คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ ๒๙๒/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
----------------------------------------------------ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัว ชี้วัดที่ ๒๘ ร้อยละบุคลำกรที่มีส มรรถนะตำมเกณฑ์มำตรฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่กำหนดให้สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทักษะควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรั บ ในระดับ ชำติห รื อนำนำชำติ อย่ ำงน้ อย ๑ เรื่อง เป็น กำรประกัน คุณ ภำพบุค ลำกรที่ ส ่ง ผลต่อ กำรพัฒ นำ
บุค ลำกรด้ำ นเทคโนโลยีส ำรสนเทศ โดยมอบหมำยให้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำน
รับผิ ดชอบโดยทำโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติกำร เพื่อพัฒ นำสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสอบใบประกอบวิชำชีพระดับสำกล จำนวน ๑๐๐ คน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕-๑๐ มีนำคม ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๒-๑๗ มีนำคม ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๙-๒๔ มีนำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์
เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ อำศัยอำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำว ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหำและสั่ งกำรตำม
เห็นสมควร ประกอบด้วย
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ประธำนกรรมกร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร
รองประธำนกรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ
กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำรวิชำกำร
กรรมกำร
คณบดีคณะครุศำสตร์
กรรมกำร
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กรรมกำร
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กรรมกำร
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
กรรมกำร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
กรรมกำร
คณบดีบัญฑิตวิทยำลัย
กรรมกำร
/ประธำนสภำคณำจำรย์...

-๒ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
รักษำกำรผู้อำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รักษำกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒. กรรมการดาเนินงาน มีหน้ำที่จัดกิจกรรมอันเกี่ยวข้องและส่งเสริม กำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำว
อำทิเช่น กำรติดต่อประสำนงำนวิทยำกร กำรเตรียมห้องปฏิบัติกำร กำรเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในกำรอบรม รวมถึง
กำรดำเนินกำรอบรม ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ผู้ช่วย
นำงสำวอรปรียำ คำแพ่ง
ผู้ช่วย
นำยวันเฉลิม พูนใจสม
ผู้ช่วย
นำยธนำวุฒิ พูนรอดแก้ว
ผู้ช่วย
นำยพีระพล ฮุงหวล
ผู้ช่วย
นำยสำวพัตร์ ชูแจ่ม
ผู้ช่วย
นำงสำวพสชนัน บุญญำสิทธิ์
ผู้ช่วย
นำงกนกวรรณ นำคเหล็ก
ผู้ช่วยและเลขำนุกำร
๓. ผู้เข้าร่วมอบรม มีหน้ำที่เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
๓.๑ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕-๑๐ มีนำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ คน
๓.๑.๑ สานักงานอธิการบดี
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
/นำยณัฐเวศม์...

-๓นำยณัฐเวศม์ ชัยมงคล
นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี
นำงสำวอุมำพร ขุนพิลึก
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง
นำยทศพร ศีลอวยพร
นำงสำวศุภลักษณ์ สมโภชน์
นำงสำวภัทรวดี ไกรจันทร์
นำยมนตรี ประชุม
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นำงสำวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นำงสำววรรณภำ รอดจันทร์
นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นำงชมภัค จำรุฑีฆัมพร
นำยกิตติกร กล้ำแข็ง
นำยณะรำทิ น้อยม่วง
นำงสำวปรำณี แผนดี
นำยภิญญำพัชญ์ แฉล้มฉัตร
นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
ว่ำที่ ร.ต.หญิง ศิชำ ขวัญอ่อน
นำงสำวปรำจิน ไกรทอง
นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์
นำงศิริรัตน์ ชิตสุระ
นำยชัยรัตน์ ศรีวงค์รำช
นำงสำวรติกำนต์ เรื่อศรีจันทร์
นำงสำวนิลุบล รักงำม
นำยวิทยำ ศรีนรคุตร
นำงสำวมุกดำ สุวรรณธนิกำ
นำยอภิชำติ โตยิ่ง
/นำงสำวกรรณิกำ...

-๔นำงสำวกรรณิกำ อินแผลง
นำงสำวยอดสร้อย ภู่สงค์
นำงสำวกนิษฐำ กิ่งกังวำลย์
นำงผ่องศรี พิกุลทอง
นำงสำววรรณภำ หอมคำแหง
นำงสำววรำภรณ์ คล้ำมสถิต
๓.๑.๒ สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นำยขวัญ พิกุลทอง
๓.๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๒-๑๗ มีนำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ คน
๓.๒.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา
นำงสำวชุติมำ ทอสำร
นำยทวิช ปิ่นวิเศษ
นำงสำวสุมำภรณ์ บดีรัฐ
๓.๒.๒ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำงสำวสุพรรษำ สมหำรวงค์
นำงสำวรุ่งรุจี ศรีดำเดช
นำงกำญจนำ จันทร์สิงห์
นำงสำวสรัลชนำ น้ำเงินสกุณี
นำงสำวดรุณี สำยหยุด ฉิมพลี
นำงสำวเกศรินทร์ ทนุกำร
๓.๒.๓ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน
นำงสำวอภิญญำ แซ่ยั้ง
นำงสำวสุวลัย อินทรัตน์
๓.๒.๔ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์
นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช
นำงสำวน้ำพัก ข่ำยทอง
นำงสำวกนกกร ทองคำ
/๓.๒.๕ คณะครุศำสตร์...

-๕๓.๒.๕ คณะครุศาสตร์
นำงสำวระพีพร พุ่มอิ่ม
นำงมำริตำ จิตชู
นำงสำวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน
นำงสำวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
นำงสำวกรรณิกำ จันสำยทอง
นำงสำววำสนำ สุระพำ
นำงสำวณิชำรีย์ วุฒิชุมภู
นำงสำวกัลยำรัตน์ มำลำศรี
นำยศำสตรำวุธ กิมิพันธ์
นำยพรหมธร พูลสุข
นำยอำนนท์ ปลื้มเนตร
นำงสำววิรำพัตร กำวิละพันธ์
นำงสำววำสนำ จันทร์ผ่อง
๓.๒.๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำยอนุชิต อ่อนเกษ
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์
นำงสำวหนึ่งฤทัย จักรศรี
นำงสุจิตตรำ เที่ยงสันเทียะ
นำงสำวศศิธร เมธำวิวัฒน์
นำงสำวศิริพร เงินทอง
๓.๒.๗ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นำงสำวยุวธิดำ พรมสำยใจ
นำงสำวสุติมำ นครเขต
นำงสุพิชำ จันทร์ละมูล
นำงสำวคัทลียำ ปัญญำอูด
นำงสำวเมศิยำห์ อ่อนตำ
๓.๓ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๙-๒๔ มีนำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ คน
๓.๓.๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสุมำพร จั่นศรี
/นำงพรวิลัย...

-๖นำงพรวิลัย วัฒนศิริ
นำงขนิษฐำ ศิริรัตน์
นำงสำวรุ่งทิวำ เหมือนอ่อง
นำยตั้ม คำพ่วง
นำยอิสรำวัชร เฟื่องอิ่ม
๓.๓.๒ คณะวิทยาการจัดการ
นำงมัทรี ขำวจุ้ย
นำงสุภำภรณ์ นุชรุ่งเรือง
นำงสำวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญำ
นำยวชิรวิทย์ กรรณิกำ
๓.๓.๓ สานักประกันคุณภาพการศึกษา
นำงสำวชรินรัตน์ บุญมำก
นำงสำวสุนันท์ แหวนประดับ
นำงสำวพันทิพำ เย็นญำ
๓.๓.๔ บัณทิตวิทยาลัย
นำงสำวพิกุล อินไผ่
นำยจักกริช มีสี
นำยทวิทัต ริ้วมงคล
นำงสำวกิตติยำ ลำเต๊ะ
๓.๓.๕ สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นำงวำสนำ มณีโชติ
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
นำงสำวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์
ทั้งนี้ มอบให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์ เป็นผู้ควบคุม ดูแล กำกับและติดตำมให้
กิจกรรมดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

