
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  1455/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมเตรียมกำรรับสมัครนักศึกษำ 

ภำคปกติ (ก ำแพงเพชรและแม่สอด)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 

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

   ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ก ำหนด           
ให้มีกำรจัดประชุม เรื่อง วำงแผนและปฏิบัติกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  วัน พุ ธที่  26  ตุลำคม  2565  เวลำ 09 .00  –                  
๑2.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น 3 อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  วันศุกร์ที่ 28 ตุลำคม 2565 ณ ห้องประชุม
บุษรำคัม อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำรรับสมัคร สอบคัดเลือก
และกำรประชำสัมพันธ์แนะน ำหลักสูตรของมหำวิทยำลัยให้กับนักเรียน รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ       
และกำรสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยให้กับสถำนศึกษำใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก ำแพงเพชร 
จังหวัดตำก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย  

เพ่ือให้กำรประชุมดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจ      
ตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรวำงแผนและปฏิบัติกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ            
ในระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยกำร วินิจฉัยสั่งกำร ตัดสินและแก้ไขปัญหำ  
อ ำนวยควำมสะดวก 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 

 /คณบดี.....     
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  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย        กรรมกำร 
  คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    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  กรรมกำร 
    และเลขำนุกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ    กรรมกำรและ 
          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรประชุม 
ประกอบด้วยฝ่ำยต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้   
      ๒.๑ ฝ่ายประสานงาน มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้งำนด ำเนินไป 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

2.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
 อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ  ผู้ช่วย 
 ผศ.วันวิสำ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี  ผู้ช่วย 
 ผศ.จิรพงค์ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
 ผศ.ศุภวัฒน์ วิสฐิศิริกุล  ผู้ช่วย 
  นำงบุษบำ เหมือนวิหำร  ผู้ช่วย 
 นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง  ผู้ช่วย 
 นำงสำวกนกกร ทองค ำ  ผู้ช่วย 
 นำงสำวเบญจมำศ ผิวขำว  ผู้ช่วย 

  2.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
   ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ  หัวหน้ำ 
   อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์ ผู้ช่วย  
   ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์  ผู้ช่วย 
    นำงสำวศิริทร ศิริคุณ  ผู้ช่วย 
 
 
 

/3.2 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์..... 
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 2.๒ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรจัดประชุมแก่บุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย เผยแพร่ข่ำวสำรต่อสำธำรณชน รวมทั้งเป็นพิธีกรตลอดกำรจัดประชุม ประกอบด้วย  

2.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    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 
 2.2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  

  ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์  หัวหน้ำ 
  นำยณัฐพงษ์  เครือสำร  ผู้ช่วย 

 2.๓ ฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้ำที่จัดเตรียมอุปกรณ์ และสถำนที่ส ำหรับใช้ในกำรจัดประชุม        
ประกอบด้วย 

2.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี  หัวหน้ำ 
   นำยอนุวัฒน์ แนไพร  ผู้ช่วย 
   นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง  ผู้ช่วย 
   นำงสำวกนกกร ทองค ำ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวเบญจมำศ ผิวขำว  ผู้ช่วย 
   นำยคมกริช กลิ่นอำจ  ผู้ช่วย 
   นำยสุรเชษฐ ขอนทอง  ผู้ช่วย 
   นำยเจษฎำกร ใจแสน  ผู้ข่วย 
   นำงสำวอรอนงค์ บ ำรุงอักษร  ผู้ช่วย 
 2.3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
   ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต  หัวหน้ำ 
   นำยแชน  ต๊ะปุก   ผู้ช่วย 
   นำงนงเยำว์  เดชชิด  ผู้ช่วย 
   นำงดวงกมล  ปิมลื้อ  ผู้ช่วย 

 2.4 ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้ำที่จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันให้กับผู้เข้ำร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 

2.4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
    นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง  ผู้ช่วย 
    นำงสำวกนกกร ทองค ำ  ผู้ช่วย 
     นำงสำวเบญจมำศ ผิวขำว  ผู้ช่วย 
    นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์  ผู้ช่วย 
    นำยชัยเดช ขัตติยะ  ผู้ช่วย 

/นำยวงศกร..... 
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     นำยวงศกร เฮ้ียนเจริญ  ผู้ช่วย 
    นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช  ผู้ช่วย 
    นำงสำวจีรวรรณ สุขมำก  ผู้ช่วย 
    นำงสำวชุติมำ สมทรัพย์  ผู้ช่วย 
     นำงสำวเบญจมำศ ดิษฐ์เจริญ ผู้ช่วย 
      นำยวีระชัย เลิศบุญกำรกิจ  ผู้ช่วย 
   นำยคมกริช กลิ่นอำจ  ผู้ช่วย 
   นำยสุรเชษฐ ขอนทอง  ผู้ช่วย 
      นำยเจษฎำกร ใจแสน  ผู้ข่วย 
    นำงสำวอรอนงค์ บ ำรุงอักษร ผู้ช่วย 
  2.4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
    นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง  หัวหน้ำ 
     นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม  ผู้ช่วย    

  2.5 ฝ่ายการเงิน มีหน้ำที่ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน                 
เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมทำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย   หัวหน้ำ             
นำงสำวปรำงค์ทิพย์ น้ ำเงินสกุลณี  ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำจิน ไกรทอง   ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริรัตน์ ชิตสุระ   ผู้ช่วย 
นำงสำวอุมำพร ขุนพิลึก   ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณภำ หอมค ำแหง  ผู้ช่วย 
นำงสำววรำภรณ์ คล้ำมสถิต  ผู้ช่วย 
นำงสำวนิตยำ พิชิตปัญญำ  ผู้ช่วย 
นำงสำวภัสสร ดำรำน้อย   ผู้ช่วย 
นำยศรัณย์ ฉลองเดชำกุล   ผู้ช่วย 

  2.6 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป ทั้งบริเวณภำยใน              
และภำยนอกมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

2.6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
     ดร.มะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด  หัวหน้ำ 
     นำยวทัญญู สังข์ค ำ  ผู้ช่วย 
     เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ผู้ช่วย 

2.6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
   อำจำรย์นิพิฐพนธ์ ฤำชำ  หัวหน้ำ 
   นำยธวัชชัย แดงซิว  ผู้ช่วย 

         เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ผู้ช่วย 
 
 
 

/ทั้งนี้.... 
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 ทั้งนี้ ให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
               

สั่ง ณ วันที่ 8   ตุลำคม  พ.ศ.  2565 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

8   ตุลำคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F+MSjKfX+YwR8lcqbKb2 


