คำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร
ที่ ๐๒๘/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจำปี ๒๕๕๘
-----------------------------------ตำมที่ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ได้ดำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 เสร็จสิ้นไป
แล้วนั้น เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร เป็นไปด้วย
ควำมเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ คณะวิ ท ยำกำรจั ด กำรจึ ง มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำร
สโมสรนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 ให้ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
๑.1 นำยอนุชิต
วงค์ษำ
1.๒ นำงสำวภำวิณี
ไทยธำนี
1.๓ นำงสำวทิพยำ
เทพสุวรรณ
1.๔ นำงสำวปรียำภรณ์ สำมำรถกุล
1.5 นำงสำววรรณศิริ
1.6 นำยประกอบ
1.7 นำยสิทธิกร

สุทนต์
ตรรกชนชูชัย
ขุนพิลึก

นำยกสโมสรนักศึกษำ
อุปนำยกฝ่ำยบริหำรและวิชำกำร
อุปนำยกฝ่ำยกิจกรรมและกิจกำรพิเศษ
อุปนำยกฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
และศิษย์เก่ำสัมพันธ์
เหรัญญิก
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจำรณำและวำงแผนกำรดำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
2. รับผิดชอบร่วมกันในกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
3. พิจำรณำ จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ
สโมสรนักศึกษำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษำโดยส่วนรวม
4. ควบคุมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบของ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของ
สโมสรนักศึกษำซึ่งไม่ขัด หรือขัดแย้งต่อระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัยฯ
6. เสนอกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้ำหน้ำทีแ่ ละอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ในสโมสรนักศึกษำ

7. พิจำรณำขอจัดตั้งหน่วยงำนภำยในสโมสรนักศึกษำและชุมนุมฝ่ำยงำนต่ำง ๆ
8. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน.....
นายกสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่
1. เป็นผู้แทนของนักศึกษำของคณะฯ ในคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
2. เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงคณะฯ กับองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
3. เป็นผู้ดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำในคณะตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริหำรคณะ หรือมหำวิทยำลัยฯ
4. หน้ำที่อื่น ๆ ที่องค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย
อุปนายกสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่
1. ทำหน้ำที่แทนนำยกสโมสรนักศึกษำ ในกรณีที่นำยกสโมสรนักศึกษำไม่อยู่ หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
2. เป็นผู้ช่วยนำยกสโมสรนักศึกษำในกิจกรรมที่นำยกสโมสรนักศึกษำ หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย
3. ดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนักศึกษำ
เหรัญญิก มีหน้าที่
1. รับผิดชอบกำรจัดทำงบประมำณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
2. ควบคุมและรับผิดชอบกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรเงิน
และงบประมำณของสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
3. ควบคุมกำรเบิกและใช้จ่ำยเงินของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมงบประมำณ
4. จัดทำรำยงำนกำรเงินของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมงบประมำณ
5. จัดทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย ของสโมสรนักศึกษำ
เลขานุการ มีหน้าที่
1. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
2. ควบคุมและรับผิดชอบงำนสำรบรรณของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ
3. ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่สโมสรนักศึกษำ
4. หน้ำที่อื่น ๆ ตำมคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย
5. จดบันทึกกำรประชุม และจัดทำรำยงำนกำรประชุม
2. คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ

๒.๑ ฝ่ำยธุรกำร มีหน้ำที่รับ - ส่งเอกสำร พิมพ์เอกสำร จัดเก็บเอกสำร บริกำรกำรยืม
และคืนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของสโมสรนักศึกษำ ประสำนงำนทั่วไปกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
และงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
1. นำยประกอบ
ตรรกชนชูชัย หัวหน้ำ
2. นำยสิทธิกร
ขุนพิลึก
กรรมกำร
3. นำงสำววรำพร
ไวเกษตรกรณ์ กรรมกำร

/๒.๒ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์.....
2.๒ ฝ่ ำยประชำสัม พั น ธ์ มี ห น้ ำที่ ในกำรประชำสัม พั น ธ์ โดยเป็ น สื่ อ กลำงในกำร
เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบำย และกำรดำเนินงำนของสโมสรนั กศึกษำตลอดจน
กิจกรรมและระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของคณะ มหำวิทยำลัยให้นักศึกษำและบุคคลภำยนอกทรำบ จัดทำสื่อ
ประชำสั ม พั น ธ์ เอกสำรเผยแพร่ ผลิ ต สื่ อ และโสตทั ศ นู ป กรณ์ จั ด เก็ บ ภำพถ่ ำย รวมทั้ งประชำสั ม พั น ธ์ให้
นักศึกษำทุกชั้นปีทรำบถึงกำหนดกำร เวลำและสถำนที่ในกำรดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม ประกอบไปด้วย
1. นำงสำวพัชรำวดี
ชูมี
หัวหน้ำ
2. นำงสำวธนำภรณ์
เกิดเฉื่อย
กรรมกำร
3. นำงสำวธนำภรณ์
วังคำ
กรรมกำร
4. นำงสำวสุพิชชำ
สุขสมบัติ
กรรมกำร
5. นำงสำววรรณภำ
รู้บุญ
กรรมกำร
6. นำงสำวกัญญำ
ทองเครือ
กรรมกำร
2.2 ฝ่ำยวัดและประเมินผล มีหน้ำที่ติดตำม และจัดทำแบบประเมินผลโครงกำร
สรุปรูปเล่มกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร
1. นำงสำวชนกนันท์
เจริญวงษ์
หัวหน้ำ
2. นำงสำวกัญญำรัตน์
รัตนวรสกุล
กรรมกำร
3. นำยประทิน
ชื่นบำน
กรรมกำร
4. นำงสำวธนัญญำ
จันทศรี
กรรมกำร
2.3 ฝ่ ำ ยแผนและงบประมำณ มี ห น้ ำ ที่ เกี่ ย วกั บ กำรเงิ น ของสโมสรนั ก ศึ ก ษำ
ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเงินของมหำวิทยำลัย ให้คำปรึกษำ
ด้ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัยต่อคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ ประกอบด้วย
1. นำงสำววรรณศิริ
สุทนต์
หัวหน้ำ
2. นำงสำวนิสำ
อยู่พ่วง
กรรมกำร

3. นำงสำวพรพิมล
น้อยจันทร์
กรรมกำร
4. นำงสำวจันทรำ
มำน้อย
กรรมกำร
2.4 ฝ่ ำยสวัส ดิกำรและอำคำรสถำนที่ มีห น้ ำที่ จัด เตรียมอำหำรว่ำง และอำหำร
กลำงวัน อำหำรเย็น น้ำ น้ำแข็ง สำหรับใช้ในกำรประชุมและจัดโครงกำร/กิจกรรม รวมทั้งจัดสถำนที่ให้พร้อม
สำหรับกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย
1. นำยปรัชญำ
อินทโชติ
หัวหน้ำ
2. นำงสำวปำริสำ
ภู่เกตุ
กรรมกำร
3. นำงสำวธนำพร
ชำตรักษ
กรรมกำร
4. นำยณัฐพล
คงสมุด
กรรมกำร
5. นำงสำวศรีสวรรค์
สุทธวิรีสรรค์ กรรมกำร
/6. นำงสำวมณี.....
6. นำงสำวมณี
แสงส่งเจริญ กรรมกำร
7. นำงสำวจิรำวรรณ
ยำแก้ว
กรรมกำร
8. นำยศรัณย์
ปำนเผื่อน
กรรมกำร
2.5 ฝ่ำยสันทนำกำร มีหน้ำที่จัดกิจกรรมนันทนำกำรในโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ
๑. นำยสุธน
รอดเขียว
หัวหน้ำ
2. นำยระชำนนท์
วงศ์แก้ว
กรรมกำร
3. นำยกีรติภัทร
มีฐำนะ
กรรมกำร
4. นำงสำวสุพัตรำ
ชุมผ่อง
กรรมกำร
5. นำงสำวเพ็ญนภำ
บุญเกตุ
กรรมกำร
2.6 ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ มีหน้ำที่ กำรจัดกิจกรรม กำรตรวจเช็คชื่อนักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม ควบคุม และประสำนงำนกำรดำเนินงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของคณะ
และมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย
๑. นำงสำวกิติยำ
จำปำ
หัวหน้ำ
2. นำงสำขนิษฐำ
พิลึก
กรรมกำร
3. นำงสำวนพวรรณๆ
ไตรรัตน์วุฒิปัญญำ กรรมกำร
4. นำงสำวเบ็ญจวรรณ
ธัญญผล
กรรมกำร
5. นำงสำวเจนจิรำ
รักษำริกิจ
กรรมกำร

6. นำงสำววันทนำ
อุตโม
กรรมกำร
2.7 ฝ่ำยกิจกรรมพิ เศษ มีห น้ำที่ จัดส่งนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมพิ เศษ
กิจกรรมเฉพำะกิจ ร่วมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งตรวจเช็คชื่อนักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. นำงสำวฟ้ำ
คนโทพรมรำช หัวหน้ำ
2. นำงสำวทองกวำว
พรมวำด
กรรมกำร
๓. นำงสำวกรรณิกำร์
โล่ห์ทอง
กรรมกำร
๔. นำงสำวจุฑำมำศ
ขอนทอง
กรรมกำร
5. นำงสำวอลิสำ
อักษรประดิษฐ์ กรรมกำร
6. นำงสำวพรรณงำม
รอดเสียงล้ำ กรรมกำร
7. นำงสำวสุนิษำ
คำเจริญ
กรรมกำร
8. นำงสำวกชกร
สิงห์พันธ์
กรรมกำร
9. นำงสำวเสำวลักษณ์
ธรรมรัตน์
กรรมกำร

/2.8 ฝ่ำยกิจศิลปะและวัฒนธรรม......
2.8 ฝ่ ำ ยศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ห น้ ำ ที่ ในกำรวำงแผน ด ำเนิ น กำรจั ด กิ จ กรรม
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ และจัดนักนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน
1. นำงสำวสุภำภรณ์
สียะ
หัวหน้ำ
2. นำงสำวศิริลักษณ์
ทุ่งคำ
กรรมกำร
3. นำงสำวพรพิสุทธิ์
แสงแก้ว
กรรมกำร
4. นำงสำวเพ็ญประกำย
ตำดำ
กรรมกำร
5. นำงสำวก้องนภำ
แซ่กี้
กรรมกำร
2.9 ฝ่ำยศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำศิษย์เก่ำ ติดต่อประสำนงำน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ และบริกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรควำม
เคลื่อนไหวที่ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันที่จำเป็นแก่ศิษย์เก่ำ
ประกอบด้วย
๑. นำงสำวนุชฎำพร
ขุนณรงค์
หัวหน้ำ
2. นำงสำววันทิวำ
โกสุมำ
กรรมกำร
3. นำงสำวจันจิรำ
สุขบุตร
กรรมกำร
4. นำงสำวกรกำญจน์
มีทอง
กรรมกำร

5. นำงสำวศศพพินทุ์
6. นำงสำวสมฤทัย

เจตจิตร์
ฆำรประเดิม

กรรมกำร
กรรมกำร

ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรมควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ)
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

