คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่ ๒๐๖๕/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสํารวจ ระดมปญหา/ความตองการภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
……………………………………………
ด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย มี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ การบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม ซึ่ ง เป น ยุ ทธศาสตร ที่สํ า คั ญ และ
จําเปนตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ หรือผลการปฏิบัติราชการ หรือพัฒนา
บริ ก ารสาธารณะที่ มีผ ลกระทบต อ ประชาชนในจั งหวัด กําแพงเพชร เพื่ อ ให การดํ าเนิ น งานดั งกล า วตรงตาม
ความต องการของชุ มชนในพื้ น ที่ เ ป า หมาย และเปน ไปดว ยความเรีย บร อยและมีป ระสิทธิ ภ าพ อาศัย อํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จึงแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจ ระดมปญหา/ความตองการภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํ า นวยการ มี ห น า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษา แก ไ ข วิ นิ จ ฉั ย และสั่ ง การตามที่ เ ห็ น สมควร
ประกอบดวย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
/ ผูอํานวยการ...
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ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
หัวหนางานการเงิน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน มี ห นาที่ เขารว มประชุมตามกําหนดการ สํารวจ ระดมปญ หา/ความ
ตองการภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น ดําเนินการตามโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม
ความกาวหนา ประเมินผล และปรับปรุงแกไข ประกอบดวย
๒.๑ คณะกรรมการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล
รองประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
กรรมการ
ดร.วิชุรา วินัยธรรม
กรรมการ
อาจารยนพรัตน ไชยวิโน
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
กรรมการ
อาจารยนิวดี คลังสีดา
กรรมการ
นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการ
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการภายนอก ชุมชนทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย
นางสาวนวลจันทร กวินวาณิต
กรรมการภายนอก
นางสาวรัฐฐา ระมั่ง
กรรมการภายนอก
นางสาวนงลักษณ พิมพา
กรรมการภายนอก
นางสาวนฤมล ใจดี
กรรมการภายนอก
นางพูน นอมนพ
กรรมการภายนอก
นางหมื่น ทุมอาริยะ
กรรมการภายนอก
นางเรียม กันจันทรวงศ
กรรมการภายนอก
นางมล ชัยตา
กรรมการภายนอก
นางสําราญ รอดมาลี
กรรมการภายนอก
/ นายสมพล...
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นายสมพล ออนคํา
กรรมการภายนอก
นางสาววรภา เกตุนอย
กรรมการภายนอก
นางปนัดดา เกษสําโรง
กรรมการภายนอก
นางสาวเกศสุดา กิจนาก
กรรมการภายนอก
นางสาวรัตนาพร แดงเถิน
กรรมการภายนอก
นางสาววชิราภรณ ทองเสน
กรรมการภายนอก
๒.๓ คณะกรรมการภายนอก ชุมชนสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย
นายอํานาจ พิมพิสาร
กรรมการภายนอก
นางยศ สุรีกิจ
กรรมการภายนอก
นายพรประเสริฐ บุญเหลือ
กรรมการภายนอก
นายเฉลิม แตงเนื้อเหลือง
กรรมการภายนอก
นายมนัส พิมพิสาร
กรรมการภายนอก
๒.๔ คณะกรรมการภายนอก ชุมชนระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย
นายมิตรสาคร จําปาศักดิ์
กรรมการภายนอก
นายทรงกรด บันเทิงจิตย
กรรมการภายนอก
นายเสรี เกษหอม
กรรมการภายนอก
นายสถาพร วายุภาพ
กรรมการภายนอก
นายปริญญา ทรัพยเย็น
กรรมการภายนอก
นายนิยม มูลสัน
กรรมการภายนอก
นางธัญญาภรณ เคารพสงฆ
กรรมการภายนอก
นางสาวนราธิป เนตถาวร
กรรมการภายนอก
นายสมชาย ธรรมรัตน
กรรมการภายนอก
คําสั่งนี้

ทั้งนี้ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กํากับดูแลใหเปนไปตาม
สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

