
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่      / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
…............................................................... 

ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น
เพ่ือให้การท างานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร
ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ นั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
ให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ 

๑.๑ นายพงศธร   บุญสุข นายกสโมสรนักศึกษา 
๑.๒ นางสาวกมลชนก โฉมทอง อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ ๑ 
๑.๓ นายตรีวุฒิ   ไชยชาญยุทธ อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ ๒ 
๑.๔ นางสาวธนวรรณ ช่อมณี  เลขานุการ 
๑.๕ นางสาวกวินนาถ  ศรีกาญจน์ เหรัญญิก 
๑.๖ นางสาววนิดา อินคล้าย ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑.๗ นายเนติพงค์  คงศักดิ์พันธ์ ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
๑.๘ นางสาวชนกนาฎ วสุลีวรรณ ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 
๑.๙ นางสาวอุษา  เกตุระหงษ์ ประธานฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
๑.๑๐ นายธัญญวิชญ ์ ทองวิรัตน์ ประธานฝ่ายนันทนาการ 
๑.๑๑ นางสาวปภาดา ถาวรสุวรรณ ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๑๒ นายเจตนิพทัธ์ จันทร์แก้ว ประธานฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
๑.๑๓ นางสาวมลิสา บินดุส๊ะ  ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ 
๑.๑๔ นายกิตติวินทร์  หมัดสี  ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์       
๑.๑๕ นายณัฐวงศ์  แก้วกลาง ประธานฝ่ายบริหารทรัพย์สินและหารายได้ 
๑.๑๖ นายกฤตยชญ์  เพ็ชรยอด ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๑.๑๗ นางสาวอารยา  ค้าสุวรรณ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
๑.๑๘ นายสิชล   อินทร์แก้ว ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
๑.๑๙ นายสุริยา   ศรีมาลา  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม 
๑.๒๐ นายณัฐกานต์  จักรกาญจน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
๑.๒๑ นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ประธานชมรมกีฬา 
๑.๒๒ นายอษัฎาวุธ  โอภาศย์  ประธานชมรมหุ่นยนต์ 

/๑.๒๔ นางสาวสวุรา... 

๒๗



๑.๒๔ นางสาวสวุรา  โพธิสวัสดิ ์ ประธานชมรมดนตรี 
๑.๒๕ นายพิมพ์พรึก โหลสกุล  ประธานชมรมเครื่องเสียง 

หน้ำที ่
๑. พิจารณาและวางแผนการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๒. รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารสโมสรนักศึกษา 
๓. พิจารณา จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสรนักศึกษาให้เกิด

ประโยชน์แก่นักศึกษาโดยส่วนรวม 
๔. ควบคุมการบริหารสโมสรนักศึกษา ด้านการพัฒนานักศึกษาตามกรอบของการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาซึ่งไม่ขัด

หรือขัดแย้งต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 
๖. เสนอการแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่และอนุกรรมการต่างๆ ในสโมสรนักศึกษา 
๗. พิจารณาขอจัดตั้งหน่วยงานภายในสโมสรนักศึกษาและชมรมฝ่ายงานต่างๆ 

นำยกสโมสรนักศึกษำมีหน้ำที่ 
๑. เป็นผู้แทนของนักศึกษาของคณะฯ ในคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
๒. เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะฯ กับองค์การบริหารองค์การนักศึกษา 
๓. เป็นผู้ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในคณะตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

คณะหรือมหาวิทยาลัยฯ 
๔. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารองค์การนักศึกษามอบหมาย 

อุปนำยกสโมสรนักศึกษำมีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีท่ีนายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
๒. เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในกิจกรรมที่นายกสโมสรนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
๓. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานักศึกษา 

เหรัญญิกมีหน้ำที ่
๑. รับผิดชอบการจัดท างบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
๒. ควบคุมและรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและงบประมาณ

ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๓. ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามงบประมาณ 
๔. จัดท ารายงานการเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามงบประมาณ 
๕. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุล 

เลขำนุกำรมีหน้ำที่ 
๑. เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
๒. ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
๓. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่สโมสรนักศึกษา 
๔. หน้าที่อื่นๆ ตามคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
๕. จัดท ารายงานการประชุม 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ 
๒.๑  คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

๒.๑.๑ นางสาววนิดา อินคล้าย ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒ นายสรุชัช  อาชาวงศ์ กรรมการ 
๒.๑.๓ นายศรพิสิษฐ์  นิลวาณิช กรรมการและเลขานุการ 

/ ๒.2 คณะกรรมการ... 
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๒.๒  คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยนักศึกษำสัมพันธ์ 
๒.๒.๑ นายเนติพงค์ คงศักดิ์พันธ์ ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒ นางสาวณัฐมล เขาบาท กรรมการ 
๒.๒.๓ นายกีรติ ทิพย์สุวรรณ กรรมการ 
๒.๒.๔ นางสาวธารรัตน์ ทองดี กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓  คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำร 
๒.๓.๑ นางสาวชนกนาฎ วสุลีวรรณ ์ ประธานกรรมการ 
๒.๓.๒ นายรณกฤต ล้านพลแสน กรรมการ 
๒.๓.๓ นางสาวกัญญาพัชร ถมยา กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔  คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ 
๒.๔.๑ นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๒ นางสาวกัลยรัตน์ ประทุมทอง กรรมการ 
๒.๔.๓ นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว กรรมการ 
๒.๔.๔ นายธชาวุธ มินขาว กรรมการ 
๒.๔.๕ นายกนกเพชร มากรักษ์ กรรมการ 
๒.๔.๖ นายสัญลักษณ์   พุฒวัจน์ กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยนันทนำกำร 
๒.๔.๑ นายธัญญวิชญ ์ ทองวิรัตน์ ประธานกรรมการ 
๒.๔.๒ นางสาวศศิธร พันธุ์คง กรรมการ 
๒.๔.๓ นางสาวชนัญชิดา ช่อมณี กรรมการ 
๒.๔.๔ นายธีรภัทร จัตวากุล  กรรมการ 
๒.๔.๕ นายวรภัทร์ เพ็ชรมาศ กรรมการ 
๒.๔.๖ นายพิสิษฐ ์ แก้วเขียว กรรมการ 
๒.๔.๗ นางสาวสุดารัตน์ ขยันการ  กรรมการ 
๒.๔.๘ นางสาวสุมาลี     เพชรสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖ คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.๖.๑ นางสาวปภาดา ถาวรสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๒.๖.๒ นายคณิติน โต๊ะเตบ กรรมการ 
๒.๖.๓ นายศุทธิเกียรติ แซ่เย่า กรรมการ 
๒.๖.๔ นายภาคภูมิ  ศรีจันทร์เพ็ชร กรรมการ 
๒.๖.๕ นายศิริวัฒน์ พรหมพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

๒.๗  คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยบ ำเพ็ญประโยชน์ 
๒.๗.๑ นายเจตนิพัทธ์ จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 
๒.๗.๒ นายสชิล   อินทร์แก้ว กรรมการ 
๒.๗.๓ นายสรุิยา  ศรีมาลา กรรมการ 
๒.๗.๔ นางสาวอารยา ค้าสุวรรณ กรรมการ 
๒.๗.๕ นายกฤตยชญ์  เพ็ชรยอด กรรมการ 
๒.๗.๖ นายณัฐกานต์  จักรกาญจน์ กรรมการ 
๒.๗.๗ นายสรุิยา  นารีพล กรรมการ 
๒.๗.๘ นายณัฐนนท์   ชุมเมฆ กรรมการและเลขานุการ 

/ ๒.๘ คณะกรรมการ... 
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๒.๘  คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยประกันคุณภำพ 
๒.๘.๑ นางสาวมลิสา บินดุส๊ะ ประธานกรรมการ 
๒.๘.๒ นางสาวกันต์กนิษฐ์  ศรีสังข์ กรรมการ 
๒.๘.๓ นางสาวกรรณิการ์ บุตโหมด กรรมการและเลขานุการ 

๒.๙  คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 
๒.๙.๑ นายกิตติวินทร์ หมัดสี ประธานกรรมการ 
๒.๙.๒ นายณัชพล จิตตาศิรินุวัตร กรรมการ 
๒.๙.๓ นายเอกภาพ อ่อนผิว กรรมการ 
๒.๙.๔ นางสาวมาริสา บุญเลิศ กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมฝ่ำยบริหำรทรัพย์สินและหำรำยได้ 
๒.๑๐.๑ นายณัฐวงศ์ แก้วกลาง ประธานกรรมการ 
๒.๑๐.๒ นางสาวญาดา   ด าราม กรรมการ 
๒.๑๐.๓ นางสาวแพรวนภา ขาวคง กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. ควบคุมและประสานงานการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

ฝ่ายซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 
๒. วางหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณของกิจกรรมต่างๆในฝ่าย 
๓. เสนองบประมาณของกิจกรรมต่างๆในฝ่ายของคณะกรรมการบริหาร 
๔. ควบคุมการเงินของกิจกรรมต่างๆในฝ่าย 

 ๕. รวบรวมรายงานประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีของกิจกรรมต่างๆ ในฝ่ายเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารก่อนสิ้นสุดวาระของกรรมการฝ่ายในปีนั้น 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา เพ่ือด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีของคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แห่งนี้สืบไป 

สั่ง  ณ  วันที่  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

- ๔ - 

๑๘


