
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

คำสั่งคณะครุศาสตร ์
ที ่  312  / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 
และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล (ครั้งที่ 5) 
 

  ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการสัมมนาการจัดการ
ความร ู ้  การบร ิหารความเส ี ่ยง และการประเมินผล  คร ั ้งท ี ่  5  ในว ันพุธที ่  7 เมษายน 2564  
ณ ห้องประช ุมไพโรจน ์ ด ้วงว ิเศษ (68 – 302) คณะครุศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสงขลา 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ด้านต่างๆ  

เพื ่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ  
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 4229/2561 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดีสั ่ง ณ วันที่  24 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์จึงมีคำสั ่งแต่งตั ้งกรรมการ
ดำเนินงาน วิทยากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 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 คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย 
 2.1.1 ผศ.ดร.กรุณา    แดงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 2.1.2 ผศ.นัยนา    ยีหมะ   รองประธานกรรมการ 
 2.1.3 ผศ.ภักดิ์ศานณัฎฐ์  หอยสกุล  กรรมการ 
  2.1.4 ผศ.นิศารัตน์   บุญมี   กรรมการ 
  2.1.5 ผศ.รักษิณา   หยดย้อย  กรรมการ 
  2.1.6 อาจารย์วิภาพรรณ  นำอุทิศ  กรรมการ 
  2.1.7  อาจารย์กมลทิพย์  สมบูรณ์พงษ์  กรรมการ 
  2.1.8  อาจารย์ฐาปนวัฒน์  สุขปาละ  กรรมการ 
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  2.1.9  อาจารย์ณิชภัทร  ชัยวรากรณ์  กรรมการ 
  2.1.10 อาจารย์นิพัทธา  ชัยกิจ   กรรมการ 
  2.1.11 อาจารย์อังคณา  อุทัยรัตน์  กรรมการ 
  2.1.12  อาจารย์วีระพันธ์  เจริญลิขิตกวิน กรรมการ 
  2.1.13 ผศ.ดร.กนกกร  ศิริสุข   กรรมการและเลขานุการ 
  2.1.14 นางณัฐรัชต์  ธนศักย์ชนน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.1.15 นางนุชร ี   อินทรสมบัติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.1.15 นางจิรวรรณ  โปเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

    หน้าที ่  ให้คำปรึกษา สนับสนุน อำนวยความสะดวก เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.2 คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย   
 2.2.1 ผศ.นิศารัตน์    บุญมี   ประธานกรรมการ 
 2.2.2 ผศ.ดร.กรุณา    แดงสุวรรณ  กรรมการ 
 2.2.3  อาจารย์อังคณา   อุทัยรัตน์  กรรมการ 
 2.2.4 นางสาวอังสุลิน  อ้นทอง  กรรมการ 
 2.2.5 นางสาวศศิกัญญา  ยกย่อง  กรรมการ 
 2.2.6 นางปภาดา   วิชัยยุทธิ ์  กรรมการ 
 2.2.7 นางจิรวรรณ   โปเกลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการและรับลงทะเบียน 

    2.3  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
 2.3.1  ผศ.ดร.กนกกร   ศิริสุข  ประธานกรรมการ 
 2.3.2 ผศ.ดร.กรุณา   แดงสุวรรณ  กรรมการ 
 2.3.3  อาจารย์ณิชภัทร  ชัยวรากรณ์  กรรมการ 
 2.3.4 อาจารย์วิภาพรรณ  นำอุทิศ กรรมการและเลขานุการ 
 2.3.5 นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่  ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเป็นพิธีกร 

2.4  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย   
  2.4.1 อาจารย์ฐาปนวัฒน์  สุขปาล  ประธานกรรมการ 
  2.4.2 อาจารย์กมลทิพย์  สมบูรณ์พงษ์  กรรมการ 
  2.4.3 อาจารย์วีระพันธ์  เจริญลิขิตกวิน กรรมการ 
  2.4.4 นางปรีดา    เส้งคุ้ย  กรรมการ 
  2.4.5 นางณัฐธยาน์    หนูหลง  กรรมการและเลขานุการ  
  2.4.6 นางสาวมัทนะ   ฉัตรจินดา  ผู้ช่วยเลขานุการ  
  2.4.7 นางสาวสุภาวดี        ยัสสระ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ บันทึกภาพ จัดเตรียมอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ ์
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2.5  คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
  2.5.1 ผศ.นัยนา   ยีหมะ  ประธานกรรมการ 
  2.5.2 อาจารย์นิพัทธา  ชัยกิจ  กรรมการ 
  2.5.3 ผศ.ภักดิ์ศานณัฎฐ์  หอยสกุล  กรรมการ 
  2.5.4 นางนุชรี    อินทรสมบัติ  กรรมการ 
  2.5.5 นางสาวฐิติกานต์  นิราศห้อง  กรรมการและเลขานุการ 
  2.5.6 นางพวงทิพย์   อร่ามวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.5.7 นางสาวสุภาวดี       ยัสสระ ผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มและให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
    สำหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.6  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
   2.6.1 อาจารย์ ดร.มนตรี    เด่นดวง  ประธานกรรมการ 
   2.6.2 ผศ.ดร.กรุณา   แดงสุวรรณ   กรรมการ 
  2.6.3 นางจิรวรรณ   โปเกลี้ยง   กรรมการ 
  2.6.4 นางสาวอังสุลิน   อ้นทอง   กรรมการ 
  2.6.5 นางสาวจุฑารัตน์  ดุกหลิ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที ่ ดูแลเรื่องการรับ-จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการ 

2.7  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วย 
    2.7.1 ผศ.ภักดิ์ศานณัฎฐ์  หอยสกุล  ประธานกรรมการ 
   2.7.2 ผศ.ดร.กรุณา   แดงสุวรรณ  กรรมการ 
   2.7.3 ผศ.รักษิณา   หยดย้อย  กรรมการ 
   2.7.4 ผศ.นิศารัตน์   บุญมี   กรรมการ 
   2.7.5 นางจิรวรรณ   โปเกลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ 
   หน้าที ่ จัดทำแบบประเมินผลโครงการและสรุปผลการจัดโครงการ 

  3.  วิทยากร 
    3.1 วิทยากรภายใน  
  3.1.1 ผศ.รักษิณา   หยดย้อย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  3.1.2 อาจารย์วีระพันธ์  เจริญลิขิตกวิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  หน้าที ่  เป็นวิทยากรในวันที่ 7 เมษายน  2564  ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ  
    (68 – 302) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   

  4.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ประกอบด้วย 
4.1  นางพยอม คำดี 
4.2  นางสาวสุภาวดี       ยัสสระ 
4.3  นางพวงทิพย์ อร่ามวงศ์ 
4.4  นางปรีดา เส้งคุ้ย 
4.5  นางสมจิตร ทองแก้วเจริญ 
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  5.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย  

5.1 ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ 

5.2 ผศ.ดร.กนกกร ศิริสุข 

5.3 ผศ.ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย 
5.4 ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท ์

5.5 ผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ 
5.6 ผศ.ดร.เพ็ญพักตร   นภากุล 
5.7 ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ 
5.8 ผศ.ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ 
5.9 ผศ.ดร.ปรีดา เบ็ญคาร  
5.10 ผศ.ดร.นกุล โสตถิพันธุ์ 
5.11 ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 
5.12 ผศ.อดุลย์ หวังจิ 
5.13 ผศ.วิมลวรรณ มีบุญ 

5.14 ผศ.รักษิณา หยดย้อย 
5.15 ผศ.ณัฐรินทร์ แซ่จุง 
5.16 ผศ.ชนกพร   ธีระกุล 
5.17 ผศ.นัยนา ยีหมะ    
5.18 ผศ.นิศารัตน์ บุญมี 
5.19 ผศ.ภักดิ์ศานณัฎฐ์   หอยสกุล 
5.20 ผศ.สุธัญญา ฐิโตปการ 
5.21 ผศ.อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง 
5.22 อาจารย์ ดร.พรรณี ผุดเกตุ 
5.23 อาจารย์ ดร.มนตรี  เด่นดวง 
5.24 อาจารย์ ดร.สิรีธร ถาวรวงศา 
5.25 อาจารย์วรรณี กองพิธี 
5.26 อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ 
5.27 อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ 
5.28 อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์ 
5.29 อาจารย์กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์ 
5.30 อาจารย์วิภาพรรณ นำอุทิศ 
5.31 อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์ 
5.32 อาจารย์รติมา เทียนไชย 

5.33 อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์   
5.34 อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน   
5.35 อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ 
5.36 นางณัฐรัชต์ ธนศักย์ชนน 

5.37 นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม 

5.38 นางนุชรี อินทรสมบัติ  
5.39 นางปภาดา วิชัยยุทธิ ์
5.40 นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง 
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5.41 นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง 
5.42 นางสาวสุภาสิณี อนุกูล 
5.43 นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา 
5.44 นางณัธฐยาน์ หนูหลง 
5.45 นางสาวอังสุลิน อ้นทอง 

5.46 นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง 
 

   ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ เพื ่อให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดย เบิกจ่าย 
จากงบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แผนงาน : พื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู ้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมที่ ๖ สัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล 
งบดำเนินงาน 
 

  สั่ง  ณ  วันที่    19     มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                                                                                                    
        (อาจารย์ ดร.มนตรี  เด่นดวง) 
                                                                       คณบดีคณะครุศาสตร์ 


