
 
 
 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ที่ 1381/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 
........................................................... 

 ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ.2563 เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การผลิตนวัตกรรม เผยแพร่และบริการความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง  
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดงาน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แก้ไข วินิจฉัยและสั่ งการตามที่ เห็นสมควร  
ประกอบด้วย 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
  คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
  ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กรรมการ 
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 
  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและการศึกษา  กรรมการ 
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  กรรมการ 
  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ  
  ผู้อำนวยการกองกลาง     กรรมการ 
  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการและเลขานุการ 
 

/2.  คณะกรรมการดำเนินการ... 
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 ๒.  คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย 
  ๒.๑  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ประสานงานกับบุคลากรในคำสั่งนี้ เพ่ือให้                      
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ติดตามดูแลการดำเนินงานทั้งหมด ประกอบด้วย 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หัวหน้า 
   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    ผู้ช่วย 
   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วย 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ผู้ช่วย   
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วย 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี            ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  ๒.2  คณะกรรมการฝ่ายพิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” มีหน้ าที่               
จัดตกแต่งบริเวณพิธีถวายพานพุ่ม ดำเนินการเป็นพิธีกรในพิธีถวายพานพุ่ม หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ และดูแล              
การดำเนินงานพิธีกรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล  หัวหน้า 
   ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วย 
   ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส  ผู้ช่วย 
   อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน  ผู้ช่วย 
   อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ  ผู้ช่วย 
   นายอนุชิต  อ่อนเกษ  ผู้ช่วย 
   นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
   นายประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย 
   นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
   นายธาดา  พรมทับ  ผู้ช่วย 
   นายกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
   นายโกศล   สมนาศรี  ผู้ช่วย 
  ๒.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ                
การประกวดและการแข่งขัน นิทรรศการนวัตกรรมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์                 
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นิทรรศการนวัตกรรมฯ การประกวดและการแข่งขัน ประกอบด้วย 

อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน  หัวหน้า  
   ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วย 
   ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส  ผู้ช่วย 
   อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ  ผู้ช่วย 
   นายอนุชิต  อ่อนเกษ  ผู้ช่วย 
   นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
   นายประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย 
   นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
   นายธาดา  พรมทับ  ผู้ช่วย 
   นายกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
   นายโกศล   สมนาศรี  ผู้ช่วย 
  2.4 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตร และถ่ายทอดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต มีหน้าที่ วางแผน การจัดวางระบบ การประสานงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำสื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตร จัดเตรียมระบบการรับชมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต การออกแบบเกียรติบัตร 
แบบทดสอบออนไลน์ และรายงานผลสรุปในการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย 

/2.4.1 ฝ่ายวางแผน... 



 ๓ 
2.4.1 ฝ่ายวางแผน การจัดวางระบบ การประสานงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน

การจัดทำสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตร ประกอบด้วย 

อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ  หัวหน้า 
ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วย 
ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี  ผู้ช่วย 
อาจารย์อภิชญา  พัดพิน  ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
นายธาดา  พรมทับ  ผู้ช่วย 
นายกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
ประธานหลักสูตร   ผู้ช่วย 

   2.4.2 ฝ่ายจัดเตรียมระบบการรับชมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต การออกแบบเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ และรายงานผลสรุปในการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย 

อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ  หัวหน้า 
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส  ผู้ช่วย 
นายอนุชา พวงผกา  ผู้ช่วย 
นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
นายประทีป เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย 
นายธาดา  พรมทบั  ผู้ช่วย 
นายโกศล  สมนาศรี  ผู้ช่วย 

   ๒.4.3 ฝ่ายเรียบเรียงข้อมูลเนื้อเรื่องและจัดหาอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ที่จะนำเสนอในภาพรวม
ของสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตร ประกอบด้วย 

   2.4.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
     ผศ.ภาเกลา้  ภูมิใหญ่  หัวหน้า 
     รศ.ดร.ปรีชา  ปัญญา  ผู้ช่วย 

 ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจง้  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร ผู้ช่วย 
อาจารย์ราตรี  บุมี  ผู้ช่วย 

     นางเมทินี  ทวีผล   ผู้ช่วย  
    2.4.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
การอาหาร  
     อาจารย์ ดร.เอนก  หาลี  หัวหน้า 
     ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์  ผู้ช่วย 
     ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน  ผู้ช่วย 
     รศ.วชิระ  สิงห์คง   ผู้ช่วย 
     อาจารย์ ดร.นิภัชราพร  สภาพพร ผู้ช่วย 
     นางสุจิตรา  เที่ยงสันเทียะ  ผู้ช่วย  
    ๒.4.3.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
     อาจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ หัวหน้า 
     อาจารย์นพรตัน์  ไชยวิโน  ผู้ช่วย 
     อาจารย์ ดร.พิมประไพ  ขาวขำ ผู้ช่วย 
     อาจารย์อภิชญา  พัดพิน  ผู้ช่วย 

/ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์... 
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     ว่าทีร่้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ผู้ช่วย 
     อาจารย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ ผู้ช่วย 
     อาจารย์นเรศ  ขำเจริญ  ผู้ช่วย 
     นางสาวสุภาวดี  พุทธศรี  ผู้ช่วย  
    2.4.3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
     อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ  หัวหน้า 

อาจารย์ยุติธรรม  ปรมะ  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.นุจรินทร์   ปทุมพงษ์ ผู้ช่วย 

     ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย  ผู้ช่วย 
     อาจารย์ภูมินทร์  ตันอุตม์  ผู้ช่วย 
     นายกติติ  บดีรัฐ   ผู้ช่วย 
    2.4.3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ หัวหน้า 

ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์  ผู้ช่วย 
     ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 

ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม ผู้ช่วย 
     อาจารย์พรนรินทร์ สายกลิ่น ผู้ช่วย         
     นางสาวสิณีนาท  บุญปุย  ผู้ช่วย 
    2.4.3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
     อาจารย์ราตรี  โพธิ์ระวัช  หัวหน้า 
     รศ.มัณฑนา  จริยรัตน์ไพศาล ผู้ช่วย  
     รศ.อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์  ผู้ช่วย 
     ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส  ผู้ช่วย   
     อาจารย์พิมลพรรณ  ดีเมฆ ผู้ช่วย 
     นางสาวศิริพร  เงินทอง  ผู้ช่วย 
    2.4.3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
     รศ.ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดา หัวหน้า 
     อาจารย์เสถียร  ทีทา  ผู้ช่วย   
     ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้ช่วย 

อาจารย์พัชรา  ม่วงการ  ผู้ช่วย 
     อาจารย์วันวิสา  รักพ่วง  ผู้ช่วย 
     อาจารย์ ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม ผู้ช่วย 
    2.4.3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
     อาจารย์ ดร.ธนากร  วงษศา หัวหน้า 
     ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล  ผู้ช่วย 
     อาจารย์อธิรดา  บุญเดช  ผู้ช่วย 

อาจารย์สุวิชญา  บัวชาติ  ผู้ช่วย     
     อาจารย์สุรชัย  มูลมวล  ผู้ช่วย 
     นางสาวหนึ่งฤทัย   จักรศร ี ผู้ช่วย  
    2.4.3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
     ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬาร  หัวหน้า 
     ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม  ผู้ช่วย  

/อาจารย์ณัฐพงศ์... 



 ๕ 
     อาจารย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ ผู้ช่วย 
     อาจารย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
     นายสายชล  อ่วมสถิตย์  ผู้ช่วย  
    2.4.3.10 หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
     ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ หัวหน้า 

รศ.ดร.ระมัด  โชชัย  ผู้ช่วย 
รศ.พรเพ็ญ  โชชัย  ผู้ช่วย 

     อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.ศิรประภา  มีรอด ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ผู้ช่วย 

    2.4.3.11 ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
     รศ.มณัฑนา  จริยรัตน์ไพศาล หัวหน้า 
     นางสาวศิริพร  เงินทอง  ผู้ช่วย 
     นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วย 
    2.4.3.12 ศูนยส์่งเสริมและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  
     รศ.วชิระ  สิงห์คง   หัวหน้า 
     นายพงศกร  แสงหงษ์  ผู้ช่วย 
     นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ผู้ช่วย 
    2.4.3.13 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
     ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน  หัวหน้า 
     ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  มณีธรรม ผู้ช่วย 
    2.4.3.14 โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
     อาจารย์ ดร.พิมประไพ  ขาวขำ หัวหน้า 
     อาจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ ผู้ช่วย 
     อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน  ผู้ช่วย 
     อาจารย์อภิชญา  พัดพิน  ผู้ช่วย 
     ว่าทีร่้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ผู้ช่วย 
     อาจารย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ ผู้ช่วย 
     อาจารย์นเรศ  ขำเจริญ  ผู้ช่วย 
     อาจารย์ ดร.ธนากร  วงษศา ผู้ช่วย 
     อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
  ๒.5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ ในการดำเนินการแข่งขัน ตลอดจนตัดสิน            
แก้ปัญหาต่าง ๆ ประกอบด้วย 
   ๒.5.1 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.4-ม.6) ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม               
พ.ศ.2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 (48157) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  
    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

อาจารย์ราตรี  โพธิ์ระวัช  หัวหน้า 
อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ ผู้ช่วย 
อาจารย์ภูมินทร์  ตันอุตม ์ ผู้ช่วย 

/อาจารย์พิมลพรรณ... 



 ๖ 
อาจารย์พิมลพรรณ  ดีเมฆ ผู้ช่วย 
นางสาวศิริพร  เงินทอง  ผู้ช่วย 

    นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ผู้ช่วย 
    คณะกรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4–ป.6) 

หัวข้อ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยกับการจัดการสิ่งแวดล้อม” 
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563  
 ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์ 
 ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง 
 อาจารย์ ดร.พิมประไพ  ขาวขำ 

    คณะกรรมการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-ม.3) 
หัวข้อ “ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยวิทยาศาสตร์” 
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563   
 ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ 
 ผศ.จิรฎัฐ์  เพ็งแดง 
 ผศ.ปาริชาติ  สายจันดี 
คณะกรรมการตัดสินระดับมัธยมศกึษาปลาย (ม.4-ม.6) 
หัวข้อ “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563   

รศ.ดร.ปรีชา  ปัญญา 
ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง 
อาจารย์ ดร.นิภัชราพร  สภาพพร 

   2.5.2 การแข่งขัน E-spot ROV Championship ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
และระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.4-ม.6) ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-16.00 น.                   
ณ ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (48231) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย  

อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ หวัหน้า 
อาจารย์ ดร.เอนก  หาลี ผู้ช่วย 
นายประทีป  เพ็ญแจ้ง ผู้ช่วย 
นายโกศล  สมนาศรี ผู้ช่วย 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วย 

   2.5.3 การประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และ
ระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.4-ม.6) หัวข้อ New Normal วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-
16.00 น. ประกอบด้วย 
    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
     อาจารย์พรนรินทร์  สายกลิ่น หัวหน้า 

ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้ช่วย 
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์  ผู้ช่วย  
ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกต ุ ผู้ช่วย 

คณะกรรมการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-ม.3) 
และระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.4 - ม.6) 

ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร 
/อาจารย์จิรพงศ์... 



 ๗ 
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง 
อาจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 

2.5.4 การประกวดคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษา
ปลาย(ม.4 -ม.6) หัวข้อ“New Normal” วันอังคารที่  18 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 -16.00 น. 
ประกอบด้วย 
    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
     อาจารย์พรนรินทร์  สายกลิ่น หัวหน้า 

ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้ช่วย 
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์  ผู้ช่วย  
ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ ผู้ช่วย 

คณะกรรมการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-ม.3) 
และระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.4 - ม.6) 

ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร 
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง 
อาจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 

   2.5 .5 การแข่งขัน 180-IQ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) วันอังคารที่  18 
สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย   
    รศ.ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดา หัวหน้า 
    อาจารย์เสถียร  ทีทา  ผู้ช่วย   
    ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้ช่วย  
    อาจารย์พัชรา  ม่วงการ  ผู้ช่วย 
    อาจารย์วันวิสา  รักพ่วง  ผู้ช่วย 
    อาจารย์ ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม ผู้ช่วย 
    นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์    ผู้ช่วย 
   2.5.6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (STEAM) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
และระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม .4 -ม.6 ) หั วข้อ “STEAM POT” วัน อังคารที่  18 สิงหาคม พ .ศ.2563              
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องค้นคว้าด้วยตัวเอง ชั้น 2 (48232) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
    คณะกรรมการจัดการประกวด 
     ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล  หัวหน้า 

   อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน  ผู้ช่วย 
คณะกรรมการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
และระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.4 - ม.6)  

อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี 
อาจารย์ภูมินทร์  ตันอุตม์ 
อาจารย์ ดร.ศิรประภา มีรอด 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
อาจารย์นเรศ ขำเจริญ 

/2.5.7 การแข่งขันการทำแผนที่... 



 ๘ 
   2.5.7 การแข่งขันการทำแผนที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม Google earth หรือ 
Google map ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.            
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 (48158) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย 
    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

อาจารย์ ดร.พิมประไพ  ขาวขำ   หัวหน้า 
อาจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ ผู้ช่วย 
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน  ผู้ช่วย 
อาจารย์อภิชญา พัดพิน  ผู้ช่วย 
อาจารย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ ผู้ช่วย 
นางสาวสุภาวดี  พุทธศรี  ผู้ช่วย 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วย 

    คณะกรรมการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
     อาจารย์นเรศ  ขำเจริญ 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 
อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต 
อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ประสมทรัพย์ 
อาจารย์ ดร.ติณณ์ ถิรกุลโตมร 

   2.5.8 การประกวดการจัดทำคลิปวีดีโอแบบสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                
(ม.4 -ม.6) หัวข้อ “นวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบพ้ืนถิ่นเพ่ือผู้สู งอายุ” วันพุธที่  19 สิงหาคม พ.ศ.2563                       
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องอภิปรายรวม ชั้น 1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                  
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

คณะกรรมการจัดการประกวดและตัดสิน 
     อาจารย์ ดร.เอนก  หาลี  หัวหน้า 

ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์  ผู้ช่วย 
ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน  ผู้ช่วย 
รศ.วชิระ  สิงห์คง   ผู้ช่วย   

  ๒.6 คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรการแข่งขันและการประกวด มีหน้าที่จัดทำเกียรติบัตร เพ่ือมอบ
ใหแ้ก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุม ประกอบด้วย 
   2.6.1 ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและการประกวด 
ประกอบด้วย 
    อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ หัวหน้า 
    ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม ผู้ช่วย 
    ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์  ผู้ช่วย   

ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย  
อาจารย์พรนรินทร์  สายกลิ่น  ผู้ช่วย 

    นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วย 
   2.6.2 ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ 1-3 การแข่งขันและการประกวด 
ประกอบด้วย 
    นายอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้า 
    นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
    นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 

/2.7 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ... 



 ๙ 
  ๒.7 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่จัดบริการอาหารกลางวันให้แก่คณะกรรมการ                  
จัดการแข่งขัน/การประกวด ประกอบด้วย   
   ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส  หวัหน้า  
   ผศ.ภาเกล้า  ภูมิใหญ่  ผู้ช่วย  
   อาจารย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย  
   อาจารย์สุวิชญา  บัวชาติ  ผู้ช่วย 
   นายอนุชิต  อ่อนเกษ  ผู้ช่วย 
   นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 

นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
นายกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 

  ๒.8  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและจัดหารางวัล มีหน้าที่จัดเตรียมรางวัล โล่ จัดหาของที่ระลึก
เพ่ือมอบให้แก่กรรมการตัดสิน จัดหาวัสดุให้แก่ฝ่ายจัดการแข่งขันและจัดการมอบรางวัลและของรางวัลให้แก่
นักเรยีน ประกอบด้วย  
   อาจารย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย หัวหน้า 
   นายอนุชิต  อ่อนเกษ  ผู้ช่วย 
   นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
   นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค ์ ผู้ช่วย  
  ๒.9  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ตกแต่งสถานที่ ตลอดจนทำ
ความสะอาดอาคารสถานที่ มีหน้าที่ ทำความสะอาดสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันและการประกวด ประกอบด้วย 
   ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร ์ หัวหน้า 
   อาจารย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.เอนก  หาลี  ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี  ผู้ช่วย  
   นายอนุชิต  อ่อนเกษ  ผู้ช่วย 
   นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 
   นายประทีป  เพ็ญแจง้  ผู้ช่วย 
   นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
   นายธาดา  พรมทับ  ผู้ช่วย 
   นายกฤษณะ  จันทร  ผู้ช่วย 
   นายโกศล   สมนาศรี  ผู้ช่วย 
   นางสาวยุพิน  คำมูล  ผู้ช่วย 

นางสาวรุ่งนภา จันทร์น้อม ผู้ช่วย 
นายฝน คำตั้งหน้า  ผู้ช่วย 
นางอัมพร  มหึมา  ผู้ช่วย 
นางสมสกุล  สมจิตร  ผู้ช่วย 
นายสินธพ   ทาด ี  ผู้ช่วย 

  ๒.๑0  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนวัสดุและไฟฟ้า เครื่องเสียง มีหน้าที่บันทึกภาพวีดีทัศน์ รูปภาพ 
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียงและดูแลให้บริการตั้งแต่การเตรียมงานและระหว่างการจัดงาน ประกอบด้วย 
   นายอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้า 
   นายประทีป  เพ็ญแจ้ง  ผู้ช่วย 
   นายธาดา  พรมทับ  ผู้ช่วย  
   นายโกศล  สมนาศรี  ผู้ช่วย 

/2.11 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล... 



 ๑๐ 
  ๒.๑1  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผลและจัดทำรูปเล่มรายงานการจัด         
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน  หวัหน้า 
   นายอนุชิต  อ่อนเกษ  ผู้ช่วย 
   นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  ผู้ช่วย 

นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ ผู้ช่วย 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  5 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 


