
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

   ที ่           / ๒๕64 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อพัฒนำ อนุรักษ์ วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อมชุมชน 
…............................................................... 

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ก าหนดจัดโครงการ การมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือพัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
การจัดการสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้วยการบูรณาการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม) ร่วมกับพันธกิจอ่ืน มีก าหนดจัด 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 สร้างการ
มีส่วนร่วมพัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรม วันที่ 24 – 28 มีนาคม 2564 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กิจกรรมที่ 2 การมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
วันที่ 17 – 18 เมษายน 2564 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย และวันที่ 23 – 25  เมษายน 2564 ณ และชุมชนบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

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

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  กรรมการ 
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ 
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า   กรรมการ 

/หัวหน้าหลักสูตร... 
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หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์   กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม กรรมการ 
หัวหน้าส านักงาน คณบดี  กรรมการ 
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจิระภา   เภ่าเวช  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และก าหนดขอบข่ายกิจกรรม และสนับสนุนการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการทุกฝ่าย  

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและลงทะเบียน 
นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑาธิป แก้วพิจิตร กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพย์  ด ามาก กรรมการ 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จ านวน 5 คน กรรมการ 
นางสาวจิระภา   เภ่าเวช  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1. จัดท าใบลงทะเบียนและรับลงทะเบียนส าหรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

2. จัดท าแผนงานและปฏิทินงานของฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
3. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ วิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการ 
4. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสดุ กำรเงิน และบัญชี 
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

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประชำสัมพันธ์ บันทึกภำพ และผลิตสื่อ 
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล ประธานกรรมการ 
นายเมธัส เทพไพฑูรย์ กรรมการ 
นายอาลาวีย์    ฮะซานี กรรมการ 
นางสาวภารดี พงศ์จินต์ กรรมการ 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จ านวน 2 คน กรรมการ 
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 5 คน กรรมการ 
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นายเอกศักดิ์  สงสังข ์            กรรมการและเลขานุการ 
นายธีรภัทร   พรหมมา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ 1. จัดท าแผนด าเนินงานและปฏิทินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 
 2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง 
 3. ด าเนินการบันทึกภาพนิ่ง ในระหว่างการด าเนินโครงการ 
 4. จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดโครงการ 
 5. ด าเนินการคิดวางแผนโครงเรื่องและผลิตสื่อวิดีทัศน์ 
 6. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปผล - ประเมินผล  
 นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี     ประธานกรรมการ 
 นางรุ่งนภา  แก้วนวล     กรรมการ 
 นางสาวจุฑาทิพย์  ด ามาก     กรรมการ 
 นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี    กรรมการ 

นายชนาธิป   ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่ ๑.  จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
  ๒.  เก็บข้อมูลจากผู้เข้าอบรมและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 
  ๓.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและอนำมัย  
 นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล     ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์    กรรมการ 
 นางสาวนภารัตน์  เกษตรสมบูรณ์    กรรมการ 
 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จ านวน 2 คน   กรรมการ 
 นางสาวจุฑาธิป  แก้วพิจิตร    กรรมการ 
 นางสาวภารดี  พงศ์จินต์    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่  1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
  2. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารเย็น ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
  3. จัดเตรียมบริการตรวจวัดอุณภูมิ จุดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ 
  4. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมที่ 1 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ อนุรักษ์ วัฒนธรรม   
 นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล     ประธานกรรมการ 
 นางสาวอภิชญา   ขวัญแก้ว    กรรมการ 
 นายกฤษฎา  คงพูน     กรรมการ 
 นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี     กรรมการ 
 นางสาวนุชจิเรศ   แก้วสกุล     กรรมการ 
 นายธนัท   ธนอัศวพล    กรรมการ 
 นายนวพล   เทพนรินทร์    กรรมการ 

/นางสาวนภารัตน์... 
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 นางสาวนภารัตน์  เกษตรสมบูรณ์    กรรมการ 
 นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์     กรรมการ 
 นายเอกศักดิ์  สงสังข ์     กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวจิระภา   เภ่าเวช     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที ่ 1. วางแผนงานและเตรียมเอกสาร ข้อมูล เพ่ือประกอบการอบรมในหัวข้อ บทหน้าที่
พลเมืองกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และเยาวชนจิตอาสาสู่ผู้น ามัคคุเทศก์น้อย 
  2. ติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 
  3. วางแผนงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เยาวชนจิตอาสาสู่ผู้น ามัคคุเทศก์น้อย 
  4. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมท่ี 2 กำรมีส่วนร่วมจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน 
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล     ประธานกรรมการ 

 นางสาวอภิชญา   ขวัญแก้ว    กรรมการ 
 นายกฤษฎา  คงพูน     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  สุขแก้ว     กรรมการ 
 นายสมพงษ์   แก้วหวัง     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์    กรรมการ 
 นายเอกศักดิ์  สงสังข ์     กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวจิระภา   เภ่าเวช     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที ่ 1. วางแผนงานและเตรียมเอกสาร ข้อมูล เพ่ือประกอบการอบรมในหัวข้อ  
  2. ติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 
  3. วางแผนงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เยาวชนจิตอาสาสู่ผู้น ามัคคุเทศก์น้อย 
  4. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

12 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร (บุคลำกรและนักศึกษำ)  
1. นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล  
2. นายนวพล  เทพนรินทร์ 
3. นายเมธัส  เทพไพฑูรย์ 
4. นายรัญชกร     จันจ าปา  
5. นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล  
6. นายเอกศักดิ์  สงสังข ์  
7. นางสาวจิระภา  เภ่าเวช  
8. นางสาวสุวรา   โพธิสวัสดิ์ 
9. นางสาวสุทธิดา  สินปรุ 

/10. นายนาวิน... 



5 

10. นายนาวิน มุติรัตน์ 
11. นายชลิต แซ่ลิ่ม 
12. นางสาวธนวรรณ  ช่อมณี
13. นางสาววนิดา อินคล้าย 
14. นายพชร อินทรกุล 
15. นางสาวพิมพ์ชนก  ไกรทอง
16. นางสาวเปรมยุดา  โยธาทิพย์    
17. นายพงศธร บุญสุข  
18. นางสาวกวินนาถ  ศรีกาญจน์
19. นางสาวอุษา เกตุระหงษ ์
20. นายสัญลักษณ์  พุฒวัจน์ 
21. นายพีรพัฒน์ สุวรรณโชติ 
22. นางสาวหัทยา เพ็ชร์แก้ว 

ทั้ งนี้   ให้ ผู้ที่ ได้ รับการแต่งตั้ งปฏิบั ติหน้ าที่  ที่ ได้มอบหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ เป็นไป            
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่    มีนาคม  พ.ศ. 2564 

       (นางทรงนคร  การนา) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน 

 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

๔


