
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

ที ่๖๐/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
                                                  ------------------------------------------------------- 
            ด้วย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อีกทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน     
ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจซาบซึ้งในวิทยาศาสตร์เป็นการเตรียมบุคคลให้มีคุณภาพ        
ได้มาตรฐานตามจุดประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัด         
ให้มีงาน “กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ     
มาตรา ๒๗ แห่งระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ      
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร           ประกอบด้วย 
๑.๑  นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางชิดชนก  สุภารัตน์  กรรมการ 
๑.๓  นายทองสา  ทวีโชต ิ   กรรมการ 
๑.๔  นายปวริศร ์  โตน้ า   กรรมการ                    
๑.๕  นายคมสันติ์  ดางาม   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖  นางสาวกฤชสร   บุญธรรมเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ก าหนด แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม  อ านวยความสะดวก  และให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ    
        ด าเนินการ        

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
๒.๑  นายคมสันติ์  ดางาม                        ประธานกรรมการ                                                                  
๒.๒  นางณัฐญาณ ์  จอกแก้ว   กรรมการ 
๒.๓  นางชิดชนก  สุภารัตน์  กรรมการ 
๒.๔  นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล  กรรมการ 

/๒.๕  นางสาวเสาวนิตย.์.. 



๒ 

 

๒.๕  นางสาวเสาวนิตย ์ มงคลสกุณี  กรรมการ 
๒.๖  นางสาวสชุญา  สุภาพันธ์  กรรมการ                    
๒.๗  นางสาวดวงพร  ไชยรุตม์   กรรมการ 
๒.๘  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี  กรรมการ 
๒.๙  นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล  กรรมการ 
๒.๑๐  นายสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมการ 
๒.๑๑  นางสาววิภาดา เจือจันทร์  กรรมการ 
๒.๑๒  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการ 
๒.๑๓  นายอภินันท ์  พลเยี่ยม   กรรมการ 
๒.๑๔  นายพิพากษา  สุทธินา   กรรมการ 
๒.๑๕  นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที ่ ประชุมวางแผนด าเนินงาน  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 
 

๓. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำร  ประกอบด้วย 
๓.๑  นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ  ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมการ  
๓.๓  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการ 
๓.๔  นายอภินันท์  พลเยี่ยม   กรรมการ 
๓.๕  นางสาววภิาดา  เจือจันทร์  กรรมการ 
๓.๖  นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล  กรรมการและเลขานุการ      

มีหน้ำที ่ ๑. จัดท าป้ายชื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันและการจัดงาน 
   ๒.  จัดท าข้อสอบในการแข่งขัน 
  ๓. จัดท าค ากล่าวรายงาน ค าเปิดกล่าวรายงาน ก าหนดการจัดงาน 
 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
๔.๑  นางสุจริต     พุ่มไม้   ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางสาวเดือนฉาย   หนูแสนดี  กรรมการ 
๔.๓  นางสาวดวงพร  ไชยรุตม์   กรรมการ 
๔.๔  นางสาวจันทร์ฉาย   โภคมูลผล  กรรมการ 
๔.๕  นายพิพากษา  สุทธินา   กรรมการ 
๔.๖  นายอภินันท ์  พลเยี่ยม   กรรมการ    
๔.๗  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๘  นายวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
/มีหน้าที.่.. 

 



๓ 

 

มีหน้ำที ่ ๑.  จัดเตรียมสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ น้ ายาในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า    
                          (COVID -19) 

 ๒.  ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน  
 ๓.  บันทึกภาพตลอดกิจกรรม 

 
๕. คณะกรรมกำรพิธีกำรและพิธีกร  ประกอบด้วย 

๕.๑  นายกันตภน  เรืองลั่น   ประธานกรรมการ  
๕.๒  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการ   
๕.๓  นายวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมการ 
๕.๔  นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์และแจ้งวัตถุประสงค์ของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมด าเนินงาน ด าเนินการตามก าหนด     
 ๓. จัดเตรียมนักเรียนเป็นพิธีกร 

 
๖. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันและตัดสินกำรประกวดวำดภำพ  ประกอบด้วย 

๖.๑  นางสาวเสาวนิตย ์ มงคลสกุณี  ประธานกรรมการ                                                                  
๖.๒  นางณัฐญาณ ์  จอกแก้ว   กรรมการ 
๖.๓  นางอรทัย  มาลยานนท์  กรรมการ  
๖.๔  นางสาวจินดา คงเจริญจิตติกุล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไป     
 ด้วยความเรียบร้อย  

 
๗. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 

๗.๑  นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ  ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางณัฐญาณ ์  จอกแก้ว   กรรมการ 
๗.๓  นางชิดชนก  สุภารัตน์  กรรมการ 
๗.๔  นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล  กรรมการ 
๗.๕  นางสาวเสาวนิตย ์ มงคลสกุณี  กรรมการ                    
๗.๖  นางสาวสชุญา  สุภาพันธ์  กรรมการ 
๗.๗  นางสาวดวงพร  ไชยรุตม์   กรรมการ 
๗.๘  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี  กรรมการ 
๗.๙  นายสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมการ 
๗.๑๐  นางสาววิภาดา เจือจันทร์  กรรมการ 
๗.๑๑  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการ 

/๗.๑๒  นายอภินันท.์.. 



๔ 

 

๗.๑๒  นายอภินันท ์  พลเยี่ยม   กรรมการ 
๗.๑๓  นายพิพากษา  สุทธินา   กรรมการ 
๗.๑๔  นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ๑. จัดสถานที่ จัดเตรียมค าถามทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับความรู้ของนักเรียน และให้เพียงพอ  
    กับจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

  ๒.  ด าเนินการในการตอบปัญหาในแต่ละระดับชั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

๘. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันและตัดสินกำรแข่งขันพับเครื่องบินกระดำษ (ประเภทร่อนนำน)
     ประกอบด้วย                       

๘.๑  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  ประธานกรรมการ 
๘.๒  นายสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมการ 
๘.๓  นายพิพากษา  สุทธินา   กรรมการ 
๘.๔  นายสุจริต  พุ่มไม้   กรรมการ 
๘.๕  นายอภินันท ์  พลเยี่ยม   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่          ด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษ (ประเภทร่อนนาน) ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 
 
๙.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันและตัดสินกำรแข่งขันเกม Coding ผ่ำนด่ำน  ประกอบด้วย 
      ๙.๑  นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล  ประธานกรรมการ 
      ๙.๒  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี  กรรมการ 
      ๙.๓  นายอภินันท ์  พลเยี่ยม   กรรมการ 
      ๙.๔  นายพิพากษา  สุทธินา   กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้ำที ่ ด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินเกมการแข่งขัน Coding ผ่านด่าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๑๐. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันและตัดสินกำรแข่งขันปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสต์  
ประกอบด้วย 

๑๐.๑  นางสาววิภาดา เจือจันทร์  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒  นางสาวสชุญา สุภาพันธ์  กรรมการ 
๑๐.๓  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการ 
๑๐.๔  นายสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้ำที ่ ด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความ 
            เรียบร้อย 

 
/๑๑. คณะกรรมการ... 

 



๕ 

 

๑๑. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำป้ำยนิทรรศกำร  ประกอบด้วย 
๑๑.๑  นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ  ประธาน กรรมการ 
๑๑.๒  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการ 
๑๑.๓  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี  กรรมการ 
๑๑.๔  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑  กรรมการ 
๑๑.๕  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑  กรรมการ 
๑๑.๖  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑  กรรมการ 
๑๑.๗  นางสาวสชุญา สุภาพันธ์  กรรมการและเลขานุการ    

   มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาดูแลนักเรียนในการจัดท าป้ายนิเทศ เพ่ือจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

๑๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดหำและเตรียมรำงวัล  ประกอบด้วย 
๑๒.๑  นางชิดชนก  สุภารัตน์  ประธาน กรรมการ 
๑๒.๒  นางสาวเสาวนิตย์ มงคลสกุณี  กรรมการ 
๑๒.๓  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการ 
๑๒.๔  นางสาววิภาดา เจือจันทร์  กรรมการ 
๑๒.๕  นางณัฐญาณ ์ จอกแก้ว   กรรมการและเลขานุการ    

   มีหน้ำที ่ จัดหาเตรียมของรางวัลให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในแต่ละเกมการแข่งขัน และในแต่ละกิจกรรม 
 ให้ครบถ้วน  

 
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 

๑๓.๑  นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล  ประธาน กรรมการ 
๑๓.๒  นายสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมการ 
๑๓.๓  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการ 
๑๓.๔  นายอภินันท ์  พลเยี่ยม   กรรมการ 
๑๓.๕  นางสาววิภาดา เจือจันทร์  กรรมการและเลขานุการ    

   มีหน้ำที ่ จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
 

๑๔. คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑๔.๑  นายปวริศร ์  โตน้ า   ประธาน กรรมการ 
๑๔.๒  หวัหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น   กรรมการ 
๑๔.๓  ครูประจ าวิชา    กรรมการ 
๑๔.๔  นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป  กรรมการและเลขานุการ     

   มีหน้ำที ่ จัดนักเรียนให้เข้าหอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง พร้อมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 

/๑๕. คณะกรรมการ... 



๖ 

 

๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน-พัสดุ  ประกอบด้วย 
๑๕.๑  นางสุกัลยา  ค านวนวัย  ประธานกรรมการ 
๑๕.๒  นางสาวรมิดา  บุญทา   กรรมการ 
๑๕.๓  นายสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมการ 
๑๕.๔  นางสาวนันทกานต์ ค านวณวัย  กรรมการ 
๑๕.๕  ว่าที่ ร.ต. วันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ    

   มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการ 
 

๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
๑๖.๑  นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ  ประธานกรรมการ 
๑๖.๒  นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล  กรรมการ 
๑๖.๓  นางสาวเดือนฉาย   หนูแสนดี  กรรมการ 
๑๖.๔  นางสาวดวงพร ไชยรุตม์   กรรมการ 
๑๖.๕  นางสาวจันจิรา ทรัพย์อนันต์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรม   
 ๒. สรุปรายงานผลโครงการ ฯ เป็นรูปเล่มเสนอต่อประธานฝ่ายบริหารทราบ 
 

                      
 

ใหผู้้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนสืบไป 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                  สั่ง  ณ วันที่   ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                                                                
 
 

(นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ก ำหนดกำร 

กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
วันอังคำรที่ ๑๘ สิงหำคม  ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 
..........................................................................................................................  

๑๒.๕๐   -  จัดนักเรียนเข้าหอประชุม พงษ์ศักดิ์  ปกป้อง 
 
๑๓.๐๐  -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
 
   -  ประธานในพิธีถวายสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
 
  -  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน 
 
  -  ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน / ถ่ายภาพ / กล่าวเปิดงาน 
 
  -  ชมวีดีทัศน์เก่ียวกับพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  
 

-  ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Cover dance /  
(Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

  -  เกมหรรษาท้าเด็กยุค ๔.๐ 
 
 
หมำยเหตุ  ด าเนินกิจกรรม ในคาบเรียนที่ ๖-๗  
      
 

 
 
 


