
 
    
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  2318/2563                                
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ เครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งที่ ๒๑ 
------------------------------------------ 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๑ เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาทั่วไป อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในระดับชาติ 
 เพ่ือให้กำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ เครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งที่ ๒๑  ที่ก ำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งที่ ๒๑ ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  มีหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรอ ำนวยกำรให้กำรจัดประชุมเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย             
ในกำรจัดประชุม ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำ กำรเสนอแนะ กำรวินิจฉัยและตัดสินใจ และแก้ปัญหำในกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เป็นต้น ประกอบด้วย   

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร รองประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร  กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำรวิชำกำร กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร 
ที่ปรึกษำอธิกำรบดี กรรมกำร 
คณบดีคณะครุศำสตร์ กรรมกำร 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยก ำแพงเพชร แม่สอด กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 

 
/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ... 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
เลขที่บัณฑิตวิทยำลัย 0016/11  มกรำคม  2564  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง กรรมกำร 
หัวหน้ำกำรเงิน กรรมกำร 
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      
 2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ  
  2.๑ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 

    มีหน้ำที่ติดตำม ประเมินผล และพิจำรณำบทควำมวิจัยในกำรจัดกำรประชุมสัมมนำ
วิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ  เครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งที่  ๒๑ 
ประกอบด้วย 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชัย วงษ์นำยะ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวนทอง เชำวกีรติพงศ์ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก 
    รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุภำดี ปณะรำช 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
    รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดำ 
    รองศำสตรำจำรย์สฤษณ์ พรมสำยใจ 
    รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน ์
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ  ปัญญำ 
    รองศำสตรำจำรย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.เพชรำ บุดสีทำ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน รอดก ำเหนิด 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต  
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี ตระกูล 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ ชอุ่มผล 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์ เจริญสุวรรณ 

/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์  บุตรพลอย… 
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    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์  บุตรพลอย 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำณิสรำ จรัสวิญญู 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพคุณ ชูทัน 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฆัมภิชำ ตันติสันติสม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนัสนนัท์ ศิริรัตนะ  
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญญำบำรมี สว่ำงวงศ์ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญลอ้ม ด้วงวิเศษ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำดำ กลิ่นจันทร์ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำม่ำ จ่ำแกะ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรพรรณ ขำวประทุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำสพงษ์ รู้ท ำนอง 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำสนำ จรูญศรีโชติก ำจร 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธำ  
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง  
    อำจำรย์ ดร.วำสนำ อำจสำลิกรณ์ 
    อำจำรย์ ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว  
    อำจำรย์ ดร.รัษฎำกร วินิจกุล  
    อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ 
  2.๒ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

    มีหน้ำที่ติดตำม ประเมินผล และพิจำรณำบทควำมวิจัยในกำรจัดกำรประชุมสัมมนำ
วิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ  เครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งที่  ๒๑ 
ประกอบด้วย 
    ศำสตรำจำรย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญำนุวัฒน์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
    ศำสตรำจำรย์ ดร.คณิต เขียววิชัย   มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ศำสตรำจำรย์ ดร.มนัส สุวรรณ   มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ มีแจ้ง   มหำวิทยำลัยนเรศวร 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษำ  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิณวัตร ประโคทัง  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบูรณ์ ตันยะ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เจรญิวิชญ์ สมพงษ์ธรรม… 
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    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม มหำวิทยำลัยรำชธำนี 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระพงษ์ เทพกรณ์  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์  มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.จ ำเนียร บุญมำก  มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว   มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวำรีย์ วงศ์วัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิคม นำคอ้ำย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรชนก ทองลำด  มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุตรภทัร วงศ์สิริสถำพร มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.พัชรำภำ สิงห์ธนสำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ อินสมบัติ   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลณัฐ พลวัน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิสณี สุประดิษฐ์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชำอัครวิทย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินทรีย์  เยำว์ธำนี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำต ิ ลี้ตระกูล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำพรรณ ไชยำนนท์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสริิ ใจมา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    อำจำรย์ ดร.รดี ธนำรักษ์    มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
    อำจำรย์ ดร.เชำวฤทธิ์ จั่นจีน    มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
    อำจำรย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต   มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระภัทรำ เอกผำชัยสวัสดิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ ศรีเรืองฤทธิ์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุษยำกร ตีระพฤติกุลชัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไพศำล วรค ำ   มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะธิดำ ปัญญำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลมำศ ปฐมวณิชกุล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
    อำจำรย์ ดร.กนกวรรณ กำญจนธำนี   มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมหมำย ปะติตังโข  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ จารัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

/3. คณะกรรมกำรพิจำรณำบทควำม… 
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 3. คณะกรรมการพิจารณาบทความ 

  มีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรอง คัดเลือกบทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร ติดตำมแก้ไขบทควำมหลังกำร
วิพำกษ์ และกำรประชุมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ (Proceeding) ประกอบด้วย  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ หัวหน้ำฝ่ำย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชัย  วงษ์นำยะ ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวนทอง  เชำวกีรติพงศ์ ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.สุภำพร  พงศ์ภิญโญโอภำส ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์  บุตรพลอย ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนัสนนัท์ ศิริรัตนะ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ฆัมภชิำ ตันติสันติสม ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์ ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำสนำ จรูญศรีโชติก ำจร ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.รัษฎำกร วินิจกุล ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.อภิชญำ พัดพิน ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.วำสนำ อำจสำลิกรณ์ ผู้ช่วย 
นำยจักกริช  มีสี ผู้ช่วย 
นำงสำวพิกุล อินไผ่ ผู้ช่วย 
นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ ผู้ช่วย 
นำงสำวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่ำง ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง เลขำนุกำร 
อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๔. คณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 
  มีหน้ำที่มีหนhำที่พิจำรณำบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยและ

วัตถุประสงค์โดยย่อของงำนวิจัย ขอบเขตของงำนวิจัยและผลวิจัยหลัก และตรวจสอบกำรเขียนให้เป็นไปตำมหลัก
ไวยกรณ์ ติดตำม ทวงถำมบทควำมจำกผู้น ำเสนอบทควำม กรณีไม่ส่งบทควำมฉบับแก้ไขตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน (Plagiarism) และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวนทอง  เชำวกีรติพงศ์ หัวหน้ำฝ่ำย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร  ประคองชำติ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวฒัน์ ภูวิชิต ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สกล  เกิดผล ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง เลขำนุกำร 
อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/๕. ฝ่ำยประสำนงำนบทควำม… 
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 ๕. ฝ่ายประสานงานบทความ ท ำหน้ำที่ ประสำนงำนข้อมูล ปรับปรุง แก้ไขบทควำมวิชำกำร บทควำมวิจัยกับ
ผู้น ำเสนอ และผู้ทรงคุณวุฒิ ภำยใน-ภำยนอก ประกอบด้วย 

อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน หัวหน้ำฝ่ำย 
นำยจักกริช  มีสี ผู้ช่วย 
นายทวิทัต  ริ้วมงคล ผู้ช่วย 
นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วย 
นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ เลขำนุกำร 
นำงสำวพิกุล  อินไผ่ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 ๖. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร 
 มีหน้ำที่รับผิดชอบเตรียมควำมพร้อมด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้ลงทะเบียนรับสมัครเพ่ือ
น ำเสนอผลงำน ตรวจสอบข้อมูลและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรส่งบทควำมในระบบ กำรช ำระเงิน แก้ไขตำมค ำแนะน ำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งกำรตอบรับ และน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดงำน ซักซ้อมเตรียมควำมพร้อมของกำร
น ำเสนองำน และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรน ำเสนอ ประกอบด้วย 

อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ หัวหน้ำฝ่ำย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง รองหัวหน้ำฝ่ำย 
อำจำรย์ ดร.อภิชญำ พัดพิน ผู้ช่วย 
นำงสำวพิกุล  อินไผ่ ผู้ช่วย 
นำยจักกริช  มีสี ผู้ช่วย 
นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ ผู้ช่วย 
นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วย 
นำงสำวศุภนิดำ จอมทอง เลขำนุกำร 
นำยปรัชญำ ฉิมสุพร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ อำทิ เว็บไซต์ ท ำ
หนังสือเชิญผู้สื่อข่ำวมำท ำข่ำวในวันจัดประชุมวิชำกำร จัดท ำโปสเตอร์เพื่อประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำแผนผังสถำนที่
จัดงำน ท ำป้ำยงำนประชุมติดตำมสถำนที่ต่ำงๆ พิธีกรในงำนพิธีเปิด กำรบันทึกเทปและเก็บบันทึกภำพระหว่ำงกำร
จัดประชุมวิชำกำร ประสำนงำนกับฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น ประกอบด้วย 

อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน หัวหน้ำฝ่ำย  
อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ ผู้ช่วย  
นำยจักกริช มีสี ผู้ช่วย  
นำยณัฐพล วรรณ์สุทธะ ผู้ช่วย  
นำงสำวเพชรลัดดำ โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วย  
นำยทวิทัต ริ้วมงคล ผู้ช่วย  
นักศึกษำโปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง เลขำนุกำร  
นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 
 /8. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน… 
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 8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

  มีหน้ ำที่ วำงแผน ควบคุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดหำวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบกำรจัดประชุม                 
กำรเตรียมเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ควบคุมกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร 
ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย กำรจัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยและงบดุล รวมทั้ง
สรุปค่ำใช้จ่ำยหลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินงำน เป็นต้น ประกอบด้วย 

อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน หัวหน้ำฝ่ำย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศิริพร โสมค ำภำ ผู้ช่วย 
นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย ผู้ช่วย 
นำงสำวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่ำง ผู้ช่วย 
นำงสำวพิกุล อินไผ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวกิตติยำ ลำเต๊ะ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
   ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้   
               

สั่ง ณ วันที่ 26   ธันวำคม  พ.ศ.  2563 
 
 

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

26   ธันวำคม  พ.ศ.  2563 
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