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ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่        /๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

---------------------- 
ตำมที่ ระ เบี ยบมหำวิทยำลั ย เทคโนโลยี รำชมงคลศรี วิ ชั ย  ว่ ำด้ วยกิจกรรมนักศึกษำ 

พ.ศ. 2563 และได้ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2565 แล้วนั้น  

ในกำรนี้  เ พ่ือให้กำรท ำงำนในส่วนต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

นายกสโมสรนักศึกษา 
นำยศรำวิน  คงแก้ว 

มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. เป็นผู้แทนของสโมสรนักศึกษำ
2. เป็นประธำนของที่ประชุมคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ
3. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำ ก ำกับ ติดตำม และดูแลกำรด ำเนินกิจกรรม

สโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน 

อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 
นำยธนำวัฒน์  ขำวหวำน  

มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. ท ำหน้ำที่แทนนำยกสโมสรนักศึกษำ ในกรณีที่นำยกสโมสรนักศึกษำไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ

หน้ำที่ได ้
2. เป็นผู้ช่วยนำยกสโมสรนักศึกษำในกิจกำรที่นำยกสโมสรนักศึกษำหรือคณะกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำมอบหมำย 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมอบหมำย
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อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 2 
นำยณัฐพงษ ์ แสงจันทร์ 

มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. ท ำหน้ำที่แทนอุปนำยกสโมสรนักศึกษำคนที่ 1 ในกรณีที่อุปนำยกสโมสรนักศึกษำคนที่ 1 ไม่อยู่

หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
2. เป็นผู้ช่วยอุปนำยกสโมสรนักศึกษำคนที่ 1 ในกิจกำรที่อุปนำยกสโมสรนักศึกษำคนที่ 1

หรือคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมอบหมำย 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมอบหมำย

เลขานุการ 
นำงสำวปรียำภรณ์  แสงจันทร์ศิร ิ

หน้าทีด่ังนี้ 
1. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ
2. ควบคุมและรับผิดชอบงำนสำรบรรณของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ

จัดประชุมคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ 
3. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรมนักศึกษำคณะ

อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมอบหมำย

เหรัญญิก 
นำงสำวจิตสุภำ ทองสุย 
มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. ควบคุมและรับผิดชอบงำนกำรเงินของสโมสรนักศึกษำ ให้เป็นไปตำมระเบียบ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วย กำรรับเงิน กำรข่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงินกิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ.2558 
2. ควบคุมกำรเบิกและใช้จ่ำยเงินของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
3. จัดท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย และงบดุลเพ่ือรอรับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

รำยงำนสรุปกำรเบิกจ่ำยเงินของสโมสรนักศึกษำ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำและคณะกรรมกำร
บริหำรกิจกรรมนักศึกษำคณะ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
นำยชยำนันท์  ดีแก้ว 
มีหน้ำที ่ดังนี้  
1. เผยแพร่ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ
2. เผยแพร่กิจกรรมนักศึกษำที่สร้ำงซื่อเสียงให้แก่คณะ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสู่นอก

มหำวิทยำลัย 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมสนใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนประชำสัมพันธ์
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คณะกรรมการฝ่ายนกัศกึษาสัมพนัธ์ 
นำงสำวพิมพ์มำดำ ทองค ำ   ประธำนฝ่ำยนักศึกษำสัมพันธ์ 
นำยปวิช  พัฒนพงศ ์  รองประธาน 
นายอติวัณณ์  พรหมทอง  เหรัญญิก 
นางสาวฐิติวรดา  หมัดจันทร ์  กรรมการ 
นายรติพง  นิ่มแก้ว   กรรมการ 
นำยศรัณย ์  จันทภาโส  เลขานุการ 

  มีหน้าที่ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมสำมัคคีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี
2. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีบุคลิกภำพที่ดี และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
3. ส่งเสริมให้มีกรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  

เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
นำยศรีปรำชญ์   ทิพย์เสวก  ประธำนฝ่ำยวิชำกำร 
นางสาวศิริลักษณ์  พานิช   รองประธาน 
นำงสำวฑัญญำศิริ ย่ีซ้ำย    เหรัญญิก 
นางสาวคารีมา  แก้วภิบาล  กรรมการ  
นางสาวอาอัฉะ   หมัดสี   เลขานุการ 

  มีหน้าที่ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำสนใจในกำรศึกษำค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์ในวิชำกำร

สำขำต่ำง ๆ อันจะช่วยเสริสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่ตนเอง ตลอดจนก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคุม 

2. จัดกิจกรรมทำงวิชำกำรหรือเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำและ
ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรซึ่งกัน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษำไปสู่ทิศทำงควำมเป็นสำกล  
4. ส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำใจบทบำทในกำรศึกษำ ติดตำม รับรู้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของ

มหำวิทยำลัย 
5 .  เ ป็ นตั ว แทนนั กศึ กษำ ในก ำร ให้ ข้ อ เ สนอแนะกำรด ำ เ นิ น ง ำนประกั นคุณภำพ 

ของมหำวิทยำลัย 
6. ให้ควำมร่วมมอืและให้ข้อมูลย้อนกลับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ประกัน

คุณภำพของมหำวิทยำลัย 
7. เผยแพร่และเชิญชวนให้นักศึกษำให้ควำมสนใจและให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนิน งำน 

ด้ำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมกำร... 



4 

คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
นำยวริทธิ์ รักษ์ภักด ี ประธำนฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร 
นำงสำวญำณิศำ แซ่ฟ่อง รองประธาน 
นางสาวศุภมาศ  จิตสกูล เหรัญญิก 
นำยณัฐกฤต  ปำงจุติ กรรมการ 
นำยกฤษดำ  ชำประสม กรรมการ 
นำยปฐมพงศ ์ วงศ์ชนะ  กรรมการ 
นำยคฑำยุทธ  ดิญชวัฒน์ กรรมการ 
นำยกิตติวิทย์  เกตุรักษ ์ เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เผยแพร่ทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกีฬำและนันทนำกำรให้แก่นักศึกษำ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษำเล่นกีฬำและออกก ำลังกำยเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพพลำนำมัย
3. ส่งเสริมมำตรฐำนกำรกีฬำของมหำวิทยำลัยให้มีระดับสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันกีฬำระดับต่ำง ๆ อันจะก่อให้เกิดทักษะในกำรกีฬำ
5. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำรเพื่อให้นักศึกษำมีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และจิตใจ
6. ส่งเสริมให้เกิดนักนันทนำกำรภำยในมหำวิทยำลัยเพิ่มข้ึน

คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัย 
นำงสำวบัณฑิตำ   พูลสวัสดิ์ ประธำนฝ่ำยส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

และวินัย 
นำงสำวอนัญญำ   ตุดนำยหนู รองประธาน 
นำยสรศักดิ์   จันทวีรัตน์ เหรัญญิก 
นำยภูมิภัทร  แซ่ลิ้ม กรรมการ 
นำงสำวณัฐกำนต์  ทองเนตร เลขานุการ 

มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. ให้ควำมรู้ควำมข้ำใจในดำ้นคุณธรรม จริยธรรม และกำรมีวินัย
2. จัดกิจกรรมเสริมกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และกำรมีวินัยให้กับนักศึกษำ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีระเบียบวินัยปฏิบัติตนภำยใต้ระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัย และ

ขอบเขตของกฎหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 นำงสำวดนัสวีล   ทองรอด  ประธำนฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม 
นำงสำวสกุลรัตน์ หมัดเดชำ รองประธาน 
นำงสำวปริศนำ พรมแก้ว เหรัญญิก 
นำงสำวกรกนก หมุนเกษ กรรมการ 
นำยภำนุสิทธิ์  ศรีระสันต์ เลขานุการ 

/มีหน้ำที่... 
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มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และจัดกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรม ขนบธรรมนียมประเพณี

เอกลักษณ์อันดีงำมของชำติและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนนักศึกษำให้เกิดควำมสนใจและมีโอกำสศึกษำอันจะก่อให้เกิดควำมช ำนำญ

และมีสุนทรียภำพในศิลปะด้ำนต่ำง ๆ อันไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงำม 

คณะกรรมการฝ่ายจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ 
นำยศักดิ์ชัย นวลนิ่ม ประธำนฝ่ำยจิตอำสำและบ ำเพ็ญประโยชน์ 
นำยจริติวัฒน์  ไพช ำนำญ รองประธาน 
นำงสำวณัฐนิชำ เพ็งหนู เหรัญญิก 
นำยณัฐนนท์ ปั้นสขสวัสดิ์ กรรมการ 
นำงสำวสุณิสำ  พูดเพรำะ เลขานุการ 

มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำทุกคนเข้ำร่วมเป็นสมำชิกชมรมจิตอำสำมหำวิทยำลัย
2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
3. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม

ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของตนเอง 
4. ปลูกฝังให้นักศึกษำได้ตระหนักในภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศชำติ 

ผู้แทนจากหลักสูตรสาขา 
นำยกำนตพงศ ์ เพชรกำฬ ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
นำยสันติภำพ  เพชรด ำ  ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
นำยภูริภัทร  ปวุฒิพันธุ์ ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำแมคคำทรอนิกส์ 
นำยกัมปนำท  ค ำนวณนิคมเขตต ์ ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำโทรคมนำคม 

และเครือข่ำย (ต่อเนื่อง) 
นำยศุภวิชญ์ สระโร ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยี 

ปิโตรเลียม 
นำงสำวอดิรำห์ มำมะ ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยี 

สื่อสำรมวลชน 

มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำเมื่อนำยกสโมสรนักศึกษำเรียกประชุม

เพ่ือวำงแผนกำรจัดกิจกรรม 
2. ประขำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษำไปยังนักศึกษำในสำขำวิชำ
3. เป็นตัวแทนนักศึกษำในสำขำวิชำเสนอกิจกรรมโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำในสำขำวิชำ

/ประธำนชมรม... 
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ประธานชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา 
นำงสำวธิดำรัตน์ นำคเกิด ประธำนชมรมดนตรี 
นำยภำนุวิชญ์  บัวกิ่ง ประธำนชมรมหุ่นยนต์ 
นำยพัสกร   อ่อนประสงค ์ ประธำนชมรมคอลูกหนัง 
นำยภูวดล  หล ำสุบ ประธำนชมรมเครื่องเสียง 
นำยศิริพงษ์  บุญญำนุกูล ประธำนชมรมครูช่ำงอำสำ 
นำยอัครชัย ศรศรำสน์ ประธำนชมรมถ่ำยภำพ 
นำยวรเชษฐ์  บูหละ ประธำนชมรมครุศำสตร์ไฟฟ้ำ มทร.ศรีวิชัย 
นำยชัชนันท์  คงยก ประธำนชมรม IED E-Sport 

มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรสโมสนักศึกษำเมื่อนำยกสโมสรนักศึกษำเรียกประชุม

เพ่ือวำงแผนกำรจัดกิจกรรม 
2. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษำไปยังสมำชิกในขมรม

ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ เพ่ือด ำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย แห่งนี้สืบไป 

ต้ังแต ่วันที่ 1 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 

สั่ง  ณ  วันที่  17  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรมนักศึกษำ 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 


