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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ ๑๖๒๒/๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกีฬำระหว่ำงคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

...................................................... 
ด้วยองค์กำรบริหำรนักศึกษำได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงคณะ        

ปลำบึกเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ขึ้น ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗           
ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ให้รู้จักน้ ำใจนักกีฬำ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษำทุกคณะเกิด
ควำมรักใคร่สำมัคคีกันด้วยกีฬำ ภำยใต้แนวคิด “กีฬำสร้ำงสำมัคคี สำมัคคีสร้ำงชำติ” 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำม    
ในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร         
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ วินิจฉัย ตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร            ประธำนกรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและจัดกำรศึกษำภำยนอกมหำวิทยำลัย กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและโครงกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร      กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรจัดบัณฑิตศึกษำ   กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ผู้ช่วยอธิกำรบดี       กรรมกำร 
  ที่ปรึกษำอธิกำรบดี      กรรมกำร 
  ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร    กรรมกำร 
  คณบดีคณะครุศำสตร์      กรรมกำร 
  คณบดีคณะมนุษยสำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร     กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำสำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด  กรรมกำร 
   

/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม… 



๒ 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
  หัวหน้ำงำนกำรเงิน      กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ     กรรมกำร 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของ    
กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรกีฬำระหว่ำงคณะ ปลำบึกเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗    
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๒.๑ คณะกรรมกำรประสำนงำน มีหน้ำที่ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำงำนเอกสำร 
จัดท ำบัญชีเกี่ยวกับรำยรับ -รำยจ่ำย ที่ด ำเนินกำร และรวบรวมใบเสร็จเป็นลำยลักษณ์อักษร อ ำนวย         
ควำมสะดวกและปฏิบัติงำนตำมโครงกำร พร้อมทั้งแก้ปัญหำต่ำง  ๆ ที่เห็นสมควร เพ่ือให้โครงกำรกีฬำ     
ระหว่ำงคณะ ปลำบึกเกมส์ ครั้งที่  ๑๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ                 
มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
   รองศำสตรำจำรย์มัย  ตะติยะ   ประธำนกรรมกำร 
   นำงเพ็ญนภำ   ศรีทับทิม  กรรมกำร 
   อำจำรย์กำรันต์   เจริญสุวรรณ  กรรมกำร 
   สิบเอกวิศรุต   ดีจิ๋ว   กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พธูร ำไพ ประภัสสร  กรรมกำร 
   อำจำรย์ณัฐกำนต์   ปิ่นจุไร   กรรมกำร 
   อำจำรย์พัจนภำ   เพชรรัตน์  กรรมกำร 
   อำจำรย์สุรินทร์   เพชรไทย  กรรมกำร 
   นำยณะรำท ิ  น้อยม่วง   กรรมกำร 
   นำงเนืองนุช   ผำสุข   กรรมกำร 
   นำยกิตติกร   กล้ำแข็ง   กรรมกำร 
   นำงสำวปรำณี   แผนดี   กรรมกำร 
   นำยโชติศักดิ์   แตงโม   กรรมกำร 
   นำยศุภชัย   ตำทิพย์   กรรมกำร 
   นำยกฤษณะ   แสงค ำ   กรรมกำร 
   นำยวันชัย   แสงดี   กรรมกำร 
   นำยกิตติศักดิ ์  นิ่มลพ   กรรมกำร 
    

/นำยพีรพล… 
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นำยพีรพล   นิลเป้ำ   กรรมกำร 
   นำยณัชวิน   คงแย้ม   กรรมกำร 
   นำงสำวจิณฑ์จุฑำ  ห่วงทรัพย์  กรรมกำร 
   นำงสำวอัจฉรำพรรณ  ขัดทำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
   ๒.๒ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน มีหน้ำที่ จัดตำรำงและควบคุมกำรแข่งขัน ตัดสินกีฬำ 
รวบรวมคะแนนกำรแข่งขันกีฬำ และกำรประกวดต่ำง ๆ พร้อมสรุปผลกำรแข่งขันตลอดกำรจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
   นำยพีรพล   นิลเป้ำ  ประธำน 
   นักศึกษำโปรแกรมวิชำพลศึกษำ คณะครุศำสตร์ กรรมกำร 
 
   ๒.๓ ฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้ำที่ต้อนรับ จัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำร เครื่องดื่มส ำหรับ
นักศึกษำ คณำจำรย์ คณะกรรมกำร และแขกผู้มีเกียรติ ตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
   นำยกฤษณะ   แสงค ำ   ประธำน 
   นำงสำวอัญชลิกำ   ระถำพล   ผู้ช่วย 
   นำงสำวน้ ำเพชร   อ่อนสองชั้น  ผู้ช่วย 
   นำงสำวสำวิตรี   อ่ิมสมบูรณ์  ผู้ช่วย 
   นำงสำวนริศรำ   เดือนแจ่ม  ผู้ช่วย 
   นำงสำวอำริสำ   แซ่ย้ำง   ผู้ช่วย 
   นำงสำวสุภำลักษณ์  ศรีเพ็ง   ผู้ช่วย 
   นำงสำวเสำวลักษณ์  สุขสมกิจ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวนันทิภำคย์  แปลกมำก  ผู้ช่วย 
   นำยมงคลกริชญ์   อินยอด   ผู้ช่วย 
   นำงสำวนิศำชล   สังข์สุวรรณ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวอำรีรัตน์   สุริวงษ ์   ผู้ช่วย 
   นำงสำวจิณฑ์จุฑำ  ห่วงทรัพย์  ผู้ช่วย 
 
   ๒.๔ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่จัดเตรียมควำมพร้อมของสถำนที่ ยำนพำหนะ    
ที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรม ดูแลระบบไฟฟ้ำและเครื่องเสียง ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในงำนกีฬำระหว่ำง
คณะ ปลำบึกเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
   นำยวันชัย   แสงดี   ประธำน 
   นำยทนงศักดิ์   ก๋ำค ำต๊ะ   ผู้ช่วย 
   นำยณรงค์ฤทธิ์   อุดทำ   ผู้ช่วย 
   นำยอนุวัฒน์   ค ำปึง   ผู้ช่วย 
 

/๒.๕ ฝ่ำยพิธีกำร… 
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   ๒.๕ ฝ่ำยพิธีกำร มีหน้ำที่ ควบคุมพิธีเปิดและปิดกำรแข่งขัน จัดรูปแบบขบวน
พำเหรด จัดล ำดับกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมก ำหนด จัดล ำดับกำรประกำศผลกำรแข่งขัน       
กำรมอบรำงวัล และเป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำร ประกอบด้วย 
   นำยกิตติศักดิ ์  นิ่มลพ   ประธำน 
   นำงสำวสุทธิลักษณ์  ชื่นชอบ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวหทัยชนก   วงษ์ค ำ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวอรวรรณ   รำชแผน   ผู้ช่วย 

นำงสำวพิมลพรรณ  กรุงศรี   ผู้ช่วย 
นำยมงคล    คำดสันเทียะ  ผู้ช่วย 
นำยเกรียงไกร    ค ำนวณศรี  ผู้ช่วย 

 
   ๒.๖ ฝ่ำยเอกสำร มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสำรทำงรำชกำร เอกสำรประกอบ         
กำรประกวดแข่งขัน และกำรรับลงทะเบียนต่ำง ๆ ภำยในงำน ประกอบด้วย 
   นำยกฤษณะ   แสงค ำ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวอำรีรัตน์   สุริวงษ ์  ผู้ช่วย 
   นำงสำวจิณฑ์จุฑำ  ห่วงทรัพย์  ผู้ช่วย 
   นำงสำวอัจฉรำพรรณ  ขัดทำน   ผู้ช่วย 
   นำงสำวนิศำชล   สุระ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวอุษำ   พรมเสน   ผู้ช่วย 
   นำงสำวก ำไลทิพย ์ ปั้นทอง   ผู้ช่วย 
   นำงสำวณัฏฐณิชำ  ข ำปำน   ผู้ช่วย 

นำงสำวสุธิมน    ดีวัน   ผู้ช่วย 
นำงสำวจิรำภรณ์   พิลึก   ผู้ช่วย 
นำยนิรันดร์    เสือนิ่มนำย  ผู้ช่วย 
ชัชวำลย์    วัฒนำ   ผู้ช่วย 
นำยศุภกิจ    บ ำรุงศรี   ผู้ช่วย 
นำยจักรกฤษณ์    เทศทอง   ผู้ช่วย 

 
   ๒.๗ ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย มีหน้ำที่  ดูแลควำมปลอดภัยภำยในงำนของ          
ทุกภำคส่วนกิจกรรม ตลอดจนควำมเรียบร้อยของกำรจรำจร และภำพรวมของงำน ประกอบด้วย  
   นำยวรพจน์   โพธำ   ประธำน 
   นักศึกษำวิชำทหำร     ผู้ช่วย 
 

/๒.๘ ฝ่ำยกองอ ำนวยกำร… 
 
 
 
 



๕ 
 

   ๒.๘ ฝ่ำยกองอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับทุกฝ่ำย ดูแลควำมเรียบร้อย
ภำยในงำน อ ำนวยควำมสะดวกของกำรจัดงำนให้กับทุกฝ่ำย ประกอบด้วย 
   นำยศุภชัย   ตำทิพย์   ประธำน 
   นำยกฤษณะ   แสงค ำ   ผู้ช่วย 
   นำยวันชัย   แสงดี   ผู้ช่วย 
   นำยกิตติศักดิ ์  นิ่มลพ   ผู้ช่วย 
   นำยพีรพล   นิลเป้ำ   ผู้ช่วย 
   นำยณัชวิน   คงแย้ม   ผู้ช่วย  
   นำงสำวจิณฑ์จุฑำ  ห่วงทรัพย์  ผู้ช่วย 
   นำงสำวอัจฉรำพรรณ  ขัดทำน       ผู้ช่วย     
   นำยพงศกร   สิงห์คำร   ผู้ช่วย 
   นำยจักรกฤษณ ์  หมอกมืด  ผู้ช่วย 
   นำยยุทธนำ   จุลสุข   ผู้ช่วย 
   นำยพรเทพ   สังข์เมือง  ผู้ช่วย 
   นำยอภิชำต   นิ่มนวล   ผู้ช่วย  
  
   ๒.๙ ฝ่ำยประเมินผล มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสำรกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
   นำงสำวอัจฉรำพรรณ  ขัดทำน   ประธำน 
   นำงสำวอำรีรัตน์   สุริวงษ ์  ผู้ช่วย 
   นำงสำวจิณฑ์จุฑำ  ห่วงทรัพย์  ผู้ช่วย 
   นำยกฤษณะ   แสงค ำ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวนิศำชล   สุระ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวอุษำ   พรมเสน   ผู้ช่วย 
   นำงสำวก ำไลทิพย ์ ปั้นทอง   ผู้ช่วย 
   นำงสำวณัฏฐณิชำ  ข ำปำน   ผู้ช่วย 
 
  ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและโครงกำรพิเศษ ก ำกับดูแลให้เป็นไป
ตำมค ำสั่งนี้ 
 

สั่ง ณ วันที่  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 


