
 
    
 
 
 

 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ที่  00071/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนค่ำยวิทยำศำสตร์โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม 
------------------------------------------ 

  ด้วย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ก ำหนดจัดค่ำย
วิทยำศำสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 105 คน             
วันอำทิตย์ที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30-15.00 น. ณ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนมีกำรพัฒนำกระบวนกำร
คิดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เห็นสมควร  
ประกอบด้วย 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี     กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   2.1 ฝ่ำยพิธีเปิดและสันทนำกำร มีหน้ำที่จัดท ำก ำหนดกำรพิธีเปิดค่ำยวิทยำศำสตร์และ
ติดตำมดูแลขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตลอดจนเป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำร ประกอบด้วย 
    ผศ.รำตรี  โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ  
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นักศึกษำโปรแกรมวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ผู้ช่วย 
   2.2 ฝ่ำยวิทยำกร มีหน้ำที่ในกำรเป็นวิทยำกรในกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ให้แก่นักเรียน 
ประกอบด้วย 
    โปรแกรมวิชำฟิสิกส์ เรื่อง แรง 

 อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ หัวหน้ำ 
ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬำร  ผู้ช่วย 

 ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม  ผู้ช่วย 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 

/นำยสำยชล... 
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     นำยสำยชล  อ่วมสถิตย์  ผู้ช่วย  
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำฟิสิกส์ ผู้ช่วย  

โปรแกรมวิชำเคมี เรื่อง สำรละลำย 
 อำจำรย์ ดร.อัจฉรำ ใจดี  หัวหน้ำ 

ผศ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ่  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์รำตรี  บุม ี  ผู้ช่วย 

อำจำรย์ ดร.ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร ผู้ช่วย 
     นำงเมทิน ี ทวีผล   ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำเคมี ผู้ช่วย 
    โปรแกรมวิชำชีววิทยำ เรื่อง ระบบร่ำงกำย 
     อำจำรย์ ดร.นิภัชรำพร  สภำพพร หัวหน้ำ 
     ผศ.ปรัชญำ ชอุ่มผล  ผู้ช่วย 
     ผศ.ดร.ธนำกร วงษศำ  ผู้ช่วย 
     ผศ.สุวิชญำ บัวชำติ  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์อธิรดำ บุญเดช  ผู้ช่วย 
     นำงสำวหนึ่งฤทัย จักรศรี  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำชีววิทยำ ผู้ช่วย 
   2.3  ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้ำที่บันทึกภำพและวีดีทัศน์  และจัดเตรียมวีดี โอ 
โปรเจคเตอร์/พร้อมจอในกำรประกอบกิจกรรมกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย   
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย    
    นำยธำดำ  พรมทบั  ผู้ช่วย 
    นำยกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
    นำยเรืองฤทธิ์ ครธุรอด  ผู้ช่วย 
   2.4 ฝ่ำยลงทะเบียน มีหน้ำที่เตรียมรำยชื่อและสร้ำงแบบลงทะเบียน สรุปยอดจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

ผศ.รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 

   2.5 ฝ่ำยเกียรติบัตร มีหน้ำที่จัดท ำเกียรติบัตรให้กับครู นักเรียน ที่เข้ำร่วมกิจกรรม          
ค่ำยวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 

ผศ.รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกญัญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
   2.6 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนและจัดเตรียมสถำนที่จัดกิจกรรม
ประกอบด้วย 
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย    
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 

/นำยธำดำ... 
 



3 
    นำยธำดำ  พรมทับ  ผู้ช่วย 
    นำยกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
    นำยเรืองฤทธิ์ ครธุรอด  ผู้ช่วย 
    นำงสำวยุพิน ค ำมูล  ผู้ช่วย 
    นำงฉวีวรรณ สนิทมำก  ผู้ช่วย 
    นำยฝน ค ำตั้งหน้ำ  ผู้ช่วย 
    นำงสมสกุล สมจิตร  ผู้ช่วย 
   2.7 ฝ่ำยประเมินผลและจัดท ำรำยงำนสรุป มีหน้ำที่สร้ำงแบบประเมินออนไลน์               
สรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและจัดท ำรำยงำนสรุปกิจกรรม ประกอบด้วย 

ผศ.รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
 
 
               

สั่ง ณ วันที่ 22   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 
 

 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ) 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม 

รักษำรำชกำรแทนคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
22   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 

Signature Code : F6MCiKfzzpecEwnlRlOh 


