
 
    
 
 
 

 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ที่  00210/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์สัญจร 
------------------------------------------ 

 ตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรกับโรงเรียน
มัธยมศึกษำในเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ขอบเขตควำมร่วมมือ ข้อ 2.1 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงก ำหนดจัดค่ำยวิทยำศำสตร์สัญจร ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษำใน                  
เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรที่ต้องกำรรับบริกำรวิชำกำร จ ำนวน 26 โรงเรียน ในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2564-เดือนมกรำคม พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกำรบริกำรวิชำกำร ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัคร
นักศึกษำ  ในปีกำรศึกษำ 2565 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ที่เห็นสมควร  
ประกอบด้วย 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม  กรรมกำร 
รองคณบดฝี่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำและศิลปวัฒนธรรม กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรม
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  
   2.1 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดท ำหนังสือเชิญโรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ก ำหนดกำร 
จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรจัดกิจกรรม และติดต่อประสำนงำนกับโรงเรียนในเขต
จังหวัดก ำแพงเพชร ประกอบด้วย 
    อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 

2.2 ฝ่ำยพิธีเปิด มีหน้ำที่จัดท ำก ำหนดกำรพิธีเปิด ค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดงำน 
ติดตำมดแูลขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตลอดจนเป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำร ประกอบด้วย 

รศ.ดร.ปรีชำ  ปัญญำ  หัวหน้ำ 
รศ.ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดำ ผู้ช่วย 
ผศ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช  ผู้ช่วย 

/อำจำรย์กีรศักดิ์... 
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อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ผู้ช่วย 

    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
   2.3 ฝ่ำยวิทยำกร มีหน้ำที่ในกำรเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้แก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
จ ำนวน 26 โรงเรียน ในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2564-เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

หลักสตูรเคมี (วท.บ.) 
 ผศ.ภำเกล้ำ ภูมิใหญ่  หวัหน้ำ 

     รศ.ดร.ปรีชำ  ปัญญำ  ผู้ช่วย 
     ผศ.ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์รำตรี  บุม ี  ผู้ช่วย 

อำจำรย์ ดร.ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร ผู้ช่วย 
     นำงเมทิน ี ทวีผล   ผู้ช่วย 

 นักศึกษำหลักสูตรเคมี (วท.บ.) ผู้ช่วย 
หลักสูตรเคมี (ค.บ.) 

     ผศ.ดร.ชญำดำ  กลิ่นจันทร์ หัวหน้ำ 
อำจำรย์ ดร.อัจฉรำ  ใจดี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.ศิรประภำ  มีรอด ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี  แสนยำเจริญกุล ผู้ช่วย 

     นำงเมทิน ี ทวีผล   ผู้ช่วย 
     นักศึกษำหลักสูตรเคมี (ค.บ.) ผู้ช่วย 

หลักสูตรวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
 ผศ.ดร.ภูมินทร์  ตันอุตม์  หัวหน้ำ 

     อำจำรย์ยุติธรรม  ปรมะ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.นุจรินทร์   ปทุมพงษ ์ ผู้ช่วย 

     ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ  ผู้ช่วย 
     นำงสำวสิณีนำท  บุญปุย  ผู้ช่วย 
     นำยกิตต ิ บดีรัฐ  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำหลักสูตรวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย 

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม หัวหน้ำ 
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์  ผู้ช่วย 

     ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ ผู้ช่วย 

     อำจำรย์พรนรินทร์ สำยกลิ่น ผู้ช่วย         
     นำงสำวสิณีนำท  บุญปุย  ผู้ช่วย 
     นำยกิตต ิ บดีรัฐ  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ช่วย 

/หลักสูตรนวัตกรรม... 
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หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจกำรอำหำร 
 ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน  หัวหน้ำ 
 ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์  ผู้ช่วย 
 รศ.วชิระ  สิงห์คง   ผู้ช่วย 
 ผศ.พลอยณัชชำ เตชะเศรษฐศิริ ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ ดร.ประภัสสร กลีบประทุม ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ ดร.เอนก  หำลี  ผู้ช่วย 
 นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ ผู้ช่วย 
 นักศึกษำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจกำรอำหำร 
หลักสูตรชีววิทยำ 
 อำจำรย์ ดร.ธนำกร  วงษศำ หัวหน้ำ 
 ผศ.ปรัชญำ  ชะอุ่มผล  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์อธิรดำ  บุญเดช  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์สุวิชญำ บัวชำติ  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ ดร.นิภัชรำพร  สภำพพร ผู้ช่วย 
 นำงสำวหนึ่งฤทัย  จักรศรี  ผู้ช่วย 
 นักศึกษำหลักสูตรชีววิทยำ ผู้ช่วย 
หลักสูตรฟิสิกส ์

     อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ หัวหน้ำ 
     ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬำร  ผู้ช่วย 
     ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม  ผู้ช่วย 

อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย    
     นำยสำยชล อ่วมสถิตย์ ผู้ช่วย  
     นักศึกษำหลักสูตรฟิสิกส์  ผู้ช่วย 

หลักสูตรวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
 อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน  หัวหน้ำ 
 ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ ผู้ช่วย 
 ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ ์ ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ ดร.อภิชญำ  พัดพิน ผู้ช่วย 
 นำงสำวสุภำวดี พุทธศรี  ผู้ช่วย 
 นักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วย 
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตร์ 

     ผศ.วสุนธรำ รตโนภำส หวัหน้ำ 
     รศ.มัณฑนำ จริยรัตน์ไพศำล ผู้ช่วย 
     รศ.อุมำพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้ช่วย 
     อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช ผู้ช่วย 
     อำจำรย์วณิชชำ  คันธสร  ผู้ช่วย 
 

/นำงสำวศิริพร... 
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     นำงสำวศิริพร เงินทอง  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตร์ ผู้ช่วย 

หลักสูตรคณิตศำสตร์ 
ผศ.พัชรำ ม่วงกำร  หัวหน้ำ 
อำจำรย์เสถียร  ทีทำ  ผู้ช่วย 
ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ ผู้ช่วย 
รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดำ ผู้ช่วย 

     ผศ.วันวิสำ  พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
     ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำหลักสูตรคณิตศำสตร์    ผู้ช่วย 

2.4  ฝ่ำยจัดท ำเอกสำรค่ำยวิทยำศำสตร์ มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลจำกทำงหลักสูตร               
ถ่ำยเอกสำร และแยกใส่ซองให้แต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย 

 อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
   2.5 ฝ่ำยลงทะเบียน มีหน้ำที่ เตรียมรำยชื่อและรับลงทะเบียนผู้ เข้ำร่วมอบรม                    
เชิงปฏิบัติกำร ประกอบด้วย 

นำยอนุชิต อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 

   2.6 ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้ำที่ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ กำรบันทึกภำพนิ่งและวิดีโอ           
ในกำรประกอบกิจกรรมกำรจัดอบรม ประกอบด้วย 

นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย 
นำยธำดำ  พรมทบั  ผู้ช่วย 
นำยกฤษณะ จันทร  ผู้ช่วย   
นำยเรืองฤทธิ์  ครุธรอด  ผู้ช่วย 

   2.7 ฝ่ำยเกียรติบัตร มีหน้ำที่ติดตำมและรวบรวมรำยชื่อผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมจำก                     
ทำงโรงเรียน เพ่ือน ำมำจัดท ำเกียรติบัตรออนไลน์ ประกอบด้วย 
    อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 

2.8 ฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้ำที่จัดบริกำรด้ำนอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วย 
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
   2.9 ฝ่ำยกำรเงิน มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก ติดต่อประสำนงำนเอกสำรส ำหรับเบิก-
จ่ำยเงินงบประมำณส ำหรับกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
    อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 

/นำยอนุชิต... 
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นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  ผู้ช่วย  

    นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค ์ ผู้ช่วย 
   2.9 ฝ่ำยประเมินผลและจัดท ำรำยงำนสรุปกิจกรรม มีหน้ำที่สร้ำงแบบประเมิน สรุป
ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและจัดท ำรำยงำนสรุปกิจกรรม ประกอบด้วย 
    อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
 

สั่ง ณ วันที่ 16   พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564 
 

 

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ  ปัญญำ) 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
16   พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564 

Signature Code : F6dSiKfzxBx69/nLk1Uj 
 
 



รายช่ือวิทยากรกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัญจร 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564-เดือนกุมภาพันธ 2565 

ลําดับ โรงเรียน 
จํานวน
นักเรียน 

วัน/เดือน/ป หลักสูตรท่ีมีกิจกรรม วิทยากร 

1 นาบอคํา
วิทยาคม 

96 คน เสาร 20 
พฤศจิกายน 

2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณ
วิตามินซีฯ 

1.รศ. ดร.ปรีชา  ปญญา 

2. หลักสูตร ฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบ
ตางๆ 

1.อาจารยณัฐพงศ ดิษฐเจริญ 

3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับอินเตอรเน็ตทุกสพรรสิ่ง IOT 

1.ผศ.สุรินทร เพชรไทย 
2.อาจารยกีรศักดิ์ พะยะ 

4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงาน
คณิตศาสตร 

1.อาจารยเสถียร ทีทา 
2.รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 

2 คลองลาน
วิทยา 

124 คน เสาร 27 
พฤศจิกายน 

2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณ
วิตามินซีฯ 

1.รศ.ดร.ปรีชา  ปญญา 

2. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงาน
คณิตศาสตร 

1.อาจารยเสถียร ทีทา 
2.รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 
3.ผศ.พัชรา มวงการ 

3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต AI 

1.ดร.นุจรินทร ปทุมพงษ 
2.อาจารยกีรศักดิ์ พะยะ 

4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-
การทดสอบอาหาร 

1.ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน 
2.อาจารย ดร.เอนก หาลี 

3 ทุงทราย
วิทยา 

124 คน พฤหัสบดี 2 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 1.อาจารยราตรี บุมี 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบ
ตางๆ 

1.อาจารยนงลักษณ จันทรพิชัย 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 1.รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 
2.ผศ.วันวิสา พวงมาลัย 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต AI 

1.อาจารยกีรศักดิ์ พะยะ 
2.ผศ.ดร.ภูมินทร ตันอุตม 

4 บอแกว
วิทยา 

133 คน พฤหัสบดี 
16 ธันวาคม 

2564 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คาย
เยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.อาจารยนพรัตน ไชยวิโน 
2.อาจารย ดร.พิมประไพ ขาวขํา 
3.อาจารย ดร.อภิชญา  พัดพิน 
4.ผศ. ดร.บรรจงศักดิ์ ฟก
สมบูรณ 
5.ผศ.วิไลลักษณ สวนมะลิ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-
เทคโนโลยีสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม “การ
จัดทําแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map" 



ลําดับ โรงเรียน 
จํานวน
นักเรียน 

วัน/เดือน/ป หลักสูตรท่ีมีกิจกรรม วิทยากร 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงาน
คณิตศาสตร 

1.รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต AI 

1.อาจารยกีรศักดิ์ พะยะ 

5 พราน
กระตาย
พิทยาคม 

120 คน เสาร 18 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 1.รศ.ดร.ปรีชา  ปญญา 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบ
ตางๆ 

1.อาจารยณัฐพงศ ดิษฐเจริญ 

3. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 1.อาจารยอธิรดา บุญเดช 

4. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 1.ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุม 

6 ทุงโพธิ์ทะเล
พิทยา 

123 คน พฤหัสบดี 
23 ธันวาคม 

2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 1.ดร.ปฐมพงษ เท่ียงเพชร 

2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของ
จุลินทรีย 

1.อาจารยสุวิชญา บัวชาติ 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงาน
คณิตศาสตร 

1.รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 
2.ผศ.วันวิสา พวงมาลัย 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต AI 

1.ดร.นุจรินทร ปทุมพงษ 
2.อาจารยกีรศักดิ์ พะยะ 

7 เฉลิมพระ
เกียรติ
สมเด็จพระ
ศรีนครินทร
กําแพงเพชร 
ฯ 

111 คน ศุกร 24 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (ค.บ.)-เทคนิคหองปฏิบัติการ 1.อาจารย ดร.ศักดิ์ศรี แสนยา
เจริญกุล 
2.อาจารย ดร.อัจฉรา ใจดี 
3.อาจารย ดร.ศิรประภา มีรอด 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-
เทคโนโลยีสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม “การ
จัดทําแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

1.อาจารยนพรัตน ไชยวิโน 
2.ผศ. ดร.บรรจงศักดิ์ ฟก
สมบูรณ 
3.ผศ.วิไลลักษณ สวนมะลิ 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงาน
คณิตศาสตร 

1.ผศ.พัชรา มวงการ 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต AI 

1.อาจารยยุติธรรม ปรมะ 
2.ผศ.ดร.ภูมินทร ตันอุตม 

8 คลองขลุง
ราษฎร
รังสรรค 

143 คน เสาร 25 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณ
วิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

1.ผศ.ดร.ขวัญดาว แจมแจง 

2. หลักสูตรฟสิกส-กฎของโอหม 1. อาจารยณัฐพงศ ดิษฐเจริญ 



ลําดับ โรงเรียน 
จํานวน
นักเรียน 

วัน/เดือน/ป หลักสูตรท่ีมีกิจกรรม วิทยากร 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 1.อาจารยเสถียร ทีทา 
2.รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 
3.ผศ.พัชรา มวงการ 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต AI 

1.ผศ.ดร.ภูมินทร ตันอุตม 

9 สักงาม
วิทยา 

109 คน พุธ 29 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (ค.บ.)-เทคนิคหองปฏิบัติการ 1.ดร.ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล 
2.ดร.อัจฉรา ใจดี 
3.ดร.ศิรประภา มีรอด 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบ
ตางๆ 

1.อาจารยนงลักษณ จันทรพิชัย 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 1.ผศ.พัชรา มวงการ 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การตัดตอ
วีดีโอ 

1.อาจารยพรนรินทร สายกลิ่น 

10 มัธยมพัชรกิ
ติยาภา 2 
กําแพงเพชร 

120 คน เสาร 22 
มกราคม 
2565 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คาย
เยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.อาจารยนพรัตน ไชยวิโน 
2.อาจารย ดร.พิมประไพ ขาวขํา 
3.ผศ. ดร.บรรจงศักดิ์ ฟก
สมบูรณ 
4.ผศ.วิไลลักษณ สวนมะลิ 
5.อาจารย ดร.อภิชญา พัดพิน 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-
เทคโนโลยีสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม “การ
จัดทําแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 
3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 1.รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับอินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT 

1.ผศ.สุรินทร เพชรไทย 
2.อาจารยกีรศักดิ์ พะยะ 

11 โกสัมพี
วิทยา 

80 คน พุธ 26 
มกราคม 
2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณ
วิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

1.ผศ.ภาเกลา ภูมิใหญ 

2. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 1.อาจารย ดร.ธนากร วงษศา 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คาย
เยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.อาจารยนพรัตน ไชยวิโน 
2.ผศ.วิไลลักษณ สวนมะลิ 
3.อาจารย ดร.อภิชญา  พัดพิน 
4.อาจารย ดร.พิมประไพ ขาวขํา 

4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-
การทดสอบอาหาร 

1.ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ 
2.ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน 



ลําดับ โรงเรียน 
จํานวน
นักเรียน 

วัน/เดือน/ป หลักสูตรท่ีมีกิจกรรม วิทยากร 

12 สลกบาตร
วิทยา 

110 คน พฤหัส 27 
มกราคม 
2565 

1. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของ
จุลินทรีย 

1.อาจารยสุวิชญา บัวชาต ิ

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คาย
เยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.อาจารยนพรัตน ไชยวิโน 
2.อาจารย ดร.พิมประไพ ขาวขํา 
3.ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟก
สมบูรณ 
4.ผศ.วิไลลักษณ สวนมะลิ 
5.อาจารย ดร.อภิชญา พัดพิน 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-
เทคโนโลยีสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม “การ
จัดทําแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 
4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงาน
คณิตศาสตร 

1.รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 

13 ลานกระบือ
วิทยา 

119 คน จันทร 31 
มกราคม 
2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณ
วิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

1.อาจารยราตรี บุมี 

2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของ
จุลินทรีย 

1.อาจารยสุวิชญา บัวชาติ 

3. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-
การวางแผนการผลิตอาหาร 

1.อาจารย ดร.เอนก หาลี 
2.ผศ.พลอยณัชชา เต
ชะเศรษฐศิริ 4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-

การทดสอบอาหาร 
14 คณฑีพิทยา

คม 
67 คน อังคารท่ี 1 

กุมภาพันธ 
2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 1.ผศ.ภาเกลา ภูมิใหญ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คาย
เยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.ดร.พิมประไพ ขาวขํา 
2.ดร.อภิชญา  พัดพิน 
3.ผศ. ดร.บรรจงศักดิ์ ฟก
สมบูรณ 
4.ผศ.วิไลลักษณ สวนมะลิ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-
เทคโนโลยีสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม “การ
จัดทําแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 
4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงาน
คณิตศาสตร 

1.ผศ. ดร.ชลธิศ เสือนุม 

15 ปางมะคา
วิทยาคม 

90 คน ศุกรท่ี 4 
กุมภาพันธ 

2565 

1. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบ
ตางๆ 

1.อาจารยนงลักษณ จันทรพิชัย 

2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของ
จุลินทรีย 

1.อาจารย ดร.นิภัชราพร สภาพ
พร 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-
เทคโนโลยีสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม “การ
จัดทําแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

1.อาจารย ดร.พิมประไพ ขาวขํา 
2.ผศ.วิไลลักษณ สวนมะลิ 



ลําดับ โรงเรียน 
จํานวน
นักเรียน 

วัน/เดือน/ป หลักสูตรท่ีมีกิจกรรม วิทยากร 

16 วังตะเคียน
ประชา
นุสรณ 

76 คน ศุกรท่ี 18 
กุมภาพันธ 

2565 

1. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 1.ผศ.วันวิสา พวงมาลัย 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบ
ตางๆ 

1.ผศ.วิจิตร ฤทธิธรรม 

3. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของ
จุลินทรีย 

1.อาจารย ดร.นิภัชราพร สภาพ
พร 

17 ราษฎร
ปรีชา
วิทยาคม 

111 คน จันทร 21 
กุมภาพันธ 

2565 

1. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงาน
คณิตศาสตร 

1.รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การตัดตอ
วีดีโอ 

1.อาจารยจินดาพร ออนเกตุ 
2.อาจารยพรนรินทร สายกลิ่น 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสราง 
portfolio ดวยเทคนิคอินโฟกราฟก 
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-การทําการ
ชวยชีวิตเบื้องตน (Cardio Pulmonary 
Resuscitation ; CPR) 

1.ผศ.วสุนธรา รตโนภาส 
2.อาจารยวณิชชา คันธสร 
3.อาจารยราตรี โพธิ์ระวัช 

18 เรืองวิทย
พิทยาคม 

118 คน ศุกร 25 
กุมภาพันธ 

2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณ
วิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

1.ผศ.ดร.ขวัญดาว แจมแจง 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบ
ตางๆ 

1.ผศ.วิจิตร ฤทธิธรรม 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 1.ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุม 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับอินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT 

1.อาจารยยุติธรรม ปรมะ 
2.ผศ.สุรินทร เพชรไทย 

 
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง คือ อาจารยประจําตามสัญญาจาง 


