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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ท่ี ๗๘๙/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรม เร่ือง วิกฤตมหำวิทยำลัย โจทย์ใหญ่ที่มหำวิทยำลัย 

ต้องเร่งปรับตัว 

------------------------------------------ 
ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดให้มีการด าเนินการ

จัดกิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง วิกฤตมหาวิทยาลัย โจทย์ใหญ่ท่ีต้องเร่งปรับตัว ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรตระหนักรู้ถึงปัญหาวิกฤตมหาวิทยาลัย และเพื่อหาแนวทางปรับตัว 
เตรียมพร้อมรับมือและหาแนวทางแก้ไขกับวิกฤตมหาวิทยาลัยท่ีเกิดขึ้น 

เพื่อให้การจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวข้าวต้น ประกอบด้วย 

  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี อ านวยการ ประสานงาน ตัดสินวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม ดังกล่าว และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจแก่สมาชิก 
ประกอบด้วย 

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

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

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าท่ี ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

  

๒.๑ ฝ่ำยติดต่อประสำนงำนวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม มีหน้าท่ี ติดต่อวิทยากรพร้อมเอกสาร
ประกอบการบรรยาย อ านวยความสะดวก ประสานงานการเดินทางของวิทยากร และประสานงานกับฝ่าย 
ต่าง ๆ ให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพนัธ ์   หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กล่ินจันทร์   ผู้ช่วย 

อาจารย์ ดร.อดิเรก   ฟั่นเขียว    ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  บัวเทศ    ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  บูลย์ประมุข   ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์   ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา  แตงนารา   ผู้ช่วย 

อาจารย์ธิดารัตน์   ทวีทรัพย์   ผู้ช่วย 

อาจารย์เฉลิม    ทองจอน   ผู้ช่วย 

อาจารย์จารุกิตต์ิ   พิบูลนฤดม   ผู้ช่วย 

อาจารย์กีรศักดิ์   พะยะ    ผู้ช่วย 

อาจารย์ธนวิทย์   ฟองสมุทร์   ผู้ช่วย 

/อาจารย์ยุทธนา... 
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อาจารย์ยุทธนา   พันธ์ม ี    ผู้ช่วย 

อาจารย์ธัญรดี   บุญปัน    ผู้ช่วย 

อาจารย์พลอยณัชชา   เดชะเศรษฐ์ศิริ   ผู้ช่วย 

อาจารย์ตรรกพร   สุขเกษม    ผู้ช่วย 

อาจารย์ธวชินี    ลาลิน    ผู้ช่วย 

อาจารย์มัลลิกา   ทองเอม    ผู้ช่วย 

อาจารย์จันทิมา   ก้อนจันทร์เทศ   ผู้ช่วย 

นายณะราทิ    น้อยม่วง    ผู้ช่วย 

นางมาริตา    ศรีแก้ว    ผู้ช่วย 

นางสาวนงนุช    ดวงอ่อน    ผู้ช่วย 

นายจิรพงษ ์    เทียนแขก   ผู้ช่วย 

นางสาววิลาวัลย์   ปิ่นมณี    ผู้ช่วย 

นางสาวกชพรรณ   พงษ์พยัคเลิศ   ผู้ช่วย 

นางสาวอุทุมพร   สอนบุญเกิด   ผู้ช่วย 

นางสาวศิริลักษณ์   เปล่ียนแสง   ผู้ช่วย 
  

๒.๒ ฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าท่ี ในการเบิกเงิน ท าบัญชีสรุปรายรับ – รายจ่าย ในการจัดงาน 
ประกอบด้วย 

นางสาวนฤมล   ส่งต่าย    หัวหน้า 
นางสาวปรางค์ทิพย์   น้ าเงินสกุลณี   ผู้ช่วย 

นางสาวอุมาพร   ขุนพิลึก    ผู้ช่วย 

นางสาวปราจิน   ไกรทอง    ผู้ช่วย 

นางสาวศิริรัตน์              ชิตสุระ                  ผู้ช่วย 

นางสาวเรณู                   ใจหงิม                   ผู้ช่วย 
 

๒.๓ ฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำร รับรำยงำนตัว และรับลงทะเบียน มีหน้าท่ี จัดเตรียมและจัดท า
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ จัดเตรียมส่ือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดท าป้ายช่ือวิทยากรและ
รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 

นางสาวคนึงนิจ   สรรคพงษ์   หัวหน้า 
นางสาวมุกดา    สุวรรณธนิกา   ผู้ช่วย 

นางสาวกรรณิกา   อินแผลง    ผู้ช่วย 

นางสาววรรณภา   หอมค าแหง   ผู้ช่วย 

นางสาววราภรณ์               คล้ามสถิต              ผู้ช่วย 

นางสาวจันทร์จิรา   แรงเขตการ   ผู้ช่วย 

/นางสาวนิลุบล... 
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นางสาวนิลุบล   รักงาม    ผู้ช่วย 

นางสาวน้ าทิพย์   สังข์ทอง    ผู้ช่วย 

นางสาวยุวดี    มาสะอาด   ผู้ช่วย 
นายวิทยา    ศรีนรคุตร   ผู้ช่วย 
  

๒.๔ ฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้าท่ี จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ าด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย 

อาจารย์สุภาภรณ์   หมั่นหา    หัวหน้า 
นางสาวเกศกนก   ไทยแท้    ผู้ช่วย 

นางสาวนุจรีย์    สรรคพงษ์   ผู้ช่วย 

นายขวัญ    พิกุลทอง   ผู้ช่วย 

นางสาวธนิสรณ์   สุขพร้อม   ผู้ช่วย 

นายวิเชษฐ์    เครือวัลย์   ผู้ช่วย 

นายสันติพงษ์    พุ่มค า    ผู้ช่วย 

นายศราวุธ    อั๋นดอนกลอย   ผู้ช่วย 

นางสุทิน    ค าเคน    ผู้ช่วย 

นางชนก    จิตรตรง    ผู้ช่วย 

นางวรรณรัตน ์   จิตรตรง    ผู้ช่วย 

นางศรีนวล    แยบกสิกิจ   ผู้ช่วย 

นางสาวกัญญาพร   กุลฉิม    ผู้ช่วย 
  

๒.๕ ฝ่ำยด ำเนินรำยกำร มีหน้าท่ี ด าเนินรายการบนเวทีเสวนา รวบรวมและคัดเลือกค าถาม
ระหว่างการเสวนา ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ   หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล    ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม   ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร   ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กล่ินจันทร์   ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา  แตงนารา   ผู้ช่วย 

อาจารย์ขวัญฤทัย   ทองบุญฤทธิ์   ผู้ช่วย 

นายอนุชิต    อ่อนเกษ    ผู้ช่วย 

นางสาวศิริลักษณ์   เปล่ียนแสง   ผู้ช่วย 

  

 

/ฝ่ายประชาสัมพันธ์... 
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๒.๖ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าท่ี ประสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร   หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี    ผู้ช่วย 

นางสาววรรณภา   รอดจันทร์   ผู้ช่วย 

นายสมศักดิ์    พูนใจสม   ผู้ช่วย 
นายวุฒิชัย    ตรุษลักษณ์   ผู้ช่วย 
  

๒.๗ ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ป้าย และจัดสถานท่ี ประกอบด้วย  
นายเพ่ง    วศินวงศ์สว่าง   หัวหน้า 
นายทศพร    ศีลอวยพร   ผู้ช่วย     
นางสาวกชพรรณ   พงษ์พยัคเลิศ   ผู้ช่วย 

นางสาวรติกานต์   เรื่อศรีจันทร์   ผู้ช่วย 

นางมาลัย    กล่ินศรีสุข   ผู้ช่วย 

นายชัยรัตน์    ศรีวงศ์ราช   ผู้ช่วย 

เจ้าหน้าท่ีบุคลากรประจ างานอาคารสถานท่ี    ผู้ช่วย   
  

๒.๘ ฝ่ำยไฟฟ้ำ มีหน้าท่ี ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้า จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการอบรม ประกอบด้วย  

นายกิตติ    นุชเทียน    หัวหน้า 
นางสาวบวรลักษณ์   แสงกล้า    ผู้ช่วย 

นายมนตรี    ประชุม    ผู้ช่วย 

นายจตุรงค์     สีม่วง    ผู้ช่วย 

นายสุทธิรักษ์    ข าทอง    ผู้ช่วย 

นายสุวิทย์    เหล่าสี    ผู้ช่วย 

นายสุพรรณ    แสงทอง    ผู้ช่วย 
 

๒.๙ ฝ่ำยประเมินผล มีหน้าท่ี สร้างแบบสอบถาม สรุปประเมินผลการจัดฝึกอบรมและจัดท า
รายงานสรุปผลการอบรม ประกอบด้วย  

อาจารย์ ดร.สุภาพร   พงศ์ภิญโญโอภาส  หัวหน้า 
นางสาวชุติมา    ทอสาร    ผู้ช่วย 

นางสาวสุมาภรณ์   บดีรัฐ    ผู้ช่วย 

นายทวิช    ปิ่นวิเศษ    ผู้ช่วย 

นายสุรเชษฐ์    ขอนทอง   ผู้ช่วย 

นายเอกลักษณ์   หลิมมงคล   ผู้ช่วย 
 

/2.10 ฝ่ายยานพาหนะ... 
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๒.๑๐ ฝ่ำยยำนพำหนะ มีหน้าท่ี ให้บริการและอ านวยความสะดวกในด้านการรับ – ส่งวิทยากร 
ประกอบด้วย  

นางมะลิวัลย์    รอดก าเหนิด   หัวหน้า 
นายอธิวัฒน ์    ศรีพุก    ผู้ช่วย 

นายอภิชาติ    โตยิ่ง    ผู้ช่วย 

พนักงานขับรถยนต์ทุกท่าน      ผู้ช่วย 
  

๓. ผู้เข้ำร่วมอบรม มีหน้าท่ี เข้าร่วมการฝึกอบรมตามก าหนดการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

๓.๑ คณะกรรมการบริหาร 
รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ 
รองศาสตราจารย์วิสิฐ   ธัญญะวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย     พวกดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน    รอดก าเหนิด 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์    ผลประเสริฐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา    ชะอุ่มผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์    บุตรพลอย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา   วงษ์นายะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์    ศิริรัตนะ 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์    รัตนพันธุ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์    สิริเสถียรวัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ   ประภัสสร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว   แจ่มแจ้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี    ตระกูล 
อาจารย์ ดร.สุภาพร     พงศ์ภิญโญโอภาส 
นางมะลิวัลย์     รอดก าเหนิด 
อาจารย์เลเกีย     เขียวดี 
นายภาณุพงศ์     สืบศิริ 
นางสาวนฤมล     ส่งต่าย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ    วีระพนัธ ์

  

 ๓.๒ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ 

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม... 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 

อาจารย์ศิริโสภา   แสนบุญเวช 

อาจารย์ยุทธนา   พันธ์ม ี
  

๓.๓ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 

รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงศ์วิชยุตม์ 
อาจารย์อรทัย   บุญเท่ียง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ 
อาจารย์จุฑาทิพย์   โอบอ้อม 
  

๓.๔ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช 

อาจารย์อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล 

อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด 

อาจารย์จิรพงค์   พวงมาลัย 

อาจารย์โกมินทร์   บุญช ู
  

๓.๕ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุม ี

อาจารย์ภคมน   ตะอูบ 

อาจารย์ศรินญา   หวาจ้อย 

อาจารย์ธิดารัตน์   ทวีทรัพย์ 
อาจารย์เฉลิม   ทองจอน 
   

๓.๖ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ 

รองศาสตราจารย์ธวัช               วีระศิริวัฒน ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ       วิทยรัตน ์

อาจารย์นิติพันธ์                     บุตรฉุย 

อาจารย์ทวิโรฒ                      ศรีแก้ว 
 

๓.๗ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์  เพ็งแดง 
อาจารย์มานพ   ศรีเทียม 

อาจารย์ศุภรดา   สุขประเสริฐ 

/อาจารย์กษมา... 
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อาจารย์กษมา   สุรเดชา 
 

๓.๘ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน 

อาจารย์นันทิยา   หมูค า 
อาจารย์นุชจรีย์   สีแก้ว 
อาจารย์นันทิวัน   อินหาดกรวด 
อาจารย์สุภาพร   สายเขื่อนสี 

อาจารย์มงคล   มณฑลศิริ    
 

๓.๙ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา แตงนารา 
อาจารย์ถิรวิท   ไพรมหานิยม 

อาจารย์ธารณา   สุวรรณเจริญ 
  

๓.๑๐ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ชัยมงคล 
อาจารย์ ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ ์
อาจารย์ ดร.ปราณี  เลิศแก้ว 

อาจารย์ไตรรงค์   เปล่ียนแสง 
อาจารย์ธิดารัตน์   พรหมมา 
อาจารย์ศุภวัฒน์   วิสิฐศิริกุล 

 

๓.๑๑ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า 
อาจารย์ ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม 

อาจารย์เลเกีย   เขียวดี 
อาจารย์รัตติกาล   โสภัคค์ศรีกุล 
อาจารย์เกรียงไกร  กันตีมูล 

 

๓.๑๒ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี 

รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว 

อาจารย์ ดร. อัครพล  ชูเชิด 

อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ 

/อาจารย์มุทิตา... 
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อาจารย์มุทิตา   นาคเมือง 
อาจารย์สุธีรัชลิน   จันทร์แย้มธรา 
  

๓.๑๓ นิติศำสตรบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด 

อาจารย์จันทิมา   ก้อนจันทร์เทศ 

อาจารย์ปาริชาติ   สายจันดี 

อาจารย์นิฐิณี   ทองแท้ 

อาจารย์อภิชาต   บวบขม 
  

๓.๑๔ รัฐประศำสนศำตรบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ กิติปาลวรรธก์ 
อาจารย์ตรรกพร   สุขเกษม 

อาจารย์สุวภัทร   หนุ่มค า 
อาจารย์อรัญญารัตน ์  ศรีสุพัฒนะกุล 
อาจารย์ศุภฤทธิ์   ธาราทิพย์นารา 

 

๓.๑๕ วิทยำศำตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  ทองอ่อน 

อาจารย์พัตรา   ค าสีหา 
อาจารย์ฤทธิรงค์   เกาฏีระ 

อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง 
อาจารย์พิรฎา   ทองประเสริฐ 
  

๓.๑๖ ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน 

อาจารย์วนัสนันท์   นุชนารถ 

อาจารย์จิรพงศ์   ยืนยง 
อาจารย์วัชรัศน์   ศรีวิริยะกิจ 
  

๓.๑๗ ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม 

อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี 

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน 

อาจารย์ธวชินี   ลาลิน 

อาจารย์ภูริณัฐร์   โชติวรรณ 

/อาจารย์อิสราพร... 



- 10 - 
 

อาจารย์อิสราพร   อ่อนบุญ 
  

๓.๑๘ ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 

อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง 
อาจารย์วิยุดา   ทิพย์วิเศษ 

อาจารย์สุทธีรา   ค าบุญเรือง 
อาจารย์จิราพร   ภูวรัตนาวิวัธ 
  

๓.๑๙ ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ประคองชาติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ ์

อาจารย์ ดร.วิชุรา   วินัยธรรม 

อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต 

อาจารย์นันทนัช   ตนบุญ 
  

๓.๒๐ ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณรักษศำสตร์และสำรสนเทศ 

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ ์
อาจารย์มัลลิกา   ทองเอม 

อาจารย์กันยารัตน์  ทองแก้ว 

อาจารย์สุนิสา   เหมือนพลอย 

อาจารย์นารถนรี   พอใจ 
 

3.21 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน 
อาจารย์อภิญญา   จอมพิจิตร 
อาจารย์บัญชา   ทัศนีย์ 
อาจารย์นชาภา   ไก่งาม 
อาจารย์ดุจรวี   กรรมถัน 
อาจารย์ปุณยนุช   โพธิ์อ่วม 
  

๓.๒๒ เศรษศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์ 
อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 

อาจารย์วิษณุเดช   นันไชยแก้ว 

อาจารย์วีรวรรณ   แจ้งโม้ 

/3.23 นิเทศศาสตรบัณฑิต... 
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๓.๒๓ นิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี 
อาจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
อาจารย์ธัญรดี   บุญปัน 

อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง 
 

๓.๒๔ บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร 

อาจารย์ศิริพร   โสมค าภา 
อาจารย์อนุธิดา   เพชรพิมูล 

อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบันเทา 
อาจารย์คุณัญญา   เบญจวรรณ 

อาจารย์เอกวินิต   พรหมรักษา 
  

๓.๒๕ บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ 
อาจารย์พิมกาญดา  จันดาหัวดง 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอื้อ 

อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
  

๓.๒๖ บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม 

อาจารย์จิระ   ประสพธรรม 

อาจารย์ชูเกียรติ   เนื้อไม ้
 

๓.๒๗ บัญชีบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ  ธัชยะพงษ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม 

อาจารย์พิมพ์ผกา   วงศ์กองแก้ว  

 

/3.2๘ ศิลปศาสตรบัณฑิต... 
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๓.๒๘ ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ 

อาจารย์ยุชิตา   กันหามิ่ง 
อาจารย์ประพล   จิตคติ 

อาจารย์สุภาภรณ์   หมั่นหา 
 

๓.๒๙ บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อาจารย์มนตรี   ใจแน่น 

อาจารย์ศุภมาส   ผกากาศ 

อาจารย์ชลธิชา   แสงงาม 

อาจารย์จักรพันธ์   หวาจ้อย 

อาจารย์พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ 
  

๓.๓๐ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี 

รองศาสตรจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 

รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กล่ินจันทร์ 
อาจารย์ ดร.ศิรประภา  มีรอด 

อาจารย์ศักดิ์ศรี   แสนยาเจริญกุล 
ดร.อัจฉรา   ใจดี 
  

๓.๓๑ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาเกล้า ภูมิใหญ่ 
อาจารย์ราตรี   บุม ี

อาจารย์ปฐมพงษ์   เท่ียงเพชร 
  

๓.๓๒ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพนัธ ์

อาจารย์จินดาพร   อ่อนเกตุ 

อาจารย์พรนรินทร ์  สายกล่ิน 

/3.3๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต... 
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๓.๓๓ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตต์ิ พิพรรธนจินดา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ กระต่ายทอง 
อาจารย์ ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม 

อาจารย์พัชรา   ม่วงการ 
 

๓.๓๔ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล 

อาจารย์อธิรดา   บุญเดช 

อาจารย์สุวิชญา   บัวชาติ 
อาจารย์ธนากร   วงษศา 
อาจารย์สุรชัย   มูลมวล 
  

๓.๓๕ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เอกอุฬาร 
รองศาสตราจารย์ธีระ  วงศ์เนตร 
อาจารย์วิจิตร   ฤทธิธรรม 

อาจารย์นงลักษณ์   จันทร์พิชัย 
 

๓.๓๖ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เพชรไทย 

อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์ 
อาจารย์ประพัชร์   ถูกม ี

อาจารย์กีรศักดิ์   พะยะ 

อาจารย์ภูมินทร์   ตันอุตม ์
  

๓.๓๗ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  สิงห์คง 
อาจารย์เอนก   หาลี 
  

๓.๓๘ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 

/อาจารย์วิไลลักษณ์... 



- 14 - 
 

อาจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 

อาจารย์นพรัตน์   ไชยวิโน 

อาจารย์ขวัญฤทัย   ทองบุญฤทธิ์ 
อาจารย์นเรศ   ข าเจริญ 
  

๓.๓๙ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 

รองศาสตราจารย์อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์ 
รองศาสตราจารย์มันฑนา  จริยรัตน์ไพศาล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส 

อาจารย์ราตรี   โพธิ์ระวัช 

อาจารย์พิมลพรรณ  ดีเมฆ 
 

๓.๔๐ เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา          พรหมภาสิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ       บัวเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ            บูลย์ประมุข 

อาจารย์วสันต์                       เพชรพิมูล 

อาจารย์อิทธิพล                     เหลาพรม 
 

๓.๔๑ บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
อาจารย์ธนสิทธิ์   นิตยะประภา 
อาจารย์บัณฑิต   ศรีสวัสด์ิ 

อาจารย์ธงเทพ   ชูสงฆ์ 
อาจารย์ธัชชัย   ช่อพฤกษา 
อาจารย์พศวีร์   ศิริสราญลักษณ์ 

อาจารย์สาวิตรี   พรหมรักษา 
  

๓.๔๒ เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย 

อาจารย์จตุรงค์   ธงชัย 

อาจารย์กนกวรรณ  เขียววัน 

อาจารย์เศวต   สมนักพงษ ์

อาจารย์ธนิรัตน์   ยอดด าเนิน 
 

๓.๔๓ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล 

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ... 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ  บุตรดี 

อาจารย์จารุกิตต์   พิบูลนฤดม 

อาจารย์ภาคิณ   มณีโชติ 

อาจารย์อัษฎางค์   บุญศรี 
  

๓.๔๔ เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
อาจารย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย ์

อาจารย์ธนกิจ   โคกทอง 
อาจารย์พบพร    เอี่ยมใส 

อาจารย์อ าไพ   แสงจันทร์ไทย 
 

๓.๔๕ เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีก่อสร้ำง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน 

อาจารย์จักรพันธ์   ธงทอง 
อาจารย์เอกสิทธิ์   เทียนมาศ 

อาจารย์ด ารงค์   เฉยปัญญา 
อาจารย์พัชรีรัต   หารไชย 

 

๓.๔๖ เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน  ป้อมปราการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัน  หยวกวัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์มณี 

อาจารย์ทวีศักดิ์   ทันจันทร์ 
อาจารย์ปรีชาภรณ์  ขันบุรี  
 

๓.๔๗ บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ (แม่สอด)   
อาจารย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด 

อาจารย์น้ าฝน   สะละโกสา 
อาจารย์สุธิดา   ทับทิมศรี 
อาจารย์ธนวิทย์   ฟองสมุทร์ 
อาจารย์ภัคพล   รื่นกล่ิน 
  

๓.๔๘ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แม่สอด)   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา 
อาจารย์นิพิฐพนธ์   ฤาชา 

/อาจารย์สามารถ...   
 



- 16 - 
 

อาจารย์สามารถ   ยืนยงพาณิช 

อาจารย์กฤติเดช   จินดาภัทร์ 
อาจารย์อภินันท์   ธรรมธีระศิษฎ์ 
  

๓.๔๙ บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป (แม่สอด)   
อาจารย์ ดร.วาสนา  จรูญศรีโชติก าจร 

อาจารย์สันติ   คู่กระสังข ์

อาจารย์ธนัชพร   หาได้ 

อาจารย์ราววาด   ยิ้มสวัสด์ิ 

อาจารย์กนิษฐา   ศรีภิรมย์ 
  

๓.๕๐ บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (แม่สอด)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  เพ็งวัน 

อาจารย์ ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ 

อาจารย์ฉัตรชัย   อินทรประพันธ ์

อาจารย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ 
  

๓.๕๑ บัญชีบัณฑิต (แม่สอด)  
อาจารย์นงลักษณ์   จ๋ิวจู 
อาจารย์พรรษพร   เครือวงษ์ 
อาจารย์ขนิษฐา   ชมชาติ 

อาจารย์วรางค์   รามบุตร 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 

 

๓.๕๒ รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (แม่สอด)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ 

อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว 

อาจารย์คมสันต์   นาควังไทร 
อาจารย์ช่อพฤกษ์   ผิวกู่ 
อาจารย์ปุณณดา   ทรงอิทธิสุข 
   

๓.๕๓ ประกาศนียบัตร สาชาวิชาชีพครู 
อาจารย์ ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น 
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์... 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล 
รองศาสตราจารย์ธงชัย  ช่อพฤกษา 

 

๓.๕๔ ครุศำสตรมหำบัณฑิต/ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 

อาจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 
 

๓.๕๕ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ 
อาจารย์ ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส 

           

๓.๕๖ บัณฑิตวิทยำลัย 

นางสาวพิกุล   อินไผ่ 

นางสาวกิตติยา   ลาเต๊ะ 

นายจักกริช   มีสี 

นายทวิทัต   ริ้วมงคล 
  

๓.๕๗ ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

นางสาวชรินรัตน ์  บุญมาก 

ว่าท่ีร้อยตรีธีศิษฏ์   กระต่ายทอง 
นางสาววิวรรณ   ธัญญะวัน 

 

๓.๕๘ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นางสาวรุ่งรุจี   ศรีดาเดช 

นางสาวกาญจนา   จันทร์สิงห์ 
 

๓.๕๙ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มม ี
นางบุษบา   เหมือนวิหาร 
นางสาวผดุงพร   พันธ์พืช 

นายชัยเดช   ขัตติยะ 
 

/3.๖๑ สถาบันวิจัย... 
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๓.๖๐ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ 

นายทวิช    ปิ่นวิเศษ 

นางสาวสุมาภรณ์   บดีรัฐ 

นางสาวชุติมา   ทอสาร 
 

๓.๖๑ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
นางสาวคนึงนิจ   สรรคพงษ์ 
นางสาวมุกดา   สุวรรณธนิกา 
นางสาวอุทุมพร   สอนบุญเกิด 
นางสาววรรณภา   รอดจันทร์ 

 

๓.๖๒ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

นายณัฐเวศม์   ชัยมงคล 

นายภิญญาพัชญ ์   แฉล้มฉัตร         
นางสาวศิริกัญญา   เจนเขตกิจ 

นางสาวศิชา   ขวัญอ่อน 
 

๓.๖๓ กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
นางสาวปราณี   แผนดี 

นายกิตติกร   กล้าแข็ง 
นายอนุวัฒน ์   แนไพร 
นางสาวกัญญารัตน ์  ค ามี 

   
ท้ังนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ควบคุมก ากับดูแลให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามค าส่ังนี้ 
  

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 
  

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์   วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  


