
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่ /2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วม 

โครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
.............................................................. .. 

ด้วยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ก ำหนดจัดและด ำเนินโครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมกำร
ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้ำงควำม
เป็นมืออำชีพด้ำนกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตำมจุดเน้นของคณะ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนและ 
สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกร ในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่ำงวันที่ 23 – 24 พฤษภำคม 2565 
ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตำมเป้ำหมำย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมโครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำร  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการและก ากับติดตาม
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.วิมล บุญรอด)  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.วำสณำ บุญส่ง)  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ฤทัย ประทุมทอง) กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ภัททิรำ กลิ่นเลขำ) กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (นำงสำวฉำรีฝ๊ะ หัดยี) กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (นำงสำวอภิชญำ ขวัญแก้ว)  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (นำยเมธัส เทพไพฑูรย์) กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ  กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม กรรมกำร 

/ หัวหน้ำหลักสูตร... 
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หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมและเครือข่ำย (ต่อเนื่อง) กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี  กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ)์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หวัหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. อ ำนวยกำร ก ำกับ ติดตำมและให้ค ำปรึกษำกรณีเกิดปัญหำ เพ่ือให้กำรจัดโครงกำรเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย

2. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี  ประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก กรรมกำร 
นำงสำวสิริอร  ตระกูลเมฆี กรรมกำร 
นำงสำวสุภำพร ขวัญอ่อน กรรมกำร 
นำยธีรภัทร พรหมมำ กรรมกำร 
นำงสำวสิริพร นับถือบุญ กรรมกำร 
นำงสำวจิระภำ  เภ่ำเวช กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร ที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. ด ำเนินโครงกำรตำมแผน ก ำกับ ติดตำมและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ให้สำมำรถด ำเนินงำน

ไดค้ล่องตัว เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับท่ีก ำหนด ตลอดจนประสำนงำนกับบุคลำกรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
3. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรและสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร
4. จัดระบบกำรลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร
5. จัดท ำเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร
6. ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำร ช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบออนไลน์ (URL) แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
7. ควบคุมระบบออนไลน์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
8. บันทึกภำพกำรจัดกิจกรรมในโครงกำร
9. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำย

/ 3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร... 
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3. ผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

3.1 คณะกรรมการตัดสินผลงาน 

รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

นำยบุญรัตน์  บุญรัศม ี คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 
ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ ์
ผศ.วำสณำ  บุญส่ง 
ผศ.บุษรำคัม   ทองเพชร 
ผศ.ทรงนคร   กำรนำ 
ผศ.ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์ 
ผศ.วิมล  บุญรอด 
ผศ.ฤทัย  ประทุมทอง 
ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ 
ผศ.จักรกฤษฎ์   แก้วประเสริฐ 
ผศ.ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ 
ผศ.ณปภัช  คงฤทธิ์ 
นำยจรัญ  ธรรมใจ 
นำยกฤษฎำ   คงพูน 
นำงสำวฉำรีฝ๊ะ   หัดยี 
นำงสำวจริยำ   สุขงำม 
นำงสำวนศพร   ธรรมโชติ 
นำงสำวนุชจิเรศ   แก้วสกุล 
นำยนรงฤทธิ์   เสนำจิตร 
นำยธนัท  ธนอัศวพล 
นำยสมพงษ์   แก้วหวัง 
นำยกระวี  อนนตรี 
นำยนวพล  เทพนรินทร์ 
นำยปิติพงศ์   เกิดทิพย์ 
นำยอำลำวีย์   ฮะซำนี 
นำยเมธัส  เทพไพฑูรย ์
นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล 
นำงสำวอภิชญำ   ขวัญแก้ว 

/ นำงสำวจุฑำมำศ... 
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นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย 
นำยอนุกูล  นันทพุธ 
นำงสำวรุ่งนภำ   ชุมทอง 
นำงสำวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์
นำยชนำธิป   ลีนิน 
นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี
นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก 
นำงสำววรวลัญช์  มงคลชยำนันต์ 
นำงสำวสุภำพร   ขวัญอ่อน 
นำยนิโคลำส   อุบลสุวรรณ 
นำงสำวอัญชลี   สะอำด 
นำงสำวฐำนิตดำ   ชูรำษฎร์ 
นำยธีรภัทร  พรหมมำ 
นำงสำวอริสรำ   พรหมอินทร ์
นำงสำวสิริพร   นับถือบุญ 
นำงสำวจิระภำ   เภ่ำเวช 
นำงสำวฟำรีดำ   หีมชูด 
นำงสำวภำรดี   พงศ์จินต ์

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ลงทะเบียนและเข้ำร่วมโครงกำรตำมวัน เวลำและก ำหนดกำร
2. ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรประกวดและน ำเสนอผลงำน (Pitching)
4. ประเมินและให้ข้อมูลควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
5. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำรไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำน

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ จนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 

สั่ง ณ วันที่ เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

๑๑




