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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  ๗๑๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
เพื่อยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓ (กิจกรรมที่ ๒) 

................................................................. 
 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ดังนั้น เพ่ือให้การ
กิจกรรมการทบทวนแผนดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ (กิจกรรมที่ ๒)  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี     กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
 
 
 
 
 

/ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.............. 
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คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  แม่สอด กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
หัวหน้างานการเงิน     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 

 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที่ประสาน อ านวยความสะดวก และด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้
การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยฝ่าย
ต่างๆ ดังนี้  

๒.๑  ฝ่ำยประสำนงำน  มีหน้าที่ประสานงานการจัดกิจกรรม จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและการประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.โอกาม่า  จ่าแกะ   ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว   ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม   ผู้ช่วย 
อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์   ผู้ช่วย 
อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ    ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 

/ นางสาวธฤษวรรณ.............. 
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นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน   ผู้ช่วย 
นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช    ผู้ช่วย 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ผู้ช่วย 
นายณะราทิ  น้อยม่วง    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ผู้ช่วย 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ผู้ช่วย 
นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี    ผู้ช่วย 
นายภิญญาพัชร์  แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ   ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน   ผู้ช่วย 

 
๒.๒ ฝ่ำยรับลงทะเบียน  มีหน้าที่  จัดเตรียมรายชื่อ  รับลงทะเบียน  และแจกเอกสาร

ประกอบการประชุมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
นายภาณุพงศ์  สืบศิริ    หัวหน้า 
นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ   ผู้ช่วย 
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน   ผู้ช่วย 
นางสาวพันทิพา  เย็นญา    ผู้ช่วย 
นายอธิวัฒน์  ศรีพุก    ผู้ช่วย 
นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า   ผู้ช่วย 
นางภัทรวดี  จิตคติ     ผู้ช่วย 
นางสาววิวรรณ  ธัญญะวัน    ผู้ช่วย 

 

 ๒.๓ ฝ่ำยสวัสดิกำร  สถำนที่และอำหำร  มีหน้าที่  ติดต่อประสานงานจัดเตรียมสถานที่จัด
ประชุมปฏิบัติการ  ประสานการจัดบริการอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม ประกอบด้วย 

อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา    หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ  ผู้ช่วย 
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้    ผู้ช่วย 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ผู้ช่วย 
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ   ผู้ช่วย 

 
 

/ ๒.๔ ฝ่ายจัดท าเอกสาร....... 
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 ๒.๔ ฝ่ำยจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  สรุปและรำยงำนผลกำรจัดประชุม  มีหน้าที่  
จัดท าเอกสารระหว่างการประชุม  รวบรวมเรียบเรียงเอกสารในการประชุมทั้งหมด  สรุปสาระการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือประกอบการจัดท ารายงาน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการประชุม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  หัวหน้า 
นายภาณุพงศ์  สืบศิริ     ผู้ช่วย 
 นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล     ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ    ผู้ช่วย 
 

 ๒.๕ ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่  ในการจัดเตรียมเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์  จัด
เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและเสียง  ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์   หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์   ผู้ช่วย 
นางสาวรุ่งรุจี  ศรดาเดช     ผู้ช่วย 
นายสุริยา  คชฤทธิ์     ผู้ช่วย 
 นายอธิวัฒน์  ศรีพุก     ผู้ช่วย 
นายสมศักดิ์  พูลใจสม     ผู้ช่วย 
 

 ๒.๖ ฝ่ำยพิธีกร  มีหน้าที่  จัดเตรียมและประชาสัมพันธ์ก าหนดการในการประชุม  ด าเนินการ 
และก ากับเวลาในการประชุมตามก าหนดการ  ประกอบด้วย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์   หัวหน้า 
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้     ผู้ช่วย 
อาจารย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์    ผู้ช่วย 
 

 ๒.๗ ฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงินในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  จัดเก็บและรวบรวม
หลักฐานเพื่อใช้สรุปการใช้จ่ายเงิน  ประกอบด้วย 

 นางสาวนฤมล  ส่งต่าย     หัวหน้า 
 นางสาวเกศกนก  ไทยแท้     ผู้ช่วย 
 นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 
 นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล     ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน    ผู้ช่วย 
นางสาววิวรรณ  ธัญญะวัน    ผู้ช่วย 
 
 
 

/ ๒.๘ ฝ่ายประเมินผล....... 
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 ๒.๘ ฝ่ำยประเมินผลกำรจัดประชุม  มีหน้าที่  ประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
จัดท ารายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและรวบรวมหลักฐานการประชุม  ประกอบด้วย 

อาจารย์ ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   หัวหน้า 
อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์    ผู้ช่วย 
 นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ     ผู้ช่วย 
 นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล     ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ    ผู้ช่วย 
 

๒.๙  ฝ่ำยยำนพำหนะรับ-ส่ง  ติดต่อประสานงานจัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือรับ-ส่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรม อ านวยความสะดวก และควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะในระหว่างการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด     หัวหน้า 
 นางสาวเกศกนก  ไทยแท้     ผู้ช่วย 
นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา    ผู้ช่วย 
 อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ   ผู้ช่วย 
 นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล     ผู้ช่วย 
นายอธิวัฒน์  ศรีพุก     ผู้ช่วย 
พนักงานขับรถทุกคน     ผู้ช่วย 

 

 ๓. ผู้เข้ำร่วมประชุม  มีหน้าที่  เข้าร่วมประชุมตามก าหนดการ ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ทบทวนแผนประจ าปี  และด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามก าหนดการ ประกอบด้วย   

๓.๑  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  (๕ คน) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓.๒ คณะครุศาสตร์.............. 
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 ๓.๒ คณะครุศำสตร์  (๑๕ คน) 
รองศาสตราจารย์ธงชัย  ช่อพฤกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  เตชะ 
อาจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 
อาจารย์ ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น 
อาจารย์ ดร.ปราณี  เลิศแก้ว 
อาจารย์ ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์  เพง็แดง 
อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี 
อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย 
อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด 
อาจารย์ ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 
นางสาววิราพัตร  กาวิละพันธ์ 
นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์ 

 

  ๓.๓ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  (๑๓ คน) 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 
อาจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ 
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาละวรรธถ์ 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน 
อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง 
อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง 
นายตั้ม  ค าพ่วง 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม 
นายเมตตรัต  ตะติยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓.๔ คณะวิทยาการจัดการ.............. 
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๓.๔ คณะวิทยำกำรจัดกำร  (๑๔ คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ 
อาจารย์ ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 
อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน 
อาจารย์ศิริพร  โสมค าภา 
อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 
อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 
อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 
นายอมร  วรรณารักษ ์
นางสาวสุมิตรา  หอมอรุณ 
นางสาวสุพัชรี  ท้ายนาวา 

 

 ๓.๕ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (๑๕ คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา  รตโนภาส 
อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ 
อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี 
อาจารย์ภูมินทร์  ตันอุตม์ 
อาจารย์พรนรินทร์  สายกลิ่น 
อาจารย์ ดร.เอนก  หาลี 
อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  เอกอุฬาร 
อาจารย์ ดร.พิมประไพ  พิพัฒน์นวกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดา 
นายอนุชิต  อ่อนเกษ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จักรศร ี

 
 
 
 
 

/ ๓.๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.............. 
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 ๓.๖ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  (๑๕ คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 
อาจารย์กนกวรรณ  เขียววัน 
ว่าที่ร้อยตรีชุติเดช  ทันจันทร์ 
อาจารย์จักรพันธ์  ธงทอง 
อาจารย์ภาคิณ  มณีโชติ 
อาจารย์จารุกิตติ์  พิบูลนฤดม 
อาจารย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์ 
อาจารย์นิวดี  คลังสีดา 
อาจารย์พบพร  เอ่ียมใส 
อาจารย์ธนสิทธิ  นิตยะประภา 
อาจารย์พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 
อาจารย์เศวต  สมนักพงษ์ 
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวัฒนา 
นางสาวเมศิยาห์  อ่อนตา 

 

๓.๗ คณะพยำบำลศำสตร์  (๒ คน) 
อาจารย์ ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ 
นางสาววิวรรณ  ธัญญะวัน 

 

๓.๘ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  แม่สอด  (๑๕ คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ  
อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟ่ันเขียว 
อาจารย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด 
อาจารย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์ 
อาจารย์สันติ  คู่กระสังข ์
อาจารย์ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท ์
อาจารย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ 
อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู ่
อาจารย์นิพิฐพนธ์  ฤาชา  
อาจารย์สุธิดา  ทับทิมศรี 

 
 
 
 
 
 

/ อาจารย์ณัฐภาณี.............. 



- 9 - 
 

อาจารย์ณัฐภาณี  บัวดี  
อาจารย์ศุภมาส  ผกากาศ 
นางสาวพุทธรักษ์  เป็งมอย     
นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท์ 
นายณัฐพงษ์  ล าจะเรา 

 

๓.๙ บัณฑิตวิทยำลัย  (๓ คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง 
นางสาวกฤษติญาณี  สิงห์ลอ 

 

๓.๑๐ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  (๕ คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 
นางบุษบา  เหมือนวิหาร 
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี 
นายจริพงค์  พวงมาลัย 
นางสาวชุลีพร  แสงสุวรรณ 
 

๓.๑๑ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (๖ คน) 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ 
นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ 
นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
นายอนุชา  พวงผกา 

 

๓.๑๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  (๕ คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
อาจารย์วีรพรรณ  แจ้งโม้ 
นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ 
นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓.๑๓ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา.............. 
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๓.๑๓ ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  (๔ คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 
นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
นายธีศิษฏ์  กระต่ายทอง 

 

๓.๑๔ ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้  (๕ คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล 
อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
นางรุ่งทิพย์  แสงสว่าง 
นางวาสนา  มณีโชติ 
นางสาวเกตุแก้ว  สร้อยอ่วม 
 

๓.๑๕ สถำบันวิจัยและพัฒนำ  (๕ คน) 
อาจารย์ ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส 
อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ 
อาจารย์ ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ 
อาจารย์กรรณิการ์  อุสสาสาร 
นายศศิพงษ์  บุญยงค์ 

 

๓.๑๖ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  (๒๓ คน) 
 

กองพัฒนำนักศึกษำ  (๔ คน) 
อาจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี 
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
นายณะราทิ  น้อยม่วง 
นายอนุวัฒน์  แนไพร 

 

กองนโยบำยและแผน  (๕ คน) 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 
นางสาวศิชา  ขวัญอ่อ่น 
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 

 
 
 
 
 

/ นางสาวนุจรีย์.............. 
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กองกลำง  (๑๑ คน) 
นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 
นางภัทรวดี  จิตคติ 
นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร 
นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 
นายวิทยา  ศรีนรครุต 
นายอธิวัฒน์  ศรีพุก 
นายสมศักดิ์  พูนใจสม 
นางสางกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์ 

 

งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน  (๒ คน) 
นางสาวปวีณา พลเก่ง  
นางสาวรัติญาภรณ์ รอดตะเภา 

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน  (๑ คน) 
นางสาวศุภลักษณ์  สมโภช 

 

 
 ทั้งนี้  มอบหมายให้รองอธิการบดีทุกฝ่าย  ควบคุม  ดูแล  ให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ 
   

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 


