คำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร
ที่ ๐22/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕60
-----------------------------------ตำมที่ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ได้ดำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เสร็จสิ้น
ไปแล้วนั้น 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 2560 ให้ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
๑.1 นำงสำวณดำ
สุรเดช
1.2 นำงสำวเจนจิรำ เตจ๊ะ
1.3 นำยวุฒิชัย
ยุวำนิต
1.4 นำยรัฏฐพิชญ์
สังคง
1.5 นำงสำวสกำวเดือน
1.6 นำงสำวสุกัญญำ
1.7 นำยบัญชำ
1.8 นำยอิทธิพร

เปลี่ยนแซ
ฉิมพำลี
น้ำทิพย์
พลขันธ์

นำยกสโมสรนักศึกษำ
อุปนำยกฝ่ำยบริหำรและวิชำกำร
อุปนำยกฝ่ำยกิจกรรมและกิจกำรพิเศษ
อุปนำยกฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
และศิษย์เก่ำสัมพันธ์
เหรัญญิกสโมสรนักศึกษำ
ผู้ช่วยเหรัญญิกสโมสรนักศึกษำ
เลขำนุกำรสโมสรนักศึกษำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรสโมสรนักศึกษำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจำรณำและวำงแผนกำรดำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
2. รับผิดชอบร่วมกันในกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
3. พิจำรณำ จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ
สโมสรนักศึกษำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษำโดยส่วนรวม
4. ควบคุมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบของ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของ
สโมสรนักศึกษำซึ่งไม่ขัด หรือขัดแย้งต่อระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัยฯ
6. เสนอกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้ำหน้ำที่และอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ในสโมสรนักศึกษำ
7. พิจำรณำขอจัดตั้งหน่วยงำนภำยในสโมสรนักศึกษำและชุมนุมฝ่ำยงำนต่ำง ๆ
8. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/ นายกสโมสรนักศึกษา.....

นายกสโมสรนักศึกษา มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. บริหำรงำนสโมสรนักศึกษำฯ ให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. เป็นผู้แทนสโมสรนักศึกษำในกำรดำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำฯ
3. จัดทำระเบียบวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำฯ
4. เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำฯ แต่งตั้งผู้ทำงำน
เฉพำะกิจทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำตำมควำมจำเป็น โดยควำมเห็นชอบในที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำฯ
5. ควบคุมและดูแลกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำฯ
6. พิจำรณำรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนโครงกำรและนำเสนอต่อรองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม
7. เข้ำร่วมประชุมกับองค์กรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
8. ดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ
9. หน้ำที่อื่น ๆ ที่รับมอบหมำย
อุปนายกสโมสรนักศึกษา มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. เป็นผู้ช่วยนำยกสโมสรนักศึกษำในกิจกรรมต่ำงๆ ที่นำยกสโมสรนักศึกษำมอบหมำย
2. ทำหน้ำที่แทนนำยกสโมสรนักศึกษำ ในกรณีที่นำยกสโมสรนักศึกษำไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้
3. ดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ
4. หน้ำที่อื่น ๆ ที่รับมอบหมำย
เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงินของสโมสรนักศึกษำ
2. รับและเบิกจ่ำยเงินของกำรดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ของสโมสรนักศึกษำฯ ให้
เป็นไปตำมงบประมำณ
3. จัดทำ ติดตำม รวบรวมและเก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงินของสโมสรนักศึกษำฯ
4. จั ดทำรำยงำนสรุปกำรใช้จ่ำยเงินของแต่ล ะโครงกำร หลั งเสร็จสิ้นกำรดำเนิน
โครงกำร ภำยใน 7 วัน และ เสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ ฯ และส่งข้อมูลรำยงำนสรุปกำรใช้จ่ำยนี้
ให้กับเลขำนุกำรสโมสรนักศึกษำ เพื่อจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรนั้นๆ ต่อไป
5. ควบคุมและรับผิดชอบกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรเงิน
และงบประมำณของสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
6. หน้ำที่อื่น ๆ ที่รับมอบหมำย

/ เลขานุการสโมสรนักศึกษา.....

เลขานุการสโมสรนักศึกษา มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ จดบันทึก
กำรประชุม และเสนอรำยงำนกำรประชุมให้คณำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำฯ ทรำบ หลังจำกเสร็จสิ้น
กำรประชุม ภำยใน 7 วัน
2. รวบรวมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนโครงกำร เสนอต่อนำยกสโมสรนักศึกษำฯ
ภำยใน 14 วันหลังเสร็จสิ้น กำรดำเนินโครงกำร
3. แจ้งกำหนดกำรประชุมให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำฯ และ
คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำฯ
4. หน้ำที่อื่น ๆ ตำมคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย
2. คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ
๒.๑ ฝ่ำยธุรกำร และฝ่ำยวัดและประเมินผล มีหน้ำที่ รับ – ส่ง และโต้ตอบหนังสื อ
เก็บรักษำเอกสำร สิ่งพิมพ์ และทำสำเนำเก็บไว้ที่สโมสรนักศึกษำฯ 1 ชุด บริกำรกำรยืม และคืนอุปกรณ์ต่ำง ๆ
ของสโมสรนักศึกษำ ประสำนงำนทั่วไปกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย
1. นำงสำววิลัยวรรณ
จันทร์ทำ
หัวหน้ำ
2. นำงสำวนฤมล
พิลำพันธ์
กรรมกำร
2.๒ ฝ่ ายประชาสั มพั นธ์ มี ห น้ าที่ ในการประชาสั มพั นธ์ โดยเป็ นสื่ อกลางในการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และการดาเนินงานของสโมสรนั กศึกษาตลอดจน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกคณะ ฯ ระเบียบ ข้อบั งคับ ต่าง ๆ ของคณะ และมหาวิท ยาลั ยให้
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทราบ รวมทั้งจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ เอกสำรเผยแพร่เกียรติ
คุณ ผลงำนของสโมสรนั กศึกษำ ผลิ ตสื่ อและโสตทัศนู ปกรณ์ จัดเก็บภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ประกอบไปด้วย
1. นำยเทพทัต
ทองคุ้ม
หัวหน้ำ
2. นำงสำวสรำรัตน์
คำวงษำ
กรรมกำร
3. นำยธรรมรงค์
ตั่นแก้ว
กรรมกำร
4. นำยพีรยุทธ
กลิ่นเกตุ
กรรมกำร
5. นำยวรกำนต์
ปรำงค์ทอง
กรรมกำร
6. นำยจิรวิชญ์
รอดงำม
กรรมกำร

/2.3. ฝ่ำยปฏิคมและอำคำรสถำนที่.....

2.๓ ฝ่ ำ ยปฏิ ค มและอำคำรสถำนที่ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในด้ ำ นกำรรั บ รอง
ประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรกับฝ่ำยต่ำง ๆ อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ที่มำเข้ำร่วมงำน จัดเตรียมอาหารว่าง และ
อาหารกลางวัน อาหารเย็น น้า น้าแข็ง สาหรับใช้ในการประชุมและจัดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งจัดสถานที่ให้
พร้อมสาหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. นำยธีรัตม์
จันทร์เจริญ
หัวหน้ำ
2. นำยวรำกร
พรมทำ
กรรมกำร
3. นำงสำวอัจฉรำ
ทองคำ
กรรมกำร
4. นำงสำวสุกัญญำ
ดอกจือ
กรรมกำร
5. นำงสำวสุชำดำ
โขมปัญญำ
กรรมกำร
6. นำงสำวศิริสำ
ประทุมมำต
กรรมกำร
7. นำงสำวสุกัญญำ
ลุทภำพ
กรรมกำร
8. นำงสำวรัตนำ
เลื่อมนำค
กรรมกำร
๙. นำงสำวนภัสวรรณ์
มั่นเขตวิทย์
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวพัชรพร
นำคสมบูรณ์ กรรมกำร
11. นำงสำวปิยพร
อำสำสู้
กรรมกำร
12. นำงสำวธนกร
วันดี
กรรมกำร
13. นำงสำววำสนำ
ตำลเสี้ยน
กรรมกำร
14. นำงสำวบุษบำ
แสนสำรำญ
กรรมกำร
15. นำงสำวพัสดี
โคธนำนิล
กรรมกำร
16. นำงสำวอภิชญำ
แสนศรี
กรรมกำร
17. นำงสำวอธิชำ
ฟักทองอยู่
กรรมกำร
18. นำงสำวพิมวิไล
ธรรมขันทูน
กรรมกำร
19. นำงสำวนำรินทร์
วันยะ
กรรมกำร
20. นำงสำวจิรัฐติกำล
เสือเถื่อน
กรรมกำร
21. นำงสำวนิภำพร
กล้ำแข็ง
กรรมกำร
22. นำงสำวชิษณุชำ
เจนเกตุกำร
กรรมกำร
23. นำงสำวสุรีรัตน์
แสนงำม
กรรมกำร
24. นำงสำวศิริพร
เพ็ญภำค
กรรมกำร
25. นำงสำวอรอุมำ
คชวงษ์
กรรมกำร
26. นำงสำวนิลำวรรณ
ชื่นในจิต
กรรมกำร
27. นำยวีระพันธุ์
เที่ยงรัตน์
กรรมกำร
28. นำงสำวธนภรณ์
บุญรอด
กรรมกำร
/2.4. ฝ่ำยสันทนำกำร.....

2.๔ ฝ่ ำยสั น ทนำกำร มี ห น้ ำที่ ประสำนงำน และ/หรื อ จั ดกิ จกรรมสั นทนำกำรใน
โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
คณะและมหำวิทยำลัย ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ
๑. นำยบัญชำ
น้ำทิพย์
หัวหน้ำ
2. นำยอิทธิพร
พลขันธ์
กรรมกำร
3. นำงสำวปำจรีย์
รอดชื่น
กรรมกำร
4. นำงสำวลูกเกต
ยอดฉัตร์
กรรมกำร
5. นำงสำวอภิชญำ
น้อยเจริญ
กรรมกำร
๖. นำงสำวเขมรัตน์
บดีรัฐ
กรรมกำร
๗. นำงสำววิภำดำ
เสนอิ่ม
กรรมกำร
๘. นำงสำวน้ำเพชร
ทองแสง
กรรมกำร
๙. นำงสำวศิริรัตน์
ทำสอน
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวนันทิยำ
ชำลีเปี่ยม
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวนิภำภรณ์
แก้วกอเกตุ
กรรมกำร
2.5 ฝ่ ำยกิจกรรมพิ เศษ มีห น้ำที่ จัดส่ งนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมเฉพำะกิจ ร่วมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งตรวจเช็คชื่อนักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. นำยธีรวัฒน์
เชียงแขก
หัวหน้ำ
2. นำงสำวอคิรำภ์
ภู่ชินำพันธุ์
กรรมกำร
๓. นำงสำวอริสำ
กำดสำริกำร กรรมกำร
๔. นำงสำวกิตติมำ
ซำดุลย์
กรรมกำร
5. นำงสำวนัณทมล
กล้ำกำรขำย กรรมกำร
6. นำงสำววิลำวัณย์
กะเสตวิทย์
กรรมกำร
7. นำยจิรันธนิน
ถมอินทร์
กรรมกำร
2.6 ฝ่ำยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ในกำรวำงแผน
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ และจัดนักนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำศิษย์เก่ำ
ติดต่อประสำนงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ และบริกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันที่จำเป็นแก่ศิษย์เก่ำ ประกอบด้วย
1. นำยรัฏฐพิชญ์
สังคง
หัวหน้ำ
2. นำงสำวภุมรินทร์
เอื้อดี
กรรมกำร
3. นำงสำวนัฐมล
ชัยฤทธิ์
กรรมกำร

/4. นำงสำวศรัญณัฐ.....

4. นำงสำวศรัญณัฐ
วังนำค
กรรมกำร
5. นำงสำวเจนจิรำ
กันตังกุล
กรรมกำร
๖. นำงสำวณรสสุคนธ์
ประชุมรักษ์ กรรมกำร
2.7 ฝ่ำยวัดและประเมินผล มีหน้ำที่ จัดทาแบบประเมินผลโครงกำร สรุปผลรูปเล่ม
กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร และงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย
1. นำงสำวมธุรส
บุญเนียม
หัวหน้ำ
2. นำงสำวสุรีรัตน์
โพธิ์เงิน
กรรมกำร
ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรมควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕60

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ)
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

