คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์

ที่ 0<?»พ/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฐานข้อมูลวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง

เนื่องด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยนเรศวร จะจัดทำโครงการฐานข้อมูลวัฒ นธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒ ธรรมและล่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย องค์ความรู้
ภูมินืญ ญาท้องถิ่น ส่งเสริม การศึก ษาค้น คว้าเพื่อ การพื่น ฟูภ ูม ิป ็ญ ญาท้อ งถิ่น ศิล ปะและวัฒ นธรรมท้อ งถิ่น
ที่กำลังจะสูญ หาย นำมาประยุก ต์ บรูณ าการเพื่อพัฒ นา'ไห้ดีขึ้น รวมถึงสนับ สบุน การจัด กิจ กรรมส่ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
เพื่อ ให้ก ารดำเนิน โครงการดัง กล่า วเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยสอดคล้อ งกับ นโยบายการ
บริห ารงานคณะมนุษ ยศาสตร์ และแผนพัฒ นาด้า นการทำบุบ ำรุงศิล ปวัฒ นธรรม อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน งาน
โครงการฯ ดังนี้

๑.

๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
มีหน้าที่

คณะกรรมการที่,ปรึกษาและอำนวยการ
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาฯ
กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้างานฯ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ากิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง
๒. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

๑.

-๒คณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลพิลปวัฒนธรรม
๙ จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังฃพันรานนท์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิซ นักที่
๔. ดร.วิซญ์ บุญรอด
๔. ดร.ภูรีตา เรืองจิรยศ
๖. ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร
๗. นายภากร สิริทิพา
๘. นายกฤษณะ โชติสุทธิ้
๙. นายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
๑๐. นางสาวพุธิตา สิงหเดช
๑๑. นางสาววรรณภา แตงตุ้ม
๑๒. นายธีรนัย รัตนภูมิ
๑๓. นายณัฏฐพัซร์ วรกุลวรรธนะ
๑๔. เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ
๑.

ประธานกรรมการ
กรรมการดูแลเขตจังหวัดสุโขทัย
กรรมการดูแลเขตจังหวัดพิษณุโลก
กรรมการดูแลเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการดูแลเขตจังหวัดนครสวรรค์
กรรมการดูแลเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
กรรมการดูแลจังหวัดกำแพงเพชร
กรรมการดูแลจังหวัดตาก
กรรมการดูแลเขตจังหวัดพิจิตร
กรรมการดูแลจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. วางแผนปฎินัติงานและดำเนินงานตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ประสานงาน รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง

๑.

๒.

๓.
๔.
๔.
๖.
๗.
๘.
มีหน้าที่

คณะกรรมการฝ่ายศารสนเทศ สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
นายประธาน สายคำ
กรรมการ
นายคณาวุฒิ หริรักษ์
กรรมการ
นายคุภวิ'ข ปานมณี
กรรมการ
นายมานพ แตงตุ้ม
กรรมการ
นายนิรุต แสงอบ
กรรมการ
นายณัฏฐพัขร์ วรกุลวรรธนะ
กรรมการและเลขานุการ
นางวรรณภา แตงตุ้ม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จัดเตรียมสถานที่และดูแลสื่ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องใช่ในโครงการ
๒. จัดเก็บข้อมูลเพื่อทำฐานข้อมูลวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง
๓. ดูแลต้านเทคนิคและคอมพิวเตอร์ในโครงการ
๔. บันทึกวีดีทัศน์และบันทึกภาพนิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ

๑.

๑.

๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
มีหน้าที่ ๑..
๒.

คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ผลิตสื่อและประขาสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
ผู้ข่วยคณบดีฝ่ายประซาสัมพันธ์
กรรมการ
นายณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล
กรรมการ
นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง
กรรมการ
นายมาโนซ แตงตุ้ม
กรรมการ
นายนพพร กำพร้า
นายธีรนัย รัตนภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
นายณัฏฐพัซร์ วรกุลวรรธนะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
จัดทำเอกสารและผลิตสื่อเพื่อประซาสัมพันธ์โครงการ
ติดต่อประสานงานในการประซาสัมพันธ์

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. รองคณบดีกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรรตรี สุโยธีธนรัตน์
กรรมการ
๓. นางสาวอรกัญญา ราษฎร์ทองหลาง
กรรมการ
๔. นางสาวศรินทิพย์ บริรุ่งมงคง
กรรมการ
๕. นางสาวพจนิย์ สีเอี่ยม
กรรมการ
๖. นางสาวพิมพ์พร สีสังข์
กรรมการ
๗. นางวรรณภา แตงตุ้ม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิก - จ่ายค,าใซ้จ่ายในการดำเนินโครงการ
๒. อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ใข์ในโครงการ
๓. ควบคุม ดูแลการเบิกค่าใซ้จ่ายซองโครงการให้เกิดความประหยัด มีความคุ้มค่า แลร
ถกต้องตามระเบียบราขการ
คณะกรรมการฝ่ายยานหนะ
๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ, ทองนอก
กรรรมการ
๓. นายพลวัฒ พูลทรัพย์
กรรรมการ
๔. นางสาววิมลมาศ พจมานทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - ดแลและจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใข์ในโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน
๑. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์
กรรมการ
๓. นางสาววิไลพร ซอบคุณ
กรรมการ
๔. นางสาวกาญจนา สุกร
กรรมการ
๔. นางวรรณภา แตงตุ้ม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินโครงการ
๒. รวบรวมและสรปผลการดำเนินโครงการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

-— — รุ- โ -นุ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังฃพันธานนท์)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

