
คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที่ 136/2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบระดับตำบล 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
................................................................ 

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 
BCG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 
ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ดำเนินการ 9 ตำบล ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย 

1) อำเภอสิงหนคร ได้แก่ ตำบลชิงโค ตำบลรำแดง ตำบลปากรอ และตำบลบางเขียด 
2) อำเภอสทิงพระ ได้แก่ ตำบลวัดจันทร์ และตำบลคูขุด 
3) อำเภอกระแสสินธุ์ ได้แก่ ตำบลโรง
4) อำเภอเทพา ได้แก่ ตำบลปากบาง และตำบลเกาะสะบ้า น้ัน 

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามเป้าหมาย ประกอบกับความในคำสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย  ที ่  1412/2565 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบด ีในการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ดังต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการอำนวยการและกำกับติดตาม
คณบดคีณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์) กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.วิมล บุญรอด)  กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.วาสณา บุญส่ง)  กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ฤทัย ประทุมทอง) กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา) กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดี (นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย)ี กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดี (นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว)  กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดี (นายเมธัส เทพไพฑูรย)์ กรรมการ 

/ หัวหน้าสาขา... 
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หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม    กรรมการ 
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ    กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า     กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์   กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม   กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) กรรมการ 
หัวหน้าสำนักงานคณบด ี      กรรมการ 
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
หัวหน้างานบริหารและวางแผน     กรรมการ 
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   กรรมการ 
หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. อำนวยการ กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษากรณีเกิดปัญหา เพื่อให้การจัดโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

 
2. คณะกรรมการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) 
 

 ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลชิงโค  
 อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์    ประธานกรรมการ 
 นายณัฐพงษ์   หมันหล ี    กรรมการ 
 นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ   

 ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลรำแดง 
อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์    ประธานกรรมการ 
 นายปิติพงศ์   เกิดทิพย์     กรรมการ 
 นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล  พื้นที่ตำบลปากรอ 
อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์    ประธานกรรมการ 
 นายกฤษฎา   คงพูน     กรรมการ 
 นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล  พื้นที่ตำบลบางเขียด 
อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์    ประธานกรรมการ 
 ผศ.วิมล   บุญรอด     กรรมการ 
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 นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล  พื้นที่ตำบลวัดจันทร ์
อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์    ประธานกรรมการ 
 ผศ.สมพงษ์   แก้วหวัง     กรรมการ 
 นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ   

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลคูขดุ 
อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์    ประธานกรรมการ 
 นายฐาปนิค   ตีระพันธ์    กรรมการ 
 นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลโรง 
อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา 

 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์    ประธานกรรมการ 
นางสาวพิริยา   สร้อยแก้ว    กรรมการ 

 นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลปากบาง 
อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์    ประธานกรรมการ 
 ผศ.นรงฤทธิ์   เสนาจิตร    กรรมการ 
 นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลเกาะสะบ้า 
อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์    ประธานกรรมการ 
 นายนวพล  เทพนรินทร ์    กรรมการ 
 นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
 

  1. ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) ในโครงการ  
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบระดับตำบล 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์)    รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวจุฑาทิพย์  ดำมาก     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวฟารีดา   หีมชูด     ผู้ช่วยเลขานุการ 

/ นางสาวภารด.ี.. 
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 นางสาวภารดี   พงศ์จินต ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสิริพร   นับถือบุญ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลชิงโค  
 อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
 นายณัฐพงษ์   หมันหล ี    กรรมการ 
 

 ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลรำแดง 
อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

 นายปิติพงศ์   เกิดทิพย์     กรรมการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล  พื้นที่ตำบลปากรอ 
อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

 นายกฤษฎา   คงพูน     กรรมการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล  พื้นที่ตำบลบางเขียด 
อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
ผศ.วิมล   บุญรอด     กรรมการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล  พื้นที่ตำบลวัดจันทร ์
อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.สมพงษ์   แก้วหวัง     กรรมการ 
ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลคูขดุ 
อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

 นายฐาปนิค   ตีระพันธ์    กรรมการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลโรง 
อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา 
นางสาวพิริยา   สร้อยแก้ว    กรรมการ 

 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลปากบาง 
อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.นรงฤทธิ์   เสนาจิตร    กรรมการ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พื้นที่ตำบลเกาะสะบ้า 
อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 

 นายนวพล  เทพนรินทร ์    กรรมการ 
 

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
 

  1. จัดทำข้อเสนอโครงการ วางแผนการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ดำเนินโครงการตามแผน กำกับ ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สามารถดำเนินงาน 

ไดค้ล่องตัว เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด 
3. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้รับจ้างในพื้นที่ ผู้เกี่ยวข้อง 

และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระดับตำบล 
 

/ 4. ประเมินผล... 
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4. ประเมินผลการดำเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ
5. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและบันทึกภาพการจัดกิจกรรมในโครงการ
6. ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน คณะกรรมการสามารถดำเนินการเสนอรายชื่อ

ต่อคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความ
เหมาะสม  

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งฉบับนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ จนกว่าการดำเนินโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 




