
 

 
คําส่ังคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ท่ี 16/๒๕๖1 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดําเนินการโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน.  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 --------------------------  

              ดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธาน  ให
จัดทําโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝายตางๆ  ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 ๑.๑   คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     ที่ปรึกษา 
๒. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ   ที่ปรึกษา 
๓. หัวหนาภาควิชาเคมี     ที่ปรึกษา 
๔. หัวหนาภาควิชาฟสิกส     ที่ปรึกษา 
๕. หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  ที่ปรึกษา 
๖. ผูชวยคณบดีฝายบริการวชิาการ    ประธานศูนย สอวน.  
        มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และเลขานุการ 

หนาท่ี 
 ๑)  กํากับนโยบายการดําเนินงานโครงการ  

๒)  ใหคําปรึกษาและแนะนําการดําเนินการของโครงการ  
 
๑.๒   คณะกรรมการดําเนินงานและประสานงาน 

๑. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
๒. ประธานคายสาขาชีววิทยาโอลิมปก   กรรมการ 
๓. ประธานคายสาขาฟสิกสโอลิมปก   กรรมการ 
๔. ประธานคายสาขาเคมีโอลิมปก    กรรมการ 
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๕. ประธานคายสาขาคณิตศาสตรโอลิมปก   กรรมการ 
๖. ประธานคายสาขาดาราศาสตรโอลิมปก   กรรมการ 
๗. ประธานคายสาขาคอมพิวเตอรโอลิมปก   กรรมการ 
๘. นางลลิตภัทรา ริมทอง     เลขานุการ 
๙. นางสมหญิง  บุตรจอมชัย    ผูชวยเลขานุการ 

 
หนาท่ี 

๑) รับมอบนโยบายการดําเนินงานโครงการ  
๒) กํากับงานตามสาขา ใหจัดกิจกรรมโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย 
๓) จัดคาย ๒ คายติวเขม และการเขารวมการแขงขันโอลิมปกระดับชาติ  
๔) ประสานงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมโครงการและการประชาสัมพันธทุกชองทาง 
๕) ประสานงาน วิทยากรภายนอก และครูสังเกตการณ 
๖) จัดทําเอกสารราชการ เอกสารการเงินและการเบิกจายที่เก่ียวของ 
๗) รวบรวมเอกสาร สรุป และรายงานขอมูลสง มูลนิธิ สอวน. 

 
๒.  คณะอนุกรรมการดําเนินงาน  

 
๒.๑ คณะอนกุรรมการฝายกิจกรรมวิชาการ 
 ๒.๑.๑   สาขาวิชาชีววิทยา 

๑. ดร. ประเสริฐ  ผางภูเขียว    ประธานคายสาขาชีววิทยา 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณิชารัตน  สวาสดิพันธ  รองประธาน 
๓. ผูชวยศาสตราจารย แกว  อุดมศิริชาคร   อนุกรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรัญญา  พิมพมงคล            อนุกรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ถาวร  สุภาพรม  อนุกรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาพร  พรไตร  อนุกรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิดาภา  แสงสวันต  อนุกรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน  เกษรบัว  อนุกรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัลยชิญาภัท อริยเชาวกุล อนุกรรมการ 
๑๐.   ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ    อนุกรรมการ 
๑๑.   ดร. ปรัชญาพร วันชัย    อนุกรรมการ 
๑๒.   นางวาริณี  พละสาร     อนุกรรมการ 
๑๓.   นางปราณี ไชยกร     อนุกรรมการ 
๑๔.   นายจารุวิทย  จันทรชนะ    อนุกรรมการ 
๑๕.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชอทิพย กัณฑโชติ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๖.   นางสาวกรรณิการ ประทุมภักดิ์   ผูชวยเลขานุการ 
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 ๒.๑.๒  สาขาวิชาเคมี 
๑. ดร. อริสรา   อิสสะรีย    ประธานคายสาขาเคมี 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทินกร  แกวอินทร  รองประธาน 
๓. รองศาสตราจารย ดร. สายันต แสงสุวรรณ  อนุกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ  อนุกรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุฑามาส  จิตตเจริญ  อนุกรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี   สําเภา  อนุกรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาญ อินทรแตม  อนุกรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รักเกียรติ  จิตคติ  อนุกรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสนอ ชัยรัมย   อนุกรรมการ 
๑๐.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย อนุกรรมการ 
๑๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิภาวรรณ  พองพรหม อนุกรรมการ 
๑๒.   ดร. สายสมร  ลําลอง    อนุกรรมการ 
๑๓.   ดร. นุชนาพร  พิจารณ     อนุกรรมการ 
๑๔.   นางรัตนาพร  ทิวะพล    อนุกรรมการ 
๑๕.   นางดวงดาว สัตยากูล    อนุกรรมการ 
๑๖.   นายประจักกิจ  ระวี     อนุกรรมการ 
๑๗.   นายคีรีวัฒน จันทรตรี    อนุกรรมการ 
๑๘.   นางสาวจิตรลดา เดชาติวงศ    อนุกรรมการ 
๑๙.   นางมัทธนา  กะชา     อนุกรรมการ 
๒๐.   นางสาวพิศิชานันท  ศรีสุวรรณ   อนุกรรมการ 
๒๑.   นายไพโรจน นิลบารันต    อนุกรรมการ 
๒๒.   นางสาวเสาวนีย  เหลาสิงห    อนุกรรมการ 
๒๓.   ดร.เกษริน  สีบุญเรือง    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๔.   นางสาวจีรนันท อินทรภูมี    ผูชวยเลขานุการ 

 
๒.๑.๓  สาขาวิชาฟสิกส 

๑. ดร.จิตกร  ผลโยญ     ประธานคายสาขาฟสิกส 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุดม  ทิพราช   รองประธาน 
๓. รองศาสตราจารย เรวัฒน  เหลาไพบูลย   อนุกรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.  สุทธินาถ  หนูทองแกว  อนุกรรมการ 
๕. ดร. สิทธิพงษ  โกมิล     อนุกรรมการ 
๖. ดร. จีรภทัร  นุตริยะ     อนุกรรมการ 
๗. ดร. สมคิด  เพ็ญชารี     อนุกรรมการ 
๘. ดร. ออฤทัย  ใจบุญ     อนุกรรมการ 
๙. ดร. อรทัย  ทุมทัน     อนุกรรมการ 
๑๐.   อาจารยสุภชัย  หาทองคํา    อนุกรรมการ 
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๑๑.   อาจารยโสพล บุตรงาม      อนุกรรมการ 
๑๒.   นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ    อนุกรรมการ 
๑๓.   นายสายชล พิมพมงคล    อนุกรรมการ 
๑๔.   นายปติ  สุขาวหะ     อนุกรรมการ 
๑๕.   นายวสันต  หลาสรอย    อนุกรรมการ 
๑๖.   นายศรชัย  สามสี     อนุกรรมการ  
๑๗.   ดร. อมร  เทศสกุลวงศ    อนุกรรมการและเลขานุการ   

   18.  นายขวัญฟา  มหาสิทธิ์   ผูชวยเลขานุการ 
         

 ๒.๑.๔  สาขาวิชาคณิตศาสตร  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ นิลสระคู  ประธานคายสาขาคอมพิวเตอร 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตารีย วุฒิจริัฐิติกาล   รองประธาน  

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรทม สุระพร   อนุกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน สีบุตร   อนุกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราวุธ  แสนการุณ   อนุกรรมการ 

๖. ดร.กนกพร  ชางทอง                 อนุกรรมการ 

๗. ดร.กฤษดา นารอง       อนุกรรมการ 

๘. ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง     อนุกรรมการ 

๙. ดร.พัชรี วงษาสนธิ์      อนุกรรมการ 

๑๐.   ดร.นงคราญ  สระโสม    อนุกรรมการ 

๑๑.   ดร.ธนวิทย  จีรุพันธ     อนุกรรมการ 

๑๒.   อาจารยรตี โบจรัส     อนุกรรมการ 

๑๓.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรินทร สุวรรณศรี  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๔.   นางสาวพูลพิสมัย ไพศาลธรรม   ผูชวยเลขานุการ  

  

๒.๑.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอร   

๑๕.   ดร. วราวุฒิ  ผาเจริญ    ประธานคายสาขาคอมพิวเตอร 
๑๖.   ดร. ไพชยนต  คงไชย    รองประธาน  
๑๗.   ดร. ทศพร  จูฉิม     อนุกรรมการ 
๑๘.   ดร. เกรยีงศักดิ์  ตรีประพิณ    อนุกรรมการ 
๑๙.   ดร. วิชิต  สมบัต ิ     อนุกรรมการ 
๒๐.   ผูชวยศาสตราจารย ชยาพร  แกนสาร               อนุกรรมการ 
๒๑.   ดร. สุภาวดี  หิรัญพงศสิน    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๒.   นายปยะเลิศ  โนนแกว    ผูชวยเลขานุการ 



- หนาที่ ๕ -     

 

๒๓.   นางกานตอนงค  นิตรักษ    ผูชวยเลขานุการ 
 
        ๒.๑.๖ สาขาวิชาดาราศาสตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธานินทร  นุตโร   ประธานคายสาขาดาราศาสตร 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิพนธ  กสพิรอง               รองประธาน  
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ซังเซ็ง  เลียงจินดาถาวร  อนุกรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารย สุพล  สําราญ   อนุกรรมการ 
๕. นายสายชล  พิมพมงคล    อนุกรรมการ 
๖. ดร. อรทัย  ทุมทัน     อนุกรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสุภาพร  กรแกว     ผูชวยเลขานุการ 

 
หนาท่ี 
     ๑)  จัดอบรมดานเนื้อหาวิชาการใหนักเรียนคาย ๒ และคายติวเขม ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 
     ๒)  ประสานงานดานวิชาการ และจัดหาวิทยากรบรรยาย 
     ๓)  จัดหานักศึกษาพี่เลี้ยงวชิาการ  เพ่ือติวเขมและดูแลนักเรียนที่เขาคาย ๒ สาขาละ ๑ คน  
 
๒.๒ คณะอนุกรรมการฝายลงทะเบียน พิธีการ จัดเล้ียง และประเมินผล 

๑. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ   ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บรรทม สุระพร  อนุกรรมการ 
๓. นางสาวอมรรัตน  วะสุรีย    อนุกรรมการ 
๔. นางนันทนา  พิมพพันธ    อนุกรรมการ  
๕. นางลลิตภัทรา  ริมทอง    อนุกรรมการ 
๖. นางสมหญิง  บุตรจอมชัย    อนุกรรมการ 
๗. นางสาวพูลพิสมัย  ไพศาลธรรม   อนุกรรมการ 
๘. นางกานตอนงค  นิตรักษ    อนุกรรมการ 
๙. นางสาวกรรณิการ  ประทุมภักดิ์   อนุกรรมการ 
๑๐.   นางสาวจีรนันท อินทรภูมี     อนุกรรมการ 
๑๑.   นางสุภาพร  กรแกว     อนุกรรมการ 
๑๒.   นายขวัญฟา  มหาสิทธิ์    อนุกรรมการ 
๑๓.   นางทุติยาภรณ  วีระกุล    อนุกรรมการ 
๑๔.   นางวรุณี  ไชยกาล     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี 
    ๑)  รับลงทะเบียนนักเรียนในวันพิธีเปด 

 2)  กํากับและดําเนินการพิธีการท้ังเปด-ปด  จัดทําคํากลาวรายงานพิธีเปด-ปด ตลอดโครงการ 
 3)  เชิญประธานพิธีเปด-ปด และเชิญผูเก่ียวของเขารวมพิธ ีรวมทั้งดูแลภาพรวมในพิธี 
 4)  จัดหารานอาหาร เมนูอาหาร ใหเหมาะสมกับนักเรียน ในราคาตามระเบียบการคลังที่กําหนด 



- หนาที่ ๖ -     

 

 5)  ผลัดเปลี่ยนเวร การกํากับ ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดเลี้ยงตลอดโครงการ 
6) จัดหาอาหาร/อาหารวาง ใหวิทยากร รวมท้ังการจัดเล้ียงอําลาคาย  
7) ประสานการทํางานรวมกับฝายอาคารสถานท่ี ใหการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
8) แบบประเมินใหเหมาะสมกับสถานการณ และสอดคลองกับการประกันคุณภาพ 
9) ประเมิน และทําสรุปผลโครงการแบบครบถวนและครอบคลมุทุกดาน  

 
๒.๓  คณะอนกุรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ   

๑. รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายศุภชัย  เชื้อพันธ     อนุกรรมการ 
๓. นายกมล  คําพิบูลย     อนุกรรมการ 
๔. นายอภริักษ  ทูลภริมย     อนุกรรมการ 
๕. นายนัฐพงษ  สืบสุข     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี 
     ๑)  ประกาศขาวประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการ และประกาศผลสอบ ผานเว็บไซต  

    ๒)  ดูแลความพรอมของอุปกรณในการใชงาน และประสานงานการใชเครื่องคอมพิวเตอรและ
โสตทัศนูปกรณ ตลอดโครงการ 

     ๓)  ประมวลภาพกิจกรรมท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (เริ่มจากวันแรก-วันปด) สรุปและจัดทํา CD          
                 ประมวลภาพกิจกรรมตลอดงาน 
     ๔) จัดหา รหัสสาํหรับการใชงานอินเตอรเน็ตสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการ 
 

๒.๔  คณะอนกุรรมการฝายที่พัก สถานท่ี และยานพาหนะ 
๑. รองคณบดีฝายบริหาร     ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายชัยรัตน  ศิริพร     อนุกรรมการ 
๓. นายประสาน  แกวสุข    อนุกรรมการ 
๔. นายวิทยา  บั้งทอง     อนุกรรมการ 
๕. นายณัฐชัย  ธัญญากรสฤษฎ    อนุกรรมการ 
๖. นายภูมรินทร  ทองแดง    อนุกรรมการ 
๗. นางสุกัญญา  พิมพบุญมา    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี  
     ๑)  ติดตอและอํานวยความสะดวกเรื่องหองพักและหองอบรม ตลอดคาย ๒  และคายติวเขม 
     ๒)  อํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่รับประทานอาหาร เชา กลางวัน เย็น และอาหารวาง 
     ๓)  อํานวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะตลอดโครงการ 
     ๔)  จัดหารถรับ - สงนักเรียน อาจารย  วิทยากร  เจาหนาที่ 
            ๕)  จัดทําปายและตกแตงเวทีในพิธีเปด-ปด 



- หนาที่ ๗ -     

 

 
 
 
๒.๕ คณะอนุกรรมการฝายการเงินและพัสดุ 

๑. ผูชวยคณบดีฝายการเงินและพัสดุ   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวศิรดาภักค  พิทักษา    อนุกรรมการ 
๓. นางสาวสุนิสา  นาครินทร                            อนุกรรมการ 
๔. นางศิริพร  ระวี     อนุกรรมการ 
๕. นางเกษมณี  โสภาณเวช    อนุกรรมการ 
๖. นางสาวจิราภรณ  ทองสุด    อนุกรรมการ 
๗. นางพิกุล  ยิ่งยง                                      อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี 
    ๑) ตรวจสอบ รวบรวมใบเสร็จรับเงิน ควบคุมการเบิกจายเงินโครงการ  
    ๒) จายเงินคาเดินทางใหนักเรยีน คาย ๒ คายติวเขม และการเขารวมการแขงขันโอลิมปก    
               ระดับชาตคิาตอบแทนนักศึกษาพี่เล้ียง และคาตอบแทนกรรมการทุกฝาย 
    ๓) จัดทําเอกสารดานพัสดุ การจัดซื้อ – จัดจาง จางเหมาบริการ 
    ๔) จัดทําสรุปรายรับ-รายจาย เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
   
๒.๖  คณะอนกุรรมการฝายดูแลนักเรียนและนักศึกษา 

๑. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางสาวปริยากร  พิมเงิน    อนุกรรมการ 

๓. นางสาวดุจฤทัย  สหพงษ     อนุกรรมการ 

๔. นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี 

๑) จัดทํารายช่ือเพ่ือใชเก่ียวกับการดําเนินการ ซัก-รีด สําหรับนักเรียน 
๒) ดูแลนักเรียนเขาที่พัก พรอมดูแลความเปนอยูตลอดการอบรมวิชาการ 
๓) จัดหาและประสานงานเก่ียวกับความปลอดภยัและทรัพยสิน สําหรับนักเรยีนท่ีเขารวมการอบรม

วิชาการ 
๔) จัดหาชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และดูแลใหเพียงพอ 
๕) ติดตอรถคณะ และหรือประสานงาน ๑๖๖๙ กรณีฉุกเฉิน 
๖) รับสมัครพ่ีเล้ียง และดูแลการปฏิบัติงานพ่ีเล้ียง 

 
 
 



- หนาที่ ๘ -     

 

 
 
 
                  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันท่ี  3  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เปนตนไป จนกวาโครงการจะแลวเสร็จ 
       

  สั่ง  ณ วันที่   9   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑         
 
     

                            
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชริดา ปุกหุต) 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
  
 
  


