
บนัทกึข้อความ 
สว่นราชการ  กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา กีฬา  

  โทรศัพท์ 0 7431 7117 – 8 ต่อ 113   โทรสาร 111   IP Phone 1455 
ที่   อว 0655.20/ วนัที ่  มิถุนายน  2565 

เรือ่ง     ขอส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1187/2565
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมย่อยที่ 1 

     หล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

เรียน  

ด ้วยกองพ ัฒ นาน ักศ ึกษา ได ้ก าหนดจัดโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
กิจกรรมย่อยที่ 1 : หล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี ๒๕๖5 เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ร าลึกถึงพระคุณ อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า และส่งเสริมประเพณี
อันดีงาม โดยก าหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่  7 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น       

ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา  
จึงขอส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1187/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมย่อยที่ 1 : หล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียน
พรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มายังหน่วยงานของท่าน เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ดังส าเนาค าสั่งที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       (นางดาวดล   สวัสดิลานนท์) 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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ทราบและดาํเนินการ

เอกศักดิ�
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หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรียน คณบดี/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
        1. เพื่อโปรดทราบ
        2. เห็นสมควรมอบ หน.พัฒนานักศึกษาฯ มอบ
งานกิจกรรม(นายเอกศักดิ์)แจ้งบุคลากรตามคำสั่ง

20 มิถุนายน 65

Monthanan Watthanakul
เรียน คณบดี
     - กองพัฒนานักศึกษาส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1187/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมย่อยที่ 1 หล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรรษา
      - เพื่อโปรดพิจารณา และมอบนายเอกศักดิ์ดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

Monthanan Watthanakul
21 มิ.ย. 2565

ปิยะ ประสงค์จันทร์



ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ    
กิจกรรมย่อยที่ 1 : หล่อเทียนพรรษำและสมโภชเทียนพรรษำ เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 

ด้วยกองพัฒนำน ักศึกษำ ได ้ก ำหนดจัดโครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 : หล่อเทียนพรรษำและสมโภชเทียนพรรษำ เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 
ประจ ำปี ๒๕๖5 เพ่ือมุ่งหวังให้นักศึกษำได้ร ำลึกถึงพระคุณ อันประเสริฐของพระพุทธเจ้ำ และส่งเสริม
ประเพณีอันดีงำม โดยก ำหนดจัดกิจกรรมในระหว่ำงวันที่ 7 - 8 กรกฎำคม 2565 ณ อำคำรอเนกประสงค์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย นั้น       

     เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรเตรียมจัดโครงกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำม            
เรียบร้อย บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ มหำวิทยำลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรจัดกิจกรรม
วันส ำคัญทำงศำสนำ กิจกรรมย่อยที่ 1 : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำและสมโภชเทียนพรรษำ ประจ ำปี 
2565 ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณพงค์   สังขวำสี     ประธำนกรรมกำร 
นำงดำวดล   สวัสดิลำนนท ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวก  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนให้กำรสนับสนุน  ตลอดจน

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรฝำ่ยด ำเนนิงำน
๒.๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและจัดนักศึกษำเข้ำร่วมพิธี

นำงดำวดล   สวัสดิลำนนท ์ ประธำนกรรมกำร 
ผศ.สมภพ   ประดิษฐสำร  กรรมกำร 
นำงจิรำพร   บริสุทธิ์  กรรมกำร 
นำยรำเชนทร์   อำกำรส  กรรมกำร 
นำยณัฐวุฒิ   ทองศร  กรรมกำร 
นำงสำวสุมณฑำ    สุวรรโณ กรรมกำร 
คณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำ  กรรมกำร 
คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ พื้นที่สงขลำ กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ   พุธจันทร์  กรรมกำร 
นำงจุฑำมำศ   จันทร์เชย  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำยนิทัศน์   ข ำตรี กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
นำยณัฐวุฒิ   ทองศร  กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร   

/หน้ำที่... 
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หนำ้ที ่  ๑. ประสำนควำมร่วมมือกับบุคลำกร และหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย ในกำรเตรียมงำนด้ำน 
 กิจกรรมอำทิ เช่น จัดท ำก ำหนดกำร แผนผัง หนังสือเชิญ หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ 

  พิธีกำร วัสดุอุปกรณ์  และกำรเตรียมกำรในด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ดูแลควำมเรียบร้อยของนักศึกษำ ในวันด ำเนินกิจกรรม
3. อื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย

    ๒.2  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และยำนพำหนะ 
นำยสุจินดำ   แซ่ฮ้ัน ประธำนกรรมกำร 
นำงธำรำรัตน์  อะฆะนัง  กรรมกำร 
นำงสำวภำวิตรำ   แก้วประไพ  กรรมกำร 
นำยวิรัช   บุญมณ ี กรรมกำร 
นำงสำวผุสดี  แสงมณี  กรรมกำร 
บุคลำกรสังกัดกองกลำง  กรรมกำร 
นำยเอกจักร์   อินทรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หนำ้ที ่ ๑. ติดตั้งโต๊ะ  และเก้ำอ้ี ภำยในอำคำรอเนกประสงค์ 
๒. จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูชำ  และจัดที่นั่งพระสงฆ์จ ำนวน ๕ รูป 
3. ดูแลควำมสะอำดภำยในอำคำรอำคำรอเนกประสงค์
4. ให้บริกำรยำนพำหนะพร้อมพนักงำนขับรถ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนย้ำย

อุปกรณ์สิ่งของต่ำงๆ ตำมร้องขอ ของฝ่ำยต่ำงๆ และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนและหลัง
วันจัดกิจกรรม

    ๒.3  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพเคลื่อนไหวและก ำกับเสียง 
นำยปิติพงศ์   เกิดทิพย์ ประธำนกรรมกำร 
นำยภควัต   จันทรรัศมี กรรมกำร 
นำยรัญชกร   จันจ ำปำ กรรมกำร 
นักศึกษำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี จ ำนวน 5 คน กรรมกำร 
นำยเฉลิมพล   นกน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หนำ้ที ่ ๑. บันทึกภำพเคลื่อนไหว ตลอดกำรจัดกิจกรรม ในระหว่ำงวนัที่ 7 - 8 กรกฎำคม 2565 

 ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
3. จัดและควบคุมระบบเครื่องเสียงภำยในอำคำรอเนกประสงค์

    ๒.4  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
นำยสถำพร   ขุนเพชร  ประธำนกรรมกำร
นำงวศินี    จิตภูษำ       กรรมกำร 
นำยธนำกร   สิทธิสำร  กรรมกำร 
นำงสำววิจิตรำ   ช่วยแก้ว  กรรมกำร 
นำงสำวอุทัยวรรณ   ชำลีผล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หนำ้ที่  ๑. ประชำสัมพันธ์ ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม : หล่อเทียนพรรษำและสมโภชเทียนพรรษำ  

  ประจ ำปี  2565        
  ๒. บันทึกภำพนิ่ง กำรจัดกิจกรรม ในระหว่ำงวันที่ 7 - 8 กรกฎำคม  2565 

/2.5 คณะกรรมกำร... 
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    ๒.5  คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและต้อนรับ
นำงขนิษฐำ   พุธจันทร์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวดรุณี   จำรุมณี  กรรมกำร 
นำงวันทนำ   เทพกูล  กรรมกำร 
นำงสำวณัฐกำญจน์   จันทร์ศรีบุตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  1. จัดเตรียมเครื่องดื่มส ำหรับถวำยพระสงฆ์ เครื่องถวำยสังฆทำน 

2. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม
    ๒.6  คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล

นำยซัมพูเด็ง   มีนำ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสุมณฑำ   สุวรรโณ กรรมกำร 
นำงวันทนำ   เทพกูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หนำ้ที่  จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยำบำลพร้อมยำที่จ ำเป็น 
    ๒.7  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน

นำงดำวดล   สวัสดิลำนนท ์ ประธำนกรรมกำร 
นำงจุฑำมำศ   จันทร์เชย  กรรมกำร 
นำงจิรำพร   บริสุทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หนำ้ที ่ ๑. ควบคุมกำรใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบ 

    ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินกำรท ำบัญชีรับ-จ่ำย 
    ๓. สรุปค่ำใช้จ่ำยหลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินงำน 

    ๒.8  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
 นำงสำวสโรชำ   เรืองกำญจน์ ประธำนกรรมกำร 
 นำยรำเชนทร์   อำกำรส  กรรมกำร 
 นำยณัฐวุฒิ   ทองศร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หนำ้ที ่  จัดเตรียมแบบฟอร์มแบบประเมินผล  จัดท ำสรุปและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 

 และข้อเสนอแนะ 

    ให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ ตำมค ำสั่งนี้ 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 

สั่ง  ณ  วันที่       เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565 

       (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์   ธัญรส) 
      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 



ส ำเนำเรยีน หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
1. คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์
3. คณบดีคณะศิลปศำสตร์
4. คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
5. คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
6. ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง
7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี




