
 
 
 
 
 

คำสั่งคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

                                                    ท่ี  ๒๒๒/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูในยุคดิจิทัล       
----------------------------------- 

 เพื่อให้การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูในยุคดิจิทัล 
วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห ่ งพระราชบ ัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ฉิมท้วม ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ โถวสกุล รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปรง่จิต  กรรมการ 
๔. นางสาวสุพรรณี   ปลัดศรีช่วย   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิน ี นิลงาม กรรมการ 
๖. นางสุทธิรกัษ์   บูรพาศิริวัฒน ์ กรรมการ 
๗. นายกาณฑ์  พัวพงศธร กรรมการ 
๘. นายเอกพล   กันทอง                       กรรมการ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิน ี พัวพรพงษ์ กรรมการ 
๑๐. นายทรงกฤษณ์ คมสัน  กรรมการ 
๑๑. นางทรรศนีย์  ยอดเยี่ยมแกร กรรมการและเลขานุการ 

        
 หน้าท่ี   ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเรยีบรอ้ย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

 

 คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ โถวสกุล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพรรณี   ปลัดศรีช่วย   รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ ์ รักษา  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา เดชะคำภู กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัตถนะ สิงห์ซอม กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญาภัทร แสงแป้น กรรมการ 
๗. นางสาวพรนภัส  ทับทิมอ่อน    กรรมการ 
๘. นางสาวณิชา โชควิญญู กรรมการ 
๙. นางสาวอาทิตยา ผิวดำ กรรมการ 
๑๐. นางสาวนริศรา เพชรฤทธ์ิ กรรมการ 
๑๑. Mr. Mai   Bao กรรมการ 
๑๒. นางสาวหนึง่ฤทัย  บุญญงักูร    กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์าระไน   สิทธิบรูณะ กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์   ลีลาชีวสิทธ์ิ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา          พิมทะโนทัย กรรมการ 
๑๖. นางสาวแววรวี ลาภเกิน กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุานดา   สารน้อย กรรมการ 
๑๘. นางสาวชวิตรา  ตันติมาลา กรรมการ 
๑๙. นายธนกฤต ไชยบุญ กรรมการ 
๒๐. ว่าที่เรือตรีภิรมย์   ใจช้ืน กรรมการ 
๒๑. นายฐิติวุฒิ   สุขศิริวัฒน ์ กรรมการ 
๒๒. นายวรวิทย์   วราสินธ์ กรรมการ 
๒๓. นายธนิน  กรอธิพงศ์ กรรมการ 
๒๔. นางสาวจุฑามาส  หิรัญกูล กรรมการ 
๒๕. นายพิสิษฐ์  เอมดวง กรรมการ 
๒๖. นายปองภพ  สุกิตติวงศ์ กรรมการ 
๒๗. นายพลพิพฒัน ์ สารมาศ กรรมการ 
๒๘. นายวิฑูรย์ นามแสง  กรรมการ 
๒๙. นายปรีชา  พิทักษ์พล กรรมการ 



๓ 
 

 

 

๓๐. นายวิรัตน์ พัดทอง กรรมการ 
๓๑. นางสาวมณีรัตน์ ชูหิรัญ กรรมการ 
๓๒. นางสาวแสงทิตย ์ บุญสาม กรรมการ 
๓๓. นางสาวเพญ็พักตร   เกี้ยวกระโทก กรรมการ 
๓๔. นางสาวอมรรัตน์   คล้ายสินธ์ กรรมการ 
๓๕. นางสาววันทนาพร    รุ่งวรรณรัตน์ กรรมการ 
๓๖. นางสาวสุชาดา   พูนพร กรรมการ 
๓๗. นางทรรศนีย์  ยอดเยี่ยมแกร กรรมการและเลขานุการ 
๓๘. นางสาวสุมารินทร์   คชานุภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 หน้าท่ี ๑. จัดและดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๒. กรรมการลำดับที่ ๒ - ๒๖  ประชาสัมพันธ์ให้นกัศึกษาช้ันปีที่ ๑ หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
      เข้าร่วมอบรม 
  ๓. กรรมการลำดับที่ ๒๗ - ๓๘ ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ 

 
 คณะกรรมการฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. นายทรงกฤษณ์ คมสัน  ประธานกรรมการ 
๒. นายกาณฑ์    พัวพงศธร  รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิฑูรย์ นามแสง  กรรมการ 
๔. นายปรีชา  พิทักษ์พล กรรมการ 
๕. นายพลพิพฒัน ์ สารมาศ กรรมการและเลขานุการ 

 
 หน้าท่ี   ๑. ดำเนินการตั้งลิงค์การอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM  และดูแลระบบการอบรมออนไลน ์
          ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒. บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพน่ิงโครงการ 
   
         คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ โถวสกุล ประธานกรรมการ 
๒. นางสุทธิรกัษ์   บูรพาศิริวัฒน ์ กรรมการ 

 

         หน้าท่ี    กรรมการลำดับที่ ๒ เป็นพิธีกรดำเนินงาน 
 
 



๔ 
 

 

 

 คณะกรรมการฝา่ยการเงิน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปรง่จิต  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวมณีรัตน์   ชูหิรัญ กรรมการ 
๓. นางสาวแสงทิตย ์ บุญสาม กรรมการ 
๔. นางสาวสุชาดา   พูนพร กรรมการ 
๕. นายวิรัตน์  พัดทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 
          หน้าท่ี   จัดรวบรวมเอกสารด้านการเงินดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน 
 
 คณะกรรมการฝา่ยประเมินผล 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิน ี นิลงาม ประธานกรรมการ 

๒. นายเอกพล   กันทอง                       กรรมการ 
๓. นางสาวเพญ็พักตร   เกี้ยวกระโทก กรรมการ 
๔. นางสาวอมรรัตน์   คล้ายสินธ์ กรรมการ 
๕. นางสาววันทนาพร    รุ่งวรรณรัตน์ กรรมการ 
๖. นางสาวสุมารินทร์   คชานุภาพ กรรมการและเลขานุการ 

 
 หน้าท่ี   ๑. จัดทำแบบประเมิน และประเมินผลโครงการ 
  ๒. จัดทำรายงานโครงการ 
 

                    สั่ง ณ วันที่   ๑๐   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฉิมท้วม) 
                                              คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 


