
    
 
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  0538/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์นักศึกษำ 

ภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) คณะครุศำสตร์ รอบ 3  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕65 

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

  ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จะด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์นักศึกษำภำคปกติ 
(ก ำแพงเพชร) คณะครุศำสตร์ รอบ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕65 ในวันที่ 23 เมษำยน 2565 เวลำ 09.00 – 
12.00 น. 

อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕65 ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยกำร ประสำนงำน ตัดสินและวินิจฉัยปัญหำ               
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรสอบสัมภำษณ์ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕65 ให้ด ำเนิน
ด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร     ประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร           รองประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร     กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยฝ่ำยวำงแผน ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 และบริกำรวิชำกำร      กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดี      กรรมกำร 

 คณบดีคณะครุศำสตร์        กรรมกำร  
  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร                    กรรมกำร 
       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย        กรรมกำร 

    คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์     กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด  กรรมกำร 

  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      กรรมกำร 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้  กรรมกำร 
/ผู้อ ำนวยกำร..... 



2 
 

 ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง         กรรมกำร 
 ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร      กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ    กรรมกำร 
          และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ฝ่ายประสานงานทั่วไป ท ำหน้ำที่ประสำนงำนหน่วยต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก            
ในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง  ผู้ช่วย  
นำงสำวกนกกร ทองค ำ  ผู้ช่วย 
นำยศำศวัต ธรรมบุตร  ผู้ช่วย 

๒.๒ กรรมการสอบสัมภาษณ์ มีหน้ำที่สอบสัมภำษณ์ผู้สมัครเรียน ประกอบด้วย 
ส ำหรับคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ให้รับแฟ้มสัมภำษณ์ได้ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 

และงำนทะเบียน อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร 14) ชั้น 2 ในวัน 22 เมษำยน 2565 เวลำ 09.00 – 
12.00 น. ดังบัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์นักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ดังนี้ 

ระดับ สาขาวิชา จ านวน กรรมการสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ 
ปริญญำตรี 4 ปี วิทยำศำสตร์ทั่วไป 3 1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 

2. ผศ.ดร.ปรำณี เลิศแก้ว 
3. ผศ.ศภุวัฒน์ วิสิฐศริิกุล 
4. อำจำรย์ธดิำรตัน์ พรหมมำ 

อำคำรคณะครศุำสตร ์
(อำคำร 46) ช้ัน 5  
โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ปริญญำตรี 4 ปี ภำษำอังกฤษ 4 1. ผศ.ถริวิท ไพรมหำนิยม  
2. ผศ.ชลชลิตำ กมุทรธภิไชย  
3. อ.ธำรณำ สุวรรณเจรญิ  
4. อ.คณึงนิต เพรียวพำนิช 

อำคำรคณะครศุำสตร ์
(อำคำร 46) ช้ัน 3  
โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ 

ปริญญำตรี 4 ปี ภำษำจีน 2 1. อ.ดร.นันท์นภัส ชิตนุรตัน์ เว็บเบอร์  
2. อ.ชลธิชำ สว่ำงไตรภพ  
3. อ.สมหญิง กัลป์เจริญศรี  
4. อ.เทพกำญจนำ เทพแก้ว 

อำคำรคณะครศุำสตร ์
(อำคำร 46) ช้ัน 2  
โปรแกรมวิชำภำษำจีน 

ปริญญำตรี 4 ปี คอมพิวเตอร ์ 5 1. อำจำรยเ์ฉลมิ ทองจอน อำคำรคณะครศุำสตร ์
(อำคำร 46) ช้ัน 2  
โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร ์
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 2.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ 
ประกอบด้วย 
 ผศ.ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร หัวหน้ำ 
 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ บรรจง ผู้ช่วย 

 นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์  ผู้ช่วย 
 นำยสมศักดิ์ พูนใจสม  ผู้ช่วย 
  นำยวุฒิชัย ตรุษลักษณ์  ผู้ช่วย 

 ๒.4 ฝ่ายจัดสถานที่และสวัสดิการ ท ำหน้ำที่จัดห้องสอบสัมภำษณ์ในวันศุกร์ที่  22 เมษำยน 
2565 และเปิดห้องสัมภำษณ์ในวันที่ 23 เมษำยน 2565 พร้อมทั้งบริกำรเครื่องดื่มให้กรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ          
โดยฝ่ำยสวัสดิกำรสำมำรถรับเครื่องดื่มได้ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประกอบด้วย   
    นำงสำววิรำพัตร กำวิละพันธ์ หัวหน้ำ 
    นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกนกกร ทองค ำ  ผู้ช่วย 
    นำงวำสนำ มณีสัย  ผู้ช่วย  
    นำงสำวปยุรฉัตร บุษรำภรณ์ ผู้ช่วย 
    นำงสำววรรณพร เมฆช่วง  ผู้ช่วย 

  ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้  
               

สั่ง ณ วันที่ 20   เมษำยน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

20   เมษำยน  พ.ศ.  2565 
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