
 
    
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  ๐๔๖๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพัฒนำสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ 

------------------------------------------ 

ด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน จะจัด โครงกำร
พัฒนำสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ในวันที่ ๕-๖ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศได้ส ำรวจ ทบทวน และพัฒนำสมรรถนะงำนด้ำน
ต่ำงประเทศ ตลอดจนเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ แนวคิด วิธีกำร และรูปแบบกำรท ำงำนเชิงรุกด้ำนต่ำงประเทศ อำทิ 
กำรจัดกิจกรรม กำรประสำนงำนกับต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรขับเคลื่อนควำมเป็นสำกลขององค์กรในรูปแบบ 
New Normal ที่สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์โลก เพ่ือให้เกิดผลกระทบที่ดีต่องำนด้ำน
ต่ำงประเทศขององค์กร รวมถึงเกิดเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำนต่ำงประเทศที่เข้มแข็งต่อไป  ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหำและสั่งกำรตำมที่
เห็นสมควร ประกอบด้วย 

  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   ประธำนกรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร     รองประธำนกรรมกำร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร     กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกิจกำรนักศึกษำ   กรรมกำร 
และศิลปวัฒนธรรม  
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ ประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
และบริกำรวิชำกำร   
คณบดีคณะครุศำสตร์     กรรมกำร 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   กรรมกำร 



คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง     กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมำก   กรรมกำร 
ดร. ชฎำพร โชติรดำภำณ์      กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์    กรรมกำรและ 
         ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำม

วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วยฝ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  
๒.๑ ฝ่ายประสานงาน ท ำหน้ำที่ประสำนงำนวิทยำกร ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ตลอดจนให้

ข้อมูล อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ ตลอดกำรจัดโครงกำร ประกอบด้วย  
 รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์  หัวหน้ำ 
 ดร. ชฎำพร โชติรดำภำณ์   ผู้ช่วย 
 อำจำรย์นิวดี คลังสีดำ    ผู้ช่วย 
 นำงสำวรุ่งรุจี ศรีดำเดช   ผู้ช่วย 
 นักศึกษำช่วยงำน    ผู้ช่วย 

๒.๒ ฝ่ายต้อนรับ ท ำหน้ำที่ลงทะเบียน ต้อนรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร ตลอดจนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมโครงกำรตลอดกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชญำน์นันท์ ศิริกิจเสถียร หัวหน้ำ 
ดร. พิมประไพ ขำวข ำ   ผู้ช่วย  
อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย  ผู้ช่วย 

 นักศึกษำช่วยงำน    ผู้ช่วย 

๒.๓ ฝ่ายสวัสดิการ อาหารและของที่ระลึก ท ำหน้ำที่จัดเตรียมของที่ระลึก ดูแลและ
ให้บริกำรด้ำนอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็น ประกอบด้วย 

นำงสำวรุ่งรุจี ศรีดำเดช   หัวหน้ำ 
นำงกำญจนำ จันทร์สิงห์   ผู้ช่วย 
นักศึกษำช่วยงำน    ผู้ช่วย 



๒.๔ ฝ่ายโสต สถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท ำหน้ำที่ดูแลและอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนสื่อทัศนูปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบันทึกภำพและวีดีโอ ระบบไฟฟ้ำและเครื่องปรับอำกำศ
ตลอดกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์ หัวหน้ำ 
นำยอนุชำ พวงผกำ   ผู้ช่วย 
นำยขวัญ พิกุลทอง    ผู้ช่วย 
นำยณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรำงกูล  ผู้ช่วย 
นำยภูเบศ ละอินทร์   ผู้ช่วย 
นำยนฤเบศร์ กลัดภิบำล   ผู้ช่วย 
นำงสำวอรปรียำ ค ำแพ่ง    ผู้ช่วย 
นำยวันเฉลิม พูนใจสม   ผู้ช่วย 
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ  ผู้ช่วย 
เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรและสถำนที่  ผู้ช่วย 
เจ้ำหน้ำที่งำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน ผู้ช่วย 
๒.๕ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ท ำหน้ำที่ดูแลกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำร่วมโครงกำร      

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรออกใบเสร็จ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรซื้อจ้ำงพัสดุผ่ำนงบเงินฝำกโครงกำรสวัสดิกำรกลำง 
ตลอดจนให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับงำนกำรเงิน ประกอบด้วย 

นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย    หัวหน้ำ 
นำงสำวปรำงทิพย์ น้ ำเงินสกุลณี   ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริรัตน์ ชิตสุระ   ผู้ช่วย 
๒.๖ ฝ่ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ท ำหน้ำที่จัดท ำหนังสือเชิญ หนังสือขออนุมัติกำรจัด

โครงกำรและค่ำใช้จ่ำย จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ส ำหรับจัดกิจกรรม ระบบรับ
สมัครและเอกสำรกำรลงทะเบียน ประกอบด้วย 

ดร. ชฎำพร โชติรดำภำณ์    หัวหน้ำ 
นำงสำวรุ่งรุจี ศรีดำเดช   ผู้ช่วย 
นำงกำญจนำ จันทร์สิงห์   ผู้ช่วย 
นำยภูเบศ ละอินทร์   ผู้ช่วย 
นำยนฤเบศร์ กลัดภิบำล   ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒.๗ ฝ่ายประเมินผล ท ำหน้ำที่ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและวิเครำะห์สรุปผล       

กำรประเมิน ประกอบด้วย  
  ดร. ชฎำพร โชติรดำภำณ์   หัวหน้ำ 
  นงสำวชรินรัตน์ บุญมำก   ผู้ช่วย 

ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๕ 

 
 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปรยีำนุช พรหมภำสิต) 
รักษำรำชกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๒๖ มีนำคม ๒๕๖๕ 

    Signature Code : F+8QjKfdhKrS2+n97YUi 
 



 
 

ก ำหนดกำร โครงกำร “พัฒนำสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ”  
วันที่ 5-6 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิกำร์ อำคำรกองพัฒนำนักศกึษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วันพุธที่ 4 พฤษภำคม 2565 
       13.00 น. 

 
18.00 น. 
18.30 น. 

 
21.30 น. 

ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรไปยัง
สนามบินพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 
เครื่องบินลงจอดและเตรียมรับสัมภาระ 
ออกเดินทางจากสนามบินพิษณุโลก 
และรับประทานอาหารเย็น 
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก ณ โรงแรมนวรัตน์ 

 
Air Asia FD 3310 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิกำร์ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ  
เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 10.00 น.  วีดีโอแนะน ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

 กล่ำวต้อนรับ  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 กล่ำวรำยงำน โดย งานวิเทศสัมพนัธ์และกิจการอาเซียน 

 พิธีเปิด  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

 มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร/ถ่ายภาพร่วมกัน 
10.00 – 11.00 น. กิจกรรม Rally วิเทศ: เครือข่ายสัมพันธ์ Go Together วิทยำกร: คุณสุดปฐพี เวียงสี  
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.15 – 12.15 น. กำรอภิปรำย Panel Discussion:  

 ความเป็นสากลภายในองค์กร  
(Internationalization at Home: IaH) 

 ความเป็นสากล (Internationalization: IZN) 

 การ Reinvent งานต่างประเทศ/บทบาทผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศมืออาชีพ/ติดต่อต่างประเทศอย่างไรให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร:  

วิทยำกร:  
1. คุณลักขณา ดอกเขียว 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2. คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต 
อดีตผู้อ านวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุล
ไบรท์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการ
พัฒนา  
4. นางสาวโชติมา ใช้เทียมวงศ์ 
Outreach Officer มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุล
ไบรท์) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ  
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกศ 

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 



13.30 – 16.30 น. กิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบตัิกำร (Workshop):  

 การสร้างความเป็นสากลภายในองค์กร Internationalization at 
Home: IaH 

 การสร้างความเป็นสากล Internationalization: IZN 

 การ Reinvent งานต่างประเทศ/บทบาทผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศมืออาชีพ/ติดต่อต่างประเทศอย่างไรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 
*แจกอาหารวา่งและเครื่องดื่ม เวลา 14.30 น. ในขณะท ากิจกรรม 

วิทยำกร:  
1. คุณลักขณา ดอกเขียว 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 
2. คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต 
อดีตผู้อ านวยการบรหิารมูลนิธกิารศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ 
ผู้อ านวยการศูนยภ์ูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา  
4. นางสาวโชติมา ใช้เทียมวงศ์ 
Outreach Officer มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญณัฐ ศักดิ์สทิธานุภาพ  
อาจารย์มหาวิทยาราชภฏัศรีสะเกศ 

16.30 -17.30 น. สรุปกิจกรรมประจ าวัน/นัดหมายวันต่อไป  
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิกำณ์ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 12.30 น. กิจกรรมสัมมนำวิชำกำรกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนต่ำงประเทศ:  
การแลกเปลี่ยนนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) งานด้านต่างประเทศ  
หัวข้อ: 1) การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 2) กิจกรรมสร้างความเป็นสากลภายในองค์กร 3) การบริหารจัดการงานนักศึกษาต่างชาติ 

ทีมวิทยำกร/ผู้เชี่ยวชำญ 
1. คุณลักขณา ดอกเขียว 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2. คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต 
อดีตผู้อ านวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา  
4. นางสาวโชติมา ใช้เทียมวงศ์ 
Outreach Officer มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และผู้เชี่ยวชาญด้านงานต่างประเทศ ระดับผู้บริหาร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ  
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกศ 

*แจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. ในขณะท ากิจกรรม 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 14.30 น. กิจกรรมสรุปผลการสัมมนาวิชาการการฯ  
14.30 – 15.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่างประเทศ 

/What’s next?  
และการ reflect งานต่างประเทศของตัวเอง 

*แจกอาหารวา่งและเครื่องดื่ม เวลา 14.30 น. ในขณะท า
กิจกรรม 

15.00 น.  เดินทางไปส่งวิทยากร ณ สนามบินพิษณุโลก Air Asia FD 3311 
15.30 น. พิธีปิดกิจกรรม  
16.30 น. เสร็จสิ้นโครงการ/เดินทางกลับภูมิล าเนา  

 
ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                    










