
 
 
 

 
 

ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์ 
ที่    ๑๐๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรไหว้ครูและครอบครูดนตรี 
.......................................................... 

 
  ด้วย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดด าเนินโครงการ
ไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๙  ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที ่๒๒ 
– ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 ๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 ๒. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. หัวหน้าภาควชิาดนตรี     กรรมการ 
 ๔. รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี     กรรมการ 
 ๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑.  ให้ข้อคิด ข้อแนะน า และให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การด าเนินโครงการ ฯ เป็นไปด้วยความ   
               เรียบร้อย 
  ๒. พิจารณาสนับสนุนการจัดเตรียมงานโครงการ ฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์  กรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  ผลนิโครธ   กรรมการ 
 ๔. นายธีรนัย  รัตนภูม ิ     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ 
 ๒. ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนทั้งพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์  
  

คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีและเศียรครู 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  ศรีคงเมือง   ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.วราภรณ์  เชิดชู     กรรมการ 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรชัย ผลนิโครธ   กรรมการ 



~ ๒ ~ 
 

 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุตรี  สุขปาน    กรรมการ 
 ๕. นายประชากร  ศรีสาคร     กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในพิธีและบรรเลงถวายมือ 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องดนตรีที่ใช้บนเวทีประกอบพิธีไหว้ครู 

๓. จัดเตรียมเศียรครูและรูปครูดนตรีไทยที่ใช้บนเวทีประกอบพิธีไหว้ครู 
๔. ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องดนตรีในระหว่างบรรเลงดนตรี  

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรและประชำสัมพันธ์ 

 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุตรี   สุขปาน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุรีย์พร  ชุมแสง    กรรมการ 
 ๓. อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู    กรรมการ 

 ๔. ดร.พิริยาภรณ์   เลขธรากร        กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย  

๒. บันทึกภาพและวีดีโอการด าเนินโครงการ  
๓. จัดท าป้ายโครงการ 

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

 ๑. นายประชากร ศรีสาคร     ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล   กรรมการ 
 ๒. ดร.วชิญ์  บุญรอด      กรรมการ 
 ๓. นางพิมพ์พร สีสังข ์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  
 ๒. รับลงทะเบียน  
 ๓. จัดหาที่นั่ง และจัดแถวนักเรียนและนิสิตที่เข้าร่วมพิธีให้เรียบร้อย 

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  

 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตร ีดร.โสภณ ลาวรรณ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์    กรรมการ 
 ๓.  นายวรชาติ  กิจเรณู     กรรมการ 
 ๔.  นายภูมินทร์  ภูมิรัตน ์     กรรมการ 
 ๕.  นายธีรนัย  รัตนภูมิ     กรรมการ 
 ๖.  นายณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ    กรรมการ 

 ๗. นายพลวัฒน์  พูลทรัพย ์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีไหว้ครูและเวทีส าหรับบรรเลงดนตรี 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงและไมโครโฟนที่ใช้ในพิธีและการบรรเลงดนตรี  
 ๓. จัดเตรียมห้องพักส าหรับผู้ประกอบพิธีและผู้มาบรรเลงดนตรี  
 ๔. จัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ทั้งด้านหน้าและด้านใน 
 



~ ๓ ~ 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิช นักปี่   ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.พิริยาภรณ์  เลขธรากร     กรรมการ 
 ๒. นางพิมพ์พร  สีสังข์     กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำที่  ๑. จัดท าบัญชีแสดงรายรับ – รายจ่าย งบประมาณของโครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
 ๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดพิธีไหว้ครู 

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร เครื่องดื่ม และเครื่องสังเวยในพิธี 

 ๑. ดร.วราภรณ์  เชิดชู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธีรนัย   รัตนภูมิ    กรรมการ 
 ๓. นายประชากร  ศรีสาคร    กรรมการ 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุตรี สุขปาน    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส าหรับครูผู้ประกอบพิธีและนักดนตรี  
 ๒. จัดเตรียมน้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมพิธี 
 ๓. จัดเตรียมและท าความสะอาดภาชนะท่ีใช้ในพิธี 
 ๔. จัดเตรียมเครื่องสังเวยที่ใช้ในพิธี 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 
 ๑. นางพิมพ์พร  สีสังข ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพลวัฒน ์  พูลทรัพย์   กรรมการ 
 ๒. นายสมศักดิ์  ทองนอก   กรรมการ 
 ๓. นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ จัดพาหนะรับ – ส่ง และประสานงานกับทุกฝ่าย 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่    ๘    กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

 
                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์) 

     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 


