
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 10 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงนิทรรศกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์และผลงำนนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 

……………………………………………………………………………… 
 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ก าหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เรียนในรายวิชาเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22202 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร การจัดระเบียบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้กราฟแสดงข้อมูล การแปลข้อมูลและการลงข้อสรุป และกิจกรรมในรูปแบบต่างที่เก่ียวกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทส ารวจ การทดลองสิ่งประดิษฐ์และทฤษฎี วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาเอกสาร
และส ารวจธรรมชาติรอบตัวในท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การระบุปัญหาและหัวเรื่องในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีระบบฝึกทักษะการตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการ
ทดลอง การสังเกต เปรียบเทียบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ บันทึกและอธิบาย การทดลอง และการน าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์ตรงตาม
วิธีทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวทิยาศาสตร์ คุณธรรม 
จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ก าหนดให้จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 3 โรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ตั้งแต่เวลา 12.20 น. ถึง 16.00 น. เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
และผลงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ - ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
    ปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุชลีา  อภัยราช  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  3. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  4. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่านแผนงานและงบประมาณ 
  5. นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
  6. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 

/2. คณะกรรมการฝ่าย 

 



 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
 มีหน้ำที่ - จัดล าดับพิธีการและขั้นตอนต่างๆ 
  - จัดท าใบประกาศเกียรติบัตร จัดล าดับที่นั่งผู้ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  3. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  4. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  5. นายเอนก  นันทรากร คร ู    ผู้ช่วย 
 

 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
 มีหน้ำที่ - ประชาสัมพันธ์ จัดล าดับขั้นตอนการจัดงาน ท าหน้าที่พิธีกรตลอดงานให้เป็นไปด้วยความ 

  เรียบร้อย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
 มีหน้ำที่ - จัดสถานที่การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการโครงงาน 
     วิทยาศาสตร์และผลงานนักเรียน จัดการดูแลท าความสะอาดบริเวณในการจัดงาน 
     และเก็บของหลังเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายแดนชัย  วงคเ์วียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  2. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  3. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  4. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  5. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  6. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  7. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  8. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  9. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  10. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  11. นายอรรณพ  บ่อน้อย  ครู     ผู้ช่วย 
  12. นายเอนก  นันทรากร คร ู    ผู้ช่วย 
  13. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูอัตราจ้างภาษาจีน  ผู้ช่วย 
  14. นางสาวเต็มศิริ ประกอบแสง นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
 

/15. นางสาวโยธาณัฐ 



  15. นางสาวโยธาณัฐ อุปคุต  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  16. นางสาวโสรยา สุวารี  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  17. นายวรกิจ  หงษ์สา  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  

 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเครื่องเสียง 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมพร้อมไมโครโฟน 
  - ด าเนินการเปิดเครื่องเสียงตามล าดับขั้นตอนของกิจกรรม 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า  
  2. นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
 

 7. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม 
 มีหน้ำที่ - ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการด าเนินงาน 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายเอนก  นันทรากร คร ู    หัวหน้า 
  2. นางสาวลัดดาวัลย ์ ชูราศรี  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวพิลาวรรณ หนูวงศ ์  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
 

 8. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
 มีหน้ำที่ - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลงาน 
  - จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้แล้เสร็จ เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ประกอบด้วย 
  1. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคและปัญหาให้รายงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน 
 

สั่ง  ณ  วันที่  19  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
   
   
 


