
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที ่3071/๒๕60 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา 

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

   ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ก ำหนดจัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา ในวันที่ 27 ธันวำคม 2560 เวลำ 
13.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวำว ชั้น 2 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์วิชำชีพจำกกำรไปปฏิบัติงำนจริงในสถำน
ประกอบกำร (Career Development) และเข้ำใจในระบบกำรท ำงำน (Employability)  เพ่ือเปิดโอกำสให้
สถำนประกอบกำรได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำต่อชุมชน สังคม และประเทศชำติ และ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาได ้

กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวจะเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วย 
   ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหำและสั่งกำร     
ตำมเห็นสมควร ประกอบด้วย 

    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร      ประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร       กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร      กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ   กรรมกำร 
      รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ    กรรมกำร  
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำรวิชำกำร   กรรมกำร 
 คณบดีคณะครุศำสตร์         กรรมกำร 
    คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 

  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี       กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร                  กรรมกำร 
       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม     กรรมกำร 
  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
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  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพและกำรศึกษำ   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม       กรรมกำร 

  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
      ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง       กรรมกำร 
  ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร       กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กิจกรรม
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 
   ๒.๑ ฝ่ายประสานงาน มีหน้ำทีต่ิดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กิจกรรมด ำเนิน                
ไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย   

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ ครองแก้ว  ผู้ช่วย 
 ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     ผู้ช่วย 
 นำยชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 

  ๒.๒ ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้ำที่จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำจัดเตรีมอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกิจกรรม  
จัดเตรียมตกแต่งสถำนที่ส ำหรับกำรจัดอบรม ประกอบด้วย 
 นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง    หัวหน้ำ 
 นำยชัยรัตน์ ศรีวังค์รำช    ผู้ช่วย 
 บุคลำกรงำนอำคำรสถำนที่   ผู้ช่วย    
  ๒.๓ ฝ่ายติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม มีหน้ำที่เชิญวิทยำกร                
และขอรับเอกสำรประกอบกำรบรรยำย อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนวิทยำกร ตลอดจนท ำหน้ำที่
ประสำนงำนจัดหำผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ    
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย 

  นำยชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 
  ๒.๔ ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัวและรับลงทะเบียน มีหน้ำที่ประสำน                 
กับวิทยำกรเพ่ือจัดเตรียมและจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุม จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์          
ต่ำง ๆ จัดท ำป้ำยชื่อวิทยำกรและรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ ครองแก้ว  ผู้ช่วย 
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ    ผู้ช่วย 

   นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย  
นำยชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 
นำยสำธิต ยอดธนำทอง    ผู้ช่วย 
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 ๒.๕ ฝ่ายไฟฟ้า มีหน้ำทีค่วบคุมดูแลระบบไฟฟ้ำ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง                  
ส ำหรับใช้ในกำรอบรม ประกอบด้วย 

นำงมะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำ 
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ   ผู้ช่วย 
นำยจตุรงค์ สีม่วง    ผู้ช่วย 
นำยสุวิทย์ เหล่ำสี    ผู้ช่วย 

 ๒.6 ฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่สร้ำงแบบสอบถำม สรุปประเมินผลกำรจัดอบรม                 
และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรอบรม ประกอบด้วย 
   อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ    หัวหน้ำ  
   ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     ผู้ช่วย 

นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย  
   ๒.7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรม              
แก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและเผยแพร่ข่ำวสำรต่อสำธำรณชน รวมทั้งเป็นพิธีกรตลอดกำรอบรม 
ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พธูร ำไพ ประภัสสร   หัวหน้ำ 
ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี    ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง    ผู้ช่วย 

 นำงสำววรรณภำ รอดจันทร์   ผู้ช่วย 
 นำยสมศักดิ์ พูนใจสม    ผู้ช่วย 
 ๒.8 ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้ำที่จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำดื่ม ส ำหรับวิทยำกร  
ผู้บริหำรและผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย 
 ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     หัวหน้ำ 
 นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย 
 นำงสำวกนกกร ทองค ำ    ผู้ช่วย 
   นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
   นำยชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 

นำยสำธิต ยอดธนำทอง    ผู้ช่วย 
 นำงวันเพ็ญ ยวงแก้ว    ผู้ช่วย 
 นำงเอ้ือง เกี๊ยวสันเที๊ยะ    ผู้ช่วย 

 
๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ มีหน้ำที่เข้ำร่วมอบรมปฏิบัติกำรตำมก ำหนดกำร  

สรุปผลกำรอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองและหน่วยงำน โดยแยกตำมคณะ ประกอบด้วย  
 3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม 
ดร.วิทยำ  คำมุณี 
ดร.รัษฎำกร  วินิจกุล 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง 
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อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ 
อำจำรย์นำรถนรี  พอใจ 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง 
อำจำรย์สุธีรัชลิน จันทร์แย้มธำรำ 
อำจำรย์อภิชำติ  บวบขม 
อำจำรย์โอกำมำ  จ่ำแกะ 

 ๓.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์ 
ดร.อัจฉรำ  ใจดี 
อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ 
อำจำรย์ยุติธรรม  ปรมะ 
อำจำรย์รำตรี  บุมี 

 ๓.3 คณะวิทยาการจัดการ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ถมรัตน์  เงินทอง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี  สิทธิพงษ์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุ  ธัชยะพงษ์ 
ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
อำจำรย์กันยำ มั่นคง 
อำจำรย์คุณัญญำ เบญจวรรณ 
อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม 
อำจำรย์ชูเกียรติ   เนื้อไม้ 
อำจำรย์ประภัสสร  กลีบประทุม 
อำจำรย์มนตรี  ใจแน่น 
อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง 
อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว 
อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ 
อำจำรย์อนุธิดำ   เพชรพิมูล 

 ๓.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพคุณ  ชูทัน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิษณุ  บัวเทศ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนิรัตน์  ยอดด ำเนิน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์  บุตรพลอย 
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนัน   หยวกวัด 
อำจำรย์กนกวรรณ  เขียววัน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย 
อำจำรย์จำรุกิตต์ พิบูลนฤดม 
อำจำรย์ธนสิทธิ  นิตยะประภำ 
อำจำรย์ปรีชำภรณ์  ขันบุรี 
อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์ 
อำจำรย์พศวีร์  ศิริสรำญลักษณ์ 
อำจำรย์วสันต์   เพชรพิมูล 
อำจำรย์อัษฎำงค์  บุญศรี 
อำจำรย์อ ำไพร  แสงจันทร์ไทย 

 3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วนัสนันท์   ศิริรัตนะ 
ว่ำที่ ร้อยตรหีญิง ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 
อำจำรย์ขนิษฐำ  ชมชำติ 
อำจำรย์ช่อพฤกษ์  ผิวภู่ 
อำจำรย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์ 
อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ 
อำจำรย์ปุณณดำ ทรงอิทธิสุข 
อำจำรย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด 
อำจำรย์รำววำด  ยิ้มสวัสดิ์ 
อำจำรย์ศุภำมำส  ผกำกำศ 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์ 
อำจำรย์สำมำรถ   ยืนยงพำนิช 

 
ทั้งนี ้มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  12  ธันวำคม 2560 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 


