
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  1526/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ตรวจสอบและให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรกรอกข้อมูลลงระบบกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย

โลก U-Multirank 2020 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
------------------------------------------ 

 

  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ตรวจสอบและให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรกรอกข้อมูลลงระบบกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลัยโลก U-Multirank 2020 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้เข้ำร่วมกำรจัดอันดับระดับโลกเพ่ือ
ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยฯ ในระดับโลก และให้ข้อมูลของมหำวิทยำลัยฯ แก่นักศึกษำหลำยล้ำนคนทั่วโลกที่
ต้องกำรค้นหำมหำวิทยำลัยจุดหมำยปลำยทำงตำมควำมต้องกำรโดยแบ่งตำมกลุ่มระดับควำมสำมำรถของ
มหำวิทยำลัยจำกท่ัวโลก 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้
ตรวจสอบและให้ข้อมูลเพื่อใช้ในกำรกรอกข้อมูลลงระบบกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก U-Multirank 2020  

1. คณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูลและกรอกลงระบบ U-Multirank 2020 มีหน้ำที ่
กลั่นกรองข้อมูลตำมที่หน่วยงำนให้ข้อมูลมำตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล กำรตีควำมของควำมหมำย
ภำษำอังกฤษในข้อค ำถำมอย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของผู้ถำม กำรตรวจสอบเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูล
ในแต่ละข้อ กำรแก้ไข Auto-Error กำรเขียนคอมเม้นต์ กำรกรอกข้อมูลลงระบบ และกำรส่งข้อมูลภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย   

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง  ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวฒัน์ ภูวิชิต  รองประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม  กรรมกำร 
   อำจำรย์พศวีร์ ศิริสรำญลักษณ์   กรรมกำร 
   นำงสำวพันทิพำ เย็นญำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงสำวรัตติญำภรณ์ รอดตะเภำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   นำงสำวจิตรำภรณ์ ขำวจุ้ย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูลในแต่ละข้อค ำถำม มีหน้ำที่ให้ข้อมูลตำมข้อค ำถำมในระบบ                
U-Multirank 2020 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งมำยังคณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูล 
ประกอบด้วย        
          2.1 ข้อที่ 4 เรื่อง Programmes ประกอบด้วย 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
    นำยชัยเดช ขัตติยะ   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 
          /2.2 ข้อที่ ๕ เรื่อง... 
 



 
2.2 ข้อที่ 5 เรื่อง Students ประกอบด้วย 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำยคมกริช กลิ่นอำจ   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.3 ข้อที่ 6 เรื่อง International students ประกอบด้วย 
 นำงสำงชฎำพร โชติรดำภำณ์  คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.4 ข้อที่ 7 เรื่อง New Entrants ประกอบด้วย 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำยคมกริช กลิ่นอำจ   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.5 ข้อที่ 8 เรื่อง New Entrance region ประกอบด้วย 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำยคมกริช กลิ่นอำจ   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.6 ข้อที่ 9 เรื่อง Transfer Students ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.7 ข้อที่ 10 เรื่อง Internships ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.8 ข้อที่ 11 เรื่อง Graduates ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.9 ข้อที่ 12 เรื่อง Graduates on time ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.10 ข้อที่ 13 เรื่อง Graduates by field ประกอบด้วย 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
    นำยชัยเดช ขัตติยะ   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 

2.11 ข้อที่ 14 เรื่อง Graduate unemployment ประกอบด้วย 
 นำยธีศิษฎ์ กระต่ำยทอง   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.12 ข้อที่ 15 เรื่อง Graduates in region ประกอบด้วย 
 นำยธีศิษฎ์ กระต่ำยทอง   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.13 ข้อที่ 16 เรื่อง Academic staff ประกอบด้วย 
 นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์  คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.14 ข้อที่ 17 เรื่อง Post-docs ประกอบด้วย 
 นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์  คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.15 ข้อที่ 18 เรื่อง Currency and Factor ประกอบด้วย 
 นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 
       /2.16 ข้อที่ 19... 
 



 
2.16 ข้อที่ 19 เรื่อง Revenues ประกอบด้วย 
  นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล  
2.17 ข้อที่ 20 เรื่อง Revenues by source ประกอบด้วย 
 นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำงสำวศิชำ สังวำรวงษ์    คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.18 ข้อที่ 21 เรื่อง Expenditure ประกอบด้วย 
 นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.19 ข้อที่ 22 เรื่อง Research outputs ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฆัมภิชำ ตันติสันติสม คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 อำจำรย์กนกวรรณ เขียววรรณ  คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำงสำวชุติมำ ทอสำร   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.20 ข้อที่ 23 เรื่อง Graduate companies ประกอบด้วย 
 นำงสำวพันทิพำ เย็นญำ   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.22 ข้อที่ 24 เรื่อง Spin-off companies ประกอบด้วย 
 นำงสำวปิยภรณ์ ภูกระทำน  คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำยเอกพงษ์ เครือค ำจิ๋ว   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.23 ข้อที่ 25 เรื่อง Strategic partnerships ประกอบด้วย  
 นำงสำวรุ่งทิพย์ แสงสว่ำง   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.24 ข้อที่ 26 เรื่อง Covid-19 impact ประกอบด้วย 
 นำงสำวพันทิพำ เย็นญำ   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.25 ข้อที่ 27 เรื่อง Gender / age ประกอบด้วย 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระพงค์ พวงมำลัย คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 นำยคมกริช กลิ่นอำจ   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.26 ข้อที่ 28 เรื่อง Outreach programmes ประกอบด้วย 
 นำงสำววิรำพัตร กำวิละพันธ์  คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.27 ข้อที่ 29 เรื่อง Pedagogically skilled teaching staff ประกอบด้วย 
 นำยณัฐเวศม์ ชัยมงคล   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
2.28 ข้อที่ 30 เรื่อง Digital education investment ประกอบด้วย 

    นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี   คณะกรรมกำรผู้ให้ข้อมูล 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
               

สั่ง ณ วันที่ 18   ตุลำคม  พ.ศ.  2564 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

18   ตุลำคม  พ.ศ.  2564 
Signature Code : F6svideLqkBTOQpn9ZT+ 



 
 


