
    
 
 
 

 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ที่  00122/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมด้ำนเทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART โรงเรียน
คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 

------------------------------------------ 
 

  ด้วย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียน           
คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ ก ำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ ห้องเรียน
พิเศษ E-SMART ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ E-SMART ได้ฝึกทักษะด้ำนเทคโนโลยีมีกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำไปบูรณำกำรกับ               
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได ้ดังก ำหนดกำรต่อไปนี้ 
  1. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรตัดต่อวีดีโอ ส ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART           
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น นักเรียนจ ำนวน 107 คน วันเสำร์ที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30-16.30 น. 
ณ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรสร้ำงแอพพลิ เคชั่น  ส ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ             
E-SMART ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย นักเรียนจ ำนวน 88 คน  วันอำทิตย์ที่  4 กันยำยน พ.ศ. 2565                 
เวลำ 08.30-16.30 น. ณ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

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... 



   2.2 ฝ่ำยวิทยำกร มีหน้ำที่ เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วย 
    วันเสำร์ที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2565 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 ผศ.ดร.ฆัมภิชำ ตันติสันติสม  
 ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ 
 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 
 อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ 
 นำงสำวสิณีนำท บุญปุย 
 นำยนพรัตน์ ชำลีนิวัฒน์ 
วันอำทิตย์ที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2565 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

     ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์ 
     อำจำรย์ยุติธรรม ปรมะ 
     ผศ.สุรินทร์ เพชรไทย 
     อำจำรย์กีรศักดิ์ พะยะ 
     นำงสำวสิณีนำท บุญปุย 
     นำยนพรัตน์ ชำลีนิวัฒน์     
   2.3  ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้ำที่บันทึกภำพและวีดีทัศน์  และจัดเตรียมวีดี โอ 
โปรเจคเตอร์/พร้อมจอ ในกำรประกอบกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย   
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำ 
    นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย    
    นำยธำดำ  พรมทบั  ผู้ช่วย 
    นำยกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
    นำยเรืองฤทธิ์ ครธุรอด  ผู้ช่วย 
    นำงสำวสิณีนำท บุญปุย  ผู้ช่วย 
    นำยนพรัตน์ ชำลีนิวัฒน์  ผู้ช่วย 
   2.4 ฝ่ำยลงทะเบียน มีหน้ำที่เตรียมรำยชื่อและสร้ำงแบบลงทะเบียน สรุปยอดจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

ผศ.รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
นำงสำวสิณีนำท บุญปุย  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... 



    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
    นำยธำดำ  พรมทับ  ผู้ช่วย 
    นำยกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
    นำยเรืองฤทธิ์ ครธุรอด  ผู้ช่วย 
    นำงสำวสิณีนำท บุญปุย  ผู้ช่วย 
    นำยนพรัตน์ ชำลีนิวัฒน์  ผู้ช่วย 
    นำงฉวีวรรณ สนิทมำก  ผู้ช่วย 
    นำยฝน ค ำตั้งหน้ำ  ผู้ช่วย 
   2.7 ฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้ำที่ จัดบริกำรอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน น้ ำดื่ม ให้แก่ครูและ
นักเรียนที่มำเข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

ผศ.รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
   2.8 ฝ่ำยประเมินผลและจัดท ำรำยงำนสรุป มีหน้ำที่สร้ำงแบบประเมินออนไลน์               
สรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและจัดท ำรำยงำนสรุปกิจกรรม ประกอบด้วย 

ผศ.รำตรี โพธิ์ระวัช  หัวหน้ำ 
    นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
 
               

สั่ง ณ วันที่ 24   สิงหำคม  พ.ศ.  2565 
 

 

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ  ปัญญำ) 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
24   สิงหำคม  พ.ศ.  2565 

Signature Code : F2MwiKbTvh+hPQu3hvKc 
 
 
 
 
 
 
 


