
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่         /2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเปน็ผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) 

................................................................ 

ด้วยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ก ำหนด
นโยบำยในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือผลิตครูวิชำชีพและนักเทคโนโลยี ฐำนควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศ รองรับกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 
(Future Growth) นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ
เทคโนโลยี (Technopreneurship) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผน จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  รองประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี ทุกท่ำน  กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ  กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมและเครือข่ำย (ต่อเนื่อง) กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
หวัหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 

/ ผูชวยคณบดี...
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ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์) 
หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. อ ำนวยกำร ก ำกับ ติดตำมและให้ค ำปรึกษำกรณีเกิดปัญหำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำ
ผู้เรียนสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผน

2. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship)

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์) รองประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (นำงสำวอภิชญำ ขวัญแก้ว)  กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี  กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 
ผศ.วิมล บุญรอด กรรมกำร 
ผศ.ภัททิรำ กลิ่นเลขำ กรรมกำร 
นำงสำวนศพร ธรรมโชติ กรรมกำร 
นำยนรงฤทธิ์ เสนำจิตร กรรมกำร 
นำยฐำปนิค ตีระพันธ์ กรรมกำร 
นำยกระวี อนนตรี กรรมกำร 
นำงสำวอริสรำ พรหมอินทร์ กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร 
นำงสำวจิระภำ  เภ่ำเวช  

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. วิเครำะห์จัดท ำแผน ระบบ กลไกและวิธีกำรในกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship)

2. ก ำหนด ด ำเนินกำรและส่งเสริมโครงกำรหรือกิจกรรม เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย

3. จัดระบบกำรวัดผลลัพธ์และประเมินผลผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship)

4. จัดท ำฐำนข้อมูล (Big Data & Centralized Database) กำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) และ
ระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ

/ ๕. สงเสริม สนับสนุน...
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5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ศูนย์ให้ค ำปรึกษำและกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย
เพ่ือสร้ำงประสิทธิภำพผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี
(Technopreneurship) 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่          เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
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2. ก ำหนด ด ำเนินกำรและส่งเสริมโครงกำรหรือกิจกรรม เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย

3. จัดระบบกำรวัดผลลัพธ์และประเมินผลผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship)

4. จัดท ำฐำนข้อมูล (Big Data & Centralized Database) กำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) และ
ระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ

/ ๕. สงเสริม สนับสนุน...
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5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ศูนย์ให้ค ำปรึกษำและกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย
เพ่ือสร้ำงประสิทธิภำพผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี
(Technopreneurship) 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่          เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

ร่ำง/พิมพ์ 
ตรวจ 
ทำน 

๙




