
 

 

 
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่ 21/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมโครงกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์จำกชุมชนพะตง 

................................................................ 
 ด้วยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรร
งบประมำณในกำรด ำ เนิน โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สั งคม  ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563  
โครงกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์จำกชุมชนพะตง  
ณ ชุมชนพะตง ต ำบลพะตงอ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ในระหว่ำงวันที่ 12 – 13 พฤษภำคม 2563  
โดยประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) กำรพัฒนำเครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดไวน์มัลเบอร์รี่  และ  
2) กำรออกแบบและพัฒนำหม้อนึ่งขวดไวน์ด้วยระบบไฟฟ้ำ นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ ดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมโครงกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์จำกชุมชนพะตง ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน    กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ   กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และหำรำยได้   กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม   กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์  กรรมกำร 

/หัวหน้ำหลักสูตร... 
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หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม  กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย    กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยชนำธิป ลีนิน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. อ ำนวยกำร ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหำ ให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ  
เกิดประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการ 

 คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  ผู้ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    ผู้ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
 หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย    ผู้ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
 หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร    ผู้ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำน 

 2.1 คณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การพัฒนาเครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดไวน์มัลเบอร์รี่ 

  นำยอภิรพ     แก้วมำก   ประธำนกรรมกำร 
  รศ.สุชำติ   เย็นวิเศษ  กรรมกำร 
  ผศ.ทวิชำติ  เย็นวิเศษ  กรรมกำร 
  ผศ.วิมล    บุญรอด   กรรมกำร 
  นำยพิชิต    เพ็งสุวรรณ  กรรมกำร 
  นำยกฤษฎำ    คงพูน   กรรมกำร 
  นำยกรภัทร    เฉลิมวงศ ์  กรรมกำร 
  นำงสำวนุชจิเรศ   แก้วสกุล   กรรมกำร 
  นำยจรัญ     ธรรมใจ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำยชนำธิป  ลีนิน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2.2 คณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การออกแบบและพัฒนาหม้อนึ่งขวดไวน์ด้วยระบบไฟฟ้า 

  นำงสำวฤทัย     ประทุมทอง  ประธำนกรรมกำร 
  ผศ.วิมล    บุญรอด   กรรมกำร 
  นำยอรุณ    สุขแก้ว   กรรมกำร 
  นำงทรงนคร     กำรนำ   กรรมกำร 

/ผศ.ศักดิช์ัย... 
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  ผศ.ศักดิ์ชัย    ตันติวิวัทน์  กรรมกำร 
  นำยกรภัทร    เฉลิมวงศ ์  กรรมกำร 
  นำงสำวนุชจิเรศ   แก้วสกุล   กรรมกำร 
  นำยอภิรพ     แก้วมำก   กรรมกำร 
  ผศ.ทวิชำติ  เย็นวิเศษ  กรรมกำร 
  นำยจรัญ     ธรรมใจ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำยชนำธิป  ลีนิน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ขออนุญำตและขออนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ  
ตำมระเบียบและข้อก ำหนด 

2. ด ำเนินกำรโครงกำรฯ จัดเตรียมรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
พร้อมประสำนงำนร่วมกับชุมชนเป้ำหมำย ให้แล้วเสร็จลุล่วงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

3. ประสำนงำน 
4. ดูแล ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรจัดท ำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย ให้มีควำม

ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 
5. สรุปผลกำรด ำเนินกำรและประเมินผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ พร้อมเสนอต่อผู้บริหำร

คณะรับทรำบ 

3. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้เข้าร่วมโครงการ 

 หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร    ประธำนกรรมกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำร 
 หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย    กรรมกำร 
 นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก    กรรมกำร 
 นำงสำวสิริอร  ตระกูลเมฆ ี   กรรมกำร 
 นำงสำวฐำนิตดำ  ชูรำษฎ์    กรรมกำร 
 นำงสำวอัญชลี  สะอำด    กรรมกำร 
 นำยสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ   กรรมกำร 
 ว่ำที่ร้อยตรีเดชวิน แก้วศรีวงศกร   กรรมกำร 
 นำยชนำธิป  ลีนิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน ของคณะกรรมกำรในข้อ 2 
2. ตรวจสอบกำรขออนุญำตและขออนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

และกำรจัดท ำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย ให้มีควำมถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 
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3. เข้ำร่วมโครงกำรฯ ตลอดจนดูแล จัดหำ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์   
และบันทึกภำพ 

4. สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทัง้นี้ จนกว่ำกำรด ำเนินกำรโครงกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร แล้วเสร็จ 
 

  สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มีนำคม พ.ศ.2563 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
 


