
 
    
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  1573/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“50 ปี KPRU มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกำรด ำเนินงำนคลังหน่วยกิต” 

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

ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีก ำหนดจัดกิจกรรม “50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการด าเนินงานคลังหน่วยกิต” ในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565                 
เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ให้กับอำจำรย์ขอ ง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนคลังหน่วยกิต     
ตำมแนวทำงของกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เน้นสมรรถนะและควำมสำมำรถ         
เป็นกำรเชื่อมโยงทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวจะเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วย 
   ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหำและสั่งกำรตำม
เห็นสมควร ประกอบด้วย 

    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร      ประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร       กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร      กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 และบริกำรวิชำกำร        กรรมกำร 
      รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ  กรรมกำร  
 ผู้ช่วยอธิกำรบดี       กรรมกำร 
 คณบดีคณะครุศำสตร์         กรรมกำร 
    คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 

  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี       กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร                  กรรมกำร 
       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม     กรรมกำร 
  คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์      กรรมกำร 
  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด    กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม       กรรมกำร 

/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร..... 



2 
 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
      ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง       กรรมกำร 
  ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร       กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  ๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กิจกรรมส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 

      2.1 ฝ่ายวิทยากร มีหน้ำทีเ่ป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เข้ำร่วมอบรม ประกอบด้วย 
   ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมำ สัจจำนันท์ 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.บวร ปภัสรำทร 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช    

   ๒.2 ฝ่ายประสานงาน มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กิจกรรมด ำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ    ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภวัฒน์ วสิิฐศิริกุล  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรพงค์ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย 
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร    ผู้ช่วย 
นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช     ผู้ช่วย 
นำยคมกริช กลิ่นอำจ    ผู้ช่วย 
นำยชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 
นำงสำวกนกกร ทองค ำ    ผู้ช่วย 

 นำยสุรเชษฐ ขอนทอง    ผู้ช่วย 
 นำยวงศกร เฮ้ียนเจริญ    ผู้ช่วย 
 นำยเจษฎำกร ใจแสน    ผู้ช่วย 
 นำยวีระชัย เลิศบุญกำรกิจ   ผู้ช่วย 
 นำงสำวจีรวรรณ สุขมำก    ผู้ช่วย 
 นำงสำวชุติมำ สมทรัพย์    ผู้ช่วย 
 นำงสำวเบญจมำศ ผิวขำว    ผู้ช่วย 
 นำงสำวเบญจมำศ ดิษฐ์เจริญ   ผู้ช่วย 

/2.3 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่..... 
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     ๒.3 ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้ำที่จัดเตรียมตกแต่งสถำนที่ส ำหรับกำรจัดอบรม ประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำ 
  นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ   ผู้ช่วย 
  นำยชัยรัตน์ ศรีวงค์รำช    ผู้ช่วย 
   นำยสมศักดิ์ วันเชื้อ    ผู้ช่วย 
   นำยสุชำติ กุลฉิม     ผู้ช่วย 
   นำยสุดเขต รัฐพรไพบูลย์    ผู้ช่วย 

นำยสุวิท อั๋นดอนกลอย    ผู้ช่วย 
นำยสุฤทธิ์ ต๊ะใจ     ผู้ช่วย 
นำยสุพจน์ พุ่มศรี    ผู้ช่วย 
นำยดุสิต ฉลอมพงษ์    ผู้ช่วย 
นำยสมชำย ศิริไพบูลย์    ผู้ช่วย 
นำยนรำ โพธิ์ไกร     ผู้ช่วย 
นำยคมสันต์ ฉวีพัฒน์    ผู้ช่วย 
นำยหอมกุ่น แจ่มปำแดง    ผู้ช่วย 
นำยยุทธนำ พิมพิจิต    ผู้ช่วย 

  ๒.4 ฝ่ายติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม มีหน้ำที่เชิญวิทยำกร                
และขอรับเอกสำรประกอบกำรบรรยำย อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนวิทยำกร ตลอดจนท ำหน้ำที่ประสำนงำน
จัดหำผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ    ผู้ช่วย    
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 

 ๒.5 ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร และรับลงทะเบียน มีหน้ำที่ประสำนกับวิทยำกรเพ่ือจัดเตรียม
และจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุม จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และรำยชื่อผู้เข้ำรับกำร
อบรม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ    ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภวัฒน์ วสิิฐศิริกุล  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรพงค์ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย 
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร    ผู้ช่วย 
นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช     ผู้ช่วย 
นำยคมกริช กลิ่นอำจ    ผู้ช่วย 
นำยชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 
นำงสำวกนกกร ทองค ำ    ผู้ช่วย 

/นำยสุรเชษฐ..... 
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 นำยสุรเชษฐ ขอนทอง    ผู้ช่วย 
 นำยวงศกร เฮ้ียนเจริญ    ผู้ช่วย 
 นำยเจษฎำกร ใจแสน    ผู้ช่วย 
 นำยวีระชัย เลิศบุญกำรกิจ   ผู้ช่วย 
 นำงสำวจีรวรรณ สุขมำก    ผู้ช่วย 
 นำงสำวชุติมำ สมทรัพย์    ผู้ช่วย 
 นำงสำวเบญจมำศ ผิวขำว    ผู้ช่วย 
 นำงสำวเบญจมำศ ดิษฐ์เจริญ   ผู้ช่วย 

  ๒.6 กรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง มีหน้ำที่จัดเครื่องเสียงและดูแลระบบห้องเครื่องเสียง 
ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี ตระกูล  หัวหน้ำ 
  อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ    ผู้ช่วย 
  นำยขวัญ พิกุลทอง    ผู้ช่วย 
  นำยณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรำงกูล   ผู้ช่วย 

  ๒.4 ฝ่ายเครือข่ายและโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้ำทีดู่แลและอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและโสตทัศนูปกรณ์ภำยในห้องประชุม  ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์  หัวหน้ำ 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์   ผู้ช่วย 
 นำยอนุชำ พวงผกำ     ผู้ช่วย 
 นำยสุริยำ คชฤทธิ์     ผู้ช่วย 
 นำยปฐมพงษ์ สุดเขียว     ผู้ช่วย 
 นำยมนตรี กำไสย    ผู้ช่วย  
 นำยนฤเบศร์ กลัดภิบำล    ผู้ช่วย  
 นำยภูเบศ ละอินทร์    ผู้ช่วย 

 ๒.7 ฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่สร้ำงแบบสอบถำม สรุปประเมินผลกำรจัดอบรมและจัดท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรอบรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ    หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรพงค์ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
นำยคมกริช กลิ่นอำจ    ผู้ช่วย 

   ๒.8 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรม 
แก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย รวมทั้งเป็นพิธีกรตลอดกำรอบรม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร   หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง    ผู้ช่วย 
นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์    ผู้ช่วย 
นำยวุฒิชัย ตรุษลักษณ์    ผู้ช่วย 
นำยสมศักดิ์ พูนใจสม    ผู้ช่วย 

         /๒.9 ฝ่ำยสวสัดิกำร…. 

https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUme/000440
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 ๒.9 ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้ำที่จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำดื่ม ส ำหรับวิทยำกร ผู้บริหำร      
และผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย  หัวหน้ำ 
 นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย 
 นำงบุษบำ เหมือนวิหำร    ผู้ช่วย 
 นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์    ผู้ช่วย 
 นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช     ผู้ช่วย 
 นำยคมกริช กลิ่นอำจ    ผู้ช่วย 
 นำยชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 
 นำงสำวกนกกร ทองค ำ    ผู้ช่วย 

 นำยสุรเชษฐ ขอนทอง    ผู้ช่วย 
 นำยวงศกร เฮ้ียนเจริญ    ผู้ช่วย 
 นำยเจษฎำกร ใจแสน    ผู้ช่วย 
 นำยวีระชัย เลิศบุญกำรกิจ    ผู้ช่วย 
 นำงสำวจีรวรรณ สุขมำก    ผู้ช่วย 
 นำงสำวชุติมำ สมทรัพย์    ผู้ช่วย 
 นำงสำวเบญจมำศ ผิวขำว    ผู้ช่วย 

  นำงสำวเบญจมำศ ดิษฐ์เจริญ   ผู้ช่วย 

 ๓. ผู้เข้าร่วมอบรม มีหน้ำที่เข้ำร่วมอบรมปฏิบัติกำรตำมก ำหนดกำร ดังนี้  
3.1  คณะครุศาสตร ์

อำจำรย์เบญจวรรณ ชัยปลัด 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี เลิศแก้ว 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรินญำ หวำจ้อย 
อำจำรย์ ดร.เฉลิม ทองจอน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำรตัน์ ทวีทรัพย์ 
อำจำรย์ ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุนนัท์ ขวัญแน่น 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญชยั ขัวนำ 
อำจำรย์จิตลดำ หนูดอนทรำย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุไรวรรณ ปำนทโชติ 
อำจำรย์โกมินทร์ บุญชู 

3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์  

อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้ 
อำจำรย์มุทิตำ นำคเมือง 
อำจำรย์ธีริทธิ์ กันยำรอง 
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ 
อำจำรย์จิรพงศ์ ยืนยง 

     /อำจำรย์วัชรัศน์…. 
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อำจำรย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
อำจำรย์นำรถนรี เฟ่ืองอ่ิม 
อำจำรย์ ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง 
อำจำรย์จิรำพร ภูวรัตนำวิวิธ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ 
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ 
อำจำรย์สุธำสนี ขุนทองนุ่ม 
อำจำรย์สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว 
อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวชินี ลำลิน 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร 
อำจำรย์ชุตินธร ฉิมสุข 
อำจำรย์บัญชำ วัฒนำทัศนีย์ 
อำจำรย์พิรฎำ ทองประเสริฐ 
อำจำรย์พัตรำ ค ำสีหำ 
อำจำรย์ภัสร์ศศิร์ พลำยละหำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ สำยจันดี 
อำจำรย์ศรัณย์ จงรักษ์ 
อำจำรย์อนุพงษ์ รุ่งน้อย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลิสำ ศิรธิรรมเกตุ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญญำบำรมี สว่ำงวงศ์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปำลวรรธก์ 

3.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดำ 
 อำจำรย์กีรศักดิ์ พะยะ 

 อำจำรย์ ดร.อัจฉรำ ใจดี 
อำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี แสนยำเจิรญกุล 
อำจำรย์ ดร.ศิรประภำ พลธนะ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพโรจน์ เอกอุฬำร 
อำจำรย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ 
อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ ชะอุ่มผล 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อธิรดำ บุญเดช 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิชญำ บวัชำติ 

      /ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภูมินทร์…. 



7 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรินทร์ เพชรไทย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฆัมภิชำ ตันติสันติสม 
อำจำรย์พรนรินทร์ สำยกลิ่น 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสุนธรำ รตโนภำส 
อำจำรย์ ดร.กฤช สอนกอง 
อำจำรย์ปรำงทอง นนทะกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ 
อำจำรย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ 
อำจำรย์ ดร.อเนก หำลี 
อำจำรย์ ดร.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำเกล้ำ ภมูิใหญ่ 
อำจำรย์รำตรี บุมี 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรำ ม่วงกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 
อำจำรย์เสถียร ทีทำ 
อำจำรย์ ดร.พิมประไพ ขำวข ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 

3.4 คณะวิทยาการจัดการ  
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท์   

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กนิษฐำ  ศรีภิรมย์   
อำจำรย์ชลธิชำ แสงงำม   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ์ศิริ   

 อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ 
อำจำรย์ประพล จิตคติ 
อำจำรย์ยุชิตำ กันหำมิ่ง 
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ บรรจง 
อำจำรย์ ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน 
รองศำสตรำจำรย์อิสรีย์ ด่อนคร้ำม 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.เพชรำ บุดสีทำ 
อำจำรย์ ดร.คุณัญญำ เบญจวรรณ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุธิดำ เพชรพิมูล 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพร โสมค ำภำ 
อำจำรย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว 
อำจำรย์นภำลัย บุญค ำเมือง 
อำจำรย์มนตรี ใจแน่น 
อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 

      /ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรพันธ์….. 
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรพันธ์ หวำจ้อย 
อำจำรย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมกำญดำ จันดำหัวดง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำณิสรำ จรัสวิญญ ู
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี สิทธิพงษ์ 
อำจำรย์อนันธิตรำ ดอนบันเทำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณวณัช ด่อนคร้ำม 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรำงค์ รำมบุตร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว 
อำจำรย์สำวิตรี  พรหมรักษำ 

3.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 อำจำรย์พบพร เอ่ียมใส  
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจุไร 
 อำจำรย์ธนกิจ โคกทอง 
รองศำสตรำจำรย์สฤษณ์ พรมสำยใจ 
อำจำรย์นิวดี คลังสีดำ 
อำจำรย์อ ำไพ แสงจันทร์ไทย 
อำจำรย์จตุรงค์ ธงชัย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนิรัตน์ ยอดด ำเนิน 
อำจำรย์เศวต สมนักพงษ์ 
อำจำรย์ธงเทพ ชูสงฆ์ 
อำจำรย์ธนสิทธิ นิตยะประภำ 
อำจำรย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 
อำจำรย์ ดร.วีระพล พลีสัตย์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนูญ บูลย์ประมุข 
อำจำรย์ ดร.อิทธิพล เหลำพรม 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำคิณ มณีโชติ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรวุฒิ บุตรดี 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำรุกิตติ์ พิบูลนฤดม 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัษฏำงค์ บุญศรี 
อำจำรย์เอกสิทธิ์ เทียนมำศ 
อำจำรย์ ดร.พัชรีรัต หำรไชย 
อำจำรย์ปริญญำ ประเสริฐสังข์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนัน หยวกวัด 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำนนท์ วงษ์มณี 
อำจำรย์ปรีชำภรณ์ ขันบุรี 
 

       /3.5 คณะพยำบำลศำสตร์….. 



9 
 
 3.5 คณะพยาบาลศาสตร์ 
  อำจำรย์นภัทร เตี่ยอนุกูล 
  อำจำรย์อัชลี เกษสำคร 
  อำจำรย์ศรีสุดำ เอกลัคนำรัตน์ 
  อำจำรย์รำตรี เที่ยงจิตต์ 

3.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤติเดช จินดำภัทร์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 
อำจำรย์สำมำรถ ยืนยงพำนิช 
อำจำรย์ ดร.ศุภมำส ผกำกำศ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันชัย เพ็งวัน 
อำจำรย์ธนัชพร หำได้ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำสนำ จรูญศรีโชติก ำจร 
อำจำรย์รำววำด ยิ้มสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคณำ ตำเสนำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธำ 
อำจำรย์สันติ คู่กระสังข์ 
อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 
อำจำรย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 
อำจำรย์ภัคพล รื่นกลิ่น 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงลักษณ์ จิ๋วจู 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คมสันต์ นำควังไทร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิเรก ฟัน่เขียว 
อำจำรย์ ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ 

ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
               

สั่ง ณ วันที่ 29   ตุลำคม  พ.ศ.  2565 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัชชยั พวกดี) 

รองอธิกำรบดี  รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

29   ตุลำคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6cIcwCyK75YxXK8PKos 


