
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที่        / ๒๕65 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  

และบันทึกข้อมูล   
 

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน       
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๒) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-site โดยบุคลากรและ
นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานหรือเรียนแบบ On-site ต้องได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย ๒ เข็ม และได้รับการตรวจหาเชื้อ
โควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  

           เพ่ือให้การดำเนินงานตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และบันทึกข้อมูล
ผลการตรวจหาเชื้อโควิดของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดำเนินเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัย        
จึงแต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการ  ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  
แก่คณะกรรมการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย   
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี)  กรรมการ 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง)  กรรมการ 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น)   กรรมการ 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)   กรรมการ 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม)  กรรมการ 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร)   กรรมการ 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี)  กรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสันติ  สถิตวรรธนะ)    กรรมการ 
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ      กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์       กรรมการ 
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     กรรมการ 
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   กรรมการ 
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์      กรรมการ 

 /คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์... 
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คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์     กรรมการ 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ     กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ     กรรมการ 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว   กรรมการ 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  กรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   กรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี     กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการและเลขานุการ  

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน 

    ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมแผนการ
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด จัดเตรียมสถานที่และยานพาหนะในการขนส่งผู้ป่วย ประกอบด้วย  
 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษณพงค์   สังขวาสี   ประธานกรรมการ 

2. นางพิชามญชุ์   วัฒนสุข     กรรมการ 
3. นางอุษา   ศรีเจริญ      กรรมการ 
4. นางจงกลนี   ศรีจงกล         กรรมการ 
5. นางนิตยา   ทัดเทียม      กรรมการ 
6. นางธมลชนก   คงขวัญ      กรรมการ 
7. นายสุจินดา   แซ่ฮ้ัน      กรรมการ 
8. นางดาวดล   สวัสดิลานนท์     กรรมการและเลขานุการ 
9. นายซัมพูเด็ง   มีนา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.2 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ จัดทำระบบบันทึกข้อมูลและการแสดงผลการ
ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  
          1. นายสันติ  สถิตวรรธนะ      ประธานกรรมการ 

2. นายสุธี   ทองเพชร      กรรมการ 
 3. นายสยาม   จันทาพูน      กรรมการ 
 4. นางศรีสุดา   สง่า      กรรมการ 
          5. นายกิติศักดิ์   วัฒนกุล      กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายจักรี   ถาวรบรรจบ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    /2.3 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนบริการ... 
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 2.3 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนบริการ มีหน้าที่ จัดลำดับผู้เข้ารับการตรวจ ชี้แจงขั้นตอนและข้อมูล  
การตรวจ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ ให้การตรวจและผู้รับการตรวจ 
ประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโควิด ประกอบด้วย 
  1. นางดาวดล   สวัสดิลานนท์     ประธานกรรมการ 
  2. นายสถาพร   ขุนเพชร      กรรมการ 
  3. นายสุจินดา   แซ่ฮ้ัน      กรรมการ 
  4. นายซัมพูเด็ง   มีนา       กรรมการและเลขานุการ 

  พ้ืนที่สงขลา 
1. นางจุฑามาศ   จันทร์เชย     กรรมการ   

  3. นางจิราพร   บริสุทธิ ์      กรรมการ 
  4. นางขนิษฐา   พุธจันทร์      กรรมการ 
  5. นางสาวดรุณี   จารุมณี      กรรมการ 
  6. นางสาวสโรชา   เรืองกาญจน์     กรรมการ 
  7. นางสาวณัฐกาญจน์   จันทร์ศรีบุตร    กรรมการ 
  8. นายนิทัศน์   ขำตรี      กรรมการ 
  9. นางวันทนา   เทพกูล      กรรมการ 
  10. นางสาวสุมณฑา   สุวรรโณ     กรรมการ 
  11. นางธารารัตน์   อะฆะนัง     กรรมการ 
  12. นายเอกจักร์   อินทรัตน์     กรรมการ 
  13. นางสาวภาวิตรา   แก้วประไพ     กรรมการ 
  14. นางสาวอุทัยวรรณ   ชาลีผล     กรรมการ 
  15. นางวศินี   จิตภูษา      กรรมการ 

  วิทยาลัยรัตภูมิ 
  1. นายศุภกร   แก้วละเอียด     กรรมการ 
  2. นางสาวกฤษณาพร   นวลสระ     กรรมการ 

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
  1. นางดารุณี   พรานชู      กรรมการ 
  2. นางสาวสุพิศตา   พัสมุทร     กรรมการ 
   3. นางสาวกรองทอง   ซีบังเกิด     กรรมการ 
  4. นางสาวอรพรรณ   พงศ์สว่าง     กรรมการ 
  5. นางสาววรรณพร   ดิษฐาน     กรรมการ 

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ไสใหญ่ 
  1. นางสาวจีรภา   มานพพงษ์     กรรมการ 
  2. นางสาวอำไพ   เขียนด้วง     กรรมการ 
  3. นางสาวธวลัรัตน์   ทวีสุข     กรรมการ 
  4. นางสาวจุฑามาศ   รอดสีเสน     กรรมการ 
  5. นางรัตนภรณ์   บัณฑิต     กรรมการ 

  /6. นางสกาวรัตน์... 
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  6. นางสกาวรัตน์   แก้วประดิษฐ์     กรรมการ   
  7. นางสัจจารี   คุ้มภัย      กรรมการ 
  8. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย   ทองเพ็ง     กรรมการ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
  1. นายเข้มนที   ศรีสุขล้อม     กรรมการ 
  2. นางสาวดวงพร   ง่วนสน     กรรมการ 

  วิทยาเขตตรัง 
  1. นางสุภาวดี   แสงสีจันทร์     กรรมการ 
  2. นายพงษ์อมร   ชนะกุล     กรรมการ 
  3. นายอาบีดีน   มาลียัน      กรรมการ 
  4. นางปรีดา   ปราบเขตต์     กรรมการ 
  5. นางสุภาวดี   เคี่ยมการ     กรรมการ 
  6. นางสาววิยดา   ช่วยธานี     กรรมการ 

 2.4 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา
ก่อนยืนยันข้อมูลในระบบและบันทึกผลการตรวจโควิด ประกอบด้วย 
  สำนักงานอธิการบดี 

1. นายราเชนทร์   อาการส     กรรมการ 
2. นายณัฐวุฒิ   ทองศร      กรรมการ 

  คณะบริหารธุรกิจ 
1. นางสาวกานต์รวี   สงค์หนูนธินี    กรรมการ 
2. นายณรงค์กร   ศรีสวัสดิ์     กรรมการ 
3. นายเมธี   จันทโร      กรรมการ 
4. นางสาววรทิพย์   ลิ่มวชิรโชต ิ     กรรมการ 
5. นายฐาปกรณ์   จารุวรรณกุล     กรรมการ 
6. ว่าที่ร้อยตรีธรภัทร   พันธุ์ทอง     กรรมการ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  1. นายชัยชุมพล   ราษฎร ์     กรรมการ 
   2. นางสาวพัชรี   ทองช่วย     กรรมการ 
  3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี   เกตุแก้ว    กรรมการ 
  4. นางสาวอัชฌา   ทิมกุล      กรรมการ 
  5. นายศุภสัณห์   ชัยอนันตกูล     กรรมการ 
  6. นายโภคิน   คงสิน      กรรมการ 
  7. นางสาวภัทราภรณ์   เพ็ชรจำรัส    กรรมการ 
  8. นางนภาพร   สมบูรณ์      กรรมการ 
  9. นางโยทกา   ศรีบุรุษ      กรรมการ 
  10. นายนเรศ   ศรีสุระคุปต์     กรรมการ 

  /11. นางสาวรัฐนันท์... 
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  11. นางสาวรัฐนันท์   บูรณะ     กรรมการ 
  12. นางสาวขนิษฐา   เพชร์รตัน์     กรรมการ 
  13. นายวิฆเนศ   เพชรสุวรรณ์     กรรมการ   
  14. นายนภดล   คงเพชร      กรรมการ 

  คณะศิลปศาสตร์ 
  1. นางสาวสุภารัตน์   คงประดิษฐ์     กรรมการ 
  2. นางรจวรรณ   รามแก้ว     กรรมการ 
  3. นางสาวบงกช   สุวรรณ์รัตน์     กรรมการ 
  4. นางสาวชลินฎา   อ่อนประชู     กรรมการ 
  5. นางสาวนราธร   ศรีสมบัติ     กรรมการ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  1. นางสาวจิรัฐิกาญจน์   แก้วยอด     กรรมการ  
  2. นางสาวชนพรรณ   สังฆกิจ     กรรมการ 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  1. นางสาวจิระภา   เภ่าเวช     กรรมการ 
  2. นางสาวสิริอร   ตระกูลเมฆี      กรรมการ 
  3. นางสาวอริสรา   พรหมอินทร ์     กรรมการ 
  4. นางสาวฟารีดา   หีมชูด     กรรมการ 
  5. นางสาวภารดี   พงศ์จินต์     กรรมการ 

  วิทยาลัยรัตภูมิ 
  1. นายโฆษิต   รัตนบุรินทร์      กรรมการ 
  2. นายหรอเฉด   เส่หล๊ะ      กรรมการ 

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ไสใหญ่) 
  1. นางสาวจุฑามาศ   รอดสีเสน     กรรมการ 
  2. นางสกาวรัตน์   แก้วประดิษฐ์     กรรมการ 

  คณะเกษตรศาสตร์  
  1. นางสาวเสาวณีย์   สังข์ชุม     กรรมการ 
  2. นางพจนีย์   กันภัย      กรรมการ 

  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  1. นางสาวอมรรัตน์   ธนาวฒุิ     กรรมการ 
  2. นายเดชนรินทร์   ตะปินา     กรรมการ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. นางสาวธิติมา   รักถนอม     กรรมการ 
  2. นางปรัชญาภรณ์   คงแก้ว     กรรมการ 

  /วิทยาเขตนครศรีธรรมราช... 
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  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
  1. นางสาวปานหทัย   ปานสทิธิ์     กรรมการ 
  2. นางสาวกรองทอง   ซีบังเกิด     กรรมการ   

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  1. นางพจน์นีย์   หมวดศรี     กรรมการ 
  2. นายสุรเชษฐ์   จำนงจิตร     กรรมการ 

  คณะเกษตรศาสตร์ 
  1. นางสาวสุนีย์   ศรีช ู      กรรมการ 
  2. นางสาวพนิดา  ฉิมพลี      กรรมการ 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  1. นางสาวฐิตารีย์   สมรูป     กรรมการ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
  1. นางสาวพีรพร   รักษาคุณ     กรรมการ 
  2. นางนนทยา   ใจรักษ์      กรรมการ 
  3. นางสาวกัญญารัตน์   บัวสรีัน     กรรมการ 

  วิทยาเขตตรัง 
  1. นางสาววัลภา   บุญยัง      กรรมการ 
  2. นางสาวภัสสินันท์   คงมีสุข     กรรมการ 
  3. นางสาวนิรัชพร   เปลี่ยนเพศ     กรรมการ 
  4. นางสาวสรารัตน์   เนียมชชูื่น     กรรมการ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
  1. นางเสาวรัตน์   แสงศรีจันทร์     กรรมการ 
  2. นางกฤติยาภรณ์   บุญเดช     กรรมการ 
  3. นางวลัยพร   สงเสน      กรรมการ 
  4. นายอาทิตย์   ด้วนเกตุ      กรรมการ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. นางชนิภักดิ ์  ครชาตร ี     กรรมการ 
  2. นางอุไรรัตน์   กล่อมพงษ์     กรรมการ 

  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  1. นายปิยะพัฒน์   ช่วยอินทร์     กรรมการ 
  2. นางมะลิ   อินกล่ำ      กรรมการ 
  3. นางสาวปิยะนุช   นาพอ     กรรมการ 
  4. นางสาวปิวรา   มณีนิตย์     กรรมการ 
  5. นางสาวอามีต้า   บ่อม่วง     กรรมการ 
  6. นายสันติภาพ   ทิพย์ศร ี     กรรมการ  

     /ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง... 



 
๗ 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ 

  สั่ง  ณ  วันที่        เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕65 

 

 
                                                (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
                
 

      


