
 
    
 
 
 

 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ที่  0151/2563                                

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนค่ำยวิทยำศำสตร์โรงเรียนอนุบำลก ำแพงเพชร ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 
------------------------------------------ 

 

  ด้วย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ก ำหนดจัด                      
ค่ำยวิทยำศำสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบำลก ำแพงเพชร ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-3 วันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม
พ.ศ.2563 และวันเสำร์ที่  26 ธันวำคม พ.ศ.2563 ณ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์                      
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนมีกำรพัฒนำกระบวนกำร
คิดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ นั้น 

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 
   รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ    กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   2.1 ฝ่ำยพิธีเปิดและสันทนำกำร มีหน้ำที่ก ำหนดพิธีเปิดกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์และ
ติดตำมดูแลขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตลอดจนเป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำร ประกอบด้วย 
    อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน  หัวหน้ำ  
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
   2.2 ฝ่ำยวิทยำกร มีหน้ำที่ในกำรเป็นวิทยำกรในกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ให้แก่นักเรียน 
ประกอบด้วย 
   วันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม พ.ศ.2563 
    โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
     อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ  หัวหน้ำ 

อำจำรย์ยุติธรรม  ปรมะ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.นุจรินทร์   ปทุมพงษ ์ ผู้ช่วย 
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์  ผู้ช่วย 

/ผศ.ศิลป์ณรงค์... 
 



     ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม ผู้ช่วย 

     ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ หัวหน้ำ 
     อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์พรนรินทร์ สำยกลิ่น ผู้ช่วย         
     นำงสำวสิณีนำท  บุญปุย  ผู้ช่วย 
     นำยกิตต ิ บดีรัฐ  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผู้ช่วย 
โปรแกรมวิชำเคมี 
 ผศ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ่  หัวหน้ำ 

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

อำจำรย์ ดร.ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร ผู้ช่วย 
     นำงเมทิน ี ทวีผล   ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำเคมี ผู้ช่วย 

โปรแกรมวิชำฟิสิกส์ 
 ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬำร  หัวหน้ำ 
 ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม  ผู้ช่วย  

     อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย  
     อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ ผู้ช่วย 
     นำยสำยชล  อ่วมสถิตย์  ผู้ช่วย  
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำฟิสิกส์ ผู้ช่วย  
   วันเสำร์ที่ 26 ธันวำคม พ.ศ.2563 

โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
     ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  หัวหน้ำ 
     อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์ ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ ผู้ช่วย 
     อำจำรย์ ดร.อภิชญำ  พัดพิน ผู้ช่วย 
     ว่ำที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ ผู้ช่วย 
     นำงสำวสุภำวดี  พุทธศรี  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  ผู้ช่วย 

โปรแกรมวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 

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

/นำงสำวศิริพร... 
 



     นำงสำวศิริพร  เงินทอง  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  ผู้ช่วย 

โปรแกรมวิชำชีววิทยำ 
 อำจำรย์ ดร.ธนำกร  วงษศำ หัวหน้ำ 

     ผศ.ปรัชญำ  ชะอุ่มผล  ผู้ช่วย  
     อำจำรย์สุวิชญำ บัวชำติ  ผู้ช่วย   
     อำจำรย์อธิรดำ  บุญเดช  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์ ดร.นิภัชรำพร  สภำพพร ผู้ช่วย 
     อำจำรย์สุรชัย  มูลมวล  ผู้ช่วย 
     นำงสำวหนึ่งฤทัย  จักรศรี  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำชีววิทยำ ผู้ช่วย  
   2.3  ฝ่ำยจัดท ำเอกสำรค่ำยวิทยำศำสตร์ มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูล ถ่ำยเอกสำร และจัดท ำ
รูปเล่มค่ำยวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 

นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
   2.4  ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้ำที่บันทึกภำพและวีดีทัศน์  และจัดเตรียมวีดี โอ 
โปรเจคเตอร์/พร้อมจอในกำรประกอบกิจกรรมกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย   
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย    
    นำยธำดำ  พรมทับ  ผู้ช่วย 
    นำยโกศล  สมนำศรี  ผู้ช่วย 
    นำยกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
   2.5 ฝ่ำยเกียรติบัตร มีหน้ำที่จัดท ำเกียรติบัตรให้กับครู นักเรียน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
วิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 

นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
   2.6 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนและจัดเตรียมสถำนที่จัดกิจกรรม
ประกอบด้วย 
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย    
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
    นำยธำดำ  พรมทับ  ผู้ช่วย 
    นำยกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
    นำยโกศล  สมนำศรี  ผู้ช่วย 
    นำงสำวยุพิน  ค ำมูล  ผู้ช่วย 
    นำงสำวรุ่งนภำ  จันทร์น้อม ผู้ช่วย 
    นำยฝน  ค ำตั้งหน้ำ  ผู้ช่วย 
    นำงอัมพร  มหึมำ  ผู้ช่วย 

/2.7 ฝ่ำยประเมนิผล... 



   2.7 ฝ่ำยประเมินผลและจัดท ำรำยงำนสรุป มีหน้ำที่ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนสรุป
ค่ำยวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 
    อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน  หัวหน้ำ 
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  ผู้ช่วย 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
               

สั่ง ณ วันที่ 14  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 
 

 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ  ชะอุ่มผล) 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

14  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


