
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่         /2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและด ำเนินกำรโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
................................................................ 

ด้วยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2563 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โครงกำรที่ 1 
โครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำ
ท้องถิ่น จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและด ำเนินกำรโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการและก ากับ ติดตามการด าเนินงาน

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  รองประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และหำรำยได้  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/โดยมีอ ำนำจหน้ำที่... 

๕๓
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โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และระยะเวลำที่ก ำหนด
2. อ ำนวยกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
3. ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปัญหำในกรณีที่เกิดปัญหำ แก่คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร

2. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  ประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม รองประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
นำยพิชิต เพ็งสุวรรณ กรรมกำร 
นำยอภิรพ แก้วมำก  กรรมกำร 
นำยจรัญ ธรรมใจ กรรมกำร 
นำยกฤษฎำ  คงพูน  กรรมกำร 
นำงสำวบุษรำคัม ทองเพชร กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยชนำธิป ลีนิน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสำนงำนด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. ก ำหนดแผนงำนและวิธีกำรในกำรด ำเนินโครงกำร
3. ด ำเนินกำรขออนุมัติโครงกำร บริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนโครงกำรให้ส ำ เร็จลุล่วง

ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ จนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรและรำยงำนผลโครงกำรแล้วเสร็จ 

สั่ง ณ วันที่          เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2563 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

๑๗



ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่         /2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและด ำเนินกำรโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
................................................................ 

ด้วยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2563 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โครงกำรที่ 1 
โครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำ
ท้องถิ่น จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและด ำเนินกำรโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการและก ากับ ติดตามการด าเนินงาน

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  รองประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และหำรำยได้  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/โดยมีอ ำนำจหน้ำที่... 
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โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

4. ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และระยะเวลำที่ก ำหนด
5. อ ำนวยกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
6. ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปัญหำในกรณีที่เกิดปัญหำ แก่คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร

2. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  ประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม รองประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
นำยพิชิต เพ็งสุวรรณ กรรมกำร 
นำยอภิรพ แก้วมำก  กรรมกำร 
นำยจรัญ ธรรมใจ กรรมกำร 
นำยกฤษฎำ  คงพูน  กรรมกำร 
นำงสำวบุษรำคัม ทองเพชร กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยชนำธิป ลีนิน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

4. ประสำนงำนด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. ก ำหนดแผนงำนและวิธีกำรในกำรด ำเนินโครงกำร
6. ด ำเนินกำรขออนุมัติโครงกำร บริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนโครงกำรให้ส ำ เร็จลุล่วง

ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ จนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรและรำยงำนผลโครงกำรแล้วเสร็จ 

สั่ง ณ วันที่    เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2563 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

ร่ำง/พิมพ์ 
ตรวจ 
ทำน 

รุง่นภา

๑๗


