
 

ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ที ่๐๔๓ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรค่ำยสร้ำงสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ๒๕๕๘ 
Environment @ Camp คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

------------------------------------ 
 ด้วย ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม และชุมนุมค่ำยอำสำและพัฒนำ            

คณะวิทยำกำรจัดกำร ก ำหนดจัดโครงกำรค่ำยสร้ำงสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ๒๕๕๘ Environment @ Camp 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ขึ้นในระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๓  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติ
คลองลำนที่ คล.3 (เพชรจะขอ) ต ำบลโป่งน้ ำร้อน อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร  นั้น เพ่ือให้           
กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย และติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
      ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร หัวหน้ำ 
      ๒. อำจำรย์ศุภโชคชัย   นันทศร ี  ผู้ช่วย  
      ๓. อำจำรย์ยุชิตำ    กันหำมิ่ง  ผู้ช่วย 
      ๔. อำจำรย์วิษณุเดช   นันไชยแก้ว ผู้ช่วย  
   ๕. อำจำรย์คุณัญญำ   เบญจวรรณ ผู้ช่วย 
   ๖. นำงสำวนัฐรินทร์   พิชิตปัญญำ ผู้ช่วย 
  ๒. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยประสำนงำน มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำทรำบถึงก ำหนดกำร 
เวลำและสถำนที่ในกำรด ำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จัดเก็บและบันทึกภำพกำรจัดกิจกรรม รวมทั้ง         
กำรประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
      ๑. นำงสำวธนำภรณ์   เกิดเฉ่ือย หัวหน้ำ 
      ๒. นำงสำวสุพัตรำ   ชุ่มผ่อง  ผู้ช่วย 

๓. นำงสำวสุพิชชำ   สุขสมบัติ ผู้ช่วย 
      ๔. นำงสำวชุติมำ    วินัยธรรม ผู้ช่วย 
   ๕. นำงสำวธนำภรณ์   วังค ำ  ผู้ช่วย 
     
       
 
 

/...๓. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยสวัสดิกำร 



         ๓. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้ำที่จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรเช้ำ กลำงวัน เย็น และ
น้ ำดื่ม ส ำหรับใช้ในกำรออกค่ำยอำสำ ประกอบด้วย 
      ๑. นำงสำวปรียำภรณ์  สำมำรถกุล  หัวหน้ำ 
      ๒. นำงสำวจันจิรำ  สุขบุตร   ผู้ช่วย 
      ๓. นำงสำววันทิวำ  โกสุมำ   ผู้ช่วย  
      ๔. นำงสำวศศพินทุ์  เจตจิตร์   ผู้ช่วย  
   ๕. นำงสำวศศลักษณ์  เจตจิตร์   ผู้ช่วย 
   ๖. นำงสำวจันทรำ  มำน้อย   ผู้ช่วย 
   ๗. นำงสำวสมฤทัย  ฆำรประเดิม  ผู้ช่วย 
   ๘. นำงสำวอำรีรัตน์  แป้นจันทร์  ผู้ช่วย 
  ๔. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยจัดเตรียมอุปกรณ์กำรสร้ำงฝ่ำยชะลอน้ ำ มีหน้ำที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ในกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ รวมทั้งกำรท ำควำมสะอำดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 

 ๑. นำยสุธน   รอดเขียว  หัวหน้ำ 
 ๒. นำงสำวภำวิณี  ไทยธำนี   ผู้ช่วย 
 ๓. นำงสำวขนิษฐำ  พิลึก   ผู้ช่วย 
 ๔. นำงสำวเจนจิรำ  รักษำริกิจ  ผู้ช่วย 
 ๕. นำงสำววันทนำ  อุตโม   ผู้ช่วย 
 ๖. นำงสำวนพวรรณ  ไตรรัตน์วุฒิปัญญำ ผู้ช่วย 

  ๕. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยงบประมำณ มีหน้ำที่จัดเตรียมหลักฐำนเอกสำรทำงกำรเงินในกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ประกอบด้วย 
      ๑. นำงสำวนิสำ   อยู่พ่วง   หัวหน้ำ 
      ๒. นำงสำวนุชฏำพร  ขุนณรงค์  ผู้ช่วย 
  ๖. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยปฐมพยำบำล มีหน้ำที่จัดเตรียมยำและอุปกรณ์ในกำรปฐมพยำบำล และ
ปฐมพยำบำลนักศึกษำออกค่ำยที่เจ็บป่วย หรือมีบำดแผล ประกอบด้วย 

    ๑. นำงสำวกัญญำ  ทองเครือ  หัวหน้ำ 
 ๒. นำงสำวพัชรำวดี  ชูม ี   ผู้ช่วย    

  ๗. ผู้รับผิดชอบจัดท ำเกียรติบัตร และป้ำยชื่อ มีหน้ำที่ออกแบบเกียรติบัตร ป้ำยชื่อ พร้อมทั้ง
จัดท ำเกียรติบัตร และป้ำยชื่อ ส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน ประกอบด้วย 
   ๑. นำงสำวภำวิณี  ไทยธำนี   หัวหน้ำ 
   ๒. นำงสำวขนิษฐำ  พิลึก   ผู้ช่วย 
   ๓. นำงสำวเจนจิรำ  รักษำริกิจ  ผู้ช่วย 
   ๔. นำงสำววันทนำ  อุตโม   ผู้ช่วย  

๕. นำงสำวนพวรรณ  ไตรรัตน์วุฒิปัญญำ ผู้ช่วย  
 

/...๘. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเช็คชื่อ 



  ๘. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเช็คชื่อ กำรติดตำมและจัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำร รวมทั้งกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
   ๑. นำงสำวปรียำภรณ์  สำมำรถกุล  หัวหน้ำ 
      ๒. นำงสำวจันจิรำ  สุขบุตร   ผู้ช่วย 
      ๓. นำงสำววันทิวำ  โกสุมำ   ผู้ช่วย  
      ๔. นำงสำวศศพินทุ์  เจตจิตร์   ผู้ช่วย  
   ๕. นำงสำวศศลักษณ์  เจตจิตร์   ผู้ช่วย 
   ๖. นำงสำวจันทรำ  มำน้อย   ผู้ช่วย 
   ๗. นำงสำวสมฤทัย  ฆำรประเดิม  ผู้ช่วย 
   ๘. นำงสำวอำรีรัตน์  แป้นจันทร์  ผู้ช่วย 
 

ทั้งนี้  มอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรมควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ) 

คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 


