
 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ท่ี  910/๒๕๖3 
เรื่อง  ให$ข$าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ 

---------------------------------------- 
 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได$จัดโครงการสัมมนาการทบทวนการดําเนินงานในรอบ

ป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือกําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการทบทวนการดําเนินงานในรอบ
ป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว:างวันท่ี 15-16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนาน:า รีสอร;ท             
แก:งกระจาน นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1)(3) แห:งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงให$ข$าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีรายชื่อเข$าร:วมสัมมนาการทบทวนการดําเนินงาน  
ในรอบป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังต:อไปนี้ 

๑. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี 
๒. ผู$ช:วยศาสตราจารย;นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี 
๓. ผู$ช:วยศาสตราจารย;พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี 
๔. ผู$ช:วยศาสตราจารย;วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี 
๕. อาจารย; ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี 
๖. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดี 
๗. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว ผู$ช:วยอธิการบดี 
๘. อาจารย; ดร.กฤษดา   ต้ังชวาล ผู$ช:วยอธิการบดี 
9. อาจารย; ดร.ทัดทอง   พราหมณี  ผู$ช:วยอธิการบดี 

๑๐. อาจารย; ดร.เมธาวิน     สาระยาน ผู$ช:วยอธิการบดี 
๑๑. รองศาสตราจารย;ยศ ธีระเดชพงศ; ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๑๒. รองศาสตราจารย; ดร.กาญจนา   บุญส:ง ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๑๓. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.กฤตชน  วงศ;รัตน; ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
๑๔. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.ปNญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร; 
๑๕. ผู$ช:วยศาสตราจารย;รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร;ฯ 
๑๖. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.ปาณิศา  แก$วสวัสด์ิ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร;ฯ 
๑๗. ผู$ช:วยศาสตราจารย;สุวัฒน;  เตชะเพชรไพบูลย; คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๘. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.พูนศิริ  ทิพย;เนตร           คณบดีคณะวิทยาศาสตร;ฯ 

   
  /19. รองศาสตราจารย;... 



๒ 

 

๑๙. รองศาสตราจารย; ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ; คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒๐. อาจารย; ดร.วิวิศน;  สุขแสงอร:าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒๑. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.วนิดา ดุรงค;ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร; 
๒๒. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.พิชิต สุดตา ผู$อํานวยการสํานักส:งเสริมวิชาการฯ 
๒๓. อาจารย;ปSยวรรณ  คุสินธุ; ผู$อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
๒๔. อาจารย; ดร.ทวิพัฒน; วิจิตรปNญญารักษ; ผู$อํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
๒๕. ผู$ช:วยศาสตราจารย;ณรงค;  ไกรเนตร; ประธานสภาคณาจารย;และข$าราชการ 
26. ผู$ช:วยศาสตราจารย;ทัศนัย  ท่ังทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย;ประจํา 
27. ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.ศุภณัฏฐ; ทรัพย;นาวิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย;ประจํา 
28. อาจารย;ภาคย;   พราหมณ;แก$ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย;ประจํา 
29. อาจารย;กฤษฎา  สุริยวงค; กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย;ประจํา 
30. นายสะอาด   เข็มสีดา ผู$อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
31. อาจารย;สรรเสริญ  เลาหสถิตย; ผู$อํานวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยฯ 
32. นางภควัน  จันทนเสวี ผู$อํานวยการกองกลาง 
33. นายเทพฤทธิ์  นาคสวัสด์ิ รักษาการในตําแหน:งหัวหน$ากลุ:มงาน

พัฒนากายภาพ ภูมิสถาปNตย; และ
สิ่งแวดล$อม 

34. นายเชฐ  ศรีแย$ม รักษาการในตําแหน:งหัวหน$าศูนย;
เทคโนโลยีดิจิทัล 

35. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร; รักษาการในตําแหน:งผู$อํานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา 

36. นางสาวเจษฎารัตน;   กล่ําศรี รักษาการในตําแหน:งหัวหน$าศูนย;
พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ; 

37. นางอัญธิกา  ถาวรเวช รักษาการในตําแหน:งหัวหน$ากลุ:มงาน
สื่อสารองค;กร 

38. นายอํานาจ  อนันพิทักษ; รักษาการในตําแหน:งหัวหน$าศูนย;
กีฬาและนันทนาการ 

39. นายชาญยุทธ;  อรุณสวัสด์ิ รักษาการในตําแหน:งหัวหน$าศูนย;
ทดสอบมาตรฐานฝ1มือแรงงาน 

40. นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาการในตําแหน:งผู$อํานวยการ
กองนโยบายและแผน 

41. นายอภิวัฒน;  พานทอง นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 
  /42. นายธีรวฒัน;... 



๓ 

 

42. นายธีรวัฒน;  เสนะโห นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 
43. นางสุชาดา  กนกชัชวาล นักบริหารงานท่ัวไป 
44. นางสาวฐิติรัตน;  ชะเอม นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 
45. นางสาวจุฬาลักษณ;  วิทูประพัทธ; นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 
46. นางสาวณัฐจิรา  หวังดี นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 
47. นางสาวน้ําฝน  แสงอรุณ นักวิชาการศึกษา 
48. นายณัฐพล  อาบสีนาค นักวิชาการศึกษา 
49. นายฤทธี  ทิมรอด นักบริหารงานท่ัวไป 
50. นางสาวอาริณี ต้ังเริก นักบริหารงานท่ัวไป 
51. นายดนัย  มีอารีย; นักบริหารงานท่ัวไป 
52. นายชูเกียรติ  บัวขยาย พนักงานขับรถ 
53. นายธีรวัฒน;  กล่ําส ี พนักงานขับรถ 
54. นายพิสิทธิ์  รอดสาย พนักงานขับรถ 

โดยให$ผู$เข$าร:วมสัมมนาทุกท:านเบิกค:าใช$จ:ายในการเดินทางไปราชการ จากโครงการสัมมนาการทบทวน
การดําเนินงานในรอบป1งบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป1งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินแผ:นดิน รหัส 102201010444 

 
สั่ง   ณ   วันท่ี   29   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

       
(ผู$ช:วยศาสตราจารย; ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

กองนโยบายและแผน 


