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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  ๘๗๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓  
เพื่อยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ และจัดท ำ Institutional Repositioning Plan  

ตำมจุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำ 
................................................................. 

 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๔ และจัดท า Institutional 
Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา”  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ดังนั้น เพ่ือให้การทบทวนแผนดังกล่าวด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี  ๒๕๖๓ เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  ๒๕๖๔ และจัดท า Institutional 
Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 

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

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด กรรมการ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
 
 
 
 
 

/ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ.............. 
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ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา  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 หวัหน้า 
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 
นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช    ผู้ช่วย 
อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ    ผู้ช่วย 
นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน   ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม   ผู้ช่วย 
อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์   ผู้ช่วย 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ผู้ช่วย 
นายณะราทิ  น้อยม่วง    ผู้ช่วย 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ผู้ช่วย 
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ   ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๒.๒ ฝ่ายจัดสถานที.่............. 
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๒.๒ ฝ่ำยจัดสถำนที่ จัดภูมิทัศน์ และไฟฟ้ำ  มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ อ านวยความสะดวก และควบคุมการใช้ไฟฟ้าระหว่างการจัดประชุม รวมทั้งประดับตกแต่ง
สถานที่ในบริเวณภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้สวยงาม  ประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด    หัวหน้า 
นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง    ผู้ช่วย 
นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   ผู้ช่วย 
นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า   ผู้ช่วย 
นายทศพล  ศรีอวยพร    ผู้ช่วย 
นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์   ผู้ช่วย 
นางมาลัย  กลิ่นศรีสุข    ผู้ช่วย 
นายชัยรัตน์  ศรีวงศ์ราช    ผู้ช่วย 
นายณัฐพล  อนุรักษ์วัฒนะ    ผู้ช่วย 
นายขวัญ  พิกุลทอง    ผู้ช่วย 

 

๒.๓ ฝ่ำยจัดท ำหนังสือเชิญบุคลำกรภำยใน  มีหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญและประสานการเข้า
ร่วมกิจกรรม และจัดส่งรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ประกอบด้วย  

นายภาณุพงศ์  สืบศิริ    หัวหน้า 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ผู้ช่วย 
นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี    ผู้ช่วย 
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ   ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  สังวารวงษ์   ผู้ช่วย 

 

 ๒.๔ ฝ่ำยจัดท ำสื่อน ำเสนอ  เอกสำรประกอบกำรประชุม  สรุปและรำยงำนผลกำรจัด
ประชุม  มีหน้าที่  จัดเตรียมสื่อน าเสนอ  จัดท าเอกสารระหว่างการประชุม  รวบรวมเรียบเรียงเอกสารในการ
ประชุมทั้งหมด  สรุปสาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประกอบการจัดท ารายงาน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต หัวหน้า 
นายภาณุพงศ์  สืบศิริ    ผู้ช่วย 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ   ผู้ช่วย 
นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์    ผู้ช่วย 

 

๒.๕ ฝ่ำยสวัสดิกำร  มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างตลอดกิจกรรม ประกอบด้วย 
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้    หัวหน้า 
อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา     ผู้ช่วย 
นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา   ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ นายณัฐเวศม์.............. 
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นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ผู้ช่วย 
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 
นายขวัญ  พิกุลทอง    ผู้ช่วย 
นายบดินทร์  สังวรินทะ    ผู้ช่วย 
นางสุทิน  ค าเคน     ผู้ช่วย 
นางสาวชนก  จิตรตรง    ผู้ช่วย 
นางสาววรรณรัตน์  จิตรตรง    ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญาพร  กุลฉิม    ผู้ช่วย 
นางบังอร  ทองมี     ผู้ช่วย 

 

 ๒.๖ ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่  ในการจัดเตรียมเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์  จัด
เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและเสียง  ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์  หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
นายวันเฉลิม  พูลใจสม    ผู้ช่วย 
นายนฤเบศร์  กลัดภิบาล    ผู้ช่วย 
นายภูเบศ  ละอินทร์    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ   ผู้ช่วย 
นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์    ผู้ช่วย 
นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พูลใจสม   ผู้ช่วย 
นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์    ผู้ช่วย 

 

 ๒.๗ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกร  มีหน้าที่  จัดเตรียมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทั้งภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก  ด าเนินการ และก ากับเวลาในการประชุมตามก าหนดการ  
ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร  หัวหน้า 
นางสาววรรณภา  รอดจันทร์   ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พูลใจสม   ผู้ช่วย 
นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์    ผู้ช่วย 
 

๒.๘ ฝ่ำยรับลงทะเบียน  มีหน้าที่  จัดเตรียมรายชื่อ  รับลงทะเบียน  และแจกเอกสาร
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

นายภาณุพงศ์  สืบศิริ    หัวหน้า 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  สังวารวงษ์   ผู้ช่วย 
นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี    ผู้ช่วย 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 

/ นางสาวศิริกัญญา.............. 
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นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ   ผู้ช่วย 
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 

 

 ๒.๙ ฝ่ำยประเมินผลกำรจัดประชุม  มีหน้าที่  ประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
จัดท ารายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและรวบรวมหลักฐานการประชุม  ประกอบด้วย 

นายภาณุพงศ์  สืบศิริ    หัวหน้า 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ   ผู้ช่วย 

 

๒.๑๐  ฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือ
การจัดหาและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ  ส าหรับใช้ในการรับการประชุม ครั้งนี้ รวมทั้งเพ่ือการจัด
เลี้ยงรับรองต่างๆ  ประกอบด้วย 

นางสาวนฤมล  ส่งต่าย    หัวหน้า 
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้    ผู้ช่วย 
นางปราจิน  ไกรทอง    ผู้ช่วย 
นางปวีณณัฏฐ์  คงสมนาม    ผู้ช่วย 
นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์    ผู้ช่วย 
นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม    ผู้ช่วย 
นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค์    ผู้ช่วย 
นายวิเชษฐ์  เครือวัลย์    ผู้ช่วย 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ผู้ช่วย 
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 

 

 ๓. ผู้เข้ำร่วมประชุม  มีหน้าที่  เข้าร่วมประชุมตามก าหนดการ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนแผนประจ าปี  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต (๒๓ คน)  สถำนที่กำรประชุม ได้แก่ ห้องประชุมลีลำวดี ชั้นที ่๒ 
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน  (ประธานกลุ่ม) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า 
อาจารย์ ดร.ปราณี  เลิศแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 
อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ 
อาจารย์ ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์    
อาจารย์ ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ.............. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เขียววัน 
อาจารย์พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 
อาจารย์ ดร.ปภาดา  รักมีศรี 
อาจารย์ธัญญา  พลับพลาทอง 
อาจารย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์ 
อาจารย์ศุภมาส  ผกากาศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
อาจารย์ศิริพร  โสมค าภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ 
อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  (เลขานุการกลุ่ม) 
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 
นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี  (ผูช้่วยเลขานุการกลุ่ม) 

 

  ๓.๒ ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม (๒๓ คน)  สถำนที่กำรประชุม ได้แก่ 
ห้องประชุมทองกวำว ชั้นที ่๒ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี  (ประธานกลุ่ม) 
รองช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ช่อพฤกษา 
อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา 
อาจารย์จิรพงษ์  ยืนยง 
อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม 
อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์ 
อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ 
อาจารย์ราตรี  โพธิ์ระวัช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณ  มณีโชติ 
อาจารย์ธนกิจ  โคกทอง 
อาจารย์สมิตรา  กันทางหงษ ์
อาจารย์ ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ 
นางสาวพุทธรักษ์  เป็งมอย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
นายขวัญ  พิกุลทอง 
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 
นายอนุวัฒน์  แนไพร 

 
 
 
 
 
 

/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัชัย.............. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชยั  ขัวนา  (เลขานุการกลุ่ม) 
นายกิตติศักดิ์  นิ่มลพ  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 
นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 
 

๓.๓ ด้ำนกำรวิจัย (๒๓ คน)  สถำนที่กำรประชุม ได้แก่ ห้องประชุมกำสะลอง ชั้นที่ ๒ 
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  (ประธานกลุ่ม) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
อาจารย์ ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง 
อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล 
อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา  รตโนภาส 
อาจารย์ ดร.เอนก  หาลี 
อาจารย์นิวดี  คลังสีดา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล 
อาจารย์สุภาพร  ปรารมย์ 
อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู 
อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ 
อาจารย์ ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 
อาจารย์วนัสนันท์  นุจนารถ 
อาจารย์วีรวรรณ  แจ้งโม้ 
อาจารย์ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
อาจารย์ ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  (เลขานุการกลุ่ม) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  สังวารวงษ์  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 

 

 ๓.๔ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร (๒๔ คน)  สถำนที่กำรประชุม ได้แก่ ห้องประชุมรวงผึ้ง ช้ันที ่
๘ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  (ประธานกลุ่ม) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย 
อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต 

 
 
 
 
 
 
 

/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ.............. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 
อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม 
อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 
อาจารย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ 
อาจารย์พบพร  เอี่ยมใส 
อาจารย์ธนสิทธิ์  นิตยะประภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ลี้ละไกรวรรณ 
อาจารย์น้ าฝน  สะละโกสา 
อาจารย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ 
อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน 
อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน 
นางบุษบา  เหมือนวิหาร 
นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิหรรษา 
นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล  (เลขานุการกลุ่ม) 
นางสาวรุ่งทิพย์  แสงสว่าง  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 
นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 

 

 ๓.๕ ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู (๒๒ คน)  สถำนที่กำรประชุม ได้แก่ ห้องประชุมชั้นที่ ๒ 
อำคำรคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์  (ประธานกลุ่ม) 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 
อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 
อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา  กมุทธภิไชย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม 
อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด 
อาจารย์กษมา  สุรเดชา 
อาจารย์โชคธ ารงค์  จงจอหอ 
อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง 
อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี 
อาจารย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย 

 
 
 
 
 
 

/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ.............. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  บูลย์ประมุข 
อาจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
อาจารย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์ 
นายกิตติกร  กล้าแข็ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  เตชะ  (เลขานุการกลุ่ม) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 
นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 

 

 ๓.๖ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (๒๙ คน)  สถำนที่กำรประชุม ได้แก่ ห้องประชุมดำวเรือง ชั้น
ที ่๙ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ  (ประธานกลุ่ม) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
อาจารย์ ดร.โอกาม่า  จ่าแกะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ 
อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ 
นายอนุชิต  อ่อนเกษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 
นางสาวสุติมา  นครเขต 
อาจารย์ ดร.น าพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ 
นางมัลลิกา ปัญญาเทพ 
นางสาวพิกุล  อินไผ่ 
นายจักกริช  มีสี 
อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกต ุ
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา  บรรจง 
นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 
นางวาสนา  มณีโชติ 
อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ 
ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
นายณะราทิ  น้อยม่วง 
นางสาวปราณี  แผนดี 
นางสาวโสรยา  วรนุช 
นายภาณุพงศ์  สืบศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  (เลขานุการกลุ่ม) 
นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด  (ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม) 

 



- ๑๐ - 
 

 
 ทั้งนี้  มอบหมายให้รองอธิการบดีทุกฝ่าย  ควบคุม  ดูแล  ให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ 
   

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 


