
 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
   ที่ 241/2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
.................................................................................... 

 

            ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ด าเนินโครงการ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลโลก
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จึงด าเนินการจัด
กิจกรรม การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้นักเรียนได้ รับประสบการณ์ตรง มีกระบวนการคิด 
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคม มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึง
อาศัยตามความในมาตรา 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   
1.1 นายเลิศศิลป์    รัตนมุสิก   ประธานกรรมการ 
1.2 นาย รัตนะ  บัวรา    กรรมการ 
1.3 นาย โกวิท  มาตสาลี    กรรมการ 
1.4 นางนิตยา  มหาเปารยะ   กรรมการ 
1.5 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวกให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  
 2.1 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร   ประธานกรรมการ 

   2.2 นางพวงเพ็ญ        เต๊ะขันหมาก    กรรมการ 
 2.3 นายสิริชัย  โชติกมณิย์    กรรมการ 
 2.4 นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 

2.5 นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 
 2.6 นางนิตยา  มหาเปารยะ   กรรมการ 

2.7 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์   กรรมการ 
 2.8 นางสาววันทนา กิตติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 

2.9 นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ วางแผนการด าเนินงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่เตรียม ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ  

ให้งานออกมาถูกต้องเหมาะสม   

3.  ฝ่ายสถานที่   
  3.1  นางพวงเพ็ญ        เตะ๊ขันหมาก   ประธานกรรมการ 
  3.2  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  3.3  นักการภารโรง      กรรมการ 
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 3.4  นายสิริชัย  โชติกมณิย์   กรรมการเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะโครงงาน  เก้าอ้ีส าหรับประธาน ครู และผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

โครงงาน อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกิจกรรม  
 

4.  ฝ่ายบันทึกภาพและเสียง มีหน้าที ่จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง บันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
  4.1  นายสิริชัย  โชติกมณิย์   ประธาน กรรมการ  
  4.2  นายสมพร  ชัยวงษ์      กรรมการ 
  4.3  นางสาวสุภาวด ี สะอาดดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

5.   ฝ่ายจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเสนอผลงาน 
  5.1  นางสาวอุบล  บุญชู    ประธานกรรมการ 
  5.2  นายเรวัตน์  นกสว่าง    กรรมการ 
  5.3  นางสาวกชพร อารัชกุล    ประธาน 
  5.4  นางสาวศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ   กรรมการ 
  5.5  นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
  5.6  นางสาวกมลรัตน์  เอ่งฉ้วน    กรรมการ 

5.7  นางสาวเพ็ญนภา ทรัพย์มาก    กรรมการ 
5.8  นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์    กรรมการ 
5.9  นางสาวพูนศรี สร้อยเสน    กรรมการ 

  5.10 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดท าแบบฟอร์มการตัดสิน จัดท าประกาศแจ้งผลการตัดสิน อ านวยความสะดวกคณะกรรมการ

ตัดสินและผู้เข้าร่วมประชุม แจงผู้เข้าประกวดโครงงานและการร่วมเสนอผลงาน  ควบคุมการด าเนินการจัด
ประกวดโครงงานให้เป็นไปตามข้ันตอน และมีคุณภาพ จัดการด้านเอกสาร ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อรับวุฒิบัตร และ
ควบคุมเวลาในการจัดประกวด ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
 

  6. ฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
  6.1  นายเรวัตน์  นกสว่าง    ประธานกรรมการ 
  6.2  นางสาวเพ็ญนภา ทรัพย์มาก   กรรมการ 
  6.3  นางสาวกมลรัตน์  เอ่งฉ้วน    กรรมการ 
  6.4  นางสาวณัฐพร พุกบ้านเกา่   กรรมการ 
  6.5  นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ พิมพ์เกียรติบัตร  เพ่ือแจกนักเรียนที่ได้รับรางวัลและร่วมกิจกรรม 
   

    7. ฝ่ายจัดเตรียมนักเรียนรับเกียรติบัตร 
  7.1  นางมาลิน  จันทร์แสง   ประธานกรรมการ 
  7.2  นางสาวชญานี วจะนศิริ    กรรมการ 

 7.3  นางสาวพูนศรี สร้อยเสน   กรรมการ 
  7.4  นางสาววันทนา กิตติทรัพย์กาญจนา  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดนักเรียน และเตรียมการแจกเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล  
  

     8.  ฝ่ายวัสดุ-อุปกรณ์  
  8.1  นางนิตยา  มหาเปารยะ   ประธานกรรมการ 
  8.2  นางนฤมล  มุสิเกตุ    กรรมการ 
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  8.3  นายเรวัตน์  นกสว่าง    กรรมการ 
  8.4  นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดเตรียม จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรม  
 

    9.  ฝ่ายการเงิน  
  9.1  นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์   ประธานกรรมการ 
  9.2  นางนฤมล  มุสิเกตุ    กรรมการ 
  9.3  นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล   กรรมการ 
  9.4  นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
  9.5  นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่เบิกจ่ายและสรุปเงินที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  
 

   10.  ฝ่ายประเมินผล  
  10.1 นางสาววันทนา กิตติทรัพย์กาญจนา  ประธานกรรมการ 
  10.2 นางสาวณัฐพร พุกบ้านเก่า   กรรมการ 
  10.3 นางสาวพูนศรี สร้อยเสน   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ประเมินผลการจัดงานและรายงานผล การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2558 
     

   

ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

    

                     สั่ง  ณ  วันที่  11 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

                                           (นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 


