
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

คำสั่งคณะครุศาสตร ์
ที ่147 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้  
หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 

 
   ด ้วยฝ ่ายประก ันค ุณภาพการศ ึกษา คณะคร ุศาสตร ์  จ ึ งกำหนดจ ัดโครงการส ัมมนา 
การจัดการความรู ้ ห ัวข้อ “เทคนิคการเข ียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ให้แก่บ ุคลากร 
สายสน ับสน ุนว ิชาการ จำนวน 12 คน โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่ อให ้บ ุคลากรสายสน ับสน ุนว ิชาการ 
ได้ร่วมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้เกี ่ยวกับแนวปฏิบัติที ่ดีและเทคนิคเกี ่ยวกับการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ได ้อย ่างมีประส ิทธ ิภาพและถูกต ้องตามระเบียบของมหาว ิทยาล ัย รวมทั ้งคณะคร ุศาสตร์  
มีระบบการจัดการความรู ้ท ี ่ม ีประสิทธิภาพและพัฒนาสถาบันการเรียนรู ้ต ่อไป ทั ้งนี ้  กำหนดจัดกิจกรรม 
ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 68 – 305 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  

  เพื ่อให ้การดำเน ินโครงการดังกล ่าว เป ็นไปด้วยความเร ียบร ้อย และมีประส ิทธ ิภาพ 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที ่4229/2561 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสั่ง ณ วันที่ 24 
กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์จึงมคีำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ 
 

  1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย   
 1.1  อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง  ประธานกรรมการ 
 1.2  ผศ.ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
 1.3  ผศ.นิดาริน  จุลวรรณ  กรรมการ  
 1.4  อาจารย์จันทร์จิรา  วงศ์ประไพโรจน์  กรรมการ 
 1.5  อาจารย์ ดร.จงกล  บัวแก้ว  กรรมการ 
 1.6  นางณัฐรัชต์  ธนศักย์ชนน  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ให้คำปรึกษา สนับสนุน อำนวยความสะดวก เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป 

        ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 2.1  ผศ.ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
    2.2 นางณัฐรัชต ์ ธนศักย์ชนน  รองประธานกรรมการ 

 2.3 นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม  กรรมการ 
  2.4 นางนุชรี    อินทรสมบัติ  กรรมการ 
  2.5 นางปภาดา   วิชัยยุทธิ ์  กรรมการ 
  2.6 นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง  กรรมการ 
  2.7 นางสาวสุภาสิณ ี อนุกูล   กรรมการ 
  2.8 นางสาวมัทนะ  ฉัตรจินดา  กรรมการ 



- ๒ - 
  2.9 นางณัธฐยาน ์  หนูหลง  กรรมการ 
  2.10 นางสาวอังสุลิน อ้นทอง  กรรมการ 
  2.11 นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง  กรรมการ 
  2.12 นางสาวบุษรา ตาหลี   กรรมการ 
  2.13 นางจิรวรรณ  โปเกลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่   1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และสื ่อโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ สำหรับ 
    การสัมมนาฯ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.  
    ณ ห้องประชุม 68 – 305 คณะครุศาสตร์ 
     2. จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการและรับลงทะเบียน 

  3. ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเป็นพิธีกร 
     4. จัดทำแบบประเมินผลโครงการและสรุปผลการจัดโครงการ 

 

  3.  วิทยากร 
    3.1 วิทยากรภายใน  

1) นางดวงใจ ขุนแผ้ว  หัวหน้างานงานแผนและงบประมาณ/ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

  2) นางสโรชา บริสุทธิ์  หวัหน้างานคลังข้อมูลและอัตรากำลัง/ 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

     กองนโยบายและแผน 
            หน้าที ่ เป็นวิทยากรในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  ณ ห้องประชุม 68 – 305 คณะครุศาสตร์  
        

  4.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย 
4.1  นางณัฐรัชต์ ธนศักย์ชนน 

4.2  นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม 

4.3  นางนุชรี อินทรสมบัติ  
4.4  นางปภาดา วิชัยยุทธิ ์
4.5  นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง 
4.6  นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง 
4.7  นางสาวสุภาสิณี อนุกูล 
4.8  นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา 
4.9  นางณัธฐยาน์ หนูหลง 
4.10 นางสาวอังสุลิน อ้นทอง 

4.11 นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง 

4.12 นางสาวบุษรา ตาหลี 
    หน้าที ่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.00 – 14.30 น. 
     ณ ห้องประชุม 68 – 305 คณะครุศาสตร์ 
 

   ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

  สั่ง  ณ  วันที่    11     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

                                                  
        (อาจารย์ ดร.มนตรี  เด่นดวง) 
                                                                       คณบดีคณะครุศาสตร์ 


