
 
 

คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ที่  226 /๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา 

คร้ังที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เพื่อให้การคำเนินงานโครงการปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา คร้ังที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ในวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุตต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
ดังต่อไปน้ี 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฉิมท้วม   ประธาน กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  โปร่งจิต   รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  โถวสกุล   กรรมการ 
๔. นางสาวสุพรรณี   ปลัดศรีช่วย  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี  นิลงาม   กรรมการ 
๖. นางสุทธิรักษ์   บูรพาศิริวัฒน์  กรรมการ 
๗. นายเอกพล   กันทอง   กรรมการ 
๘. นายกาณฑ์   พัวพงศธร  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย  สุขสวัสด์ิ  กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  สารน้อย   กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี   พัวพรพงษ์   กรรมการ 
๑๒. นายทรงกฤษณ์    คมสัน    กรรมการ 
๑๓. นางทรรศนีย์    ยอดเยี่ยมแกร   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ให้คำปรึกษา และตัดสินปัญหาในการดำเนินงาน 

คณะกรรมการดำเนินงาน   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ฉิมท้วม    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  โปร่งจิต   รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ โถวสกุล   กรรมการ 
4. นางสาวสุพรรณี   ปลัดศรีช่วย  กรรมการ 



5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี  นิลงาม   กรรมการ 
6. นางสาวสุทธิรักษ์   บูรพาศิริวัฒน์  กรรมการ 
7. นายเอกพล   กันทอง   กรรมการ 
8. นายกาณฑ์   พัวพงศธร  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย  สุขสวัสด์ิ  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  สารน้อย   กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี  พัวพรพงษ์   กรรมการ 
12. นายทรงกฤษณ์   คมสัน    กรรมการ 
13. นางทรรศนีย์   ยอดเยี่ยมแกร  กรรมการ 
14. นางสาวกมลลักษณ์   สิงห์ป้อง   กรรมการ 
15. นางสาวกาญจนา   เทพธานี   กรรมการ 
16. นางสาวพรศิริ    ทองน้อย   กรรมการ 
17. นางสาววันทนาพร   รุ่งวรรณรัตน์   กรรมการ 
18. นางสาวสุชาดา    พูนพร    กรรมการ 
19. นางสาวเพ็ญพักตร  เกี้ยวกระโทก  กรรมการ 
20. นางสาวแสงทิตย์  บุญสาม   กรรมการ 
21. นางสาวแพรตะวัน  นิธิอัครนันท์  กรรมการ 
22. นางสาวจุฑาทิพย์  แย้มยลศรี  กรรมการ 
23. นางสาวสุมารินทร์  คชานุภาพ  กรรมการ 
24. นางสาวอมรรัตน์  คล้ายสินธ์  กรรมการ 
25. นายสุเมธ   ทรัพย์เจริญ  กรรมการ 
26. นายวิรัตน์   พัดทอง   กรรมการ 
27. นายปรีชา   พิทักษ์พล  กรรมการ 
28. นายวิฑูรย์   นามแสง   กรรมการ 
29. นายพลพิพัฒน์   สารมาศ   กรรมการ 
30. นางสาวมณีรัตน์  ชูหิรัญ   กรรมการและเลขานุการ 
31. นางสาวจิรภา   หล้าบา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสาวสุพัตรา   วันพุดชา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและลงทะเบียน 
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  โปร่งจิต   ประธานกรรมการ 
๒. นางทรรศนีย์   ยอดเยี่ยมแกร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวมณีรัตน์   ชูหิรัญ   กรรมการ 
๔. นางสาวกาญจนา   เทพธานี   กรรมการ 



๕. นางสาวพรศิริ    ทองน้อย   กรรมการ 
๖. นางสาววันทนาพร   รุ่งวรรณรัตน์   กรรมการ 
๗. นางสาวกมลลักษณ์   สิงห์ป้อง   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวจิรภา   หล้าบา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวสุพัตรา   วันพุดชา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม  
  2. จัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
  3. สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งข้อมูลให้กรรมการฝ่ายประเมินผล  

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายประชาสัมพันธ์   
๑. นายทรงกฤษณ์    คมสัน   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย  สุขสวัสด์ิ  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี  นิลงาม   กรรมการ 
๔. นายพลพิพัฒน์   สารมาศ   กรรมการ 
๕.  นายวิรัตน์   พัดทอง   กรรมการ 
๖. นายสมพร   ดวงเกษ   กรรมการ  
๗. นายอภิชาต   รักพานิช  กรรมการ 
๘. นายศราวุฒิ   ทองขาว   กรรมการ 
๙. นายวีระชัย     ตระหง่านกิจ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุมารินทร์  คชานุภาพ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุพัตรา   วันพุดชา  กรรมการ 
๑๒. นายปรีชา   พิทักษ์พล  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายวิฑูรย์   นามแสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ ๑. ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  และรูปแบบการจัดกิจกรรม  
๒. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

 ๓. ควบคุม ดูแลระบบ ZOOM  และ Facebook  Live  ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อย 

 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางสาวสุพรรณี   ปลัดศรีช่วย  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  สารน้อย   กรรมการ 
๓. นายสุเมธ   ทรัพย์เจริญ  กรรมการ 
๔. นางสาวเพ็ญพักตร  เกี้ยวกระโทก  กรรมการ 
๕. นางสาวมณีรัตน์   ชูหิรัญ   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่   ต้อนรับและประสานงานกับวิทยากร 



 

 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ โถวสกุล   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล  กรรมการ 
๓. นายเอกพล   กันทอง   กรรมการ 
๔. นางสุทธิรักษ์   บูรพาศิริวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ 1. จัดเตรียมคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดงาน 
  2. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกำหนดการ 
  3. พิธีกรดำเนินรายการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปร่งจิต   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวแสงทิตย์  บุญสาม   กรรมการ 
๓. นายวิรัตน์   พัดทอง   กรรมการ 
๔. นางสาวมณีรัตน์  ชูหิรัญ   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑. นายกาณฑ์    พัวพงศธร  ประธานกรรมการ 
๒. นายปรีชา   พิทักษ์พล  กรรมการ 
๓. นายวิฑูรย์   นามแสง   กรรมการ 
๔. นางสาวอมรรัตน์  คล้ายสินธ์  กรรมการ 
๕. นางสาวสุชาดา    พูนพร    กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ 1. จัดทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
  3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (PDCA) 
 
    สั่ง ณ วันที่  17  สิงหาคม  2564 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฉิมท้วม) 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 


