คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่ ๐๑๖๑ / ๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยเมียนมารศึกษา
………………………………………………………………………………………………..
ดวย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในฐานะที่เปนอําเภอชายแดน มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมารทําการคาติดตอกันมาเปนเวลายาวนาน ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสูพึ่งพาซึ่งกันและ
กันจนเกิดการผสมผสาน การเรีย นรู และเขาใจกันในเรื่องวัฒนธรรมของแตละประเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยูในอําเภอแมสอดมีหนาที่สําคัญในดานการจัดการศึกษา
การวิจัย การใหบริการวิชาการ และสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เล็งเห็นถึงความสําคัญของการรวมมือ
ระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคม การติดตอสื่อสาร สภาพแรงงาน
การพัฒนาดานอื่น ๆ จึงมีความประสงคจะจัดตั้งศูนยเมีย นมารศึกษา เพื่อปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ฯ
ในการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร และพัฒนาทักษะดานภาษาพมาเพื่อสงเสริม
ความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ และการเปนประชาคมอาเซียน
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค อาศัย อํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร จึงแตงตั้งคณะกรรมการศูนยเมียนมารศึกษา ดังนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีห นาที่ให คําปรึก ษา ขอเสนอแนะ แกไขปญ หาและสั่ งการตามที่

เห็นสมควร ประกอบดวย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รองอธิการบดีฝายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
อาจารยวนัสนันท
ศิริรัตนะ
อาจารยมัลลิกา
ทองเอม
อาจารยเอกรัฐ
ปญญาเทพ
ดร.อดิเรก
ฟนเขียว
นางมัลลิกา
ปญญาเทพ
อาจารยชัยรัตน
ขันแกว
นางสาวภชิสา
ปทมภูวนนท

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย

๒.๑ งานบริห ารทั่วไป มีหนาที่ใ นการจัดทําแผนของศูนยฯ รายงานผลการดําเนินงาน งาน
การเงิน พั สดุ ประเมิน ผล ประชาสั ม พั นธ และประสานงาน เพื่ อใหดํ าเนินการดว ยความเรีย บรอยและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย
/ อาจารยชัยรัตน

๒
อาจารยชัยรัตน
ดร.อดิเรก
นางมัลลิกา
นายวีระ
นางสาวภัทรวลัญช
นางสาวพัชรีญา
นางสาวภชิสา

ขันแกว
ฟนเขียว
ปญญาเทพ
วนาเจริญเขต
บางทิพย
ใจโปรง
ปทมภูวนนท

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

๒.๒ งานวิชาการและบริการวิชาการ มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรีย นการสอนภาษา
พมา การพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรม และจัดบริการวิชาการใหความรูทางดานภาษาพมา เศรษฐกิจ สังคม
และศิล ปวัฒ นธรรมของสาธารณรัฐแห งสหภาพเมีย นมารใ หแ กนักศึ กษา บุค ลากร และประชาชนที่สนใจ
ประกอบดวย
อาจารยพัชรมณฑ
ออนเชด
หัวหนา
อาจารยเอกรัฐ
ปญญาเทพ
ผูชวย
อาจารยวนัสนันท
ศิริรัตนะ
ผูชวย
อาจารยมัลลิกา
ทองเอม
ผูชวย
Miss.Soe Tin
Nyo
ผูชวย
นายวีระ
วนาเจริญเขต
ผูชวย
อาจารยธนวิทย
ฟองสมุทร
ผูชวย
อาจารยน้ําฝน
สะละโกสา
ผูชวย
อาจารยศุภมาส
ผกากาศ
ผูชวย
นางสาวภชิสา
ปทมภูวนนท
ผูชวย
๒.๓ งานวิจัย มีหนาที่ทําวิจัย และสงเสริม สนับสนุนวิจัย ดานภาษาพมา เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จัดทําและสงเสริมการทําวิจัยเกี่ยวกับการเรีย น
การสอนภาษาพมา ประกอบดวย
ดร.อดิเรก
ฟนเขียว
หัวหนา
อาจารยณัฐภาณี
บัวดี
ผูชวย
อาจารยชัยรัตน
ขันแกว
ผูชวย
อาจารยธนวิทย
ฟองสมุทร
ผูชวย
Miss.Soe Tin
Nyo
ผูชวย
อาจารยวันชัย
เพ็งวัน
ผูชวย
นายวีระ
วนาเจริญเขต
ผูชวย
นางสาวภชิสา
ปทมภูวนนท
ผูชวย
๒.๔ งานความสั ม พั น ธระหว างประเทศ มี ห นาที่ ป ระสานงาน สรา งเครือ ขา ยความรวมมื อ
ระหวางประเทศไทย – เมียนมารในดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ประกอบดวย
Miss.Soe Tin
Nyo
หัวหนา
นายวีระ
วนาเจริญเขต
ผูชวย
นางสาวพัชรีญา
ใจโปรง
ผูชวย
/อาจารยสุกัญญา

อาจารยสุกัญญา
อาจารยสุมาลี
อาจารยกฤษฏา
นางสาวภชิสา

ธรรมธีระศิษฏ
แกวสะแสน
สมุทรสาคร
ปทมภูวนนท

ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

๒.๕ งานธุรการและเลขานุการ มีหนาที่จัดทําหนังสือราชการ จัดสงเอกสาร จัดการพัสดุครุภัณฑ
ที่จําเปนสําหรับศูนยเมีย นมาร และจัดบันทึกการประชุม จัดทํารายงานการประชุม และงานธุรการอื่น ๆ ที่
ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
นางสาวพัชรีญา
ใจโปรง
หัวหนา
นางสาวภชิสา
ปทมภูวนนท
ผูชวย
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติงานของศูนยเมีย นมารศึกษาเปนไปดวย
ความเรียบรอย
สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

