
 

คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่  ........../ ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน  “มุทิตาจิต”  แด่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
……………………………………….. 

 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  กำหนดจัดงาน  
“มุทิตาจิต”  แด่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  
ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์  ในวัน............
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ   ห้องประชุมพิกุล  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงาน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ดังต่อไปนี้  
 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
ประกอบด้วย 
 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
    รองคณบดีฝ่ายรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
    หัวหน้าสำนักงานคณบดี    กรรมการและเลขานุการ 
 
  ๒. คณะกรรมการจัดงาน มีหน้าที่ในการวางแผนการจัดงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การจัด
งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์  ภูวิชิต  ประธานจัดงาน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา  เพชรรัตน  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน  กรรมการ 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ    กรรมการ 
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   กรรมการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  กรรมการ 
อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  สายจันดี  กรรมการ 
อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ    กรรมการ 
อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิชยานันท์ บอยซ์  กรรมการ 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   กรรมการ 
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   อาจารย์สุทธีรา  คำบุญเรือง   กรรมการ 
   อาจารย์ ดร.โชคธำรง  จงจอหอ   กรรมการ 
   อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้   กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา กรรมการ 
   อาจารย์กิตติณัฎฐ์  ศิริรัตน์   กรรมการ 
   อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล  กรรมการ 
   นายจิรพงษ์  เทียนแขก    กรรมการ 
   นางสุมาพร  จั่นศรี    กรรมการและเลขานุการ 
    
  ๓.  ฝ่ายการเงิน  มีหน้าทีอ่ำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว 
 

   นางสุมาพร  จั่นศรี    หัวหน้า 
   นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วย 
   นางขนิษฐา  ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง   ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  ฉัตรชัยสุริยา   ผู้ช่วย 
   นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุ้ย   ผู้ช่วย 
 
 ๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอประวัติผลงาน และบันทึกภาพ  มีหน้าที่ในการให้
ข้อมูลข่าวสารการจัดงาน  แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ผลิตสื่อพร้อมจัดทำคำบรรยาย
ประกอบการจัดทำสื่อการนำเสนอประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งบันทึกเทปวิดีทัศน์  
ถ่ายภาพ ในระหว่างจัดงาน ประกอบด้วย 
 

   นายจิรพงษ์  เทียนแขก    หัวหน้า 
    นายเมตตรัย  ตะติยะ    ผู้ช่วย 
    นายชาญยุทธ  ชูแผ้ว    ผู้ช่วย 
 

 ๕. ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่จัดเตรียม อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย 
 

   นางสุมาพร  จั่นศรี    หัวหน้า 
   นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วย 
   นางขนิษฐา  ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง   ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  ฉัตรชัยสุริยา   ผู้ช่วย 
   นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุ้ย   ผู้ช่วย 
   นางรัชดา  เกษาพร    ผู้ช่วย 
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   นางสาวชะลอ  ขำมา    ผู้ช่วย 
   นางสาวนิภาพรรณ  ใจฟู    ผู้ช่วย 
   นางจันดี  หอมมา    ผู้ช่วย 
   นางสาสุภาพร  ทองอยู่             ผูช้่วย 
   นางทองย้อย  ปานจีน    ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 ๖. ฝ่ายสันทนาการ มีหน้าที่ รับผิดชอบจัดการแสดงบนเวที ประกอบด้วย   
 

 อาจารย์อรัญญารัตน  ศรีสุพัฒนะกุล  หัวหน้า 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม  ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ ผู้ช่วย 
    อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล   ผู้ช่วย 
    อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา   ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม  ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลิสา ศิรธิรรมเกตุ  ผู้ช่วย 
    อาจารย์ ดร.วาสนา  อาสาลิกรณ์   ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน  ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวชินี  ลาลิน   ผู้ช่วย 
    อาจารย์ ดร.กรรณิกา  อุสสาสาร   ผู้ช่วย 
    อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล้ำนุ่ม   ผู้ช่วย 
 
 
 ๗. ฝ่ายปฏิคม  มีหน้าทีร่ับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกผู้ที่มา
ร่วมงาน ประกอบด้วย 
    อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ    หัวหน้า 
  นางสุมาพร  จั่นศรี    ผู้ช่วย 
  นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วย 
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  นางขนิษฐา  ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง   ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  ฉัตรชัยสุริยา   ผู้ช่วย 
   นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุ้ย   ผู้ช่วย 
  

 ๘. ฝ่ายดนตรี  มีหน้าที่ในการจัดเตรียมดนตรี  เพ่ือบรรเลง และขับร้องเพลง ให้เกิดความรื่นเริง  
สนุกสนาน ประกอบด้วย 
 

   อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้       หัวหน้า 
    รองศาสตราจารย์ กวี  ครองแก้ว   ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย  พวกดี   ผู้ช่วย 
    อาจารยมุฑิตา  นาคเมือง    ผู้ช่วย  
    อาจารย์สุธีรัชสิน  จันทร์แย้มธรา   ผู้ช่วย 
    อาจารย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์   ผู้ช่วย 
    อาจารย์ปภาตพงศ์  วันภักดี   ผู้ช่วย 
   อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง    ผู้ช่วย  
      

  ๙. ฝ่ายจัดทำบายศรี/พานดอกไม้  มีหน้าที่จัดทำบายศรีหรือพานดอกไม้ในการจัดงานมุทิตาจิต  
ประกอบด้วย 
 

  นางสุมาพร  จั่นศรี    หัวหน้า 
  นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง   ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  ฉัตรชัยสุริยา   ผู้ช่วย 
   นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุ้ย   ผู้ช่วย 
 
 ๑๐. ฝ่ายพิธีการ-พิธีกร  มีหน้าที่ประสานการจัดรายการกิจกรรม  และกำหนดการ 
เป็นพิธีกรมุทิตาจิต  และกิจกรรมอื่นๆ บนเวทีในระหว่างการจัดงาน ประกอบด้วย 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  สายจันดี  หัวหน้า 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรกธ์ ผู้ช่วย 
  นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม    ผู้ช่วย 
 
 ๑๑. ฝ่ายของท่ีระลึก  มีหน้าที่ในการติดต่อสั่งทำหรือเลือกแบบของที่ระลึกรวมทั้งจัดเตรียมของที่
ระลึก  ประสานงานการมอบของที่ระลึก ประกอบด้วย 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์  หัวหน้า 
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  นางสุมาพร  จั่นศรี    ผู้ช่วย 
  นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง   ผู้ช่วย 
   นางสาวรุ่งทิวา  ฉัตรชัยสุริยา   ผู้ช่วย 
   นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุ้ย   ผู้ช่วย 
 
 ๑๒. ฝ่ายออกแบบและตกแต่งเวที มีหน้าที่ออกแบบและตกแต่งเวที ประกอบด้วย  
 

   อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ    หัวหน้า 

  อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล    ผู้ช่วย 
  อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง    ผู้ช่วย 
  รองศาสตราจารย์ มัย  ตะติยะ   ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชวงศักดิ์  เขียวเขิน  ผู้ช่วย 
  อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
 

 ๑๓. ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่    
ประกอบด้วย 
 

   นายจิรพงษ์  เทียนแขก    หัวหน้า 
    นายเมตตรัย  ตะติยะ    ผู้ช่วย 
    นายชาญยุทธ  ชูแผ้ว    ผู้ช่วย 
    นายถนอม  ใจฟู     ผู้ช่วย  

   นางรัชดา  เกษาพร    ผู้ช่วย   
   นางสาวชะลอ  ขำมา    ผู้ช่วย   
   นางสาวนิภาพรรณ  ใจฟู    ผู้ช่วย 
   นางจันดี  หอมมา    ผู้ช่วย  
   นางสาสุภาพร  ทองอยู่    ผู้ช่วย 
   นางทองย้อย  ปานจีน    ผู้ช่วย 
 
 ๑๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการสรุปผลการจัดกิจกรรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง และหน่วยงาน ประกอบด้วย  
 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ 
    อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล 
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    อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลิสา ศิรธิรรมเกตุ 
    อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล 
    อาจารย์ ดร.วาสนา  อาสาลิกรณ์ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  สายจันดี 
    อาจารย์ศรัณย์  จงรักษ์ 
    นายอนุพงศ์  รุ่งน้อย 
    ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวชินี  ลาลิน 
    อาจารย์ ดร.กรรณิกา  อุสสาสาร 
    อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล้ำนุ่ม 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ 
    อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 
    อาจารย์ ดร.ณัฐพล  บ้านไร่ 
    อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง 
    อาจารย์สุทธีรา  คำบุญเรือง 
    อาจารย์จิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ 
    อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก 
    อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน 
    อาจารย์สุธาทิพย์  แหงบุญ 
    อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร 
    อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิชยานันท์ บอยซ์ 
    อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ 
    อาจารย์ปุณยนุช  โพธิ์อ่วม 
    อาจารย์ชวิศา  กันกา 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ  นารีรักษ์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์  ภูวิชิต 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ 
    อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
    อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ 
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    อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ 
    อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช 
    อาจารย์ ดร.ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข 
    อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม 
    MR. JOEL  Crisell 
    อาจารย์ศศิพิชญ์นาถธ์  ดีสิงห์ 
    อาจารย์สุทธิพันธ์  กล่อมแก้ว 
    อาจารย์รพีพัฒน์  พัฒนา 
    รองศาสตราจารย์ กวี  ครองแก้ว 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย  พวกดี 
    อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ 
    อาจารยมุฑิตา  นาคเมือง 
    อาจารย์สุธีรัชสิน  จันทร์แย้มธรา 
    อาจารย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์ 
    อาจารย์ปภาตพงศ์  วันภักดี  
    อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง 
    อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล 
    อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
    อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง 
    รองศาสตราจารย์ มัย  ตะติยะ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชวงศักดิ์  เขียวเขิน 
    อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง 
    อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ 
    อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ 
    อาจารย์พัตรา  คำสีหา 
    อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต 
    อาจารย์ดวงนภา  ลาภใหญ่ 
    อาจารย์ภัสร์ศศิร์  พลายละหาร 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
    รองศาสตราจารย์ อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
    อาจารย์นารถนรี  เฟื่องอ่ิม 
    อาจารย์ ดร. โชคธำรงค์  จงจอหอ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  วงศ์คำจันทร์ 
    อาจารย์กิตติณัฏฐ์  ศิริรัตน์ 
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    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิหรรษา 
    นางสุมาพร  จั่นศรี 
    นายจิรพงษ์  เทียนแขก 
    นางพรวิลัย  วัฒนศิริ 
    นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 
    นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง 
    นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม 
    นายเมตตรัย  ตะติยะ 
    นางสาวรุ่งทิวา  ฉัตรชัยสุริยา 
    นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุ้ย 
    นายชาญยุทธ  ชูแผ้ว 
    นายถนอม  ใจฟู   

   นางรัชดา  เกษาพร       
   นางสาวชะลอ  ขำมา       
   นางสาวนิภาพรรณ  ใจฟู   
   นางจันดี  หอมมา     
   นางสาสุภาพร  ทองอยู่  
   นางทองย้อย  ปานจีน     
 
 
  
 
   

   
 

สั่ง  ณ  วันที่       สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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