
 

ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ที่ 060/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 

------------------------------------ 
  ตำมที่ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เสร็จสิ้น
ไปแล้วนั้น เพ่ือให้ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ คณะวิทยำกำรจัดกำรจึงมีค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำร            
สโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ให้ด ำรงต ำแหน่ง และปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  

  1. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  
๑.1 นำงสำวสกำวเดือน  อ่ิมชำ  นำยกสโมสรนักศึกษำ 

       1.2 นำยภำนุมำส เทพสุวรรณ์ อุปนำยกฝ่ำยบริหำรและวิชำกำร 
        1.3 นำยพงศ์ศิริ  ข ำมีชะนะ อุปนำยกฝ่ำยกิจกรรมและกิจกำรพิเศษ 
        1.4 นำยพชรพงษ์ คงศัตรำ  อุปนำยกฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 

และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
        1.5 นำงสำวชนกนันท์ มั่นวงษ์  เหรัญญิกสโมสรนักศึกษำ 
   1.6 นำงสำวนัดดำ อุดมนิทัต เลขำนุกำรสโมสรนักศึกษำ 
        1.7 นำงสำวอนงค์นุช อุดแตน  ผู้ช่วยเลขำนุกำรสโมสรนักศึกษำ 
 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1. พิจำรณำและวำงแผนกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
   2. รับผิดชอบร่วมกันในกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ 

   3. พิจำรณำ จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ 

สโมสรนักศึกษำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษำโดยส่วนรวม 

   4. ควบคุมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบของ   
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ 

สโมสรนักศึกษำซึ่งไม่ขัด หรือขัดแย้งต่อระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัยฯ 

   6. เสนอกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้ำหน้ำที่และอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ในสโมสรนักศึกษำ 

     7. พิจำรณำขอจัดตั้งหน่วยงำนภำยในสโมสรนักศึกษำและชุมนุมฝ่ำยงำนต่ำง ๆ  
8. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

/ นำยกสโมสรนักศึกษำ..... 

 



  นายกสโมสรนักศึกษา มีอ านาจและหน้าที ่ดังนี้ 
1. บริหำรงำนสโมสรนักศึกษำฯ ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  
2. เป็นผู้แทนสโมสรนักศึกษำในกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำฯ  
3. จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำฯ  
4. เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำฯ แต่งตั้งผู้ท ำงำน

เฉพำะกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำตำมควำมจ ำเป็น โดยควำมเห็นชอบในที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำฯ  

5. ควบคุมและดูแลกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำฯ  
6. พิจำรณำรำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำรและน ำเสนอต่อรองคณบดีฝ่ำย

กิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม 
7. เข้ำร่วมประชุมกับองค์กรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
8. ด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ 

   9. หน้ำที่อื่น ๆ ที่รับมอบหมำย 
 

  อุปนายกสโมสรนักศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. เป็นผู้ช่วยนำยกสโมสรนักศึกษำในกิจกรรมต่ำงๆ ที่นำยกสโมสรนักศึกษำมอบหมำย  
2. ท ำหน้ำที่แทนนำยกสโมสรนักศึกษำ ในกรณีท่ีนำยกสโมสรนักศึกษำไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้  
3. ด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ 

   4. หน้ำที่อื่น ๆ ที่รับมอบหมำย 
 

  เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงินของสโมสรนักศึกษำ  
2. รับและเบิกจ่ำยเงินของกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ของสโมสรนักศึกษำฯ ให้

เป็นไปตำมงบประมำณ 
3. จัดท ำ ติดตำม รวบรวมและเก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงินของสโมสรนักศึกษำฯ   
4. จัดท ำรำยงำนสรุปกำรใช้จ่ำยเงินของแต่ละโครงกำร หลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนิน

โครงกำร ภำยใน 7 วัน และ เสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ ฯ และส่งข้อมูลรำยงำนสรุปกำรใช้จ่ำยนี้ 
ให้กับเลขำนุกำรสโมสรนักศึกษำ เพ่ือจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรนั้นๆ ต่อไป  
   5. ควบคุมและรับผิดชอบกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรเงิน
และงบประมำณของสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

6. หน้ำที่อ่ืน ๆ ที่รับมอบหมำย 
 

  เลขานุการสโมสรนักศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ จดบันทึก

กำรประชุม และเสนอรำยงำนกำรประชุมให้คณำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำฯ ทรำบ หลังจำกเสร็จสิ้น  
กำรประชุม ภำยใน 7 วัน  

/ 2. รวบรวมรำยงำนสรุป..... 



2. รวบรวมรำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำร เสนอต่อนำยกสโมสรนักศึกษำฯ
ภำยใน 14 วันหลังเสร็จสิ้น กำรด ำเนินโครงกำร 

3. แจ้งก ำหนดกำรประชุมให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำฯ และ
คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำฯ  
   4. หน้ำที่อื่น ๆ ตำมคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 
  

  2. คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ 
๒.๑ ฝ่ำยธุรกำร มีหน้ำที่ รับ – ส่ง และโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษำเอกสำร สิ่งพิมพ์ 

และท ำส ำเนำเก็บไว้ที่สโมสรนักศึกษำฯ 1 ชุด บริกำรกำรยืม และคืนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของสโมสรนักศึกษำ 
ประสำนงำนทั่วไปกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ประกอบด้วย 
    1. นำงสำววรำภรณ ์  เบ้ำทอง  หัวหน้ำ 
    2. นำงสำวพอฤทัย  แว่นศิลำ  กรรมกำร 
    3. นำงสำวรัตนำ   ปัญญำเครือ กรรมกำร 
    4. นำงสำวณัฐมล  อยู่เย็น  กรรมกำร 
    5. นำงสำวมนต์พรปณตอร กรปภำภัคพงษ์ กรรมกำร 
    6. นำงสำวเรณุกำ  อินทร์ศรี กรรมกำร 
    7. นำยคมสัน   ปำนทุง่  กรรมกำร 
    8. นำงสำวมัณฑนำ  ไก่แก้ว  กรรมกำร 
    9. นำยวิชชำกร   เหล่ำจันทร์ กรรมกำร 

๒.๑ ฝ่ำยแผนและงบประมำณ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินของสโมสรนักศึกษำ
ให้ เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเงินของมหำวิทยำลัย  ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
มหำวิทยำลัยต่อคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ รวมทั้งจัดเก็บหลักฐำนเอกสำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  และ
งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

 1. นำงสำวชนกนันท ์  มั่นวงษ ์  หัวหน้ำ 
 2. นำยติ   ทรัพย์พนำเวศ กรรมกำร 
 3. นำยวิรำกำนต์   แซ่กอ  กรรมกำร 
 4. นำงสำวนฤมล   มำนนท ์  กรรมกำร 
2.๒ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ ในกำรประชำสัมพันธ์ โดยเป็นสื่อกลำงในกำร

เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบำย และกำรด ำเนินงำนของสโมสรนั กศึกษำตลอดจน
กิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกคณะ ฯ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของคณะ และมหำวิทยำลัยให้
นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และบุคคลภำยนอกทรำบ รวมทั้งจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ เอกสำรเผยแพร่เกียรติ
คุณ ผลงำนของสโมสรนักศึกษำ ผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ จัดเก็บภำพถ่ำยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 
ประกอบไปด้วย 

1. นำงสำวเบญจมำศ  ผิวขำว  หัวหน้ำ 
2. นำยพงศ์ศิริ   ข ำมีชะนะ คณะกรรมกำร 
 

/3. นำงสำวสุดำพร..... 



 
    3. นำงสำวสุดำพร  แทนสมบัติ กรรมกำร 
    4. นำงสำววลัยพรรณ  สุขเกษม  กรรมกำร 
    5. นำงสำวพรรณรำย  สีเพ่ง  กรรมกำร 

6. นำงสำววนิดำ   ประเสิรฐกุล กรรมกำร 
    7. นำยศรัณย์   บุญอยู่  กรรมกำร 
    8. นำยวัลย์ธรัตน์  จันทร์มี  กรรมกำร 
    9. นำงสำวอรพรรณ  ศรีวิลัย  กรรมกำร 
    10. นำงสำวพรรณพร  เทวโลก  กรรมกำร 
    10. นำยอภิสิทธิ์   เต็มศิรินุกูล กรรมกำร 
   2.๓ ฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ มีหน้ำที่รับผิดชอบในด้ำนกำรรับรอง ประสำนงำนด้ำน
กำรบริกำรกับฝ่ำยต่ำง ๆ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ที่มำเข้ำร่วมงำน จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน 
อำหำรเย็น น้ ำ น้ ำแข็ง ส ำหรับใช้ในกำรประชุมและจัดโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. นำยภำณุเดช   กำฬภักด ี หัวหน้ำ 
2. นำงสำวรัตนำ   สอนสวัสดิ์ กรรมกำร 
3. นำงสำวธนภรณ ์  จุ่มภู่  กรรมกำร 
4. นำยชนะพงษ ์   เกียรติกิตต ิ กรรมกำร 
5. นำยอทิตย์   ทองทำ  กรรมกำร 
6. นำงสำวธัญลักษณ ์  อรุณลักษณ ์ กรรมกำร 
7. นำงสำววรรณพร  ปำนันท ์  กรรมกำร 
8. นำงสำวกิติญำพร  อินใต้  กรรมกำร 
๙. นำงสำวพรจรัส   รอดจันทร์ กรรมกำร 

   2.๔ ฝ่ำยสันทนำกำร มีหน้ำที่ประสำนงำน และ/หรือจัดกิจกรรมสันทนำกำรใน
โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
คณะและมหำวิทยำลัย ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
         ๑. นำงสำวชนำธิป  อนุยูร  หัวหน้ำ 
    2. นำงสำวจิรัฐกำล  สิทธิรำช  กรรมกำร 
    3. นำงสำวประภำรัตน์  คงน้ ำ  กรรมกำร 
    4. นำงสำวสุฑำมำศ  โคกมำ  กรรมกำร 
    5. นำงสำวน้ ำพลอย  ดิษสงค ์  กรรมกำร 
    ๖. นำงสำววิภำวี   แสงจันทร์ กรรมกำร 
    ๗. นำงสำววรรณนิสำ  วรรณำ  กรรมกำร 
    ๘. นำยธนภูมิ   สนฉำย  กรรมกำร 
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    ๙. นำงสำวณัฏฐณิชำ  แก้วกอเกต ุ กรรมกำร 
    ๑๐. นำงสำววิภำรัตน์  ประเสริฐศรี กรรมกำร 
    11. นำงสำวรัตติกำล  จันทร์สำยทอง กรรมกำร 
   2.5 ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ มีหน้ำที่จัดส่งนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมพิเศษ 
กิจกรรมเฉพำะกิจ ร่วมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งตรวจเช็คชื่อนักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
    ๑. นำยธ ำรงชัย   ลำยสันเทียะ หัวหน้ำ 

2. นำงสำวศุภำรัตน์  ตันสันเทียะ กรรมกำร 
    3. นำงสำวอำรยำ  สำมเอื้อย กรรมกำร 
    4. นำงสำวพรทิพย์  เอมโอษฐ กรรมกำร 
    5. นำงสำวกัลนิกำ  มำน้อย  กรรมกำร 
    6. นำงสำวลูกน้ ำ   มูลสุข  กรรมกำร 
    7. นำงสำวนิตยำ   สำยนวน กรรมกำร 
    8. นำงสำววริศรำ  ลิ่ววิริยะกุล กรรมกำร 
    9. นำยวรปรัชญ์   ฉิมพุฒ  กรรมกำร 
    10. นำงสำวนันท์นภัส  ขวัญเขียว กรรมกำร 
    11. นำงสำวฐิติพร  อ่ ำดอนกลอย กรรมกำร 
    12. นำงสำววัลยำ  สำรผล  กรรมกำร 
    13. นำงสำวมณี   บัวเผียน  กรรมกำร 
    14. นำงสำวรัตนำภรณ์  เพชรฑูล  กรรมกำร 
   2.6 ฝ่ำยท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ในกำรวำงแผน 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ และจัดนักนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำศิษย์เก่ำ 
ติดต่อประสำนงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ และบริกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันที่จ ำเป็นแก่ศิษย์เก่ำ ประกอบด้วย 
    1. นำยพชรพงษ ์  คงศัตรำ  หัวหน้ำ 
    2. นำยสุวิชัย   ขันธ์คุปต์ กรรมกำร 

3. นำยปรำเมศ   ศิริพัฒน์พงศ์พร กรรมกำร   
    4. นำงสำวอลิษำ   นำโตนด  กรรมกำร 
    5. นำงสำวสุมินตรำ  โพธิ์ค ำ  กรรมกำร 

๖. นำงสำวสมฤทัย  อินทร์สัน กรรมกำร 
7. นำยวรำกร     สินทวีเสถียร กรรมกำร 
8. นำงสำวศิริลักษณ์  ขอนทอง กรรมกำร 
9. นำงสำวสุพัตรำ  สิทธิสุข  กรรมกำร 
10. นำยกฤตเมธ   เหลี่ยมบำง กรรมกำร 
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2.7 ฝ่ำยวัดและประเมินผล มีหน้ำที่ จัดท ำแบบประเมินผลโครงกำร สรุปผลรูปเล่ม
กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร และงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย 
    1. นำงสำวชนำกำนต์  ช่ำงปรับ  หัวหน้ำ 
    2. นำงสำวแก้วมณีรัตน์  กำวี  กรรมกำร 
    3. นำงสำวกนกวรรณ  โพธิ์เย็น  กรรมกำร 

4. นำงสำวอรัญญำ  เลี่ยมมำตร กรรมกำร 
    5. นำงสำวนำริตำ  แก่นค ำ  กรรมกำร 
    6. นำงสำวปภำวี   บดีรัฐ  กรรมกำร 
    7. นำงสำวรัตนำ   เลือดทหำร กรรมกำร 
    8. นำงสำวญำณิสำ  นำเกต ุ  กรรมกำร 
    9. นำงสำวศิรประภำ  แซ่ม้ำ  กรรมกำร 
    10. นำงสำวสุวิมล  เยำวพิน  กรรมกำร 
    11. นำงสำวฐิติกำ  ประดำพล กรรมกำร 
    12. นำงสำวอชิรญำ  หงษ์เสียงจันทร์ กรรมกำร 
      

ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรมควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕62 

 

 

( ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์  เจริญสุวรรณ ) 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
 
 


