
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๑๘ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที ่
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินการจัดท าโครงการทัศนศึกษา โดยก าหนดเป็น

กิจกรรมบังคับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมความรู้
นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าว  
ปีละ ๑ ครั้ง  

ดังนั้น โรงเรียนบ้านบางจาก จะน านักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ – ๓ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
เข้ารวมกิจกรรมการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียน ในวันจันทร์ท่ี ๑๘ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เริ่มออกเดินทางต้ังแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต าบลบางพระ 
อ าเออศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา ต าบลหนองปลาไหล อ าเออบางละมุง เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อใหก้ารด าเนินจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิอาพและปลอดอัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรฐาน ๓๙ วรรค
หนึ่ง และ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) - (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางปิยอร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๖ นางสุอาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ประสาน หรือ แนะน า เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

  ๒.๑ นางสุอาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๓ นางสาวเพ็ญนอา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

  ๒.๔ นางปิยอร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้ำที่  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี   
ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานท่ีด าเนินการ 
 

 

 



๓. คณะกรรมกำรควบคุม ดูแลนักเรียน 
๓.๑ ครูประจ ำรถคันที่ ๑ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ ๒ – ๓ , ๒/๒ ประกอบด้วย 

๑. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒. นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๖. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 

๓.๒ ครูประจ ำรถคันที่ ๒ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑/๑ , ๑/๒ , ๒/๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางสุริพร พานิชย์  ช่างสี ๓    กรรมการ 

๓.๓ ครูประจ ำรถคันที่ ๓ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๑ , ๔/๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางเตือนใจ สุระอา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๔. นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 

๓.๔ ครูประจ ำรถคันที่ ๔ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๒ , ๔/๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.     กรรมการ 

๓.๕ ครูประจ ำรถคันที่ ๕ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๑ , ๖/๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒. นางสาวประอาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางปิยอร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๓.๖ ครูประจ ำรถคันที่ ๖ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๒ , ๖/๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสุอาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสาวเพ็ญนอา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

มีหน้ำที่ คอยก ากับ ดูแลนักเรียน ในการไปทัศนศึกษาให้มีความเป็นระเบียบและเกิดความปลอดอัย 
 
 
 
 
 
 



๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำอำหำร และเคร่ืองด่ืม ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสุอาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๓ นางสาวเพ็ญนอา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๔ นางปิยอร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ส าหรับนักเรียนและคณะครูผู้ดูแล 
 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย 

  ๕.๑ นางสุอาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวประอาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๓ นางปิยอร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ เบิกจ่ายเงินตามโครงการ และจัดเก็บใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับ
นักเรียนส่งผู้รับผิดชอบโครงการ และรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๖.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวประอาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๔ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๖.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๗ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.     กรรมการ 
๖.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๐ นางปิยอร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๑ นางสาวเพ็ญนอา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกอาพการด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๗.๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๗.๔ นางสุอาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน     
 
 
 



ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิทธิอาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหา อุปสรรค        
ให้ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                               ส่ัง ณ วันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
              ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำร 

กิจกรรมกำรไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
ของนักเรียนชั้นอนบุำลปีที่ ๒ – ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ 

วันจันทรท่ี์ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒ 
ณ สวนสัตว์เปิดเขำเขียว ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี และ 

ณ อุทยำนหินล้ำนปแีละฟำร์มจระเข้พัทยำ ต ำบลหนองปลำไหล อ ำเภอบำงละมุง เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี 
 

 
๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น.  - นักเรียน เข้าแถวพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก 
๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  - ออกเดินทางไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต าบลบางพระ อ าเออศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  - เดินทางถึง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต าบลบางพระ อ าเออศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
      เข้าเท่ียวชมสัตว์นานาชนิด 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  - เดินทางถึง ณ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา ต าบลหนองปลาไหล     
                                อ าเออบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
         เข้าเท่ียวชมฝูงจระเข้น้ าจืดและจระเข้น้ าเค็มนับพัน 
                                เข้าเท่ียวชมปลาบึก ปลาน้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 เข้าเท่ียวชมฝูงปลาช่อนแห่งแม่น้ าอเมซอน 

    เข้าเท่ียวชมปลาเทพา ปลาสวยงามท่ีใกล้สูญพันธุ์ 
    เข้าเท่ียวชมช้าง อูฐ เสือ เสือขาว หมี และกวางนานาชนิด 

    เข้าเท่ียวชมหมีขาวแสนรู้และสัตว์อื่นๆ ท่ีมีสีขาว เช่น ม้า วัว จระเข้  

    เข้าเท่ียวชมนกกระเรียน นกอีมู นกคาสโซวารี่ และนกกระจอกเทศกว่า ๒๐ ตัว 

      เข้าเท่ียวชมการแสดงจระเข้ 
 ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  - นักเรียนขึ้นรถ เดินทางกลับโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
หมำยเหตุ     - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกายของครู : เส้ือโปโลสีเหลืองของโรงเรยีน  
     - การแต่งกายของนักเรียน : ชุดพละโรงเรียน และรองเท้าผ้าใบ 


