
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
     ที่ 194 / 2560 

                   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์แบบ STEM  
.................................................................................... 

         ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม ก.5 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ STEM  ในระหว่างวันที่ 10 –18  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ 
นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บูรณาการกับความรู้ทางคณิตศาสตร์  เทคโน โลยี  และ
วิศวกรรม  มาแก้ไขปัญหาที่พบในโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และสร้างชิ้นงาน   สามารถน าไปใช้งานได้จริง  เป็น
การให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิด  ทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  การประเมินคุณค่าของชิ้นงาน  ตลอดจน
การน าเสนอผลงาน  ในรูปแบบของการท าโครงงานแบบ  STEM  ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักเรียน  
มีความกล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออก  ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ จึงอาศัยตามความในมาตรา 39  วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
1.1 นายเลิศศิลป์    รัตนมุสิก   ประธานคณะกรรมการ 
1.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี   กรรมการ 
1.3 นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจ ารัส   กรรมการ 
1.4 นางสมคิด   ลอยฟ้า    กรรมการ 
1.5 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวกให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
 2.1 นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง    ประธานกรรมการ 
 2.2 นายประชาธิป        ใจกล้า    กรรมการ 
 2.3 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์    กรรมการ 

2.4 นางสาวมันฑนา      เลิศเสรีพัฒนกุล   กรรมการ 
2.5 นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
2.6 นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการ 
2.7 นางสาวอัจฉรา        ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 

 2.8 นางกัลยา  ม่วงมั่น    กรรมการ 
2.9 นางศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมการ 

 2.10 นายรุ่งโรจน์           สมนิล    กรรมการ 
 2.11 นายคมสัณห์         จันสอน    กรรมการ   

2.12 นางสาวสุภาวดี    สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
 2.13 นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 

2.14 นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่วางแผนการด าเนินงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่เตรียม ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ให้งาน

ออกมาถูกต้องเหมาะสม   
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3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   
  3.1 นายประชาธิป        ใจกล้า    ประธานกรรมการ 
  3.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  3.3 นักการภารโรง      กรรมการ 
  3.4 นายรุ่งโรจน์            สมนิล    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ ตกแต่งเวที  ป้ายเวที  จัดโต๊ะส าหรับวางโครงงานแบบSTEM  
 

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและเสียง  
  7.1 นายสมพร   ชัยวงษ์     ประธานกรรมการ 

7.2 นางสาวพัสตราภรณ์   แย้มกาญจนวัฒน์   กรรมการ  
  7.3 นายวรวัฒน์    เพชรไกรศรี   กรรมการ 

7.4 นายคมสัณห์   จันสอน    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง  และบันทึกภาพกิจกรรม  
 

5.   คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแข่งขันประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์แบบ STEM   และแสดงนิทรรศกำร    
 5.1 นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม    ประธานกรรมการ 

5.2 นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการ 
5.3 นางสาวอัจฉรา        ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 

 5.4 นางกัลยา  ม่วงมั่น    กรรมการ 
5.5 นางศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมการ 

 5.6 นายรุ่งโรจน์           สมนิล    กรรมการ 
 5.7 นายคมสัณห์          จันสอน    กรรมการ   

5.8 นางสาวสุภาวดี    สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
 5.9 นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการและเลขานุการ 

   

 มีหน้ำที่  จัดท าแบบฟอร์มการตัดสิน  จัดท าประกาศแจ้งผลการตัดสิน  อ านวยความสะดวก
คณะกรรมการการตัดสินและผู้เข้าร่วมแข่งขัน  จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามขั้นตอน  อย่างมีคุณภาพ พร้อมกับ
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ   

 

  6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
  6.1 นายคมสัณห์    จันสอน   ประธานกรรมการ 
  6.2 นางสาวกิฒยาภรณ์   กองโฮม   กรรมการ 
  6.3 นายเรวัตต์    นกสว่าง   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่ พิมพ์เกียรติบัตร  เพ่ือแจกนักเรียน  
   

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมรับเกียรติบัตร 
  7.1  นางมาลิน   จันทร์แสง   ประธานกรรมการ 
  7.2  นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
  7.3  นางสาวมินทร์ตรา   วิชาสวัสดิ ์   กรรมการ 

 7.4  นางสาวสุภาวด ี  สอาดดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่จัดนักเรียน และเตรียมการแจกเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล  
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