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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่               / ๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประชุมจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ระดับมหาวิทยาลัย 

     

ด้วยส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร ได้ก าหนดจัดโครงการประชุมจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ ระดับมหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.      
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระดับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ประธานกรรมการ  
๒)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ  
๓)  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ  
๔)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ  
๕)  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ  
๖)  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ  
๗)  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ  
๘)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังนี้ 
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑  กรรมการฝ่ายประสานงาน 

๑) ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวทิพย์มณี  ขุนฤทธิ์   ก รรมการ 
๓) นางสาวจุฑาพร  บุญยัง   กรรมการ  
๔) นางสาวอุบลทิพย์ ทองชั่ง   กรรมการ   
๕) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารีรัตน์ รัตนสุวรรณ  กรรมการ  
๖) นางรอบีอ๊ะ  ขุนทหาร  กรรมการ  

๗) นางสาว.....  
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๗) นางสาวพิชามญชุ์  สายกิ้มซ้วน  กรรมการ 
๘) นางสาวเกสรา  โกศิลญวงศ์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒.๒  กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๑) นายชัยสิทธิ์  บุญรังศรี  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวณัฐณิชา  ยีย๊บ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสถานที่และดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่ใช้จัดโครงการฯ 

๑.๓  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
๑) นายชวฤทธิ์  ทองเพ็ชรจันทร์  ประธานกรรมการ 
๒) นายสุเชษฐ  ขวัญศรี   กรรมการ 
๓) นาย ป.ทัน  มนตรี   กรรมการ  
๔) นางสาวปาริฉัตร  โชติไพรัตน์  กรรมการ  
๕) นายสุพัฒน์  สุวรรณโณ  กรรมการ  
๖) นางสาวลัดดา  เอ้งเถ้ียว   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ปฏิบัติหน้า ที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  เครื่องขยายเสียง  บันทึกภาพ  

จัดหาคอมพิวเตอร์  Notebooks ด าเนินรายการและประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ดูแลเครื่องเสียง และบันทึกภาพ
ตลอดการจัดโครงการฯ 

 ๑.๔  กรรมการฝ่ายอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑)  นางสาวอุบลทิพย์  ทองชั่ง  ประธานกรรมการ  
๒)  นางรอบีอ๊ะ  ขุนทหาร  กรรมการ 
๓)  นางสาวจุฑาพร  บุญยัง   กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   

๑.๕  กรรมการฝ่ายการเงิน 
๑)  นางสาวเกสรา  โกศิลญวงศ์ ประธานกรรมการ 
๒)  นางสาวทิพย์มณี  ขุนฤทธิ์  กรรมการ 
๓)  นางสาวจุฑาพร  บุญยัง   กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและจัดท าเอกสารทางการเงิน  เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

๑.๖  กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน 
๑)  นางสาวอุบลทิพย์  ทองชั่ง ประธานกรรมการ 
๒)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารีรัตน์ รัตนสุวรรณ  กรรมการ  
๓)  นางรอบีอ๊ะ  ขุนทหาร  กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมและรับลงทะเบียน 

 

          ๑.๗ กรรมการ..... 
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๑.๗  กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ 
๑)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารีรัตน์  รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๒)  นางรอบีอ๊ะ  ขุนทหาร  กรรมการ  
๓)  นางสาวทิพย์มณี  ขุนฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

      หน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑) ผศ.อ้อยทิพย์  พลศรี  
๒) ผศ.สุพยอม  นาจันทร์  
๓) ดร.ไพบูลย์   นวลนิล  
๔) ดร.ภวิกา   บุณยพิพัฒน์  
๕) นายพินิจ   ด ารงเลาหพันธ์  
๖) ผศ.ณฐมน   เสมือนคิด  
๗) ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  
๘) ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์  
๙) นายฉลอง   อาคาสุวรรณ  
๑๐) นายโอภาส  อิสโม  
๑๑) นายพิทยา  ตุกเตียน  
๑๒) นางปิยมาศ  ศิริศุภนนท์  
๑๓) นายธัญธร  โยธี  
๑๔) นางพิไลพร  คงเรือง  
๑๕) นางสาวปัณฑิตา  โชติช่วง  
๑๖) นายสืบพงษ์  แสงวัณณ์  
๑๗) นายชัยสิทธิ์  บุญรังศรี  
๑๘) นายชวฤทธิ์  ทองเพ็ชร์จันทร์  
๑๙) นางสาวกมลวรรณ นิลจู  
๒๐) นางสาวภวิดา  ตุลาธน  
๒๑) นางสโรชา  บริสุทธิ์  
๒๒) นางสาววริษฐา  พาหุรัตน์  
๒๓) นางสาวเกสรา  โกศิลญวงศ์  
๒๔) นางสาวทิพย์มณี  ขุนฤทธิ์  
๒๕) นางสาวจุฑาพร  บุญยัง  
๒๖) นางสาวอุบลทิพย์ ทองชั่ง  
๒๗) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารีรัตน์ รัตนสุวรรณ  
๒๘) นางรอบีอ๊ะ  ขุนทหาร  

 
  

 

ให้ผู้ที่มี....... 
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ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ ประชุมจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณเงิน
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ ๒ ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ ๓ โครงการประชุมจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ระดับมหาวิทยาลัย งบรายจ่ายอื่น จ านวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

สั่ง  ณ  วันที่           ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์  พลศรี) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


