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ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์ 
ที ่๐๔๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(๑ ต ำบล ๑ มหำวิทยำลัย) คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 ............................................................. 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเขตพ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอเมือง
พิษณุโลก และต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ จึงแต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล 
๑ มหาวิทยาลัย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้รายนามต่อไปนี้ ค าสั่งใดขัดแย้งกับค าสั่งนี้ให้ใช้
ค าสั่งฉบับนี้แทน 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์    ประธานกรรมการ 
๒) รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
๓) รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ   กรรมการ 
๔) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
๕) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
๖) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
๗) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
๘) หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
๙) หัวหน้างานนโยบายและแผน    กรรมการ 
๑๐) หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นางสาวมณีนุช   ประกรรษวัต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  
๑. อ านวยการ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก และต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะแก่คณะท างานทุกฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

๓. ก ากับ ดูแล ให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 
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๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนและประสำนงำน 
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวพรภุทชรี  โพธิ์ทอง   กรรมการ 
๓) นางสาวรจเรข  แก้วพฤกษ์  กรรมการ 
๔) นางสาวสุรีย์พร  ชุมแสง   กรรมการ 
๕) นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย์  กรรมการ 
๖) นางสาววิไลพร  ชอบคุณ   กรรมการ 
๗) นางสาวกาญจนา  สุกร   กรรมการ 
๘) นายณัฐวุฒิ  นลินรัตนกุล  กรรมการ 
๙) นางสุรีรักษ์    ธนูศร   กรรมการ 
๑๐) นางสาวอริยา  สพานแก้ว  กรรมการ 
๑๑) นายวุฒิภัทร  นิยมดุสดี  กรรมการ 
๑๒) นางกาญจนา  ชูแก้ว   กรรมการ 
๑๓) นางสาวศุจิกา  อ้ิมอนงค์  กรรมการ 
๑๔) นางสาวอิสราภรณ์ สามภักดี  กรรมการ 
๑๕) นางสาวธัญพร  หล้าซิว   กรรมการ 
๑๖) หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๗) นางสาวมณีนุช   ประกรรษวัต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่    

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินงานในแต่ละฝ่ายให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. จัดประชุมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเตรียมวาระการประชุม 
เอกสารการประชุม จัดเตรียมสถานที่ส าหรับประชุม และเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
ตามความเหมาะสม 

๓. ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและระหว่างการด าเนินโครงการ
จัดท าเอกสารส าหรับประสานงาน จัดท าหนังสือเชิญ ติดต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

๔. ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วยสื่อและช่องทางของคณะตามความเหมาะสม บันทึกภาพนิ่ง 
หรือวิดีโอ ในช่วงด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

๕. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน และให้ค าแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ผู้รับจ้าง 
๖. ติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
๗. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรม “ฐำนข้อมูลวัฒนธรรมของชุมชน” 
๑) ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ  ประธานกรรมการ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ ์  กรรมการ   
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์  กรรมการ 
๔) ดร.อรทัย   ชินอัครพงศ์  กรรมการ 
๕) ดร.สุวรรณี   ทองรอด   กรรมการ 
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา อังทองก าเนิด  กรรมการ 
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๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ   กรรมการ 
๘) ดร.ณัฐพร   ไข่มุกข์   กรรมการและเลขานุการ 
๙) นางสาวมัทธนา  สุวรรณ์   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๑๐) นางสาวแพรวา  อู๋เจริญ   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๑๑) นายสุรนาท  จันทร์แจ่มแจ้ง  ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๑๒) นางสาวนันทพร  ปะณะมัง  ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
๑๓) นางสาวธัญลักษณ์ ธรรมชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
๑๔) นางสาววิภาดา  สังข์เงิน   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 

หน้ำที่   
๑. วางแผนด าเนินงาน และด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์ 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก และต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามรอบระยะเวลา ตามที่

ระบุไว้ในโครงการ 
๓. ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุโครงการ การจัดจ้าง ตลอดจนการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

รายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และถูกต้องตามระเบียบราชการ 
๔. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนิน

โครงการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๕. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรม “กำรอบรมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” 
๑) อาจารย์รุ้งกาญจน์  ประทุมทอง  ประธานกรรมการ 
๒)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา จันทร์นวล  กรรมการ 
๓)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาวรรณ  ศรีวันทนียกุล  กรรมการ 
๔)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ จันทร์โสภา  กรรมการ 
๕)   ดร.นิชฎารัสมิ์  รักษาสัตย์   กรรมการ 
๖)   ดร.พิชญาภา  สิริเดชกุล   กรรมการ 
๗)   ดร.สุวิมล  ใจยศ    กรรมการ 
๘)   อาจารย์ดวงพร  ทองน้อย   กรรมการ 
๙)   อาจารย์อาภรณ์ชนิศ แสงสังข ์   กรรมการ 
๑๐)  อาจารย์อิสริยาภรณ์ ทองทับ    กรรมการ 
๑๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒)  นางสาวอรนลิน ศรีฉ่ า    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓)  นายอภิสิทธิ์  อิงชาติเจริญพร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔)  นางสาวพัชรินทร์ ทุมรักษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕)  นางสาวพงษ์ทิภา พรมวงค ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่   
๑. วางแผนด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพ้ืนที่ต าบลพันชาลี 

อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามรอบระยะเวลา ตามที่
ระบุไว้ในโครงการ 

๓. ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุโครงการ การจัดจ้าง ตลอดจนการเบิกค่าใช้จ่าย  
ตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และถูกต้องตามระเบียบราชการ 

๔. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนิน
โครงการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

๕. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรม 
“กำรอบรมภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกิจกำรโฮมสเตย์และผลิตภัณฑ์ของชุมชน” 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา   ซิมป์สัน   ประธานกรรมการ 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกต ุ   กรรมการ   
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกต ุ   กรรมการ 
๔) นางสาวรจเรข  แก้วพฤกษ์   กรรมการ 
๕) นางสาวมณีนุช   ประกรรษวัต   กรรมการและเลขานุการ 
๖) นางสาวกาญจน์กนก กิจลิขิต    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวธนิษฐา  ถี่ป้อม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘) นางรุ่งฤดี  ศิริโภคา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นางสาวลัลน์ณภัทร ถิรกุลยศมาดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐) นางสาวชัญญานุช พุ่มนาค    ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่   
๑. วางแผนด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์  

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามรอบระยะเวลา  

ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
๓. ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุโครงการ การจัดจ้าง ตลอดจนการเบิกค่าใช้จ่าย 

ตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และถูกต้องตามระเบียบราชการ 
๔. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพื่อให้สามารถด าเนิน 

โครงการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๕. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรม “กำรจัดท ำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นภำษำต่ำงประเทศ”  
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
๒) หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ   
๓) นางสาวพรภุทชรี  โพธิ์ทอง   กรรมการ 
๔) นายณัฐวุฒิ   นลินรัตนกุล  กรรมการ 
๕) นางสาวมณีนุช    ประกรรษวัต  กรรมการและเลขานุการ 
๖) นางสาวกาญจน์กนก  กิจลิขิต   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
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๗) นางสาวธนิษฐา  ถี่ป้อม   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๘) นางรุ่งฤด ี   ศิริโภคา   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๙) นางสาวลัลน์ณภัทร  ถิรกุลยศมาดี  ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๑๐)  นางสาวชัญญานุช  พุ่มนาค   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๑๑)  นางสาววณิชยา  ยิ้มพราย   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
๑๒)  นางสาวศศิกานต์  แก้วน่วม  ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
๑๓)  นางสาวนันทิชา  พรชาวนา  ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
๑๔)  นางสาวสิริญา  ปราณีต   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
๑๕)  นางสาวอาทิตยา  ถิ่นอ่วน   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 

หน้ำที่   
๑. วางแผนด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์  

อ าเภอเมืองพิษณุโลก และต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามรอบระยะเวลา ตามที่ระบุไว้

ในโครงการ 
๓. ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุโครงการ การจัดจ้าง ตลอดจนการเบิกค่าใช้จ่าย 

ตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และถูกต้องตามระเบียบราชการ 
๔. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการ

ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๕. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรม 
“กำรอบรมพัฒนำทักษะกำรเป็นพลเมืองดิจิตอลเพื่อธุรกิจขนำดเล็ก (SMEs)” 

๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
๒) หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ   
๓) นางสาวกาญจนา  สุกร   กรรมการ 
๔) นางสาววิไลพร  ชอบคุณ   กรรมการ 
๕) นายคณาวุฒิ   หริรักษ์   กรรมการ 
๖) นายศุภวิช   ปานมณ ี  กรรมการ 
๗) นายณัฐวุฒิ   นลินรัตนกุล  กรรมการ 
๘) นางสาวรจเรข  แก้วพฤกษ์  กรรมการและเลขานุการ 
๙) นายฉัตรชนก  ชินอัครพงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๑๐)  นางสาวคุณัญญา  ศรีวิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๑๑)  นางนิตตา   กิ่งโก ้   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๑๒)  นายภณภพ   กาดกอเสริม  ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์) 
๑๓)  นางสาวอรนลิน  ศรีฉ่ า   ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
๑๔)  นายอภิสิทธิ์   อิงชาติเจริญพร  ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
๑๕)  นางสาวพัชรินทร์  ทุมรักษา  ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
๑๖)  นางสาวพงษ์ทิภา  พรมวงค ์  ผู้ช่วยเลขานุการ (พ้ืนที่ต าบลพันชาลี) 
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หน้ำที่   
๑. วางแผนด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพ้ืนที่ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอ

เมืองพิษณุโลก และต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามรอบระยะเวลา ตามที่ระบุไว้

ในโครงการ 
๓. ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุโครงการ การจัดจ้าง ตลอดจนการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

รายการงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ และถูกต้องตามระเบียบราชการ 
๔. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการ

ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๕. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรม “ดนตรีเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต” 
 

๘.๑ กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรซ่อมบ ำรุงและสร้ำง ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพ 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ผลนิโครธ   ประธานกรรมการ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่    กรรมการ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.โสภณ ลาวรรณ์  กรรมการ  
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุตรี สุขปาน    กรรมการ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา ศรีคงเมือง   กรรมการ 
๖) ดร.วราภรณ์   เชิดชู    กรรมการ 
๗) อาจารย์ประชากร  ศรสีาคร    กรรมการ 
๘) นางสาวพิมพ์พร  สีสังข ์    กรรมการและเลขานุการ 
๙) นางสาวอรนลิน  ศรีฉ่ า    ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๐)  นายอภิสิทธิ์   อิงชาติเจริญพร   ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๑)  นางสาวพัชรินทร์  ทุมรักษา   ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๒)  นางสาวพงษ์ทิภา  พรมวงค ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
๘.๒ กิจกรรมดนตรีบ ำบัดเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑) ดร.วิชญ์   บุญรอด    ประธานกรรมการ 
๒) อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู    กรรมการ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล    กรรมการ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ อัมโร    กรรมการ 
๕) ดร.พิริยาภรณ์  เลขธรากร   กรรมการ 
๖) อาจารย์วรชาติ  กิจเรณู    กรรมการ 
๗) อาจารย์ภากร  สิริทิพา    กรรมการ 
๘) อาจารย์ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์   กรรมการ 
๙) อาจารย์ภูมินทร์  ภูมิรัตน์    กรรมการ 
๑๐)  นางสาวพิมพ์พร  สีสังข ์    กรรมการและเลขานุการ 
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๑๑)  นางสาววณิชยา  ยิ้มพราย    ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๒)  นางสาวศศิกานต์  แก้วน่วม   ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๓)  นางสาวนันทิชา  พรชาวนา   ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๔)  นางสาวสิริญา  ปราณีต    ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๕)  นางสาวอาทิตยา  ถิ่นอ่วน    ผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้ำที่   
๑. วางแผนด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพ้ืนที่ต าบลพันชาลี อ าเภอ  

วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามรอบระยะเวลา ตามที่ระบุไว้

ในโครงการ 
๓. ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุโครงการ การจัดจ้าง ตลอดจนการเบิกค่าใช้จ่ายตาม

รายการงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ และถูกต้องตามระเบียบราชการ 
๔. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการ

ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๕. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๙. คณะท ำงำนฝ่ำยจัดกำรข้อมูลโครงกำร 

๑) นางสาวพรนภา  พักพันธ์   คณะท างาน 
๒) นายอิศรา  เชยเกลี้ยง  คณะท างาน  
๓) นางสาวกมลพรรณ ลาภทวี   คณะท างาน 
๔) นางสาวกฤตชญานัสพ์ ทิพย์บุญศรี  คณะท างาน 
๕) นางสาวลลิตา  ชมเชย   คณะท างาน 
๖) นายจักรพงษ์  อนุจร   คณะท างาน 

หน้ำที่    
๑. วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือจัดท านโยบาย แนวทาง และ

งบประมาณสนับสนุน (จัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย) 

๒. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการ
ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

๓. ช่วยปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. คณะท ำงำนฝ่ำยจัดกำรข้อมูลสถำนกำรณ์ระบำดของโรคโควิด ๑๙ 

๑) นายอภิสิทธิ์  แจ้งใจดี   คณะท างาน 
๒) นางสาวสุภาวณี  ภู่อ่ า   คณะท างาน  
๓) ว่าที่ ร.ต.หญิงสุวนันท์ ค าสังวาลย์  คณะท างาน 
๔) นายเจษฎากร  แซ่ลิ้ม   คณะท างาน 
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๕) นางสาวเรณุมาศ  พรหมมา  คณะท างาน 
๖) นางสาวสายธาร  พุทธศร   คณะท างาน 

หน้ำที่    
๑. เฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่  

 
๒. เฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร  

การปรับสภาพแวดล้อม  
๓. ด าเนินการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคตามระบบที่ก าหนด 
๔. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพื่อให้สามารถด าเนินโครงการ 

ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๕. ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๑๑. คณะท ำงำนฝ่ำยจัดท ำข้อมูลรำชกำรในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

๑) นางสาวณัฐมน  เจตบุตร   คณะท างาน 
๒) นายกานต์พิชชา  เลาวกุล   คณะท างาน  
๓) นางสาวมนัญชยา  ภู่ระโหง   คณะท างาน 
๔) นางสาวกุลภรณ์  เกษน้อย   คณะท างาน 

หน้ำที่    
๑. จัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)  

ร่วมกับ กพร. 
๒. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพื่อให้สามารถด าเนิน 

โครงการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
      ๓. ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๑๒. คณะท ำงำนฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 

๑) หัวหน้างานการเงินและพัสดุ    ประธานคณะท างาน 
๒) นางสาวอรกัญญา   ราษฎร์ทองหลาง   คณะท างาน 
๓) นางสาวศรินทิพย์   บริรุ่งมงคล   คณะท างาน 
๔) นางสาวรัตนา    สมบูรณ์    คณะท างาน 
๕) นางสาวพจนีย์  สีเอี่ยม    คณะท างาน 
๖) นางสาวมณีนุช   ประกรรษวัต   คณะท างาน 

หน้ำที่    
๑. อ านวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดงานให้มีความคล่องตัว 

เกิดประสิทธิผล 
๒. ควบคุม ดูและการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการให้เกิดความประหยัด มีความคุ้มค่า และถูกต้อง

ตามระเบียบราชการ 



- ๙ - 

 

๓. ตรวจสอบ จัดท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  
๔. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนิน

โครงการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๕. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
  
   สั่ง ณ วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์) 

           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 


