คำสั่งคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์
ที่ ๖๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผูป้ ระสานงานดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิค
ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๓๖ ประจาปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
...........................................................................
เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิค ในการจัดการแข่งขันกีฬา บุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ ประจาปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวัน ที่ ๙-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๒๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ งคณบดี ค ณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ จึ งให้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการผู้ ป ระสานงาน
ดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬ าแอโรบิค ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาครั้งที่ ๓๖ ประจาปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ปรึกษา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชกูล
ที่ปรึกษา
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๕. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
๘. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
๙. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม
กรรมการ
๑๐.หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
๑๑.หัวหน้าหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น
กรรมการ
หน้ำที่ อานวยการให้จัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิค ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ ประจาปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
คณะกรรมการ...

-๒คณะกรรมกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนหลัก
๑. อาจารย์อรญา
อนุกูล
ประธานกรรมการ
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง
กรรมการ
๓. นายอภิรักษ์
นิลวัฒน์
กรรมการ
๔. นายชัยวัฒน์
ชูเชิด
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ประสานงานกับส่วนกลาง ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแข่งขัน
คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคนิคกีฬำ
๑. คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประธานกรรมการ
๒. ดร.พงษ์สนิท
คุณนะลา
กรรมการ
๓. อาจารย์วิลาสินี
วดีศริ ิศักดิ์
กรรมการ
๔. อาจารย์นิศาชล
พรหมรินทร์
กรรมการ
๕. นายวิทวัส
ประเสริฐศักดิ์
กรรมการ
๖. นายอภิรักษ์
นิลวัฒน์
กรรมการ
๗. นายชัยวัฒน์
ชูเชิด
กรรมการและเลขานุการ
๘. สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ประสานงานกับผูต้ ัดสิน รวมถึงการตัดสินกีฬาทั้งหมด
คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่กำรจัดกำรแข่งขัน
๑. อาจารย์อรญา
อนุกูล
ประธานกรรมการ
๒. ดร.รัชตะ
พันธุ์แสง
กรรมการ
๓. อาจารย์พิพัฒน์
ธนากิจ
กรรมการ
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มนตรา
พงษ์นิล
กรรมการ
๕. ดร.อรรถสิทธิ์
เมืองอินทร์
กรรมการ
๖. อาจารย์สุนทร
สุขสราญจิต
กรรมการ
๗. นางสาวอันธิกา
ใจดี
กรรมการและเลขานุการ
๘. สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ประสานงานจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
คณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณ
๑. ดร.ฉัตรทิพย์
ชัยฉกรรจ์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์อรญา
อนุกูล
กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน์
ชูเชิด
กรรมการ
๔. นางสาวบุษยมาส
กอกน้อย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่...

-๓หน้ำที่ จัดทาประมาณการณ์งบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน รวมไปถึงการเก็บ
หลักฐานการเบิกจ่าย และรายงานผลการดาเนินการเบิกจ่าย ตลอดการจัดการแข่งขันในส่วนที่คณะฯ
ได้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม
๑. ดร.ปิยะวดี
โรหิตารชุน
ประธานกรรมการ
๒. ดร.ณัฐฑรี
สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ กรรมการ
๓. อาจารย์ณัฏฐิมา
มากชู
กรรมการ
๔. อาจารย์ทวีป
มหาสิงห์
กรรมการ
๕. นางสาวณัฐฐพัชร์
ตติย์ธานุกุล
กรรมการ
๖. นางสาวรัตติกาล
ค้าสม
กรรมการ
๗. นางสาวภัทธิญา
จินดาคา
กรรมการ
๘. ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงกัญณภัทร
วศะวัน
กรรมการ
๙. นายมณมรกต
บัวแดง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
หน้ำที่ ดูแลด้านอาหารและเครื่องดื่มของนักกีฬา รวมถึงบุคลากร นิสิตที่มาช่วย
ดาเนินงานการจัดการแข่งขัน
คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพนิ่ง
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ อมรากุล
ประธานกรรมการ
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร
กรรมการ
๓. อาจารย์รัตติยา
ฦาชา
กรรมการ
๔. นางสาวอันธิกา
ใจดี
กรรมการ
๕. นายธนรินทร์
คงเถื่อน
กรรมการและเลขานุการ
๖. สโมสรนิสติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ประสานงานถ่ายรูปและบันทึกภาพนิ่ง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรพยำบำล
๑. ดร.รักษ์ศรี
เกียรติบุตร
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์อักษราภัค
ชัยปะละ
กรรมการ
๓. อาจารย์ไพรินทร์
ขัดธิพงษ์
กรรมการ
๔. นางสาวบุษยมาส
กอกน้อย
กรรมการ
๕. นางจุฑาทิพ
พงษ์ประภาส
กรรมการ
๖. ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงกัญณภัทร
วศะวัน
กรรมการ
๗. นายวิทวัส
ประเสริฐศักดิ์
กรรมการ
๘.นางสาว...

-๔๘. นางสาวภัทธิญา
จินดาคา
กรรมการและเลขานุการ
๙. สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ประสานงานด้านการพยาบาล กับ มหาวิทยาลัย กรณีนักกีฬาหรือผูเ้ ข้าร่วม
งานได้รับบาดเจ็บ ระหว่างการแข่งขัน
คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน
๑. อาจารย์ดารารัตน์
คาเป็ง
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ถิรายุส์
บาบัด
กรรมการ
๓. นายมณมรกต
บัวแดง
กรรมการ
๔. นายธนรินทร์
คงเถื่อน
กรรมการ
๕. นายชัยวัฒน์
ชูเชิด
กรรมการ
๖. นางจุฑาทิพ
พงษ์ประภาส
กรรมการ
๖. นางสาวณัฐฐพัชร์
ตติย์ธานุกุล
กรรมการและเลขานุการ
๗. สโมสรนิสติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ประสานงานการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมกำรฝ่ำยพำหนะ
๑. อาจารย์อรญา
อนุกูล
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์สาริณยี ์
ภาสยะวรรณ
กรรมการ
๓. นางสาวรัตติกาล
ค้าสม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ประสานงานและจัดเตรียมยานพาหนะ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในส่วนที่คณะ
ได้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

