
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที ่0872/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
และช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ 

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วย
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ” ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.00 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 

 

   ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาและสั่งการตาม
เห็นสมควร ประกอบด้วย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ                กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ มรภ.กพ. แม่สอด   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     เลขานุการ 
นายชัยเดช ขัตติยะ      ผู้ช่วย 

 

  ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้กิจกรรมส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ฝ่ำยประสำนงำน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้กิจกรรมด าเนิน                
ไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา หัวหน้า 
 อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี    ผู้ช่วย 

 //นายชัยเดช... 
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 นายชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 

  นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
  ว่าที่ร้อยตรีวงศกร เฮ้ียนเจริญ   ผู้ช่วย   

  ๒.2 ฝ่ำยติดต่อประสำนงำนวิทยำกรและผู้ เข้ำรับกำรอบรม  มีหน้าที่ เชิญวิทยากร                
และขอรับเอกสารประกอบการบรรยาย อ านวยความสะดวกและประสานวิทยากร ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงาน
จัดหาผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย   

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี    หัวหน้า 
  นายชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 

  ๒.3 ฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำร รับลงทะเบียน มีหน้าที่ประสานกับวิทยากรเพ่ือจัดเตรียมและ
จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดท าป้ายชื่อวิทยากรและ
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 

  นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์   หัวหน้า 
  ว่าที่ร้อยตรีวงศกร เฮ้ียนเจริญ   ผู้ช่วย 

 ๒.4 ฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้าที่จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง น้ าดื่ม ส าหรับวิทยากร  ผู้บริหาร
และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 
 อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี    หัวหน้า 

  นายชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย  
  นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
  ว่าที่ร้อยตรีวงศกร เฮ้ียนเจริญ   ผู้ช่วย 
๓. ผู้เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีหน้าที่เขา้ร่วมอบรมปฏิบัติการตามก าหนดการ  

สรุปผลการอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยแยกตามสาขาวิชา ประกอบด้วย  
สำขำวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ 
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง 
อาจารย์ประพล จิตคติ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ 
อาจารย์ภาวิณี ภูจริต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 
อาจารย์พัตรา ค าสีหา 
อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ 
อาจารย์ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร 

สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช 
รองศาสตราจารย์อุมาพร ฉัตรวิโรจน ์
อาจารย์ ดร.กฤช สอนกอง 
อาจารย์วณิชชา คันธสร 

//สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน... 
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สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ  บตุรดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์  บุญศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณ  มณีโชติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุกิตต์  พิบูลนฤดม 

สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และกรำฟิก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 
อาจารย์ธนกิจ โคกทอง 
อาจารย์อ าไพ แสงจันทร์ไทย 
อาจารย์พบพร เอ่ียมใส 

สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ก ำแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.ธงเทพ ชูสงฆ์ 
อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะปะภา  
อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์    
อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 
อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา 

สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ แม่สอด 
อาจารย์น้ าฝน สะละโกสา 
อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 
อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 
อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี 
อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น 

 

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับดูแลให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ 
 

สั่ง ณ วันที่  27   มิถุนายน  พ.ศ.  2565  
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
27  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

Signature Code : B6MCiKX706gwvVi73TZi 


