.

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ 2202/๒๕6๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”
.....................................................................
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย มี
การพัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับนาติหรือนานาชาติ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดให้มีการอบรมและประเมิน ทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับสำบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม
พ.ศ. 256๒ เวลา 16.00 - 19.30 น. และวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กำแพงเพชร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และผ่านการประเมินทักษะตามเกณฑ์ มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อให้การจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาและสั่งการ
ตามเห็นสมควร ประกอบด้วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
/คณบดีคณะ...

-๒คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รักษาการหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรม
สำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๒.๑ ฝ่ายติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้าอบรม มีหน้าที่ติดต่อวิทยากรพร้อมเอกสาร
ประกอบการบรรยาย อำนวยความสะดวก ประสานงานการเดินทางของวิทยากร และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
หัวหน้า
นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
ผู้ช่วย
นางกนกวรรณ นาคเหล็ก
ผู้ช่วย
นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
ผู้ช่วย
นายวันเฉลิม พูนใจสม
ผู้ช่วย
นายวิทยา ศรีนรคุตร
ผู้ช่วย
๒.๒ ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว และรับลงทะเบียน มีหน้าที่จัดเตรียม
และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม จัดเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดทำป้ายชื่อวิทยากร
และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย
นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
หัวหน้า
นางสาวกรรณิกา อินแผลง
ผู้ช่วย
นายวิทยา ศรีนรคุตร
ผู้ช่วย
นางสาวน้ำทิพย์ สังข์ทอง
ผู้ช่วย
/นางสาวสุรีรัตน์...

-๓นางสาวสุรีรัตน์ แก้วหร่าย
นางสาววรรณภา บุญมาก

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๒.๓ ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
หัวหน้า
นางสาวปรางค์ทิพย์ น้ำเงินสกุลณี
ผู้ช่วย
๒.4 ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการ
ประกอบด้วย
นายพีระพล ฮุงหวล
นายสุภาพ ทิพจร
นางระเอียด พิโยค
นางจันเหรียน ทองอยู่
นางสำพรรณ สุดใจ
นางสาวน้ำฝน ปิ่นโรจน์

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๒.5 ฝ่ายดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ และประเมินทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่จัดการอบรมและประเมินทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
หัวหน้า
นางกนกวรรณ นาคเหล็ก
ผู้ช่วย
นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
ผู้ช่วย
นายวันเฉลิม พูนใจสม
ผู้ช่วย
๒.6 ฝ่ายกรรมการกำกับการสอบ มีหน้าที่กำกับการสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
นางกนกวรรณ นาคเหล็ก
นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นายพีระพล ฮุงหวล
นายสาวพัตร์ ชูแจ่ม
นางสาวพสชนัน ยอดดำเนิน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
/นายสุภาพ...

-๔นายสุภาพ ทิพจร

ผู้ช่วย

๓. ผู้เข้าร่วมอบรม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินทักษะ
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (CompTIA , Microsoft Office Specialist) มีหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมตามกำหนดการ
ฝึกอบรมทุกคน
๓.๑.1 สำนักงานอธิการบดี
นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวปรางค์ทิพย์ น้ำเงินสกุณี
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
นายอนุวัฒน์ แนไพร
นางสาวโสรยา วรนุช
นางสาวกันยา มั่นคง
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิชา ขวัญอ่อน
นางสาวน้ำทิพย์ สังข์ทอง
นางสาวกรรณิกา อินแผลง
นายอภิชาติ โตยิ่ง
3.1.2 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์
3.1.3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจันทร์จีรา โยหงษ์
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
นางกาญจนา จันทร์สิงห์
3. 1.4 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
นางสาวสุวลัย อินทรัตน์
/3.1.5 สำนักส่งเสริม...

-๕3. 1.5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางบุษบา เหมือนวิหาร
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
นายชัยเดช ขัตติยะ
3. 1.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวชุติมา ทอสาร
3. 1.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์
นายประทีป เพ็ญแจ้ง
นางสาวนงนุช ดวงอ่อน
นายธาดา พรมทับ
นายกฤษณะ จันทร
3. 1.8 คณะครุศาสตร์
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นายพรหมธร พูลสุข
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
3. 1.9 คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ
3. 1.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
นายวีระ วนาเจริญเขต
ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต
นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
นายธวัชชัย แดงซิว
นางสาวภัทรวลัญช์ บางทิพย์
นายแชน ต๊ะปุก
นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ
นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
/นายณัฐพงษ์…

-๖นายณัฐพงษ์ จำจะเรา
นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
นางสาวอลิษรา ศรีสุคนทารัตน์
นางสาวศิริทร ศิริคุณ
นางสาวปิยวรรณ คำหอม
กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและประเมิน
ทักษะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมตามกำหนดการฝึกอบรม
ประกอบด้วย
3. 2.1 สำนักงานอธิการบดี
นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นายวิทยา ศรีนรคุตร
นางชมภัค จารุฑีฆัมพร
นางภัทรวดี จิตคติ
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นายมนตรี ประชุม
นางผ่องศรี พิกุลทอง
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
3. 2.2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง
3. 2.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายคมกริช กลิ่นอาจ
นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง
นางสาวผดุงพร พันธ์พืช
นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์
นางสาวกนกกร ทองคำ
3. 2.4 คณะวิทยาการจัดการ
นางมัทรี ขาวจุ้ย
/นางสุภาภรณ์…

-๗นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
นายอมร วรรณารักษ์
นายวชิรวิทย์ กรรณิกา
3. 2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
นายจิรพงษ์ เทียนแขก
นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม
นางสุมาพร จั่นศรี
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
3. 2.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวคัทลียา ปัญญาอูด
นางสาวสุติมา นครเขต
นางสาวยุวธิดา พรหมสายใจ
นางสุพิชา จันทร์ละมูล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
นางสาวเมศิยาห์ อ่อนตา
ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กำกับดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕6๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

