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ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ที่ ๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๔” (Books & IT Fair 2014@NSRU) 

-----------------------------------------------  

 

 

  ด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์  โดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ได้ด ำเนินกำร จัดงำน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๔”  (Books & IT Fair 2014@NSRU) เพ่ือกำรเปิดร้ำน
จ ำหน่ำยหนังสือ อุปกรณ์ไอที และคอมพิวเตอร์ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเสวนำกับนักเขียน และ
กิจกรรมอบรม/สัมมนำทำงวิชำกำร โดยก ำหนดจัดงำนในระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗   
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ (อำคำร ๑๕) มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ ผศ.จรรยำ   เหลียวตระกูล ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยภำสกร  วรอำจ กรรมกำร 
๑.๔ นำยเอกวิทย์  สิทธิวะ กรรมกำร 
๑.๕ นำงกำญจนำ  สดับธรรม กรรมกำร 
๑.๖ นำยภูริพัศ  เหมือนทอง กรรมกำร 
๑.๗ นำยวรำวุธ  วัชรสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๘ นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        หน้าที ่  จัดท ำแผนงำนกิจกรรม งบประมำณ ให้ค ำปรึกาำสนับสนุน และอ ำนวยกำร        
                    ด ำเนินกำรในงำนแต่ละฝ่ำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ ผศ.จรรยำ   เหลียวตระกูล ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำยวรำวุธ  วัชรสรณ์ กรรมกำร 
๒.๓ นำยเอกวิทย์  สิทธิวะ กรรมกำร 
๒.๔ นำงกำญจนำ  สดับธรรม กรรมกำร 
๒.๕ นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย กรรมกำร                
๒.๖ นำยภูริพัศ  เหมือนทอง กรรมกำร 
๒.๗ นำยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร กรรมกำร 
๒.๘ นำงสำวกุลดำ  สวนสลำ กรรมกำร 
๒.๙ นำยภัทร  ปำนพรหม กรรมกำร 

๒.๑๐ นำยธนภพ  ดุจเมืองแมน กรรมกำร 
๒.๑๑ นำงสำวรุ่งนภำ  สำจิตร กรรมกำร 
๒.๑๒ นำงสำวมัทธนำ  นำคยำ กรรมกำร 
๒.๑๓ นำงสำวเก็จกำญจน์  เอ่ียมศรี กรรมกำร 
๒.๑๔ นำงสำวนิตยำ  ทวีศักดิ์วนำไพร กรรมกำร 
๒.๑๕ นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย กรรมกำร 



-๒- 

๒.๑๖ นำยสุภรัตน์  กรุดฉ่ ำ กรรมกำร 
๒.๑๗ นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร กรรมกำร 
๒.๑๘ นำงสำวปรียพัศ  พฒันะสุธำดล กรรมกำร 
๒.๑๙ ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๒๐ นำยภำสกร  วรอำจ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 หน้าที ่ ประสำนงำนและด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    

๓. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
๓.๑ กิจกรรมการสัมมนาวิชาการห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๑.๑  ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๑.๒  นำยภำสกร  วรอำจ กรรมกำร 
 ๓.๑.๓  นำงกำญจนำ  สดับธรรม กรรมกำร 
 ๓.๑.๔  นำยภูริพัศ  เหมือนทอง กรรมกำร 
 ๓.๑.๕  นำยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร กรรมกำร 
 ๓.๑.๖  นำงสำวเก็จกำญจน์  เอ่ียมศรี กรรมกำร 
 ๓.๑.๗  นำงสำวนิตยำ  ทวีศักดิ์วนำไพร กรรมกำร 
 ๓.๑.๘  นำงสำวกชกร  พิเดช กรรมกำร 
 ๓.๑.๙  นำงสำวรุ่งนภำ  สำจติร กรรมกำร 
 ๓.๑.๑๐ นำงสำววิภำรัตน์  ออ่นละออ กรรมกำร 
 ๓.๑.๑๑ นำงสำวบุสดี  หมื่นขัน กรรมกำร 
 ๓.๑.๑๒ นำงสำวกุลดำ  สวนสลำ กรรมกำร 
 ๓.๑.๑๓ นำงสำวไพรสุดำ  ปำนพรม กรรมกำร 
 ๓.๑.๑๔ นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร กรรมกำร 
 ๓.๑.๑๕ นำงสำวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์  กรรมกำร 
 ๓.๑.๑๖ นำยพิพัฒน์พงา์  แทนเทือก  กรรมกำร 
 ๓.๑.๑๗ นำงกัญญำณี  ศรีสวรรค์ สิงห์วี  กรรมกำร 
 ๓.๑.๑๘ นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           หน้าที ่ ประสำนงำนและด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
    

๓.๒ กิจกรรมการออกร้านจ าหน่ายหนังสือ 
 ๓.๒.๑  ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒.๒  นำงกำญจนำ  สดับธรรม กรรมกำร 
 ๓.๒.๓  นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย กรรมกำร 
 ๓.๒.๔  นำงสำววรรณี  คณฑำ กรรมกำร 
 ๓.๒.๖  นำงสำวนิตยำ  ทวีศักดิ์วนำไพร กรรมกำร 
 ๓.๒.๗  นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร กรรมกำร 
 ๓.๒.๘.  นำงสำวบุสดี  หมื่นขนั กรรมกำร 
 ๓.๒.๑๐  นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย กรรมกำร 
 ๓.๒.๑๑  นำงสำวอัณณ์  เด่นประเสริฐ กรรมกำร 
 ๓.๒.๑๒  นำงสำวเก็จกำญจน์  เอ่ียมศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           หน้าที ่ ประสำนงำนและด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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๓.๓ กิจกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับห้องสมุด  
 ๓.๓.๑  นำงกำญจนำ  สดับธรรม ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๓.๒  นำงสำวนิตยำ  ทวีศักดิ์วนำไพร กรรมกำร 
 ๓.๓.๓  นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร กรรมกำร 
 ๓.๓.๔  นำงสำวบุสดี  หมื่นขัน กรรมกำร 
 ๓.๓.๕  นำงสำวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ กรรมกำร 
 ๓.๓.๖  นำงสำวสุภัคตรำ  พรมสีนอง กรรมกำร 
 ๓.๓.๗  นำงสำวฉัตรดำว  ชำติเชื้อ กรรมกำร 
 ๓.๓.๘  นำงสำวปรียพัศ  พฒันะสุธำดล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           หน้าที ่ ประสำนงำนและด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๓.๔ กิจกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการจัดบูธอุปกรณ์ไอที 
 ๓.๓.๑  นำยภำสกร  วรอำจ ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๓.๒  นำยภูริพัศ  เหมือนทอง กรรมกำร 
 ๓.๓.๓  นำยภัทร  ปำนพรหม กรรมกำร 
 ๓.๓.๔  นำงอัญชลี  แก้ววงาำ กรรมกำร 
 ๓.๓.๕  นำงสำวดวงพร  ดีนุช กรรมกำร 
 ๓.๓.๖  นำยนภดล  แข็งกำรนำ กรรมกำร 
 ๓.๓.๗  นำงสำวกชกร  พิเดช กรรมกำร 
 ๓.๓.๘  นำงสำวกุลดำ  สวนสลำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           หน้าที ่ ประสำนงำนและด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์  และรักษาความปลอดภัย 
 

๔.๑ นำยภำสกร   วรอำจ  ประธำนกรรมกำร 
๔.๒ นำยสุวิศำล  ทับแสง กรรมกำร 
๔.๓ นำยภัทร  ปำนพรหม กรรมกำร 
๔.๔ นำยสุภรัตน์  กรุดฉ่ ำ กรรมกำร 
๔.๕ นำยธนภพ  ดุจเมืองแมน กรรมกำร 
๔.๖ นำยวีระศักดิ์  ศรีผง กรรมกำร 
๔.๘ นำงสำวลักาณ์นำรำ  ช ำนิไกร กรรมกำร 
๔.๙ นำยณัฐดนัยภัทร  ยำมปลอด กรรมกำร 

๔.๑๐ นำงสำวจตุพร  บุญวงศ์ กรรมกำร 
๔.๑๑ นำงสำวสมพงา์  เผือกจีน กรรมกำร 
๔.๑๒ นำยพิเชาฐ  อยู่เย็น กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที่  จัดเตรียมสถำนที่จัดงำน ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้ำ และกำรรักาำควำมปลอดภัย 
                  กำรประสำนงำน และด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
๕.๑ นำยวรำวุธ  วัชรสรณ์  ประธำนกรรมกำร 
๕.๒ นำงสำววิภำรัตน์  อ่อนละออ กรรมกำร 
๕.๓ นำงสำววรรณี  คณฑำ กรรมกำร 



-๔- 

๕.๔ นำงสำวณัชชำรีย์  ธัญรัฐวุฒินนท์ กรรมกำร 
๕.๔ นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     หน้าที่  ๑.  ให้กำรสนับสนุนในกำรจัดซื้อจ้ำง  จัดเตรียมเอกสำรส ำคัญในกำรเบิก-จ่ำยใน 
                        กิจกรรมต่ำงๆ ก ำกับและตรวจสอบกำรขออนุมัติซื้อ – จ้ำง 
               ๒.  ประสำนงำน และด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และปฏิคม 
๖.๑ นำงสำวมัทธนำ   นำคยำ ประธำนกรรมกำร 
๖.๒ ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล กรรมกำร 
๖.๓ นำยเอกวิทย์  สิทธิวะ กรรมกำร 
๖.๔ นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย กรรมกำร 
๖.๕ นำงกำญจนำ  สดับธรรม กรรมกำร 
๖.๖ นำยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร กรรมกำร 
๖.๗ นำงสำวเก็จกำญจน์  เอ่ียมศรี กรรมกำร 
๖.๘ นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย กรรมกำร 
๖.๙ นำงสำวนิตยำ  ทวีศักดิ์วนำไพร กรรมกำร 

๖.๑๐ นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร กรรมกำร 
๖.๑๑ นำงสำวปรียพัศ  พัฒนะสุธำดล กรรมกำร 
๖.๑๒ นำงสำวกุลดำ  สวนสลำ กรรมกำร 
๖.๑๓ นำงสำวดวงพร  ดีนุช กรรมกำร 
๖.๑๔ นำงสำวรุ่งนภำ  สำจิตร กรรมกำร 
๖.๑๕ นำงสำววิภำรัตน์  อ่อนละออ กรรมกำร 
๖.๑๖ นำงสำวสุณิสำ  อ่อนฉ่ ำ กรรมกำร 
๖.๑๗ นำงสำวบุสดี  หมื่นขัน กรรมกำร 
๖.๑๘ นำยสุภรัตน์  กรุดฉ่ ำ กรรมกำร 
๖.๑๙ นำยวีระศักดิ์  ศรีผง กรรมกำร 
๖.๒๐ นำงสำวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ กรรมกำร 
๖.๒๑ นำงสำวกชกร  พิเดช กรรมกำร 
๖.๒๒ นำงสำวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศา กรรมกำร 
๖.๒๓ นำงสำวสุภัคตรำ  พรมสีนอง กรรมกำร 
๖.๒๔ นำงสำวฉัตรดำว  ชำติเชื้อ กรรมกำร 
๖.๒๕ นำยพิเชาฐ  อยู่เย็น กรรมกำร 
๖.๒๖ นำยนภดล  แข็งกำรนำ กรรมกำร 
๖.๒๗ นำงอัญชลี  แก้ววงาำ กรรมกำร 
๖.๒๘ นำงกัญญำณี  ศรีสวรรค์ สิงห์วี กรรมกำร 
๖.๒๙ นำงสำวไพรสุดำ  ปำนพรม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   หน้าที่  ๑.  จัดเตรียมข้อมูล  เอกสำรและกำรผลิตสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
           ๒.  จัดรำยกำรวิทยุ, สื่อโสตทัศน์, สื่อออนไลน์ และเคเบิ้ลทีวี 
     ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่กำรประชำสัมพันธ์ตลอดงำน 
     ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่งำนปฏิคม กำรรับรองแขกผู้มีเกียรติ วิทยำกร และตัวแทนบริาัท ห้ำงร้ำน 

            ที่เข้ำร่วมงำน 



-๕- 

     ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรรับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมงำน และกำรจัดสัมมนำวิชำกำร 
  ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่กำรบันทึกภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวตลอดงำน 
  ๗.  ประสำนงำนและด ำเนินกิจกรรม ทุกภำคส่วนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
 

 
 

หน้าที ่จัดเตรียมพิธีกำร และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน 
๘.๑ นำยเอกวิทย์  สิทธิวะ ประธำนกรรมกำร 
๘.๒ นำงสำวบุสดี  หมื่นขัน กรรมกำร 
๘.๓ นำงสำวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศา กรรมกำร 
๘.๔ นำงสำวไพรสุดำ  ปำนพรม กรรมกำร 
๘.๕ นำงสำวสุณิสำ  อ่อนฉ่ ำ  กรรมกำร 
๘.๖ นำงสำวณัชชำรีย์  ธัญรัฐวุฒินนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร     

  หน้าที่ จัดท ำแบบประเมินผล จัดเก็บข้อมูลวิเครำะห์ผล และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรจัดงำน 
ขอให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่  ตำมท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมตั้งใจและเต็มควำมสำมำรถ 
          

           ทั้งนี ้ ตั้งแต ่ บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                         สั่ง  ณ วันที่  ๑๓  มกรำคม   พ.ศ. ๒๕๕๗    
 
      

 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรรยำ  เหลียวตระกูล) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ปฏิบัติรำชกำรแทน 
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

      ๗.๑ นำงกำญจนำ สดับธรรม ประธำนกรรมกำร 
      ๗.๒ นำยเอกวิทย์  สิทธิวะ กรรมกำร 
      ๗.๓ นำงสำวปรียพัศ  พัฒนะสุธำดล กรรมกำร 
      ๗.๔ นำงสำวรุ่งนภำ  สำจิตร กรรมกำร 
      ๗.๕ นำงสำวไพรสุดำ  ปำนพรม กรรมกำร 
      ๗.๖ นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร กรรมกำร 
      ๗.๗ นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย กรรมกำร 
      ๗.๘ นำงสำวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศา  กรรมกำร 
      ๗.๙ นำยพิพัฒน์พงา์  แทนเทือก  กรรมกำร 

๗.๑๐ นำงกัญญำณี  ศรีสวรรค์ สิงห์วี กรรมกำร 
     ๗.๑๑ นำงสำวมัทธนำ  นำคยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 


