
 

 

 ค ำสั่งอำชีวศึกษำจังหวัดนครปฐม 
ที่  015/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครปฐม  
ประจ ำปีพุทธศักรำช 2565   

 
        

     ตามที่ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค       
(5 ภาค) ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก าหนดแผนการจัดการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2565  โดยก าหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ         
ระดับภาค(ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565  นั้น 

  อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  จึงจัดการประกวดดังกล่าว เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประกวด          
ในระดับภาคต่อไป โดยก าหนดจัดประกวด ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม                  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดการ           
    ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย       

1.1  นายวุฒชิัย      รักชาติ         ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการ 
1.2  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร  คงยืน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
1.3  นางณชนกพรหมพร  บุญชูศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
1.4  นายวีรวัฒน์ สวัสดิ์สุข รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 

(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
กรรมการ 

1.5  นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
1.6  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  สาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม กรรมการ 
1.7  นางสาวดวงเนตร   ยิ้มโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ กรรมการ 
1.8  นางมนัสวี เกิดสิน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม    กรรมการ 
1.9  นายสมบัติ         ธรรมนาถพงศ์ ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยนีาคประสิทธิบ์ริหารธุรกิจ   กรรมการ 
1.10 นางนวรัตน ์      สิริล้อสกุลเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม กรรมการ 
1.11 นางราณี หนูนัน ผู้อ านวยการโรงเรยีนช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยีนครปฐม กรรมการ 
1.12 นางสาวสุมีนา   แดงใจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์  มีหน้าที่  ด าเนินการจัดประกวดโครงงาน  
    วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตลอดจนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    ให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานให้อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม     
    ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย 

2.1  นางสาวสุมีนา      แดงใจ         ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานกรรมการ 
2.2  นางสาวพัชรา  เอกสินิทธิ์กุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
2.3  นายณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
2.4  นายคมสัน รักสกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
2.5 นายพลภัทร เลาหสูต รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 

(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
กรรมการ 

2.6  นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
2.7  นายวัชระวิชญ์    พสิษฐ์กุลเวช รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม       กรรมการ 
1.8  นางสาวสุกฤตา   พลอยงาม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ กรรมการ 
2.9  นางสาวอนุตตรีย์  ดีใจ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม        กรรมการ 
2.10  นางจิตรา โพธิ์แดง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ        กรรมการ 
2.11 นางสาวจุไรรัตน์  ช านาญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม กรรมการ 
2.12  นางสาวสุจีรา  วิชาชาติ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม   กรรมการและเลขานุการ 
2.13  นางสาวมาละ  แก้วบัวดี ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด ระดับ ปวช.  มีหน้าที่  ด าเนินการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์           
     ระดับ ปวช. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 โครงงาน  ประกอบด้วย 

3.1  นางสาวสุจีรา วิชาชาติ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานกรรมการ 
3.2  นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
3.3  นางสาวสาวิตรี  สวสัดี ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3.4  นายรัชพล พุมแพง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
3.5  นางสาวล าพูน   ศรีจันทร์อ่อน   ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กรรมการ 
3.6  นางสาวสวรรยา จันทรถ์าวร ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 
 

4.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด ระดับ ปวส.  มีหน้าที่  มีหน้าที่  ด าเนินการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์           
     ระดับ ปวส. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 โครงงาน  ประกอบด้วย 

4.1  นางสาวพัชรา เอกสินิทธิ์กุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประธานกรรมการ 
4.2  นางเพ็ญศร ี จตุราวิยสัจ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
4.3  นายศราวุฒิ ท่าเลิศ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
4.4  นางสาวเจนจิฬา   สว่างจิตร์ ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
4.5  นางทิพวรรณ  สุริยะจันทร์ ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กรรมการ 
4.6  นางสาวกันตยา   เลิศอรุณรัตน์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 
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5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน  มีหน้าที ่ รับลงทะเบียนโครงงานวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
5.1  นางสาวสุจีรา วิชาชาติ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม     ประธานกรรมการ 
5.2  นางสาวสุมาลี รอดโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5.3  นางสุกัญญา นาคจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5.4  นางสาวมาละ แก้วบัวดี ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

 

6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่   มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งเวทีและรอบเวทีให้สวยงาม                             
     จัดหาโพเดียม พร้อมตกแต่งจัดหาชุดรับแขก โต๊ะเก้าอ้ีต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมสวยงาม เพียงพอกับ                    
     ผู้เข้าร่วมงาน และจัดเตรียมห้องส าหรับการน าเสนอผลงาน ประกอบด้วย 

6.1  นางสาวสุจีรา วิชาชาติ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม     ประธานกรรมการ 
6.2  นายจรัญ วรรณประเสริฐ ครวูิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6.3  นายวรวิทย์ พลอยแดง ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6.4  นายไพรัช เมฆทอง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6.5  นายวินัย ศรีมากเปี่ยม เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6.6  นายสนชัย ขุนทรง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6.7  นายสมาน ฤทธิ์น้อย เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6.8  นายประสาน ยังอยู่ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6.9  นางสาวสุนันทา ธาตุทอง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6.10  นายพงษ์ศักดิ์ พลายศรี ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าที่ ก าหนดรูปแบบขั้นตอน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วย 
7.1  นายปรีชา เหลืองอรุณชัย ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
ประธานกรรมการ 

7.2  นายณัฐพล คงคา ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
7.3  นายธนวัต เขื่อนเพชร ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
7.4  นางสาวลูกเกด พรหมชนะ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
7.5  นายภรภัทร กัญจนศุข ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ติดตั้งระบบเสียงและระบบไฟฟ้ำ มีหน้าที่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์  
     แนะน าและอ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน ติดตั้งระบบเสียง ตลอดจนถ่ายภาพ และเผยแพร่การจัด 
     กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 

8.1  นางสาวสุจีรา วิชาชาติ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานกรรมการ 
8.2  นายอนนท์ ทาเทียว ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
8.3  นายศิวกานต์ ศรีวารี ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
8.4  นายศุภชัย จันทรอัมพร ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
8.5  นายรังสรรค์ ลอยแก้ว ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
8.6  นายวีรกฤช  ธะโนลัพธ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
8.7  นายธีระวัฒน์ ศรีภักดิ์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
8.8  นายชัยยุทธ ราษฎร์สภา ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 
8.9  นางรัศม ี กาสินพิลา ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



- ๔ - 
 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ ให้การต้อนรับ จัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม         
    ส าหรับแขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 

9.1  นางสาวนิศากร เจริญดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานกรรมการ 
9.2  นางสาววรารัตน์ ทิมหงิม ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
9.3  นางสาวณัฐรกิา จอมเจริญ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
9.4  นางสาวธัชวรรณ ไตรรัตนวุฒิ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
9.5  นางสาวสุชญา เชียงทอง ครวูิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
9.6  นายรัฐพล พรหมวงศ ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผลคะแนน และจัดพิมพ์เกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลที่ใช้ 
      ประกอบการให้คะแนนของคณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจให้คะแนน รวบรวมผล 
      คะแนน การประกวดฯ ตรวจทานคะแนน และประมวลผล ตลอดจนพิมพ์เกียรติบัตรให้กับผู้ส่งโครงงานเข้า 
      ประกวด ประกอบด้วย 

10.1  นางสาวนิศากร เจริญดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานกรรมการ 
10.2  นางสาวนงรัตน์ ศรีแจ่มแจ้ง ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
10.3  นางสาวศศิณ อ๊ึงโพธิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
10.4  นางสาวรชัตะวัน  สุบนิ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
10.5  นางสาวสุมาล ี รอดโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
10.6  นางสุกัญญา นาคจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
10.7  นางสาวมาละ แก้วบัวดี ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้าที่ จัดท าและแจกแบบสอบถาม สรุปผลการประเมินและจัดท ารูปเล่ม 
       การประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

11.1  นางสาวนิศากร เจริญดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานกรรมการ 
11.2  นางสาวกันตยา   เลิศอรุณรัตน์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
11.3  นายรังสรรค ์ ลอยแก้ว ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
11.4  นางสาวนงรัตน ์ ศรีแจ่มแจ้ง ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
11.5  นายชัยยุทธ ราษฎร์สภา ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินการจัด
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                     สั่ง   ณ  วันที่   12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

          (นายวุฒิชัย   รักชาติ) 
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

                  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 


