
1 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
          ที ่100/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์                   

และเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ น าความรู้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติสืบต่อไป 

เ พ่ือให้การด า เนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1)                                

แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 27 (4)                                                                               

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

และให้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

   1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นายธัญวิชญ ์   ไตรรัตน์   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวรัศม ี   วงวิลัย   รองประธานกรรมการ 

3. นายพลพีระ   วงศ์พรประทีป  กรรมการ 

4. นางศศิพิมพ์   วรรณกูล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ให้ค าบรึกษาข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. นางศศิพิมพ์   วรรณกูล  ประธานกรรมการ 

2. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 

3. นายเสน่ห์   ธิอาจารย์  กรรมการ 

4. นางรัถญา   ค าแพง   กรรมการ 

5. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  พรสว่างกุล  กรรมการ 

6. นางสาวประภาภรณ์  ณ พัทลุง  กรรมการ 

7. นางวิริสา   ปัญญะโส  กรรมการ 
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8. นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ   กรรมการ 

9. นายพงศ์นที   คงถาวร   กรรมการ 

10. ว่าที่ร้อยตรีวันดี  สร้างนานอก  กรรมการ 

11. นายรชฏ   เจริญวิริยะภาพ  กรรมการ 

12. นางสาวนวลละออ  เอ่ียมละออ  กรรมการ 

13. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด   กรรมการ 

14. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์  กรรมการ 

15. นางสาวพานทอง  ชัยพิมพา  กรรมการ 

16. นายอนันท์   เชื้อชีลอง  กรรมการ 

17. นางสาวบุศรัตน์  รู้ยืนยง   กรรมการ 

18. นางสาวเปรมจิต  จันนุช   กรรมการ 

19. นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

20. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  1. จัดท าก าหนดการ สร้างเพจ Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ 

2. จัดท าแบนเนอร์ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านทางเพจ Facebook ของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพจ Facebook ของโรงเรียน 

3. ดูแลการจัดกิจกรรม และอ านวยความสะดวกให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 

4. จัดเตรียมเกียรติบัตรเพ่ือมอบแก่นักเรียน 

5. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   3. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ 

1. นายพงศ์นที   คงถาวร   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวนวลละออ  เอ่ียมละออ  กรรมการ 

4. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์  กรรมการ 

5. นางสาวพานทอง  ชัยพิมพา  กรรมการ 

6. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที่  1. ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติทางเพจ Facebook ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพจ Facebook และเว็บไซตข์องโรงเรียน  

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขัน 
       4.1 คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

1. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
2. นางรัถญา   ค าแพง   รองประธานกรรมการ 
3. นายเสน่ห์   ธิอาจารย์  กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  พรสว่างกุล  กรรมการ 
5. นางสาวประภาภรณ์  ณ พัทลุง  กรรมการ 
6. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   กรรมการ 
7. นายพงศ์นที   คงถาวร   กรรมการ 
8. นายอนันต์   เชื้อชีลอง  กรรมการ 
9. นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ   กรรมการ 
10. นางวิริสา   ปัญญะโส  กรรมการ 
11. ว่าที่ร้อยตรีวันดี  สร้างนานอก  กรรมการ 
12. นายรชฏ   เจริญวิริยะภาพ  กรรมการ 
13. นางสาวเปรมจิต  จันนุช   กรรมการ 
14. นางสาวบุศรัตน์  รู้ยืนยง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น และสร้างช่องทาง                            

ในการเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

2. จัดเตรียมค าถามและค าตอบเพื่อใช้ในการแข่งขัน 

3. ด าเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน 

4. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       4.2 กิจกรรมการแข่งขันสร้างโปสเตอร์ Infographic ในหัวข้อ “นักเรียนไทยป้องกันภัยไวรัสโควิด-19” 

1. นางสาวนวลละออ  เอ่ียมละออ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด   รองประธานกรรมการ 
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3. นางสาวพานทอง  ชัยพิมพา  กรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และสร้างช่องทางในการส่งผลงานของนักเรียน 

2. จัดการแข่งขัน รวบรวมผลงานนักเรียนและตัดสินผลการแข่งชัน 

3. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       4.3 กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดการแต่งค าขวัญวันวิทยาศาสตร์ 

1. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   รองประธานกรรมการ 
3. นางวิริสา   ปัญญะโส  กรรมการ 
4. นางสาวเปรมจิต  จันนุช   กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีวันดี  สร้างนานอก  กรรมการ 
6. นางสาวประภาภรณ์  ณ พัทลุง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดการแต่งค าขวัญวันวิทยาศาสตร์                                      

และสร้างช่องทางการส่งผลงานของนักเรียน 

2. ด าเนินการแข่งขัน และตัดสินผลการแข่งขัน 

3. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       4.4 กิจกรรมการแข่งขันประกวดคลิป TikTok  ในหัวข้อ “วิทย์บันเทิง” 

1. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   ประธานกรรมการ 
2. นายรชฏ   เจริญวิริยะภาพ  รองประธานกรรมการ 
3. นายอนันต์   เชื้อชีลอง  กรรมการ 
4. นางสาวบุศรัตน์  รู้ยืนยง   กรรมการ 
5. นางสาวเปรมจิต  จันนุช   กรรมการ 
6. นางวิริสา   ปัญญะโส  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าแข่งขัน และสร้างช่องทางการส่งผลงานของนักเรียน 

2. ด าเนินการแข่งขัน และตัดสินผลการแข่งขัน 

3. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

1. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ   กรรมการ 
4. นายรชฏ   เจริญวิริยะภาพ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน 

2. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 

3. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบังเกิดผลดีแก่ราชการ 
 
 

สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

                 (นายธัญวิชญ์   ไตรรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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ก ำหนดกำร 
สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติระหว่ำงวันที่ 16 - 20 สิงหำคม 2564 

โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
กิจกรรมสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ (ด ำเนินกำรประกวดแข่งขันระหว่ำงวันที่ 16 - 20 สิงหำคม 2564) 

1. การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. การแข่งขันสร้างโปสเตอร์ Infographic ในหัวข้อ “นักเรียนไทยป้องกันภัยไวรัสโควิด-19” ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. การแข่งขันประกวดการแต่งค าขวัญวันวิทยาศาสตร์ 
4. การแข่งขันประกวดคลิป TikTok ในหัวข้อ “วิทย์บันเทิง” 

 
วันที่ 18 สิงหำคม 2564    อัพโหลดแบนเนอร์ค าถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าเว็บไซต์
ของโรงเรียนราชวินิตบางเขน และเพจ Facebook ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 


