
 

 

 

 

 

ค ำสั่งคณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ที ่ 033 / 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรจดังำนเกษตรภำคใต้ คร้ังที่ 25 

-------------------------------- 
 

  ด้วยคณะทรัพยำกรธรรมชำติ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงำนอืน่ๆ ในภำคใต้  จะจัดงำนเกษตร

ภำคใต้ ครั้งที่ 25  ณ  คณะทรัพยำกรธรรมชำติ  ระหว่ำงวันที่ 11-20 สิงหำคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร ด้ำนเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ อำทิ ผลงำนทำงวิชำกำร  ทำงด้ำน

เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตพืช กำรประมง กำรเลี้ยงสัตว์ อุตสำหกรรมเกษตร และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 14 จังหวัดภำคใต้   สนับสนุนกิจกรรมที่สืบสำน

วัฒนธรรมไทยทำงด้ำนภูมิปัญญำเกษตร  สนับสนุนกิจกรรมและบทบำทขององค์กรเกษตร ตลอดจนจัดตลำด

สินคำ้ผลผลิตทำงกำรเกษตรของหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน 

เพื่อให้กำรเตรียมกำรและจัดงำนดังกล่ำวด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำม

ควำมในมำตรำ 29 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2522 จึงขอแต่งตั้ง คณะอนุกรรมกำร

ด ำเนินกำรจัดงำนเกษตรภำคใต้ คร้ังที ่25 ดังนี้ 
 

1.  ฝ่ำยพำณิชยกรรม 

1.  คณบดีคณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ     ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2.  นำงวรภัทร  ไผ่แก้ว     รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

3.  นำยพงศ์เทพ  ศรีเอียด     อนุกรรมกำร 

4.  นำงสำวณำฐมยิำ  หลีหเจรญิกุล    อนุกรรมกำร 

5.  นำยอสิเรจ  บุญมณี     อนุกรรมกำร 

6.  นำยอภิชำต ิ  ทวิวรรณ์    อนุกรรมกำร 

7.  นำงสำวนพรัตน ์  ตรงจิตต ์    อนุกรรมกำร 

8.  นำงสำวเขมิน ี  ทองมำ     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

9.  นำงสำวกำญจนำ  อุไรรัตน ์    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. ติดตอ่หน่วยงำนตำ่ง ๆ เรื่องจัดหำรำยได ้

2. ประสำนงำนกับฝำ่ยจดัของทีร่ะลึก โล่รำงวลัและเกียรติบัตร เพื่อจัดเตรียมใบเกียรติคุณส ำหรับผู้สนับสนุน

กำรจัดงำน                         

3. ประสำนงำนกับผูส้นับสนุนกำรจัดงำน เพื่อเข้ำรับเกยีรติคุณ 

4. ประสำนงำนกับฝำ่ยประชำสมัพันธ์เพื่อประชำสัมพนัธ์ผูส้นบัสนุนกำรจดังำน 
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5. จัดท ำแผนผังกำรจัดงำน และจัดแบ่งสถำนที่ให้กิจกรรมของฝ่ำยต่ำง ๆ 

6. ติดตอ่หำเช่ำเตน็ท์ทัง้หมด 

7. ประสำนงำนและจดัสถำนที่ทีใ่ช้ในกำรจัดงำน 

8. ก ำหนดชนดิและปรมิำณสินคำ้ชนิดตำ่ง ๆ ทีจ่ ำหน่ำยในงำน 

9. จัดบรเิวณสินคำ้ชนิดต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรและเอกชนในส่วนที่จ ำหน่ำยสนิคำ้ 

10. ด ำเนินกำรรับจองรำ้นคำ้จ ำหน่ำยสินคำ้ 

11. ดูแลควำมเรียบร้อยและควำมปลอดภัยของรำ้นคำ้ที่ฝำ่ยรับผิดชอบ 

     12.  ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศกึษำรว่มรับผิดชอบงำนของฝ่ำย 

13.  เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

14.  ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนงัสอืติดตอ่ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

 ทั้งภำยในและภำยนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ที่รับผดิชอบ 

15.  พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำช่วยกิจกรรม  ที่มีควำมเดน่ในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม  คดิเป็น  และมี

กระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน  พรอ้มระบุกรอบภำระงำนทีม่อบหมำย  สง่ให้หน่วยกจิกำรนักศึกษำ 

16.  อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯมอบหมำย 
 

2.   ฝ่ำยนิทรรศกำร ประกวดและสำธิต 

1.  รองคณบดีฝำ่ยวิจยัและนวัตกรรม     ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2.  ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยพัฒนำ      รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

3.  หัวหน้ำภำควิชำกำรจัดกำรศัตรูพชื     อนุกรรมกำร 

 4.  หัวหนำ้ภำควิชำพืชศำสตร ์     อนุกรรมกำร 

 5.  หัวหน้ำภำควิชำสัตวศำสตร์     อนุกรรมกำร 

 6.  หัวหน้ำภำควิชำธรณศีำสตร์     อนุกรรมกำร 

 7.  หัวหน้ำภำควิชำวำริชศำสตร์     อนุกรรมกำร 

 8.  หัวหน้ำภำควิชำพัฒนำกำรเกษตร     อนุกรรมกำร 

 9.  ผู้อ ำนวยกำรศนูย์วจิยัควบคุมศัตรูพชืโดยชีวนิทรยี์แห่งชำติ  อนุกรรมกำร 

       (ภำคใต)้ 

 10.  หัวหน้ำศนูย์วจิยัและพัฒนำสตัว์เคี้ยวเอือ้งขนำดเล็ก   อนุกรรมกำร 

 11.  หัวหนำ้ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรผลิตปำลม์น้ ำมัน   อนุกรรมกำร 

 12.  หัวหนำ้ศูนย์วจิัยพืชยนืตน้และไม้ผลเมืองรอ้น   อนุกรรมกำร 

 13.  หัวหน้ำศูนย์วจิัยระบบเกษตรทรัพยำกรและสิง่แวดล้อม  อนุกรรมกำร 

 14.  หัวหน้ำศนูย์วจิยัสุขภำพสัตว์น้ ำ กจิกำร ศุภมำตย ์   อนุกรรมกำร 

 15.  นำยกอบชัย   วรพมิพงษ์   อนุกรรมกำร 

 16.  นำยธีระพงศ ์   จันทรนิยม   อนุกรรมกำร 

 17.  นำยปฐมพงศ ์   วงษ์เลีย้ง   อนุกรรมกำร 

 18.  นำงสำววรำภรณ ์  สุภเกษมวงศ ์   อนุกรรมกำร 

 19.  นำยกระจำย   ดวงกระจ่ำง   อนุกรรมกำร 
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 20.  นำยภูษิต   รัตนกำญจน ์   อนุกรรมกำร 

 21.  นำงสำวอรวรรณ   พรหมสังคหะ   อนุกรรมกำร 

 22.  นำงสำวสุภำพร   อนันตส์ถำพร   อนุกรรมกำร 

 23.  นำงสำวมณฑำ   จ ำเริญรักษ์   อนุกรรมกำร 

 24.  นำงสำวรำชณิี   แต้มรุ่งเรอืง   อนุกรรมกำร 

 25.  นำงอมรรัตน ์   จันทนำอรพนิท ์   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 26. นำงศิรพิร   พรหมพัฒน ์   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

 27. นำงสำวภริสฐิญำ   แซจ่ิว    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

  

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้  

1.  จัดเตรียมนิทรรศกำร โดยท ำหน้ำที่ประสำนงำนหน่วยงำนภำยในคณะฯ และหน่วยงำนต่ำง ๆ    

ทั้งภำครัฐและเอกชน    เพื่อจดัแสดงนิทรรศกำรทำงกำรเกษตร   พรอ้มทั้งท ำหนังสอืเชญิ    

หน่วยงำนต่ำง ๆ รว่มจัดนิทรรศกำร 

2.  ประสำนงำนกับฝำ่ยตำ่ง ๆ เพื่อจัดเตรียมสถำนที ่บอร์ดและอุปกรณโ์สตทศันูปกรณ์ 

3.  จัดหำบอร์ด  โตะ๊  เก้ำอี้  และจัดสรรกำรใช้งำนให้ฝำ่ยต่ำงๆ 

4. ก ำหนดประเภทและชนดิกำรประกวดและสำธติ 

5. ก ำหนดวนั เวลำ และขัน้ตอน วิธีกำรประกวดและสำธิต 

6. จัดหำกรรมกำร เตรียมเอกสำร และด ำเนนิกำรประกวดและสำธติ 

7. ประสำนงำนกับฝำ่ยด ำเนนิกำรและหน่วยงำนตำ่ง ๆ เพื่อประกวดและสำธิต 

8.   น ำเสนอผลกำรประกวดและสำธิตไว้ในบรเิวณจัดงำนฯ 

9.   ประสำนงำนกับฝำ่ยประชำสัมพันธ์เพื่อประชำสัมพันธก์ำรจัดกิจกรรม 

10.  ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผิดชอบงำนของฝำ่ย 

11.  เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

12.  ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนงัสอืติดตอ่ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

  ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ที่รับผดิชอบ 

     13.  พิจำรณำคัดเลอืกนักศึกษำชว่ยกจิกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทมี  คดิเป็น  และมี

กระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน  พรอ้มระบุกรอบภำระงำนทีม่อบหมำยสง่ให้หน่วยกจิกำรนกัศึกษำ 

14.  อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯมอบหมำย 
 

3.   ฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำ 

      1. รองคณบดีฝำ่ยพัฒนำนักศึกษำ     ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

 2. อำจำรย์ที่ปรกึษำชมรมสตัวบำล     อนุกรรมกำร 

 3. อำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมพืชศำสตร ์     อนุกรรมกำร 

 4. อำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมพฒันำกำรเกษตร    อนุกรรมกำร 
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 5. อำจำรย์ที่ปรกึษำชมรมกำรจัดกำรศัตรูพชื            อนุกรรมกำร 

 6. อำจำรย์ที่ปรกึษำชมรมธรณีศำสตร ์     อนุกรรมกำร 

 7. อำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมวำรชิศำสตร ์    อนุกรรมกำร 

 8. อำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมดนตรลีูกทุง่ทรัพย์จำง    อนุกรรมกำร 

 9. อำจำรย์ที่ปรกึษำชมรมดนตรทีรัพย์ศิลป ์    อนุกรรมกำร 

 10. อำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมนกัศึกษำกองทุนคณะฯ   อนุกรรมกำร 

 11. ประธำนชมรมสัตวบำล      อนุกรรมกำร 

 12. ประธำนชมรมพืชศำสตร ์      อนุกรรมกำร 

 13. ประธำนชมรมพัฒนำกำรเกษตร     อนุกรรมกำร 

 14. ประธำนชมรมกำรจัดกำรศัตรูพชื             อนุกรรมกำร 

 15. ประธำนชมรมธรณศีำสตร์      อนุกรรมกำร 

 16. ประธำนชมรมวำรชิศำสตร์     อนุกรรมกำร 

 17. ประธำนชมรมดนตรลีูกทุง่ทรัพย์จำง    อนุกรรมกำร 

 18. ประธำนชมรมดนตรทีรัพย์ศิลป์     อนุกรรมกำร 

 19. ประธำนชมรมนักศึกษำกองทุนคณะฯ    อนุกรรมกำร 

 20. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ   อนุกรรมกำร  

      21. ประธำนคณะอนุกรรมกำรงำนเกษตรภำคใต้   อนุกรรมกำร 

  ประจ ำปี 2560 (ฝ่ำยนักศึกษำ) 

      22. เลขำนุกำรงำนเกษตรภำคใต้ ประจ ำปี 2560 (ฝ่ำยนักศึกษำ)  อนุกรรมกำร 

      23. นำงสำวโสภิดำ   ขี่ทอง     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

      24. นำยณรงคศ์ักดิ์   นกแก้ว     อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

      25. นำยกฤษฎำ   หลักเมือง    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. พิจำรณำและดูแลกำรจัดโครงกำรของชมรม   และสโมสรนักศึกษำ ซึ่งจัดออกร้ำนในงำนเกษตรภำคใต้ 

เพื่อให้เกดิควำมร่วมมือของนกัศึกษำทั้งภำยในคณะฯ และภำยในมหำวิทยำลยั 

2. จัดด ำเนินกำรให้นักศึกษำเข้ำรว่มรับผิดชอบในฝ่ำยตำ่ง ๆ จัดระบบกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรท ำงำน

ของนักศึกษำ ตลอดจนกำรจดัให้ควำมรู้นักศึกษำในกำรท ำงำน และหน้ำที่ของนักศึกษำในกำรเขำ้ไป

รับผดิชอบกำรท ำงำนในแต่ละฝ่ำยโดยประสำนงำนกับฝำ่ยที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดประชุมสรุปกำรด ำเนินกำรของนักศึกษำในแตล่ะวัน และวำงแผนกำรท ำงำนในวันต่อไปของ 

ฝ่ำยตำ่ง ๆ ในระหว่ำงกำรจัดงำน 

4. จัดใหน้ักศึกษำที่ได้รับทุนกำรศึกษำจัดกจิกรรมออกร้ำน เพื่อน ำรำยได้เข้ำกองทนุคณะฯ     

เพื่อใช้จำ่ยในกำรจัดกจิกรรมของนักศึกษำทนุของคณะฯ 

5. จัดด ำเนินกำรก ำหนดมำตรกำรเรื่องวินัยนักศึกษำ และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรอยำ่งเครง่ครัด ในกรณี

นักศึกษำของคณะฯ กระท ำผิดวินัยในระหว่ำงจดังำน เช่น กำรดื่มสุรำและของมนึเมำประเภทต่ำง ๆ 

ตลอดจนกำรกอ่เหตุทะเลำะววิำท เป็นต้น 

/6.  จัดเช่ำ... 
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6. จัดเช่ำวิทยุตดิต่อสื่อสำรเพื่อใช้ในกำรประสำนงำนเกษตรภำคใต้ให้ฝำ่ยต่ำง ๆ 

7. จัดมอบประกำศนยีบัตรแก่นกัศึกษำของคณะฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นอนุกรรมกำรด ำเนินกำร 

จัดงำนเกษตรภำคใต ้

8. เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

9. ประธำนคณะอนุกรรมกำรของฝ่ำยมีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน 

ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับหน้ำทีท่ี่รับผิดชอบ 

10.  พิจำรณำคัดเลอืกนักศึกษำชว่ยกจิกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม  คดิเปน็  และมี   

กระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน  พรอ้มระบุกรอบภำระงำนทีม่อบหมำยสง่ให้หน่วยกจิกำรนกัศึกษำ 

 11.  อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯ มอบหมำย 

4.  ฝ่ำยประชุม สัมมนำ และฝึกอบรม 

1.  รองคณบดีฝำ่ยบรกิำรวิชำกำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยี  ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2.  นำงสำวอรวรรณ   พรหมสังคหะ   รองประธำนอนุกรรมกำร 

3.  นำยวัชรพล   รักษ์วงศ์    อนุกรรมกำร 

4.  นำงสำวสุภำพร   อนันตส์ถำพร   อนุกรรมกำร 

5.  นำงสำวเยำวลักษณ ์  ชัยพลเดช   อนุกรรมกำร   

6.  นำงสำวมณฑำ   จ ำเริญรักษ์   อนุกรรมกำร 

7.  นำงเรียบร้อย   ยกถำวร    อนุกรรมกำร 

8.  นำงสำวรำชณิี   แต้มรุ่งเรอืง   อนุกรรมกำร 

9.  นำงสำวทรงลักษณ ์  กลับคง    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. ด ำเนินกำรจัดประชุม อบรม สัมมนำ และกำรบรรยำยพิเศษ  

2. ประสำนงำนกับฝำ่ยตำ่งๆเพื่อจัดเตรียมสถำนทีใ่นกำรจัดประชุม อบรม สัมมนำ และกำรบรรยำยพิเศษ 

3. ประสำนงำนกับฝำ่ยประชำสมัพันธ์เพื่อประชำสัมพนัธ์กำรจัดกจิกรรมของฝ่ำยฯ 

4. ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผดิชอบงำนของฝ่ำย 

5. เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

6. ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ       

ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 
 

7.  พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำช่วยกิจกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีมคิดเป็นและมีกระบวนกำร

ท ำงำนที่ชัดเจน  พรอ้มระบุกรอบภำระงำนที่มอบหมำยส่งให้หน่วยกิจกำรนักศึกษำ 

8. อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรฯมอบหมำย 
 

5.  ฝ่ำยจัดหำของที่ระลึก โลร่ำงวัลและเกียรติบัตร 

1.  นำงจรรยำ   เพชรหวน   ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2.  นำยสกนธ ์   รัตนโกศล   อนุกรรมกำร 

3.  นำงศิรพิร   พรหมพัฒน ์   อนุกรรมกำร 

4.  นำงสำวศศิธร   ลิ่มจู ้    อนุกรรมกำร 

/5.  นำย... 



 

-6- 
 

5.  นำยเทอดพงษ ์   แกว้ประกอบ   อนุกรรมกำร 

6.  นำงสำวยุวภำ   โฆสกติติกุล   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. จัดเตรียมของที่ระลึก โล่รำงวลัและเกียรติบตัรของวิทยำกร กรรมกำรตัดสนิ/สำธติ  

เกียรติคุณส ำหรับผู้ให้กำรสนบัสนุนในกำรจัดงำน และประกำศนียบตัรของนักศึกษำ 

2. จัดเตรียมโบว์กรรมกำรตัดสินกำรประกวด/แข่งขัน 

3. ประสำนงำนกับฝำ่ยตำ่ง ๆ ที่มีควำมต้องกำรของที่ระลึก โล่รำงวัล เกียรติบัตรและเกียรติคุณ        

ของกรรมกำรตัดสินกำรประกวด กำรแขง่ขัน กำรแสดง ประกำศนียบตัรของนักศึกษำ  

และผู้ให้กำรสนับสนุนกำรจัดงำน 

4. ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำร่วมรับผดิชอบงำนของฝ่ำยฯ 

5. เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

6. ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 

 7.  พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำช่วยกิจกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม  คดิเปน็  และมีกระบวนกำร

ท ำงำนที่ชัดเจน  พร้อมระบุกรอบภำระงำนที่มอบหมำยส่งให้หน่วยกจิกำรนักศึกษำ 

8.  อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรฯมอบหมำย 
 

6.  ฝ่ำยประชำสมัพันธ ์

1.  คณบดีคณะทรัพยำกรธรรมชำติ     ที่ปรึกษำ   

2.  นำงสำวศรีนรำ    แมเรำ๊ะ    ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

3.  นำยสกนธ ์   รัตนโกศล   รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

4.  นำยสำมำรถ   คงสุข    อนุกรรมกำร 

5.  นำยวัชรพล   รักษ์วงศ์    อนุกรรมกำร 

6.  นำงสำวยุวภำ   โฆสกติติกุล   อนุกรรมกำร 

7.  นำงสุนัทณ ี   แสงแจ่ม    อนุกรรมกำร 

8.  นำงปวีณน์ุช   ชูทอง    อนุกรรมกำร 

9.  นำงสำวเยำวลักษณ ์  ชัยพลเดช   อนุกรรมกำร 

10.  นำยสัณฐติ ิ   ตรโีชติ    อนุกรรมกำร 

11.  นำงสำวทรงลักษณ์  กลับคง    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสำรกำรจัดงำนไปยังหน่วยงำน/กลุ่มเปำ้หมำย 

2. ติดตอ่ประชำสมัพันธ์ทำงเว็บไซต์ โทรทัศน ์วิทยุ หนังสือพิมพ์ ไปรษณยี ์สื่อต่ำง ๆ  

3. ท ำป้ำยโฆษณำแผ่นผำ้ โปสเตอร์อื่น ตำมควำมเหมำะสม 

4. จัดท ำสูจิบตัร 

5. ถำ่ยภำพและบันทึกภำพกจิกรรมต่ำงๆ ภำยในงำนเกษตรภำคใต้ 

/6.  จัด... 
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6. จัดนักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพนัธ์งำนประจ ำกองอ ำนวยกำรระหวำ่งกำรจัดงำน 

7. ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผดิชอบงำนของฝ่ำยฯ 

 7.  เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

 8.  ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสือตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

 ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 

9.  พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำช่วยกิจกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม  คดิเปน็  และมีกระบวนกำร

ท ำงำนที่ชัดเจน  พร้อมระบุกรอบภำระงำนที่มอบหมำยส่งให้หน่วยกจิกำรนักศึกษำ 

 10.  อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯมอบหมำย 

            

7.   ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกำรแสดง 

1.  นำงสำวสุภำพร   รักเขียว    ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2.  นำงเรียบร้อย   ยกถำวร    อนุกรรมกำร 

3.  นำงเยำวะรนิ   สุวรรณสะอำด   อนุกรรมกำร 

4.  นำงสมจิต   ศรีใหม ่    อนุกรรมกำร 

5.  นำงสำววันด ี   สุขสะโร    อนุกรรมกำร 

6.  นำงจำร ี    ทองสกูล   อนุกรรมกำร 

7.  นำงสำวโสภดิำ   ขี่ทอง    อนุกรรมกำร 

8.  นำงศิรพิร   พรหมพัฒน ์   อนุกรรมกำร 

9.  นำงอำภรณ ์   ศรีผอ่ง    อนุกรรมกำร 

10.  นำงนิศมำ   สุวรรโณ    อนุกรรมกำร 

11.  นำงวติชุณีย ์   ศรียะพันธ ์   อนุกรรมกำร 

12.  นำงสำวธัญญรัตน์  สุวรรโณ    อนุกรรมกำร 

13.  นำงเบญจมำศ   เฉลิมวงศ ์   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

14.  นำงสำวจตุรพร   สอนจติ    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

15.  นำยสัณฐิต ิ   ตรโีชติ    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี ้

1. ติดตอ่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และนักศึกษำมำรว่มแสดงศิลปวัฒนธรรม  ดนตร ีฯลฯ           

2. ก ำหนดวนัเวลำของกจิกรรมตำ่ง ๆ 

3.   ติดตัง้เครื่องเสยีง  แสงทีใ่ช้บนเวทีกำรแสดง   

4.   ประสำนงำนกับฝำ่ยจัดหำของที่ระลึก โล่รำงวลัและเกียรติบัตรเพื่อจัดเตรยีมใบเกียรติคุณ  โล่รำงวลั 

 และของที่ระลึก 

5.   ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผิดชอบงำนของฝำ่ย 

6.   ประสำนงำนกับฝำ่ยประชำสัมพันธ์เพื่อประชำสัมพันธก์ำรแสดง 

7.   เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

 

 

/8.  ประธำน... 
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8.   ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสือตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

 ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ที่รับผดิชอบ 

      9.  พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำชว่ยกจิกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทมี  คดิเป็น  และมีกระบวนกำร

ท ำงำนที่ชัดเจน  พร้อมระบุกรอบภำระงำนที่มอบหมำยส่งให้หน่วยกจิกำรนักศึกษำ 

10.  อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯมอบหมำย 
 

8. ฝ่ำยสถำนที่  รักษำควำมปลอดภัย จรำจรและยำนพำหนะ 

1.  รองคณบดีฝำ่ยบรหิำรและวำงแผน     ที่ปรึกษำ 

2.  นำยอุทศิ    อินทศร    ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

3.  นำงอำภรณ์   เชือ้พรำหมณ ์   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.  นำงสำวจิณภัฒน ์   แกว้ฉมิพลี   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
 

9.1  ด้ำนสถำนที ่

1.  นำยสนิ    พรหมเทพ  รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2.  นำยโสธร    เดชนครินทร์  อนุกรรมกำร 

3.  นำยพิเชษฐ ์   เพชรวงศ์  อนุกรรมกำร 

4.  นำยวิระชัย   หมำนเม๊ำะ  อนุกรรมกำร 

5.  นำยสุรนิทร ์   อุไรรัตน ์  อนุกรรมกำร 

6.  นำยณรงค ์   ทองนวล  อนุกรรมกำร 

7.  นำยทวีผล    เกสรเกษรำ  อนุกรรมกำร 

8.  นำยจิรำวุฒ ิ   ขุนนุ้ย   อนุกรรมกำร 

9.  นำยวัชรพล   รักษ์วงศ์   อนุกรรมกำร 

10.  นำยสำมำรถ   คงสุข   อนุกรรมกำร 

11.  นำยอ ำนำจ   ยอดมุณ ี  อนุกรรมกำร 

12.  นำยประทีป   ด ำด ี   อนุกรรมกำร 

13.  นำยชำญชำต ิ   ยิม้เกื้อ   อนุกรรมกำร 

14.  นำงวรรณำ   อ้นหวำน  อนุกรรมกำร 

15.  นำงเกีย้ว    แกว้มณี   อนุกรรมกำร 

16.  นำงสำววรยำ   ธรรมรักษำ  อนุกรรมกำร 

17.  นำงสำววรรณ ี   ทะสะระ   อนุกรรมกำร 

18.  นำงสำวขวัญฤดี   หนูคง   อนุกรรมกำร 

19.  นำงสุพรรณี   แน่นหนำ  อนุกรรมกำร 

20.  นำงจุฑำรัตน ์   แดงทอง   อนุกรรมกำร 

21.  นำยกระจำย   ดวงกระจ่ำง  อนุกรรมกำร 

22.  นำงจำร ี    ทองสกูล  อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 
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1. ปรับปรุงพืน้ที่และบรเิวณจัดงำนตำมที่ฝำ่ยต่ำงๆ เสนอขอ 

2. จัดสรำ้งกองอ ำนวยกำร เวทีกำรแสดง และจัดตกแตง่ 

3. จัดซุม้หลักของงำน 

4. ประสำนงำนกับฝำ่ยพธิีกำรและปฏิคม  เพื่อจัดเตรียมสถำนที่และจดัท ำป้ำยในพิธีเปิด 

ให้มีควำมเรยีบรอ้ยสวยงำม 

5. ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผดิชอบงำนของฝ่ำย 

6. เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

7. ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ          

ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เก่ียวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 

8. พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำช่วยกิจกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม  คดิเปน็  และมี

กระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน  พรอ้มระบุกรอบภำระงำนทีม่อบหมำยสง่ให้หน่วยกจิกำรนกัศึกษำ 

9. อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรฯมอบหมำย 

            

 9.2  ด้ำนรักษำควำมปลอดภยัและจรำจร 

 1.  นำยพิเชษฐ ์   เพชรวงศ์   รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

 2.  นำยสมชำย   รัตนะ    รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

3.  นำยสนิ   พรหมเทพ   อนุกรรมกำร 

4.  นำยโกศล   หนูอุไร    อนุกรรมกำร 

 5.  นำยสุรยิะ   จันทรท์อง   อนุกรรมกำร 

 6.  นำยกจิจำ   วำดงำม    อนุกรรมกำร 

 7.  นำยนพเก้ำ   โลหะประเสรฐิ   อนุกรรมกำร 

 8.  นำยยมนำ   อ่อนแกว้   อนุกรรมกำร 

 9.  นำยแอด็   อินทมะโน   อนุกรรมกำร 

 10.  นำยเอกสิทธิ ์  จันทรท์อง   อนุกรรมกำร 

 11.  นำยรัฐยุทธ   สมฤด ี    อนุกรรมกำร 

 12.  นำยสำนิตย ์   ธัมโร    อนุกรรมกำร 

 13.  นำยอนุคม   จันทรัตน ์   อนุกรรมกำร 

 14.  นำยเจษฎำ   อำนนท ์    อนุกรรมกำร 

 15.  นำยทวีศักดิ ์  ส่งไข ่    อนุกรรมกำร 

 16.  นำยพรทว ี   จันทรส์ีทอง   อนุกรรมกำร 

 17.  นำยชนะชัย   ตั้งจิตร    อนุกรรมกำร 

 18.  นำงวิริยำ   พูนภักด ี   อนุกรรมกำร  

19.  นำงจนิดำรตัน ์  สันติภรำภพ   อนุกรรมกำร 

20.  นำงสำวนุจร ี  ห่อทอง    อนุกรรมกำร 

21.  นำงสุภำณ ี   ชนะวีรวรรณ   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
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9.3 ด้ำนยำนพำหนะ 

1.  นำงสำวธีรนติย์  ฉั่วสุวรรณแกว้   รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

 2.  นำยปัฐน์ณศิ   รำชหุ่น    อนุกรรมกำร 

3.  นำยจรัญ   จิตต์สกูล   อนุกรรมกำร 

4.  นำยภูษิต   ฝำเจริญ    อนุกรรมกำร 

5.  นำยทรงศลิป ์  ไชยสงครำม   อนุกรรมกำร 

6.  นำยศลิำ   มณี    อนุกรรมกำร 

7.  นำยพรรพต   กองสวัสดิ ์   อนุกรรมกำร 

8.  นำยกรกต   กองแกว้    อนุกรรมกำร 

9.  นำยประเสริฐ   พงษ์นุรักษ์   อนุกรรมกำร 

 10.  นำงสำวนุจร ี  ห่อทอง    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. จัดดูแลเรื่องรักษำควำมปลอดภัย  กำรจรำจรภำยในบรเิวณงำน  บรเิวณใกล้เคยีง  

และจัดท ำบัตรเข้ำ-ออกของรถยนต ์

 2.   วำงแผนกำรใช้รถและจัดรถเพื่อภำรกิจของฝ่ำยต่ำง ๆ 

3. จัดหำสถำนที่จอดรถส ำหรับผูม้ำรว่มจัดงำน  

4.   ประสำนงำนกับฝำ่ยต่ำง ๆ ในเรื่องกำรจรำจร 

     5.   ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผิดชอบงำนของฝำ่ย 

6. เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

7. ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 

8.  พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำช่วยกิจกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม  คดิเปน็  และมีกระบวนกำร

ท ำงำนที่ชัดเจน  พร้อมระบุกรอบภำระงำนที่มอบหมำยส่งให้หน่วยกจิกำรนักศึกษำ 

     9.   อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯมอบหมำย 
 

10.  ฝ่ำยแปลงสำธติ 

1.  คณบดีคณะทรัพยำกรธรรมชำติ     ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2.  ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยพัฒนำ      รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

3.  นำงสำวจรัสศร ี   นวลศร ี    อนุกรรมกำร 

4.  นำงสำวเสำวภำ   ด้วงปำน    อนุกรรมกำร 

5.  นำยจักรัตน ์   อโณทัย    อนุกรรมกำร 

6.  นำงสำวกรกช   นำคคนอง   อนุกรรมกำร 

7.  นำงสำวปฏมิำพร   ปลอดภัย   อนุกรรมกำร 

8.  นำงสำวขวัญตำ   ขำวม ี    อนุกรรมกำร 

9.  นำยเจษฎำ   โสภำรตัน ์   อนุกรรมกำร 

10.  นำยเถลิงศักดิ ์   อังกุรเศรณ ี   อนุกรรมกำร 

/11. นำย... 
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11.  นำยเอกนรนิทร ์   รอดเจริญ   อนุกรรมกำร 

12.  นำยปฐมพงศ์   วงษ์เลีย้ง   อนุกรรมกำร 

13.  นำงสำวเยำวลักษณ ์  ชัยพลเดช   อนุกรรมกำร 

14.  นำงสุภำณ ี   ชนะวีรวรรณ   อนุกรรมกำร 

15.  นำงสำวรวรีัชต์   รักขันธ์    อนุกรรมกำร 

16.  นำงสำวภรสิฐิญำ  แซจ่ิว    อนุกรรมกำร 

17.  นำงศิรมิำ   วันดำว    อนุกรรมกำร 

18.  นำงจิรำภรณ ์   คงสุข    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

19.  นำงสำวมำรสิำ   รอดรัตน ์   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

         

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1.  จัดเตรียมแปลงสำธติและประสำนงำนกับบริษัทเอกชนเพื่อท ำแปลงสำธิต 

2.  ประสำนงำนกับฝำ่ยประชำสัมพนัธ์เพื่อประชำสัมพนัธ์กำรจัดกิจกรรม 

3.  ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผิดชอบงำนของฝำ่ย 

4.  เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

5.  ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสือตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 

      6.  พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำชว่ยกจิกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทมี  คดิเป็น  และมีกระบวนกำร

ท ำงำนที่ชัดเจน  พร้อมระบุกรอบภำระงำนที่มอบหมำยส่งให้หน่วยกจิกำรนักศึกษำ 

 7.  อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯมอบหมำย 
 

10. ฝ่ำยไฟฟำ้และประปำ 

1.  คณบดีคณะทรัพยำกรธรรมชำติ     ที่ปรึกษำ 

2.  นำยโสธร   เดชนครินทร์   ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

3.  นำยณรงค ์   ทองนวล   รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

4.  นำยสำมำรถ   คงสุข    อนุกรรมกำร 

5.  นำยวัชรพล   รักษ์วงศ์    อนุกรรมกำร 

6.  นำงสำวปัทมพร   อินสุวรรโณ   อนุกรรมกำร 

7.  นำยวิระชัย   หมำนเม๊ำะ   อนุกรรมกำร 

8.  นำงอุษำ    แกว้เพ็ชร   อนุกรรมกำร 

9.  นำงอรัญญำ   ธรำนุเวชน ์   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. ด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำตดิตั้งระบบไฟฟ้ำและระบบประปำ  บรเิวณผูส้นับสนุนกำรจัดงำนและบรเิวณ

จ ำหน่ำยสนิคำ้ในงำนเกษตรภำคใต้   

2. ด ำเนินกำรจัดซือ้วสัดุอุปกรณไ์ฟฟ้ำและประปำในกำรจัดงำน 
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3. ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผดิชอบงำนของฝ่ำย 

4. เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

5. ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

 ทั้งภำยในและภำยนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ที่รับผดิชอบ 

6.   พิจำรณำคัดเลอืกนักศึกษำช่วยกิจกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทมี  คดิเป็น  และมี

กระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน  พรอ้มระบุกรอบภำระงำนทีม่อบหมำยสง่ให้หน่วยกจิกำรนกัศึกษำ 

7.  อืน่ ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรฯ มอบหมำย 
 

11. ฝ่ำยรักษำควำมสะอำด 

1. นำยอำนนท ์   อุปบัลลงัก์   ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2. นำยประกิจ   ทองค ำ    รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

3. นำงอภิญญำ   รัตนไชย    อนุกรรมกำร 

4.  นำยอดิเรก   รักคง    อนุกรรมกำร  

5.  นำงสำวลดำวัลย ์   เลิศเลอวงศ ์   อนุกรรมกำร 

6.  นำยยุทธพงษ ์   สังข์นอ้ย    อนุกรรมกำร 

7.  นำงธีญำภรณ ์   แกว้ทว ี    อนุกรรมกำร 

8.  นำยณัฐพล   จันทรส์ว่ำง   อนุกรรมกำร 

9.  นำยประมวล   หน่อสกูล   อนุกรรมกำร 

10.  นำงอำภรณ์   ศรีผอ่ง    อนุกรรมกำร 

11.  นำงนิศมำ   สุวรรโณ    อนุกรรมกำร 

12.  นำงสำวพัชรนิทร ์  สุขแต้ม    อนุกรรมกำร 

13.  นำงสำววันด ี   สุขสะโร    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

 1.  จัดกำรดูแลควำมสะอำดบรเิวณงำน  ห้องน้ ำบรเิวณงำนและภำยในตัวอำคำร 

      2.  ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผิดชอบงำนของฝำ่ย 

 3.  เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

 4.  ติดตอ่ประสำนงำนกับหนว่ยงำนภำยนอกที่เก่ียวขอ้งกับฝ่ำยฯ 

 5.  ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสือตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

      ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เก่ียวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 

 6.   พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำช่วยกิจกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทมี  คดิเป็น  และมี

กระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน  พรอ้มระบุกรอบภำระงำนทีม่อบหมำยสง่ให้หน่วยกจิกำรนกัศึกษำ 

      7.   อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯมอบหมำย 
 
 

12. ฝ่ำยประเมินผล 

1. นำงสำวรุง่รัตน์    แซห่ยำง    ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2. นำงสำวลดำวัลย์    เลิศเลอวงศ์    รองประธำนอนุกรรมกำร 

/3. นำง... 



-13- 
 

3. นำงอภิญญำ    รัตนไชย    อนุกรรมกำร  

4. นำยอดิเรก    รักคง    อนุกรรมกำร 

5. นำงสำวณัฐพัชร์    ศรีหะนลัต   อนุกรรมกำร 

6. นำงวติชุณีย ์   ศรียะพันธ ์   อนุกรรมกำร 

7. นำยสัณฐติิ    ตรโีชติ     อนุกรรมกำร 

8. นำยเทอดพงศ์    แกว้ประกอบ    อนุกรรมกำร  

9. นำงสำวกชพร    เจริญสุข    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

10. นำงสำวจตุรพร    สอนจติ     อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. ประเมินผลกำรจดังำนเกษตรภำคใต้  

2. สรุปกำรประเมินผลและจัดท ำเป็นรูปเล่มเพื่อเปน็ข้อมลูในกำรจัดงำนคร้ังต่อไป 

3. ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผดิชอบงำนของฝ่ำย 

4. เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

5. ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 

6.  พิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำช่วยกิจกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม  คดิเปน็  และมีกระบวนกำร

ท ำงำนที่ชัดเจน  พร้อมระบุกรอบภำระงำนที่มอบหมำยส่งให้หน่วยกจิกำรนักศึกษำ 

7.   อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯมอบหมำย 
 

13. ฝ่ำยสวัสดิกำรและพยำบำล 

 1.  นำงสำววิไลลักษณ ์  สิงขรัตน ์   ที่ปรึกษำ 

 2.  นำงมะล ิ      นิลสุวรรณ   ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

 3.  นำงสนุัทณ ี   แสงแจ่ม    รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

 4.  นำงสำวสิขเรศ   แสงข ำ    อนุกรรมกำร  

 5.  นำงปรำณ ี   จันทรัตน ์   อนุกรรมกำร 

 6.  นำงวิริยำ   พูนภักด ี   อนุกรรมกำร 

 7.  นำงสำวมำรสิำ   รอดรัตน ์   อนุกรรมกำร 

 8.  นำงสำวศศธิร   ลิ่มจู ้    อนุกรรมกำร 

 9.  นำงสำวฐปนัท   เพ็งมำก    อนุกรรมกำร 

 10.  นำงสำวสุดธิดำ   แซเ่บำ่    อนุกรรมกำร 

 11.  นำงอุษำ    แกว้เพ็ชร   อนุกรรมกำร 

 12.  นำงอมร   บุญมณี    อนุกรรมกำร 

 13.  นำงจินดำรัตน ์   สันติภรำภพ   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

 1.  จัดเตรียมและบรกิำรเครื่องดื่มส ำหรับกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีเปิด กำรจัดสัมมนำ และบรรยำย 

      พิเศษ กำรประกวดต่ำง ๆ และเจำ้หนำ้ที่ต ำรวจที่มำดูแลควำมเรียบร้อย ฯลฯ 

 /2.  ประสำน... 
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 2.  ประสำนงำนบรกิำรน้ ำดืม่ แกค่ณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 

 3.  จัดวัสดุอุปกรณก์ำรพยำบำลเบื้องต้น เพื่อบริกำรในระหว่ำงกำรจัดงำน 

4.  ประสำนงำนกับฝำ่ยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผิดชอบงำนของฝำ่ย/ 

 5.  เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ 

 6.  ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสือตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

     ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เก่ียวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 

 7.   พิจำรณำคดัเลือกนักศึกษำช่วยกิจกรรมที่มีควำมเด่นในด้ำนกำรท ำงำนเป็นทมี  คดิเป็น  และมี

กระบวนกำร ท ำงำนที่ชัดเจน  พร้อมระบุกรอบภำระงำนทีม่อบหมำยส่งให้หน่วยกิจกำรนักศึกษำ 

8.  อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรฯมอบหมำย 
 

15. ฝ่ำยกำรเงนิ 

1.  นำงสุวภัทร     วชิรอนันต ์   ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2.  นำงสำวเปรมยดุำ   สุขวัฒโน   อนุกรรมกำร 

3.  นำงสำวอนสุรำ   มำรอด    อนุกรรมกำร 

4.  นำงสำวพรพรรณ   วงศ์แหลมสงิห ์   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. กลั่นกรองกำรของบประมำณของแต่ละฝ่ำยกอ่นเสนอประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนพิจำรณำ 

 2.    จัดท ำบัญชคีวบคุมงบประมำณที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

 3.    เบกิจำ่ยงบประมำณต่ำง ๆ ที่ใชใ้นกำรด ำเนนิงำน 

 4.  จัดกำรเก่ียวกับกำรเบกิจำ่ยเงนิทดรองจำ่ยให้ฝำ่ยตำ่ง ๆ 

 5. จัดเก็บเงินคำ่เช่ำของรำ้นคำ้ 

6.  สรุปกำรรับ จ่ำยเงินในกำรจดังำน 

7.    เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ทีฝ่่ำยรับผดิชอบ 

8.   ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนังสือตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

 ทั้งภำยในและภำยนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ 

 9.   อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯมอบหมำย 
 

15. ฝ่ำยเลขำนุกำร 

1.  รองคณบดีฝำ่ยบรหิำรและวำงแผน     ประธำนคณะอนุกรรมกำร 

2.  นำงสำวชุติมำ    ตันติกิตต ิ   รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 

3.  นำงวันวิศำข ์   งำมผ่องใส   อนุกรรมกำร 

4.  นำงปรำณ ี   จันทรัตน ์   อนุกรรมกำร 

5.  นำงจิรำภรณ ์   คงสุข    อนุกรรมกำร 

6.  นำงวิตชุณยี ์   ศรียะพันธ ์   อนุกรรมกำร 

7.  นำงปวีณน์ุช   ชูทอง    อนุกรรมกำร 

8.  นำงสำวจตุรพร   สอนจติ    อนุกรรมกำร 

/9.  นำย... 
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9.  นำยสัณฐิต ิ   ตรโีชติ    อนุกรรมกำร 

10.  นำงสำวสุดธิดำ   แซเ่บำ่    อนุกรรมกำร 

11.  นำงสำวฐปณฐั   เพ็งมำก    อนุกรรมกำร 

12.  นำงสำวเยำวลักษณ ์  ชัยพลเดช   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

13.  นำงสำวทรงลักษณ์  กลับคง    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 

1. จัดท ำค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร คณะอนุกรรมกำร 

ด ำเนินกำร 

2.  ออกหนังสือรำชกำรตดิตอ่กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อเชญิร่วมพิธีเปิด 

3.  จัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฯ 

 4.  ท ำหนำ้ที่ประสำนงำนกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยตำ่ง ๆ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหนำ้ ตลอดจน 

 ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนเพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ 

 5.  จัดท ำป้ำยชื่อคณะอนุกรรมกำรด ำเนนิกำรฯ 

 6.  ประสำนงำนกับฝ่ำยกจิกรรมนักศึกษำเพื่อจัดนักศึกษำรว่มรับผิดชอบงำนของฝำ่ย 

 7.  เสนองบประมำณค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่ฝำ่ยรับผดิชอบ ขออนุมัตยิืมเงิน, เบกิจำ่ยเงนิ 

 8  ประธำนคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจลงนำมในหนงัสอืติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทั้งภำยในและ

ภำยนอกในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัหน้ำที่ที่รับผดิชอบ 

9.  อื่น ๆ ที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรฯ มอบหมำย 

 

  ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป 

 

    สั่ง ณ วันที ่ 21 เมษำยน  พ.ศ. 2560      

 

        

                 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์  นยิมบัณฑติ) 

               คณบดีคณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ

  


