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ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่          /๒๕๖3 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร พัฒนำบุคลิกภำพสู่กำรเป็นนักศึกษำต้นแบบ  

****************************** 
ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักศึกษาต้นแบบ ในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖3 
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรักและสามัคคี 
จากการท ากิจกรรมร่วมกัน มีแนวทางในการปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ในมหาวิทยาลัย และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถและปฏิภาณไหวพริบ ไปเป็น
ตัวแทนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภ ายนอก
มหาวิทยาลัย   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักศึกษาต้นแบบ
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ  กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้  กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ 
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หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า  กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการ 
ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา  กรรมการ 
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ให้ค าปรึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหา       

และสนับสนุนการด าเนินงาน ของคณะกรรมการทุกฝ่าย เพ่ือให้การจัดโครงการฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและลงทะเบียน 
นายอนุกูล นันทพุธ ประธานกรรมการ 
นางสิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน์ กรรมการ 
นางสาวอัญชลี  สะอาด  กรรมการ 
นางรุ่งนภา แก้วนวล  กรรมการ 
นางสาวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์ กรรมการ 
นางสาววรวลัญช์  มงคลชยานันต์ กรรมการ 
นางสาวจุฑาธิป  แก้วพิจิตร กรรมการ 
นางสาวฟารีดา   หีมชูด  กรรมการ 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จ านวน ๖ คน กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพย์  ด ามาก  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ 

๒. จัดท าใบลงทะเบียนและรับลงทะเบียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
    ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
๓. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับอาจารย์และคณะกรรมการตัดสิน 
๔. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและจัดกำรแสดงบนเวท ี
นายกฤษฎา คงพูน ประธานกรรมการ 
ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต  ผ่องสุวรรณ กรรมการ 
นายเอกศักดิ์ สงสังข ์ กรรมการ 
นางรุ่งนภา แก้วนวล  กรรมการ 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จ านวน ๑๐ คน กรรมการ 
นางสาวภารดี  พงศ์จินต ์ กรรมการและเลขานุการ 

/หน้ำที ่๑. ก ำหนด.... 
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 หน้าที่ ๑. ก าหนดขั้นตอนพิธีการและจัดพิธีกรในการด าเนินงาน 
                    ๒. ก ากับขั้นตอนและฝึกซ้อม 
  ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 นายอาลาวีย์  ฮะซานี     ประธานกรรมการ 
 นายณัฐพงษ ์  หมันหลี     กรรมการ 
 นายรัญชกร         จันจ าปา     กรรมการ 
 นางสาวเอกญา  แววภักด ี    กรรมการ 
 นางสาวนุชจิเรศ   แก้วสกุล     กรรมการ 
 นางสาวอภิชญา  ขวัญแก้ว    กรรมการ 
 คณะกรรมการชมรมถ่ายภาพ จ านวน ๕ คน   กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.เดชวิน  แก้วศรีวงศกร    กรรมการ 
 นายธีรภัทร   พรหมมา    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่   ๑. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ 
                    ๒. บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอตลอดการด าเนินโครงการประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยระบบแสง สี เสียง  
 นายปิติพงศ์    เกิดทิพย์     ประธานกรรมการ 
 นายณรงฤทธิ์  เสนาจิตร    กรรมการ 
 นายฐาปนิค           ตีระพันธ์     กรรมการ 
 นายธีรภัทร   พรหมมา    กรรมการ 
 คณะกรรมการชมรมเครื่องเสียง จ านวน ๑๐ คน   กรรมการ 
 นายกรภัทร  เฉลิมวงศ ์    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่   ๑. ดูแล จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์โสต ควบคุมแสง สี เสียง และระบบถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ 
  ๒. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๗. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด ดำว เดือน และดำวเทียม 
 นายเอกศักดิ์  สงสังข ์     ประธานกรรมการ  
 นางสาวฤทัย  ประทุมทอง    กรรมการ 
 นางสาวนภารัตน์  เกษตรสมบูรณ ์    กรรมการ 
 นางสาวภัททิรา   กลิ่นเลขา    กรรมการ 
 นางสาวนุชจิเรศ   แก้วสกุล     กรรมการ 
 คณะกรรมการตัดสินบุคคลภายนอก จ านวน 3 คน   กรรมการ 
 นางสาวฉารีฝ๊ะ    หดัยี     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ๑. เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม 
  ๒. จัดท าเกณฑ์การให้คะแนนและใบลงคะแนนการประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม 
  ๓. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายรวบรวมคะแนน ฯลฯ  

 

/๘. คณะกรรมกำร... 
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๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมคะแนน สรุป และประเมินผล 
   นางณปภัช  คงฤทธิ์     ประธานกรรมการ 
 นายอาลาวีย์  ฮะซานี     กรรมการ 
 นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆ ี    กรรมการ 
 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ๓ คน    กรรมการ 
 นางสาวจุฑาทิพย์  ด ามาก     กรรมการ 
 นางสาวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์    กรรมการ 
 นายชนาธิป  ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่   ๑. ดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตัดสิน 
              ๒. รวบรวมคะแนนให้กับฝ่ายพิธีการประกาศผล 
   ๓. ท าแบบประเมินผลโดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
              ๔. สรุปและประเมินผลเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   ๕. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสดุ กำรเงินและบัญชี 
 นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี    ประธานกรรมการ 
 นางสาวจุฑาธิป  แก้วพิจิตร    กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต   ผ่องสุวรรณ    กรรมการ 
 นางสาวฐานิตดา  ชูราษฎร์     กรรมการ 
 นางสาวอัญชลี  สะอาด     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่    ๑. เบิกจ่ายตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ    
  2. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
 ผศ.วิมล   บุญรอด     ประธานกรรมการ 
 นายอาคม  สุดราม     กรรมการ 
 นายกระวี  อนนตรี     กรรมการ 
 นายจรัญ  ธรรมใจ     กรรมการ 
 นายสมพงษ ์  แก้วหวัง     กรรมการ 
 นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์    กรรมการ 
 นางสาวฐานิตดา  ชูราษฎร์     กรรมการ 
 นายชนาธิป  ลีนิน     กรรมการ 
 นายธีรภัทร   พรหมมา    กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต   ผ่องสุวรรณ    กรรมการ 
 พนักงานท าความสะอาด จ านวน 6 คน    กรรมการ 
 นักศึกษาสโมสรนักศึกษา จ านวน ๑๐ คน    กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.เดชวิน  แก้วศรีวงกร    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมและอ านวยความสะดวกต่อการใช้สถานที่ 
                    ๒. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

/๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำย... 
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๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลรักษำควำมปลอดภัยและปฐมพยำบำล    
 ผศ.วิมล              บุญรอด     ประธานกรรมการ 
 ผศ.ธนัสถ ์  นนทพุทธ    กรรมการ 
 ผศ.อรุณ   สุขแก้ว     กรรมการ 
 นายสมพงษ์                แก้วหวัง     กรรมการ 
 นายอภิรพ                  แก้วมาก     กรรมการ 
 นายณัฐวุฒิ                 สุภารัตน์    กรรมการ 
 นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย    กรรมการ 
 นางสาวฟารีดา   หีมชูด     กรรมการ 
 นักศึกษาสโมสรนักศึกษา จ านวน ๕ คน    กรรมการ 
 นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล     กรรมการ 
 นางสาวจุฑาธิป  แก้วพิจิตร    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ๑. ดูแลความเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  
  ๒. พิจารณาบุคคลภายนอกในการเข้าร่วมโครงการ 
  ๓. จัดหา อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
                    ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๒. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์ 
 นางทรงนคร  การนา 
 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 
 นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล 
 นายปิติพงศ ์   เกิดทิพย์  
 นางสาวฉารีฝ๊ะ    หดัยี 
 นางสาวจุฑาธิป  แก้วพิจิตร 

 ว่าที่ ร.ต.เดชวิน  แก้วศรีวงกร 

 นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี  
 นายธีรภัทร   พรหมมา 
 นายพิชิต   เพ็งสุวรรณ 
 นายเอกศักดิ์  สงสังข ์
 นายอภิรพ   แก้วมาก 

 นางสาวอภิชญา  ขวัญแก้ว 
 ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต   ผ่องสุวรรณ 
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ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามค าสั่งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 

สั่ง ณ  วันที่    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์) 
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

๓


