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ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่  1๖ /๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

….............................................................. 

ตามที่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น เพ่ือให้การท างานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในองค์กร ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ นั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 ให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ

1.1 นำยกสโมสรนักศึกษำ 
นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร นายกสโมสรนักศึกษา 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เป็นผู้แทนของสโมสรนักศึกษา
2. เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
3. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา ก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนิน

กิจกรรมสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

1.2 อุปนำยกสโมสรนักศึกษำคนที่ 1 
นายศิริวัฒน์  พรหมพัฒน์ อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีท่ีนายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้
2. เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในกิจการที่นายกสโมสรนักศึกษาหรือคณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษามอบหมาย
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามอบหมาย

1.3 อุปนำยกสโมสรนักศึกษำคนที่ 2 
นายศุทธิเกียรติ แซ่เย่า อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 2 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่แทนอุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 ในกรณีที่อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1

ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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   2. เป็นผู้ช่วยอุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 ในกิจการที่อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1  
       หรือคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามอบหมาย 
   3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามอบหมาย 

1.4  เลขำนุกำร 
นางสาวสุคนธ์ธา  เชื้อบ้านเกาะ   เลขานุการ 

  หน้าที่ ดังนี้ 
1. เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
2. ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
3. จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
4. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคณะ  

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามอบหมาย 

 1.5 เหรัญญิก  
นายศักดา  ถินทับ   เหรัญญิก 

  มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ควบคุมและรับผิดชอบงานการเงินของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การรับเงิน การข่ายเงิน และการเก็บ
รักษาเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 

2. ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
3. จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลเพ่ือรอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาและคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคณะ 

 1.6 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
นางสาวทัศมาณี  นุ่นเกลี้ยง  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  มีหน้าที ่ดังนี้  
1. เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
2. เผยแพร่กิจกรรมนักศึกษาที่สร้างซื่อเสียงให้แก่คณะ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสู่นอก 

                     มหาวิทยาลัย 
   3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 

1.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยนักศึกษำสัมพันธ์ 
นายชยานันท์  ดีแก้ว   ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
นายนวมินทร์   ยามาเจริญ  รองประธาน 
นางสาวกุลธิดา   แซ่ลิ่ม   เหรัญญิก 
นายดิถีวัฒน์   สังข์ทอง   กรรมการ 
นางสาวอรนภา   บุตษบงค์  กรรมการ 
นางสาวกัลย์สุดา  ดิษยสมบูรณ์    กรรมการ 
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นางสาวอรอุมา จ่าชัย  กรรมการ 
นายสรายุทธ  สุวรรณรัตน์ เลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมให้มีกรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

1.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นายพุฒิพงษ์ อ่อนเหลา ประธานฝ่ายวิชาการ 
นางสาวศุภนันต์ จันทร์ทองอ่อน รองประธาน 
นายกานตพงศ์  เพชรกาฬ เหรัญญิก 
นางสาวพรทิพย์ ทีทองเเดง กรรมการ 
นายศรีปราชญ์  ทิพย์เสวก เลขานุการ 
มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในวิชาการ

สาขาต่าง ๆ อันจะช่วยเสริสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่
ตนเอง ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคุม

2. จัดกิจกรรมทางวิชาการหรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้า
และประสบการณ์ทางวิชาการซึ่งกัน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไปสู่ทิศทางความเป็นสากล
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทในการศึกษา ติดตาม รับรู้การด าเนินงานประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย
5. เป็นตัวแทนนักศึกษาในการให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย
6. ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลย้อนกลับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
7. เผยแพร่และเชิญชวนให้นักศึกษาให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

1.9 คณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร 
นายธชาวุธ มินขาว ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
นางสาวมุขดา หมัดอะหิน รองประธาน 
นายปณิธาน หัตถวิก เหรัญญิก 
นายทินวัฒน์  ขวัญทอง กรรมการ 
นายศราวิน คงเเก้ว เลขานุการ 

/ มีหน้าที ่ดังนี้.....
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มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เผยแพร่ทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการให้แก่นักศึกษา
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
3. ส่งเสริมมาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีระดับสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดทักษะในการกีฬา
5. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นักศึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และจิตใจ
6. ส่งเสริมให้เกิดนักนันทนาการภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน

1.10 คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัย 
นายสุรดิษ  พรหมวงษ์ษา ประธานฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และวินัย 
นางสาวบัณฑิตา พูลสวัสดิ์ รองประธาน 
นางสาวลิปิการ์  ทองขาว  เหรัญญิก 
นายณัฐพงษ์  แสงจันทร์ กรรมการ 
นางสาวอนัญญา ตุดนายหนู เลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ให้ความรู้ความข้าใจในดา้นคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย
2. จัดกิจกรรมเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัยให้กับนักศึกษา
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบยีบวินัยปฏิบัติตนภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

และขอบเขตของกฎหมาย

1.11 คณะกรรมกำรฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 นางสาววโรชา  สุขสว่าง ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม 
นางสาวกัลยรัตน์ ประทุมทอง รองประธาน 
นายอัครพล  อินทรปาล เหรัญญิก 
นางสาวมุกดา  เซี่ยงฉิน กรรมการ 
นางสาวจิตสุภา  ทองสุย เลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม ขนบธรรมนียมประเพณี

เอกลักษณ์อันดีงามของชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนนักศึกษาให้เกิดความสนใจและมีโอกาสศึกษาอันจะก่อให้เกิดความช านาญและมี

สุนทรียภาพในศิลปะด้านต่าง ๆ อันไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงาม
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1.12 คณะกรรมกำรฝ่ำยจิตอำสำและบ ำเพ็ญประโยชน์ 
นายคณติิน  โต๊ะแตบ  ประธานฝ่ายจิตอาสาและบ าเพ็ญ 

ประโยชน์ 
นางสาวสุประวีณ์  จันทร์สุวรรณ   รองประธาน 
นางสาวศศินา   จันทร์เพ็ญ เหรัญญิก 
นางสาวพิมพิศา   นวลลอย  กรรมการ 
นางสาวโสภา   หมวดเพชร์          เลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมจิตอาสามหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม

ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
4. ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักในภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

1.13 ผู้แทนจำกหลักสูตรสำขำ 
นายศิริพงษ ์ บุญญานุกูล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
นายวิชชาบูรณ์ พรรเสือ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
นายสันติพงศ ์ ฉิมผุด  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
นายสุริยา ศรีมาลา  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาโทรคมนาคมและ      

ระบบเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
นางสาวชนัญธิดา  ช่อมณี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
นายสุรชัช อาชาวงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเมื่อนายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุมเพ่ือ

วางแผนการจัดกิจกรรม
2. ประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาไปยังนักศึกษาในสาขาวิชา
3. เป็นตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาเสนอกิจกรรมโครงการกิจกรรมนักศึกษาในสาขาวิชา

1.14 ประธำนชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษำ 
นางสาวพรทิพย์ ทีทองแดง ประธานชมรมดนตรี 
นายพงษ์พิชญ์ เพียรเจริญ ประธานชมรมหุ่นยนต์ 
นายกฤษณะ ทองพริก ประธานชมรมคอลูกหนัง 
นายชนกันต์ โดบีมอ  ประธานชมรมเครื่องเสียง 
นายสิชล อินแก้ว  ประธานชมรมครูช่างอาสา 
นายอัครชัย ศรศราสน์ ประธานชมรมถ่ายภาพ 

/ มีหน้าที่ ดังนี้..... 
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มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสโมสนักศึกษาเม่ือนายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุมเพ่ือวาง

แผนการจัดกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาไปยังสมาชิกในขมรม

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา เพ่ือด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีของคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แห่งนี้สืบไป 

สั่ง  ณ  วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ   ประสงค์จันทร์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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