
 

 

 

ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ที่ ๐๒๘/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

------------------------------------ 

  ตำมที่ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เสร็จสิ้นไป
แล้วนั้น เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ คณะวิทยำกำรจัดกำรจึงมีค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำร            
สโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ให้ด ำรงต ำแหน่ง และปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ  ดังต่อไปนี ้
  

  1. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  

๑.1 นำยอนุชิต  วงค์ษำ  นำยกสโมสรนักศึกษำ 

       1.๒ นำงสำวภำวิณี ไทยธำน ี อุปนำยกฝ่ำยบริหำรและวิชำกำร 

        1.๓ นำงสำวทิพยำ เทพสุวรรณ อุปนำยกฝ่ำยกิจกรรมและกิจกำรพิเศษ 

        1.๔ นำงสำวปรียำภรณ์ สำมำรถกุล อุปนำยกฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 

และศิษย์เก่ำสัมพันธ ์

        1.5 นำงสำววรรณศิริ สุทนต ์  เหรัญญิก 

1.6 นำยประกอบ ตรรกชนชูชัย เลขำนุกำร 

        1.7 นำยสิทธิกร  ขุนพิลึก  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   1. พิจำรณำและวำงแผนกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์

   2. รับผิดชอบร่วมกันในกำรบริหำรสโมสรนกัศึกษำ 

   3. พิจำรณำ จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ 

สโมสรนักศึกษำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษำโดยส่วนรวม 

   4. ควบคุมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบของ   
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเกีย่วกับกำรด ำเนินงำนของ 

สโมสรนักศึกษำซึ่งไม่ขัด หรือขัดแย้งต่อระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัยฯ 

   6. เสนอกำรแตง่ตั้งหรือถอดถอนเจ้ำหน้ำทีแ่ละอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ในสโมสรนกัศึกษำ 



 

 

   7. พิจำรณำขอจัดต้ังหน่วยงำนภำยในสโมสรนักศึกษำและชุมนุมฝ่ำยงำนต่ำง ๆ  
8. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

/๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน..... 

  นายกสโมสรนกัศึกษา มีหน้าที่ 
   1. เป็นผู้แทนของนักศึกษำของคณะฯ ในคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ 

   2. เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงคณะฯ กับองค์กำรบริหำรนักศึกษำ 

   3. เป็นผู้ด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำในคณะตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริหำรคณะ หรือมหำวิทยำลัยฯ 

   4. หน้ำที่อื่น ๆ ที่องค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย 

  อุปนายกสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่  
   1. ท ำหน้ำที่แทนนำยกสโมสรนักศึกษำ ในกรณีที่นำยกสโมสรนักศึกษำไม่อยู่ หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได ้

   2. เป็นผู้ช่วยนำยกสโมสรนักศึกษำในกิจกรรมที่นำยกสโมสรนักศึกษำ หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

   3. ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนักศึกษำ 
  เหรัญญิก มีหน้าที ่
   1. รับผิดชอบกำรจัดท ำงบประมำณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรสโมสรนกัศึกษำ 

   2. ควบคุมและรับผิดชอบกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรเงิน
และงบประมำณของสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

   3. ควบคุมกำรเบิกและใช้จ่ำยเงินของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมงบประมำณ 

   4. จัดท ำรำยงำนกำรเงินของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมงบประมำณ 

   5. จัดท ำบัญชรีำยรับ – รำยจ่ำย ของสโมสรนักศึกษำ 

  เลขานุการ มีหน้าที่ 
   1. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ 

   2. ควบคุมและรับผิดชอบงำนสำรบรรณของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ 

   3. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่สโมสรนักศึกษำ 

   4. หน้ำที่อื่น ๆ ตำมคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

   5. จดบันทึกกำรประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

  
  2. คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ 



 

 

   ๒.๑ ฝ่ำยธุรกำร มีหน้ำที่รับ - ส่งเอกสำร พิมพ์เอกสำร จัดเก็บเอกสำร บริกำรกำรยืม 
และคืนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของสโมสรนักศึกษำ ประสำนงำนทั่วไปกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
และงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

    1. นำยประกอบ   ตรรกชนชูชัย หัวหน้ำ 

    2. นำยสิทธิกร   ขุนพิลึก  กรรมกำร 

    3. นำงสำววรำพร  ไวเกษตรกรณ ์ กรรมกำร  

 

 

/๒.๒ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์..... 

        2.๒ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ ในกำรประชำสัมพันธ์ โดยเป็นสื่อกลำงในกำร
เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบำย และกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำตลอดจน
กิจกรรมและระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของคณะ มหำวิทยำลัยให้นักศึกษำและบุคคลภำยนอกทรำบ จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ เอกสำรเผยแพร่ ผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ จัดเก็บภำพถ่ำย รวมทั้งประชำสัมพันธ์ให้
นักศึกษำทุกชั้นปีทรำบถึงก ำหนดกำร เวลำและสถำนที่ในกำรด ำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม ประกอบไปด้วย 

1. นำงสำวพัชรำวดี  ชูมี  หัวหน้ำ 

    2. นำงสำวธนำภรณ์  เกิดเฉื่อย กรรมกำร 

    3. นำงสำวธนำภรณ์  วังค ำ  กรรมกำร 

    4. นำงสำวสุพิชชำ  สุขสมบัต ิ กรรมกำร 

    5. นำงสำววรรณภำ  รู้บุญ  กรรมกำร 

    6. นำงสำวกัญญำ  ทองเครือ กรรมกำร 

   2.2 ฝ่ำยวัดและประเมินผล มีหน้ำที่ติดตำม และจัดท ำแบบประเมินผลโครงกำร 
สรุปรูปเล่มกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
         1. นำงสำวชนกนันท์  เจริญวงษ ์ หัวหน้ำ 

    2. นำงสำวกัญญำรัตน ์  รัตนวรสกุล กรรมกำร 

    3. นำยประทิน   ชื่นบำน  กรรมกำร 

    4. นำงสำวธนัญญำ  จันทศรี  กรรมกำร 

   2.3 ฝ่ำยแผนและงบประมำณ มีหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรเงินของสโมสรนักศึกษำ
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเงินของมหำวิทยำลัย ให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัยต่อคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ ประกอบด้วย 
    1. นำงสำววรรณศิร ิ  สุทนต์  หัวหน้ำ        

    2. นำงสำวนิสำ   อยู่พ่วง  กรรมกำร 



 

 

    3. นำงสำวพรพิมล  น้อยจันทร ์ กรรมกำร 

    4. นำงสำวจันทรำ  มำน้อย  กรรมกำร 

   2.4 ฝ่ำยสวัสดิกำรและอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำร
กลำงวัน อำหำรเย็น น้ ำ น้ ำแข็ง ส ำหรับใช้ในกำรประชุมและจัดโครงกำร/กิจกรรม รวมทั้งจัดสถำนที่ให้พร้อม
ส ำหรับกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. นำยปรัชญำ   อินทโชต ิ หัวหน้ำ 

2. นำงสำวปำริสำ  ภู่เกตุ  กรรมกำร 

3. นำงสำวธนำพร   ชำตรักษ  กรรมกำร 

4. นำยณัฐพล   คงสมุด  กรรมกำร 

5. นำงสำวศรีสวรรค ์  สุทธวิรีสรรค์ กรรมกำร 

 

/6. นำงสำวมณี..... 

6. นำงสำวมณ ี   แสงส่งเจริญ กรรมกำร 

7. นำงสำวจิรำวรรณ  ยำแก้ว  กรรมกำร 

8. นำยศรัณย ์   ปำนเผื่อน กรรมกำร 

   2.5 ฝ่ำยสันทนำกำร มีหน้ำที่จัดกิจกรรมนันทนำกำรในโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 

         ๑. นำยสุธน   รอดเขียว หัวหน้ำ 

    2. นำยระชำนนท ์ วงศ์แก้ว  กรรมกำร 

    3. นำยกีรติภัทร   มีฐำนะ  กรรมกำร 

    4. นำงสำวสุพัตรำ  ชุมผ่อง  กรรมกำร 

    5. นำงสำวเพ็ญนภำ  บุญเกต ุ  กรรมกำร 

   2.6 ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ มีหน้ำที่กำรจัดกิจกรรม กำรตรวจเช็คชื่อนักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม ควบคุม และประสำนงำนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของคณะ 
และมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 

    ๑. นำงสำวกิติยำ   จ ำปำ  หัวหน้ำ 

    2. นำงสำขนิษฐำ   พิลึก  กรรมกำร 

    3. นำงสำวนพวรรณๆ  ไตรรัตน์วุฒิปัญญำ กรรมกำร 

    4. นำงสำวเบ็ญจวรรณ  ธัญญผล  กรรมกำร 

    5. นำงสำวเจนจิรำ  รักษำริกิจ กรรมกำร 



 

 

    6. นำงสำววันทนำ  อุตโม  กรรมกำร 

   2.7 ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ มีหน้ำที่จัดส่งนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมพิเศษ 
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  รอดเสียงล้ ำ กรรมกำร 

    7. นำงสำวสุนิษำ   ค ำเจริญ  กรรมกำร 

    8. นำงสำวกชกร   สิงห์พันธ์ กรรมกำร 

    9. นำงสำวเสำวลักษณ ์  ธรรมรัตน ์ กรรมกำร 

 

 

/2.8 ฝ่ำยกิจศลิปะและวัฒนธรรม...... 

   2.8 ฝ่ำยศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ในกำรวำงแผน ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม     
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ และจัดนักนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 

    1. นำงสำวสุภำภรณ ์  สียะ  หัวหน้ำ 

    2. นำงสำวศิริลักษณ ์  ทุ่งค ำ  กรรมกำร 

    3. นำงสำวพรพิสุทธิ ์  แสงแก้ว  กรรมกำร 

    4. นำงสำวเพ็ญประกำย  ตำดำ  กรรมกำร 

    5. นำงสำวก้องนภำ  แซ่กี้  กรรมกำร 

2.9 ฝ่ำยศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำศิษย์เก่ำ ติดต่อประสำนงำน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ และบริกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรควำม
เคลื่อนไหวที่ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันที่จ ำเป็นแก่ศิษย์เก่ำ ประกอบด้วย 

    ๑. นำงสำวนุชฎำพร  ขุนณรงค ์ หัวหน้ำ 

    2. นำงสำววันทิวำ  โกสุมำ  กรรมกำร 

    3. นำงสำวจันจิรำ  สุขบุตร  กรรมกำร 

    4. นำงสำวกรกำญจน์  มีทอง  กรรมกำร 



 

 

    5. นำงสำวศศพพินทุ ์  เจตจิตร์  กรรมกำร 

    6. นำงสำวสมฤทัย  ฆำรประเดิม กรรมกำร 

   
     

ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรมควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งนี ้

สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 

(รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปำจรีย์  ผลประเสรฐิ) 

คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
 
 
 


