คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 005/ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำยคณิตศำสตร์
Seniorseason3 (ป.๔ – ป.๖ ) ตอน ตะลุยโลกคณิตศำสตร์และโครงกำร English Camp
การส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้ านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนมีความจาเป็น
อย่างยิ่งต้องสร้างสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียน การจัดค่ายเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่สามารถพัฒนา สร้างเสริมกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน การเรียนรู้การแก้ปัญหา
จากวิธีการที่ หลากหลาย เช่นการวาดรูป การสร้างโมเดล เกมคณิตศาสตร์ หรือของเล่นทางคณิตศาสตร์
การจาลองสถานการณ์เพื่อฝึกทักษะทางภาษาช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จะทาให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้ น การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และ English Camp จะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ แ ละภาษาอั งกฤษให้ มี ค วามสุ ก สนาน ช่ ว ยฝึ ก ฝนและพั ฒ นา
ความสามารถของผู้ เรี ย นได้ เป็ น อย่ า งดี อี ก ทั้ ง ยั งฝึ ก ฝนการอยู่ ร่ ว มกั น การท างานร่ ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ
การยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น ทางกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรม
ค่ายคณิ ตศาสตร์ Seniorseason3 ( ป.๔ – ป.๖ ) ขึ้น มาโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อจัดประสบการณ์ ก ารเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม นักเรียนได้ฝึก ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดโครงการ English Camp ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร โดยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามาตรฐานการเรียนรู้
ในหลั กสู ตรและตามช่ว งชั้น ที่เหมาะสม สนุกกับ กิจกรรมการเรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ โดยจัดกิจ กรรม
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ยส าเร็จ ลุ ล่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ งขอแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑.๑ นางผ่องพรรณ
ปินตาแสน
ประธาน
๑.๒ นายมงคล
ใบแสง
รองประธาน
๑.๓ นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
กรรมการ
๑.๔ นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
๒.๑ นางสาวพัชญ์วิสา
๒.๒ นางเครือวัลย์
๒.๓ นางสาวกฤติญา
๒.๔ นางสาวกนกพิชญ์
๒.๕ นางสาววิไลวรรณ

จันทพิมพ์
อุตมะโน
กิติมา
โนกุล
ด่านสวัสดิ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๖ นางสาวพงศ์ผกา
พิลายนต์
กรรมการ
๒.๗ นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
๒.๘ นางสาวศุภจิต
ศรีธิ
กรรมการ
๒.๙ นางสาวอรสา
พรมโมคัก
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวสุวิมล
นะใจ
กรรมการ
๒.๑๑ นายนันทการ
ศรีธิดง
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุ ปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรมค่าย และประสานงานกับ
วิท ยากรภายนอก ประสานและอ านวยความสะดวกในการจัด กิจกรรมฐาน จัด ท าเกียรติ บัต ร จัด เตรีย ม
ป้ายชื่อ จัดทาเอกสารบันทึกความรู้
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
๓.๑ นางสาวกฤติญา
กิติมา
ประธาน
๓.๒ นายวิชัย
แก้วปวน
รองประธาน
๓.๓ นางสาวพงศ์ผกา
พิลายนต์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอน พิธีการ
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำคำรสถำนที่
๔.๑ นายวิชัย
แก้วปวน
ประธาน
๔.๒ นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
รองประธาน
๔.๓ นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
กรรมการ
๔.๔ นายกฤษณะ
ปิกวงค์
กรรมการ
๔.๕ นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ติ ด ตั้ ง ป้ า ยไวนิ ล โครงการและป้ า ยกิ จ กรรมฐาน ณ สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๕. คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดตกแต่งสถำนที่
๕.๑ นางเครือวัลย์
อุตมะโน
ประธาน
๕.๒ นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
รองประธาน
๕.๓ นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการ
๕.๔ นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
กรรมการ
๕.๕ นางสาวกฤติญา
กิติมา
กรรมการ
๕.๖ นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
กรรมการ
๕.๗ นางสาวศุภจิต
ศรีธิ
กรรมการ
๕.๘ นางสาวอรสา
พรมโมคัก
กรรมการ
๕.๙ นางสาวสุวิมล
นะใจ
กรรมการ
๕.๑๐ นางสาวพงศ์ผกา
พิลายนต์
กรรมการ
๕.๑๑ นายนันทการ
ศรีธิดง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมให้เรียบร้อยและตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับกิจกรรม
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเครื่องเสียง/อุปกรณ์โสตฯ/เครื่องดนตรีสันทนำกำร/ควบคุมเวลำ

๖.๑ นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
ประธาน
๖.๒ นายศิวาพร
เกษแก้ว
รองประธาน
๖.๓ นายพิเชษฐ์
ขันเชียง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ มีหน้าที่ จัดเตรียม/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งเก็บให้เรียบร้อย
หลังการใช้งาน เตรียมเครื่องดนตรีใช้ในกิจกรรมสันทนาการ และควบคุมเวลาในการดาเนินกิจกรรมฐานโดย
การเป่านกหวีดเพื่อให้สัญญาญการเปลี่ยนฐานกิจกรรม
๗. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน
๗.๑ นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
๗.๒ นางเครือวัลย์
อุตมะโน
๗.๓ นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
๗.๔ นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
๗.๕ นางสาวกฤติญา
กิติมา
๗.๖ นายณัฐวัตร
เดินแปง
๗.๗ นางสาวศุภจิต
ศรีธิ
๗.๘ นางสาวอรสา
พรมโมคัก
๗.๙ นางสาวสุวิมล
นะใจ
๗.๑๐ นางสาวพงศ์ผกา
พิลายนต์
๗.๑๑ นายนันทการ
ศรีธิดง
๗.๑๒ นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
มีหน้ำที่ จัดทาเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. คณะกรรมกำรกลำงอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรม
๘.๑ นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
ประธาน
๘.๒ นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
รองประธาน
มีหน้ำที่ ดาเนินกิจกรรม และอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม
๙. คณะกรรมกำรประจำฐำนกำรจัดกิจกรรม
๙.๑ ฐำนที่ ๑ แทนแกรมกับกำรเล่นนิทำน
นางเครือวัลย์
อุตมะโน
๙.๒ ฐำนที่ ๒ ถอดรหัสกู้ระเบิด
นายณัฐวัตร

เดินแปง

๙.๓ ฐำนที่ ๓ หอคอยร้อยควำมคิด
นางสาวพงศ์ผกา

พิลายนต์

๙.๔ ฐำนที่ ๔ ฉีกกระดำษวัดควำมยำว

นายนันทการ

ศรีธิดง

๙.๕ ฐำนที่ ๕
๙.๕.๑
๙.๕.๒
๙.๕.๓
๙.๕.๔

Listening
นางสาวกนกพิชญ์
T.Derek
T.Jane
นางสาวมนัสนันท์

โนกุล
Monkman
Lunzaga
คายันต์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๖ ฐำนที่ ๖
๙.๖.๑
๙.๖.๒
๙.๖.๓
๙.๖.๔

Speaking
นางสาวอรสา
T.Jessica
T.Mercedez
นางสาวสุวิมล

พรมโมคัก
Tonks
Godfrey
นะใจ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๗ ฐำนที่ ๗
๙.๗.๑
๙.๗.๒
๙.๗.๓
๙.๗.๔

Reading
นางสาวกฤติญา
T.James
T.tate
นางสาวภัสสุรีย์

กิติมา
Emery
Harpster
เพ็ญกุล

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๘ ฐำนที่ ๘ Writing
๙.๘.๑ นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
ประธาน
๙.๘.๒ T.Roda
Rubrang
รองประธาน
๙.๘.๓ T.Sherryl
Buiza
กรรมการ
๙.๘.๔ นางสาวศุภจิต
ศรีธิ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดกิจกรรมตามฐานให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๑๐. คณะกรรมกำรนำนักเรียนเดินเพื่อเข้ำกิจกรรมตำมฐำน
๑๐.๑ สีเทา A
๑๐.๑.๑ นางปรียาภัทร์
ตุลาชม
๑๐.๑.๒ นายภัทรภณ
ดวงภู

ประธาน
รองประธาน

๑๐.๒ สีน้าตาล A
๑๐.๒.๑ นายวิชัย
๑๐.๒.๒ นางสาวราตรี

แก้วปวน
สุนทร

ประธาน
รองประธาน

๑๐.๓ สีน้าเงิน A
๑๐.๓.๑ นางสาวเจนจิรา
๑๐.๓.๒ นายนพรัตน์

ปวงคา
บุญเทพ

ประธาน
รองประธาน

๑๐.๔ สีดา A

๑๐.๔.๑ นางสาวอภิสรา
๑๐.๔.๒ นายนพฤทธิ์

วงค์แก้ว
ธิวรรณ์

ประธาน
รองประธาน

๑๐.๕ สีเทา B
๑๐.๕.๑ นายศิริพงษ์
๑๐.๕.๒ นางโสพิชชา

ลิ้มพรเสมานนท์ ประธาน
สมใจ
รองประธาน

๑๐.๖ สีน้าตาล B
๑๐.๖.๑ นายชาติชาย
๑๐.๖.๒ นางสาวเสาวลักษณ์

เบญจวรรณ
คนบุญ

ประธาน
รองประธาน

๑๐.๗ สีน้าเงิน B
๑๐.๗.๑ นางสาวน้าฝน
๑๐.๗.๒ นายธนัตถ์นินทร์

อินสุวรรณ์
แสนอาทิตย์

ประธาน
รองประธาน

๑๐.๘ สีดา B
๑๐.๘.๑ นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
ประธาน
๑๐.๘.๒ นายธนทรัพย์
เฉียบแหลม
รองประธาน
มีหน้ำที่ นานักเรียนเดินเพื่อเข้ากิจกรรมตามฐานตามเวลาที่กาหนด ตรวจสอบการบันทึก
ความรู้ของนักเรียนทุกฐานการเรียนรู้ และควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนอำหำรว่ำง/อำหำรกลำงวัน
๑๑.๑ นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
ประธาน
๑๑.๒ นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
๑๑.๓ นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
กรรมการ
๑๑.๔ นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ประสานและจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมน้ำดื่ม
๑๒.๑ นายวสันต์
นายด่าน
ประธาน
๑๒.๒ นายศิวาพร
เกษแก้ว
รองประธาน
๑๒.๓ นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
กรรมการ
๑๒.๔ นายพิเชษฐ์
ขันเชียง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมน้าดื่มและถังใส่น้าดื่ม และคอยดูแลเรื่องการดื่มน้าของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ
นายกฤษณะ
ปิกวงค์
ประธาน
มีหน้ำที่ บันทึกภาพพิธีเปิด-ปิดค่าย กิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดกิจกรรม
๑๔. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเกียรติบัตร

๑๔.๑ นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
๑๔.๒ นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
๑๔.๓ นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
๑๔.๓ นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
มีหน้ำที่ จัดทาเกียรติบัตรสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล/ประเมินผล
๑๕.๑ นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
ประธาน
๑๕.๒ นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
รองประธาน
๑๕.๓ นางสาวกฤติญา
กิติมา
กรรมการ
๑๕.๔ นางสาวพงศ์ผกา
พิลายนต์
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ ำ ที่ วัด ผล/ประเมิ น ผลหลั งเสร็จ สิ้ น กิ จ กรรม พร้อ มทั้ งสรุป กิ จ กรรมเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไข
ปรับปรุงต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นางผ่องพรรณ ปินตาแสน )
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

