
 
    
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  0562/2564                                

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
------------------------------------------ 

 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร          
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไขปัญหำ     
ตำมเห็นสมควร ประกอบด้วย 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ     ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะครุศำสตร์      กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร     กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม          กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์     กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ       กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักศึกษำ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ มีหน้ ำที่ เป็นผู้ น ำ หรือตัวแทนของคณะกรรมกำร 
องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำร องค์กำรบริหำร
นักศึกษำ ประสำนงำนกับองค์กรอ่ืนและรับผิดชอบควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนทั้งหมดของคณะกรรมกำร 
องค์กำรบริหำรนักศึกษำให้ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมนโยบำย และพิจำรณำ โครงกำรกิจกรรม  
พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยรับรำยจ่ำยกำรเงินในส่วนที่รับผิดชอบ ได้แก่    
       นำยรำชบุรินทร์  บดีรัฐ         

  ๓. อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยบริหำร มีหน้ำที่ก ำกับดูแลในกำรวำงแผน และจัดท ำ
รูปแบบโครงกำร เอกสำรพัสดุ ควบคุมกำรท ำงำน ติดต่อประสำนงำน ดูแลกำรท ำงำนของฝ่ำยต่ำงๆ เป็นหัวหน้ำใน
กำรจัดเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำให้เรียบร้อย และดูแลเรื่องโครงกำร กำรเงิน 
ร่วมกับนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ และเหรัญญิก ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำในกรณีที่
นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำร
นักศึกษำมอบหมำย และประสำนงำนบริหำรกับคณะ ได้แก่                                                                     
                          นำยพีรพัฒน์ จอมคีรี 
          /4. อุปนำยก… 
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                    ๔. อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่ก ำกับดูแลในกำรจัดท ำเอกสำร 
โครงกำร บันทึกข้อควำม กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงนักศึกษำอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่  ดูแลเรื่องกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร ก ำกับดูแลงำนกิจกรรมวิชำกำรขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่
แทนนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำไม่อยู่หรือไม่อำจ ปฏิ บัติหน้ำที่ได้  
และปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย และประสำนกิจกรรม วิชำกำรกับคณะ ได้แก่            
                        นำงสำวณัฐฤมล  ศรีจันทร์  

๕. อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยกิจกรรม มีหน้ำที่ก ำกับดูแลในกำรด ำเนินกิจกรรมของ
องค์กำรบริหำรศึกษำตำมโครงกำร หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย ก ำกับดูแลงำนด้ำนกิจกรรมขององค์กำรบริหำร
นักศึกษำให้มีควำมเรียบร้อย ของกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ ปฏิบัติ
หน้ำที่แทนนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
และปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย และประสำนกิจกรรมกับคณะ ได้แก่ 
                        นำยวิชชำกร  เริงชัยภูมิ 

  ๖. อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร มีหน้ำที่ก ำกับดูแลในกำรด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนกีฬำและนันทนำกำรขององค์กำรบริหำรนักศึกษำตำมโครงกำร หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติ
หน้ำที่แทนนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำไม่อยู่หรือไม่อำจ ปฏิบัติหน้ำที่ได้
และปฏิบัติหน้ำที่ตำมทีนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย และประสำนกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรกับ
คณะ ได้แก่      

นำยตรัยสิทธิ์  พำนิช  

  ๗. อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์ มีหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์ขององค์กำรบริหำรนักศึกษำตำมโครงกำร 
หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย ก ำกับดูแลงำนชมรมและกิจกรรมอ่ืน ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยก  องค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่นำยกองค์กำร
บริหำรนักศึกษำมอบหมำย และประสำนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์กับคณะ ได้แก่                                                                                                                  

นำยณัฐพล  ดวงค ำ 

๘. ผู้ช่วยนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ มีหน้ำที่ช่วยนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำประสำนงำน
ระหว่ำงองค์กำรบริหำรนักศึกษำ กับคณะ โปรแกรมวิชำ ประสำนงำนช่วยอุปนำยกแต่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คณะ และปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีนำยกหรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำยกสโมสรคณะครุศำสตร์   
นำยกสโมสรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
นำยกสโมสรคณะวิทยำกำรจัดกำร   
นำยกสโมสรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
นำยกสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม                     
นำยกสโมสรคณะพยำบำลศำสตร์ 
 

 
        /๙. เลขำนุกำร... 
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           ๙. เลขำนุกำร มีหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อยภำยในองค์กำรบริหำรนักศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย อ ำนวยควำมสะดวกพร้อมประสำนงำนติดต่อสื่อสำรภำยในองค์องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ก ำหนด
แนวทำงวำระกำรประชุม จดบันทึกวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำและปฏิบัติหน้ำที่
ตำมท่ีนำยกหรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่               

นำยอภิสิทธิ์  โพธิ์มำก               

๑๐. เหรัญญิก มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรเงินทั้งรำยรับรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ   
โดยจัดท ำบัญชีให้ตรงกับรำยรับ – รำยจ่ำยในกิจกรรมนั้นๆ กำรเบิกจ่ำยจำกบัญชีธนำคำร และปฏิบัติหน้ำที่  
ตำมท่ีนำยกหรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่                  

นำยนำวิน  ทองหล่อ          

๑๑. หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร มีหน้ำที่รับ – ส่งหนังสือหรือเอกสำร ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ  
ขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ เพ่ือกำรเผยแพร่ รวมทั้งงำนทะเบียนกิจกรรม หน้ำที่ อ่ืน และปฏิบัติ หน้ำที่    
ตำมท่ีนำยกหรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่                     

นำยธนำวัฒน์  ท้ำวแข็ง           

๑๒. หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่แจ้งข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำร
บริหำรนักศึกษำ ให้ทรำบโดยทั่วกันทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งประชำสัมพันธ์กิจกำรงำนภำยใน
องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ให้บุคคลทั่วไปได้รับทรำบทั้งก่อนและภำยหลังกำรจัดกิจกรรม ไม่ว่ำจะเป็นเสียงตำมสำย 
ป้ำยประกำศ อินเทอร์เน็ต แพร่ภำพทำงเคเบิ้ลทีวี สิ่งพิมพ์และอ่ืนๆ และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่นำยกหรืออุปนำยก
องค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่         

นำยรุ่งเจริญ จิตน์สนธิ         

๑๓. หัวหน้ำฝ่ำยปฏิคมและวิเทศสัมพันธ์ มีหน้ำที่ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ พร้อมทั้งท ำหน้ำที่ช่วยศึกษำรำยละเอียด และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้ควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือ
จำกต่ำงประเทศในเรื่องต่ำงๆ ทั้งกำรโต้ตอบเอกสำรหรือภำษำ และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่นำยกหรืออุปนำยกองค์กำร
บริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่       

นำงสำวพัชรธิดำ  มหึเมือง 

๑๔. หัวหน้ำฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร  
อำทิ กีฬำระหว่ำงคณะ อัฒจันทร์เชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ เชียร์ลีดดิ้ง กีฬำพ้ืนบ้ำน และกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร
อ่ืนๆ จัดกำรเชียร์ขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ และสโมสรนักศึกษำในระดับคณะ และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่นำยก
หรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่    

นำยชัยธวัช  อ้นอิน 

๑๕. หัวหน้ำฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์  มี หน้ำที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์ขององค์กำรบริหำรนักศึกษำตำมโครงกำร และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่นำยก
หรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่ 

นำยธนธรณ์  ลึกมณี 
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๑๖. หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ มีหน้ำที่ดูแลบ ำรุงรักษำรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ  
และอุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ และกำรยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ และอุปกรณ์
จำกสถำนที่อ่ืน รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนกำรใช้สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมจัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม 
และปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีนำยกหรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่                          

นำงสำวธนภรณ์  ปะตังทะสำ                                                          

๑๗. หัวหน้ำฝ่ำยสถำนที่ และยำนพำหนะ มีหน้ำที่ดูแลบ ำรุงรักษำรับผิดชอบเกี่ยวกับ ยำนพำหนะ 
และอุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ และกำรยืมยำนพำหนะ และอุปกรณ์จำกสถำนที่อ่ืน 
รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนกำรใช้สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม จัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม และปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่นำยกหรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่                                 

นำยวัชระ  ศรีทำ  

๑๘. หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรและชมรม มีหน้ำที่ดูแลด้ำนสวัสดิกำรขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
รับผิดชอบงำนแต่ละชมรม พร้อมทั้งประสำนงำนกับผู้ช่วยนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ ด้ำนชุมนุมในระดับคณะ
เพ่ือจัดกิจกรรม ประสำนงำนด้ำนสวัสดิกำรกับคณะ หน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่นำยกหรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่                         

นำงสำวปิยะฉัตร  จันทชุม       

๑๙. หัวหน้ำฝ่ำยประเมินผล มีหน้ำที่ตรวจเช็คกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม กำรลงนำม
กิจกรรม ออกแบบประเมินกิจกรรมแต่ละครั้ง พร้อมรวบรวมภำพถ่ำยในโครงกำรแต่ละกิจกรรม สรุปประเมินผล 
และรวบรวมสมุดกิจกรรมให้ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบ เพ่ือใช้ในกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำต่อไป และปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่นำยกหรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่         

นำงสำวนันทิชำ  ด ำรงพำนิชชัย  

๒๐. หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียน มีหน้ำที่ตรวจเช็คกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมท่ีนำยกหรืออุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย ได้แก่             

นำงสำวอริสำ ชำกร 

๒๑. หัวหน้ำฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้ำที่ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับงำนโสตทัศนูปกรณ์  
ให้พร้อมใช้งำนรวมไปถึง กำรเก็บรวบรวม บรรทุกภำพกิจกรรมขององค์กำรบริกำรนักศึกษำทั้งหมด หรือเป็นไป
ตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ได้แก่ 

นำยณัฐวุฒิ  ตุ่นค ำ     

ทั้งนี้  มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้
เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ และให้ค ำปรึกษำ คณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
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