
 
    
 
 
 

 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ที่  00268/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนค่ำยวิทยำศำสตร์โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 
------------------------------------------ 

  ด้วย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ก ำหนดจัดค่ำย
วิทยำศำสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 วันจันทร์ที่ 20 
ธันวำคม พ.ศ. 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 วันพุธที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ณ อำคำรเรียนและ
ปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือพัฒนำ           
ให้นักเรียนมีกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

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 
ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้ำส ำนักงำนคณบด ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   2.1 ฝ่ำยพิธีเปิดและสันทนำกำร มีหน้ำที่จัดท ำก ำหนดกำรพิธี เปิดกำรจัดค่ำย
วิทยำศำสตร์และติดตำมดูแลขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตลอดจนเป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำร ประกอบด้วย 
    อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ  
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
   2.2 ฝ่ำยวิทยำกร มีหน้ำที่ในกำรเป็นวิทยำกรในกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ให้แก่นักเรียน 
ประกอบด้วย 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

แรงและการเคลื่อนที่/การต่อวงจรไฟฟ้า 
 อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ หัวหน้ำ 

ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬำร  ผู้ช่วย 
 ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม  ผู้ช่วย 

อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
/นำยสำยชล... 
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     นำยสำยชล  อ่วมสถิตย์  ผู้ช่วย  
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำฟิสิกส์ ผู้ช่วย  

การแยกสารละลาย 
 ผศ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ่  หัวหน้ำ 

     อำจำรย์รำตรี  บุม ี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร ผู้ช่วย 

     นำงเมทิน ี ทวีผล   ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำเคมี ผู้ช่วย 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
 อำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี แสนยำเจริญกุล  หัวหน้ำ 
 อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ ผู้ช่วย 

     นำยสำยชล  อ่วมสถิตย์  ผู้ช่วย  
นักศึกษำโปรแกรมวิชำเคมี ผู้ช่วย 

     นักศึกษำโปรแกรมวิชำฟิสิกส์ ผู้ช่วย  
เทคโนโลยีส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม Google Map 

     อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน  หัวหน้ำ 
ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  ผู้ช่วย 

     อำจำรย์ ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ ผู้ช่วย 
     อำจำรย์ ดร.อภิชญำ  พัดพิน ผู้ช่วย 
     ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ ผู้ช่วย 
     นำงสำวสุภำวดี  พุทธศรี  ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  ผู้ช่วย 
    การประยุกต์ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อยืดอายุการเก็บอาหาร 
     ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน  หัวหน้ำ 
     ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์  ผู้ช่วย 
     รศ.วชิระ สิงห์คง   ผู้ช่วย 
     อำจำรย์ ดร.เอนก หำลี  ผู้ช่วย 
     นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ ผู้ช่วย 
     นักศึกษำโปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ผู้ช่วย 
   2.3  ฝ่ำยจัดท ำเอกสำรค่ำยวิทยำศำสตร์ มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูล บทปฏิบัติกำร ข้อสอบ
ก่อนหลังเข้ำร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ (Pre-test/Post-test) ถ่ำยเอกสำร และจัดท ำรูปเล่ม ประกอบด้วย 

อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวะช  หัวหน้ำ 
อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ 2.2 ผู้ช่วย 

    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
   2.4  ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้ำที่บันทึกภำพและวีดีทัศน์  และจัดเตรียมวีดี โอ 
โปรเจคเตอร์/พร้อมจอในกำรประกอบกิจกรรมกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย   
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย 

/นำยธำดำ... 
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    นำยธำดำ  พรมทบั  ผู้ช่วย 
    นำยกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
    นำยเรืองฤทธิ์ ครธุรอด  ผู้ช่วย 
   2.5 ฝ่ำยลงทะเบียนออนไลน์ มีหน้ำที่เตรียมรำยชื่อและสร้ำงแบบลงทะเบียนออนไลน์ 
สรุปยอดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 

   2.6 ฝ่ำยเกียรติบัตร มีหน้ำที่จัดท ำเกียรติบัตรให้กับครู นักเรียน ที่เข้ำร่วมกิจกรรม          
ค่ำยวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 

อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกญัญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
   2.7 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนและจัดเตรียมสถำนที่จัดกิจกรรม
ประกอบด้วย 
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย    
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
    นำยธำดำ  พรมทับ  ผู้ช่วย 
    นำยกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
    นำยเรืองฤทธิ์ ครธุรอด  ผู้ช่วย 
    นำงสำวยุพิน ค ำมูล  ผู้ช่วย 
    นำงสำวรุ่งนภำ  จันทร์น้อม ผู้ช่วย 
    นำยฝน ค ำตั้งหน้ำ  ผู้ช่วย 
   2.8 ฝ่ำยประเมินผลและจัดท ำรำยงำนสรุป มีหน้ำที่สร้ำงแบบประเมินออนไลน์               
สรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและจัดท ำรำยงำนสรุปกิจกรรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
               

สั่ง ณ วันที่ 15   ธันวำคม  พ.ศ.  2564 
 

 

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ  ปัญญำ) 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
15   ธันวำคม  พ.ศ.  2564 

Signature Code : F6NSiKXLt2UtVlnM9EAk 


