
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

   ที ่           / ๒๕63 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

…............................................................... 
ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ 
ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต สามารถปรับตัวสู่สังคมยุคดิจิทัล เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด เพ่ือผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์และ Google 
Applications ส าหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ผลิตและ
เผยแพร่สื่อวิดีโอโมชั่นกราฟิก ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ผ่าน Facebook Fanpage และแข่งขันตอบปัญหา ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 
และกิจกรรมที่ 3 ประกวดคลิปสั้นสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “New Normal กับ ไลฟ์สไตล์ที่ เปลี่ยนไป” 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค ์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการ 
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ 
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า  กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม กรรมการ 

/หัวหน้าส านักงาน... 

๖๐



2 
 

 หัวหน้าส านักงาน คณบดี      กรรมการ 
 หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 หน้ำที ่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และก าหนดขอบข่ายกิจกรรม และสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการทุกฝ่าย  

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประชำสัมพันธ์  
 นายกฤษฎา  คงพูน     ประธานกรรมการ 
 นางสาวภารดี  พงศ์จินต์    กรรมการ 
 นางสาวฟารีดา  หีมชูด     กรรมการ 
 นายเอกศักดิ์  สงสังข ์     กรรมการ 
 นางสาวเอกญา  แววภักด ี    กรรมการ 
 นายธีภัทร  พรหมมา    กรรมการ 
 นายอนุกูล  นันทพุธ     กรรมการ 
 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา     กรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน          แก้วศรีวงศกร    กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ 1. จัดท าแผนด าเนินงานและปฏิทินงานของฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์  
 2. ออกแบบแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ  
 3. จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดโครงการ 
 4. จัดเตรียมห้องประชุมออนไลน์และก ากับล าดับกิจกรรมขณะใช้งานโปรแกรม Zoom  
 5. ติดต่อประสาน ดูแล และรับรองวิทยากร  
 6. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียนและจัดท ำเกียรติบัตรออนไลน์ 
 นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล     ประธานกรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ    กรรมการ 
 นายชนาธิป  ลีนิน     กรรมการ 
 นายธีภัทร  พรหมมา    กรรมการ 
 นางสาวภารดี  พงศ์จินต์    กรรมการ 
 นางสาวฟารีดา  หีมชูด     กรรมการ 

นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่ 1. จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ 
  2. ออกแบบและจัดท าเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
  3. จัดท าสรุปผลรายชื่อ จ านวน บุคลากร นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
  4. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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5. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ เสียง วิดีโอ ถ่ำยทอดสด (Live Streaming) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
 นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา     กรรมการ 

นางสาวมณฑนรรห์     วัฒนกุล     กรรมการ 
นายอาลาวีย์         ฮะซานี     กรรมการ 
นายณัฐพงษ์        หมันหลี     กรรมการ 
นางสาวภัททิรา  กลิ่นเลขา    กรรมการ 
นายรัญชกร   จันจ าปา     กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน          แก้วศรีวงศกร    กรรมการ 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา     กรรมการ 
นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์บันทึกภาพ เสียง วิดีโอ ถ่ายทอดสด  

2. ด าเนินการบันทึกภาพ เสียง วิดีโอ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage สโมสร   
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 

 3. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันตอบปัญหำและสรุปผล - ประเมินผล  
 นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี     ประธานกรรมการ 
 นางรุ่งนภา  แก้วนวล     กรรมการ 
 นางสาวจุฑาทิพย์  ด ามาก     กรรมการ 
 นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี    กรรมการ 
 นายเอกศักดิ์  สงสังข ์     กรรมการ 
 นางสาวภารดี  พงศ์จินต์    กรรมการ 
 นางสาวฟารีดา  หีมชูด     กรรมการ 
 นายชนาธิป  ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่ ๑.  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์  
  ๒.  จัดท าแบบทดสอบแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการเรยีนรู้ในยุคดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน ์
  3.  สรุปผลการแข่งขันตอบปัญหานักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกแต่ละหลักสูตร 
  4.  เก็บข้อมูลจากผู้เข้าอบรมและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 
  5.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสดุ กำรเงินและบัญชี 
 นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี    ประธานกรรมการ 
 นางสาวฐานิตดา  ชูราษฎร์     กรรมการ 
 นางสาวอัญชลี  สะอาด     กรรมการและเลขานุการ  
 หน้ำที ่ 1. จัดท าแผนด าเนินงานและปฏิทินงานของฝ่ายพัสดุ การเงินและบัญชี 
  2. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
  3. ตรวจสอบบัญชีการเงิน การรับ การจ่าย และพัสดุ ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
  4. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวดคลิปสั้นสร้ำงสรรค์ 
 นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล     ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ   กรรมการ 

นายอาลาวีย์         ฮะซานี     กรรมการ 
นางสาวภัททิรา  กลิ่นเลขา    กรรมการ 
นายกฤษฎา  คงพูน     กรรมการ 
นางสาวจุฑาธิป  แก้วพิจิตร    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  จัดท าระเบียบการประกวดคลิปสั้นสร้างสรรคภ์ายใต้แนวคิด “New Normal กับไลฟ์สไตล์ที่    

เปลี่ยนไป”  
  ๒.  จดัท าแผนปฏิทินด าเนินงานการประกวด 
  3.  ติดต่อประสานงานกรรมการตัดสิน 
  4.  สรุปผลการประกวด 
  5.  เก็บข้อมูลจากผู้เข้าอบรมและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 
  6.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ  
 นางทรงนคร      การนา 
 นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล 
 นายกฤษฎา  คงพูน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ ์ นนทพุทธ 
 นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ  เย็นวิเศษ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์   แก้วประเสริฐ       
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ ์  จิตต์จ านง   
 นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ สุขแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย   ตันติวิวัทน์ 
นายจรัญ     ธรรมใจ 

นายณรงค์ฤทธิ์  เสนาจิตร  

นางสาวบุษราคัม    ทองเพชร  
นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
นายรัญชกร     จันจ าปา 

นายณัฐวุฒิ     สุภารัตน์ 
นางณปภัช   คงฤทธิ์ 
นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี 

/นายฐาปนิค ... 
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นายฐาปนิค    ตีระพันธ์ 
นางสาวนุชจิเรศ    แก้วสกุล 
นางสาวนภารัตน์  เกษตรสมบูรณ์ 
นางสาวภัททิรา  กลิ่นเลขา 
นางสิริพร       เลิศวิทยาวิวัฒน์ 
นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี 
นายอนุกูล      นันทพุธ 
นางสาวอัญชลี  สะอาด 
นางรุ่งนภา แก้วนวล 
นางสาวฐานิตดา  ชูราษฎร์ 
นางสาววรวลัญช ์ มงคลชยานันต์ 
ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน แก้วศรีวงศกร 
นางสาวจุฑาธิป  แก้วพิจิตร 
นางสาวภารดี  พงศ์จินต์ 
นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี 
นางสาวจุฑาทิพย์  ด ามาก 
นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ 
นายชนาธิป  ลีนิน 
นางสาวฟารีดา  หีมชูด 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้มอบหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่       มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์) 
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

๒๖


