๙.๓๕ – ๐๙.๔๕ น.        - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๕ 
๐๙.๔๕ – ๐๙.๕๕ น.        - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๖ 
๐๙.๕๕ – ๑๐.๐๕ น.          - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๗ 
๑๐.๐๕ – ๑๐.๑๕ น.          - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๘ 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๒๕ น.          - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๙ 
๑๐.๒๕ – ๑๐.๓๕ น.          - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๑๐ 
๑๐.๓๕ – ๑๐.๔๕ น.          - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๑๑ 
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๕ น.          - เข้าฐานกิจกรรม รอบที่ ๑๒ 
๑๐.๕๕ – ๑๑.๓๐ น.   - ประธานในพิธี โดย นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

                               เข้าเยี่ยมชมตามฐานกิจกรรม และกล่าวปิด 
 
 
หมำยเหต ุ     - ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


