
 

 
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที ่122/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร  
(1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) ภำยใต้โครงกำรกำรยกระดับควำมรู้และทักษะของประชำชนเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ 

และสังคมรำยต ำบลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
................................................................ 

 

 ตำมที่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีวัตถุประสงค์ (OKR) เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม รำยต ำบลแบบบูรณำกำร โดยมีมหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กลำง (System Integrator) ในกำรพัฒนำ  
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร และเกิดกำรจ้ำงงำนประชำชนทั่วไป บัณทิตใหม่ นักศึกษำ 
ให้มีงำนท ำ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน 
อีกทั้งเพ่ือกำรจัดท ำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) โดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมำยให้คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  รับผิดชอบด ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้โครงกำรกำรยกระดับควำมรู้และทักษะของประชำชนเพ่ือพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จ ำนวน 9 ต ำบล ในพ้ืนที่ 4 อ ำเภอของจังหวัด
สงขลำ ประกอบไปด้วย 
 

 พ้ืนที่อ ำเภอสิงหนคร  ประกอบด้วย ต ำบลชิงโค ต ำบลร ำแดง ต ำบลปำกรอ และต ำบลบำงเขียด  
 พ้ืนที่อ ำเภอสทิงพระ  ประกอบด้วย ต ำบลวัดจันทร์ และต ำบลคูขุด 
 พ้ืนที่อ ำเภอกระแสสินธุ์  ประกอบด้วย ต ำบลโรง 
 พ้ืนที่อ ำเภอเทพำ  ประกอบด้วย ต ำบลปำกบำง และต ำบลเกำะสะบ้ำ 
 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล  
1 มหำวิทยำลัย) ภำยใต้โครงกำรกำรยกระดับควำมรู้และทักษะของประชำชนเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการและก ากับติดตาม 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี   ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย     รองประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน     กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ     กรรมกำร 
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 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และหำรำยได้    กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ     กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม    กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย     กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน     กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์   กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยชนำธิป  ลีนิน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. อ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนให้กำรด ำเนินโครงกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 

2. ก ำกับ ติดตำม แก้ไขปัญหำ และประสำนงำนกับหน่วยก ำกับระดับมหำวิทยำลัย 
3. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อ 

ต่อคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ไดต้ำมควำมเหมำะสม 

4. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย     ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน     รองประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม    กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม   กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรผู้รับผิดชอบระดับต ำบล    กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรหลักสูตรช่ำงชุมชน SMART Maintenance กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรหลักสูตรช่ำงชุมชน SMART Digital Content กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงดิจิทัล เพ่ือกำรยกระดับชุมชน กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรพัฒนำสื่อดิจิทัลคอนเทนต์  เพ่ือกำรยกระดับชุมชน กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำรโครงกำร พัสดุ กำรเงินและบัญชี  กรรมกำร 
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หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย     กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน     กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยชนำธิป  ลีนิน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำร ที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร ก ำกับ ติดตำม แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นให้สำมำรถ

ด ำเนินงำนได้อย่ำงคล่องตัว เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสำนงำน
กับคณะกรรมกำรฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

3. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อ 
ต่อคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

4. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายผู้รับผิดชอบระดับต าบล 
 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   ประธำนกรรมกำร 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    รองประธำนกรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลชิงโค  
 อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
 นำยณัฐพงษ์   หมันหลี     กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลร าแดง 
อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

 นำยปิติพงศ์   เกิดทิพย์     กรรมกำร 
 

ผู้รับผิดชอบระดับต าบล  พื้นที่ต าบลปากรอ 
อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

 นำยอภิรพ   แก้วมำก     กรรมกำร 
 

ผู้รับผิดชอบระดับต าบล  พื้นที่ต าบลบางเขียด 
อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

 ผศ.วิมล   บุญรอด     กรรมกำร  
 

ผู้รับผิดชอบระดับต าบล  พื้นที่ต าบลวัดจันทร์ 
อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

 นำยสมพงษ์   แก้วหวัง     กรรมกำร 
 
 

/ ผู้รับผิดชอบ... 
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ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลคูขุด 
อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

 นำยฐำปนิค   ตีระพันธ์    กรรมกำร 
 

ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลโรง 
อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
นำงสำวนภำรัตน์  เกษตรสมบูรณ ์    กรรมกำร 

 

ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลปากบาง 
อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 

 นำยนรงฤทธิ์   เสนำจิตร    กรรมกำร 
 

ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลเกาะสะบ้า 
อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 

 นำยนวพล  เทพนรินทร์    กรรมกำร 
 

หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยชนำธิป  ลีนิน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ผู้น ำชุมชน ผู้รับจ้ำงในพ้ืนที่ ผู้เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องในระดับต ำบล 

2. ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับต ำบลในระบบ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
3. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อ 

ต่อคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ได้ตำมควำมเหมำะสม  

4. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

4. คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรช่างชุมชน SMART Maintenance 
 

 หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม    ประธำนกรรมกำร  
 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร    กรรมกำร  
 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ     กรรมกำร 
 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์   กรรมกำร 
 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม   กรรมกำร 

หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมและเครือข่ำย (ต่อเนื่อง) กรรมกำร 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  หลักสูตรช่ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ระดับต้น 
 นำงสำวนุชจิเรศ   แก้วสกุล     กรรมกำร 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรช่ำงบริกำรด้ำนซอร์ฟแวร์ระดับต้น 
 นำงสำวนุชจิเรศ   แก้วสกุล     กรรมกำร 
 
 

/ ผู้รับผิดชอบ... 
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 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรช่ำงเดินสำยไฟฟ้ำในอำคำร 
 นำยนรงฤทธิ์   เสนำจิตร    กรรมกำร 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรช่ำงซ่อม DIY งำนโลหะ 
 ผศ.ทวิชำติ   เย็นวิเศษ    กรรมกำร 
 

นำงสำวฟำรีดำ   หีมชูด     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ผู้น ำชุมชน ผู้รับจ้ำงในพ้ืนที่ ผู้เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องในระดับต ำบล 

2. ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับต ำบลในระบบ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
3. จัดท ำแผนปฏิบัติงำน พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมในหลักสูตรช่ำงชุมชน 

ด้ำนบ ำรุงรักษำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (SMART Maintenance) 
4. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อ 

ต่อคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

5. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
5. คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรช่างชุมชน SMART Digital Content 
 

หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    ประธำนกรรมกำร 
 หัวหน้ำหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน    รองประธำนกรรมกำร 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรนักถ่ำยภำพชุมชน 
นำยณัฐพงษ์   หมันหลี     กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรนัก Blogger 
 นำยรัญชกร   จันจ ำปำ     กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรนัก YouTube 
 ผศ.จักรกฤษฎ์   แก้วประเสริฐ    กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรนักสื่อสำรประชำสัมพันธ์ 
 ผศ.ภัททิรำ   กลิ่นเลขำ    กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรนักสร้ำงแบรนด์บนโลกออนไลน์ 
 นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล     กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรนักผลิต Vlog 
 ผศ.ภัททิรำ   กลิ่นเลขำ    กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรนักขำยของออนไลน์ 
 นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล     กรรมกำร 
 
 

/ นำงสำวภำรดี... 
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 นำงสำวภำรดี   พงศ์จินต ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ผู้น ำชุมชน ผู้รับจ้ำงในพ้ืนที่ ผู้เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องในระดับต ำบล 

2. ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับต ำบลในระบบ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
3. จัดท ำแผนปฏิบัติงำน พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมในหลักสูตรช่ำงชุมชน ด้ำนดิจิทัล

คอนเทนต์ (SMART Digital Content) 
4. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อ 

ต่อคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

5. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

6. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการยกระดับชุมชน 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ    ประธำนกรรมกำร 
ผศ.ศักดิ์ชัย   ตันติวิวัทน์    รองประธำนกรรมกำร 
 

ผู้รับผิดชอบนวัตกรรม : นวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ 
นำยนรงฤทธิ์   เสนำจิตร    กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบนวัตกรรม : นวัตกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่เพ่ือรองรับเกษตรอัจฉริยะ 
 ผศ.อรุณ   สุขแก้ว     กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบนวัตกรรม : นวัตกรรมระบบจัดกำรน้ ำเสียในฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
นำยณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์    กรรมกำร 
 

 ผู้รับผิดชอบนวัตกรรม : นวัตกรรมเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 
ผศ.ฤทัย   ประทุมทอง    กรรมกำร 

 

 ผู้รับผิดชอบนวัตกรรม : นวัตกรรมกำรออกแบบตรำสินค้ำหรือบรรจุภัณฑ์ 
นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล     กรรมกำร 

 

 นำงสำวรุ่งนภำ   ชุมทอง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ผู้น ำชุมชน ผู้รับจ้ำงในพ้ืนที่ ผู้เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องในระดับต ำบล 

2. ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับต ำบลในระบบ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด   
3. พัฒนำ และ/หรือ ประยุกต์ใช้งำนนวัตกรรมทำงดิจิทัล เพ่ือกำรยกระดับสินค้ำหรือบริกำรของ

ชุมชน 

/ 4. ในกรณ.ี.. 
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4. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อ 
ต่อคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

5. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7. คณะกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อการยกระดับชุมชน 
 

หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล     รองประธำนกรรมกำร 
นำยขจรศักดิ์   พงศ์ธนำ     กรรมกำร 
ผศ.ภัททิรำ   กลิ่นเลขำ    กรรมกำร 
นำงสำวอภิชญำ   ขวัญแก้ว    กรรมกำร 

 นำยเมธัส   เทพไพฑูรย์    กรรมกำร 
 นำยอำลำวีย์   ฮะซำนี     กรรมกำร 
 นำยรัญชกร   จันจ ำปำ     กรรมกำร 
 นำยปิติพงศ์   เกิดทิพย์     กรรมกำร 
 นำยณัฐพงษ์   หมันหลี     กรรมกำร 
 นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวจิระภำ   เภ่ำเวช     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ผู้น ำชุมชน ผู้รับจ้ำงในพ้ืนที่ ผู้เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องในระดับต ำบล 

2. ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับต ำบลในระบบ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
3. พัฒนำสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Media) เพ่ือยกระดับกำรท่องเที่ยวชุมชน สินค้ำ

หรือบริกำรของชุมชน 
4. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อ 

ต่อคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

5. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

8. คณะกรรมการบริหารโครงการ พัสดุ การเงินและบัญชี 
 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน      ประธำนกรรมกำร 
 นำยอนุกูล   นันทพุธ     กรรมกำร 
 นำงสำวอัญชลี   สะอำด     กรรมกำร 
 นำงสำวฐำนิตดำ   ชูรำษฎร์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวฟำรีดำ   หีมชูด     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ผู้น ำชุมชน ผู้รับจ้ำงในพ้ืนที่ ผู้เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องในระดับต ำบล 

/ 2. ก ำกับ ติดตำม... 
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2. ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับต ำบลในระบบ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
3. บริหำรจัดกำรโครงกำร แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณ พัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร ตลอดจน
ตรวจสอบกำรเงิน กำรเบิกจ่ำย พัสดุ ของกำรจัดโครงกำรให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวขอ้ง 

4. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อ 
ต่อคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

5. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
  

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 


