คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ ๗๐๐/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนในคณะ/สำนัก/ศูนย์/สถำบัน
.........................................
เพื่อให้กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำ
เพื่อพัฒนำท้องถิ่นมีหน้ำที่ให้กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ทำกำรวิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
ปรับปรุงถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ. ศ. ๒๕๔๗
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ ดังนี้
๑. สำนักงำนอธิกำรบดี
นำงมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
กองกลำง มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ ดำเนินงำนเกี่ยวกับช่วยอำนวยกำร งำนประชุม
และงำนเลขำนุกำร ควบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี ทั้งเงินงบประมำณและเงินรำยได้ให้
เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ ควบคุม ดำเนินกำรและให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำม
ระเบียบพัสดุ จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ ดำเนินกำรเกี่ยวกับวินัยและนิติกำร
ดำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมควำมรู้ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของมหำวิทยำลัยฯ ดำเนินกำร
ด้ำนกำรออกแบบควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร ดูแล บำรุงรักษำ พัฒนำ ทำควำมสะอำดพื้นทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม
ของมหำวิทยำลัยให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบำรุงอำคำรสถำนที่ ระบบประปำ ให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำร อำนวย
ควำมสะดวกดูแลและควบคุมเกี่ยวกับกิจบริกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ของมหำวิทยำลัยฯ รับผิดชอบงำนด้ำน
อนุรักษ์พลังงำน กำรให้บริกำรด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรให้บริกำรด้ำนยำนพำหนะและกำรซ่อม
บำรุงรักษำ -ยำนพำหนะ รวมทั้งทำงด้ำนกำรจรำจรและระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย และงำนด้ำนอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วยบุคลำกรและงำนต่ำงๆ ดังนี้
สำนักงำนกองกลำง ประกอบด้วย
นำงมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ที่ปรึกษำ
หน่วยธุรกำร มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ และจัดทำเอกสำรหนังสือรำชกำรต่ำงๆ
ของกองกลำง และสำนักงำนอธิกำรบดี ประกอบด้วย
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
หัวหน้ำ
นำยอธิวัฒน์ ศรีพุก
ผู้ช่วย

/หน่วยกำรเงิน...

-๒–
หน่วยกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ประสำนงำนและดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำน
ด้ำนกำรเงิน พัสดุ ของกองกลำง และสำนักงำนอธิกำรบดี ประกอบด้วย
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
หัวหน้ำ
นำงสำวนุจรีย์ สรรคพงษ์
ผู้ช่วย
นำงศิริรัตน์ พรมมี
ผู้ช่วย
นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
ผู้ช่วย
นำงสำวยอดสร้อย ภูส่ งค์
ผู้ช่วย
นำยวิเชษฐ์ เครือวัลย์
ผู้ช่วย
นำยณัฐพงษ์ ลำจะเรำ
ผู้ช่วย
หน่วยแผนงำนและงบประมำณ มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล ดำเนินกำรและประสำนงำน
เพื่อให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร และกำรดำเนินกำรตำมแผน/โครงกำรของกองกลำง และสำนักงำน
อธิกำรบดี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประกอบด้วย
นำงมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
หัวหน้ำ
นำยภำณุพงศ์ สืบศิริ
ผู้ช่วย
นำงเพ็ญนภำ ศรีทับทิม
ผู้ช่วย
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ผู้ช่วย
นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย
ผู้ช่วย
นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง
ผู้ช่วย
นำยเอนก บัวสำลี
ผู้ช่วย
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
ผู้ช่วย
นำงสำวคณำรัตน์ พูลเขียว
ผู้ช่วย
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
ผู้ช่วย
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
ผู้ช่วย
นำงชมภัค จำรุฑีฆัมพร
ผู้ช่วย
นำงสำวภัทรวดี ไกรจันทร์
ผู้ช่วย
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
ผู้ช่วย
นำยอธิวัฒน์ ศรีพุก
ผู้ช่วย
หน่วยพัฒนำ ปรับปรุงระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่พัฒนำปรับปรุง
ซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบดังกล่ำว กำรจัดทำสำร
เผยแพร่กิจกรรมผลงำนของกองกลำง และสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
นำยอธิวัฒน์ ศรีพุก
หัวหน้ำ
นำงสำวสุวิมล อุ่นละม้ำย
ผู้ช่วย
/หน่วยประกันคุณภำพ...

-๓หน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำทีค่ วบคุมดูแล ประสำนงำน ดำเนินกำรและรวบรวม
ข้อมูลหลักฐำนเอกสำรตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ เพื่อให้จัดทำ SAR ของกองกลำง และสำนักงำนอธิกำรบดี เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
นำงมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
หัวหน้ำ
นำยภำณุพงศ์ สืบศิริ
ผู้ช่วย
นำงเพ็ญนภำ ศรีทับทิม
ผู้ช่วย
นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง
ผู้ช่วย
นำยเอนก บัวสำลี
ผู้ช่วย
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
ผู้ช่วย
นำงสำวคณำรัตน์ พูลเขียว
ผู้ช่วย
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
ผู้ช่วย
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
ผู้ช่วย
นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย
ผู้ช่วย
นำงชมภัค จำรุฑีฆัมพร
ผู้ช่วย
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
ผู้ช่วย
นำงสำวนุจรีย์ สรรคพงษ์
ผู้ช่วย
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
ผู้ช่วย
นำงจิรำภรณ์ ลีจ้อย
ผู้ช่วย
นำยอธิวัฒน์ ศรีพุก
ผู้ช่วย
นำงสำวภัทรวดี ไกรจันทร์
ผู้ช่วย
นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
ผู้ช่วย
นำงสำววรรณภำ รอดจันทร์
ผู้ช่วย
นำยอภิชำติ โตยิ่ง
ผู้ช่วย
นำยพัชร ไวกสิกรรม
ผู้ช่วย
งำนธุรกำร มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
นำยเอนก บัวสำลี
หัวหน้ำ
นำงชมภัค จำรุฑีฆัมพร
ประจำงำน
นำงสำวภัทรวดี ไกรจันทร์
ประจำงำน
นำงสำวสุวิมล อุ่นละม้ำย
ประจำงำน
งำนเลขำนุกำร มีหน้ำที่ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร งำนประชุม
และงำนเลขำนุกำรของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
นำงสำวคณำรัตน์ พูลเขียว
หัวหน้ำ
ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต
ประจำงำน
ดร.จุฬำลักษณ์ เขมำชีวกุล
ประจำงำน
/อำจำรย์สุภำภรณ์ ...

-๔อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นำงสำวกนิษฐำ กิ่งกังวำลย์

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

งำนกำรเงิน มีหน้ำทีค่ วบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
ทั้งเงินงบประมำณและเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบ และสำมำรถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย
นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย
รักษำกำรหัวหน้ำ
นำงสำวปรำงทิพย์ น้ำเงินสกุลณี
ประจำงำน
นำงสำวอุมำพร ขุนพิลึก
ประจำงำน
นำงศิริรัตน์ พรมมี
ประจำงำน
นำงปรำจิน ไกรทอง
ประจำงำน
นำงสำวเรณู ใจหงิม
ประจำงำน
นำงสำววรรณภำ หอมคำแหง
ประจำงำน
นำงสำวปรียำนุช โยชนะ
ประจำงำน
นำงสำววรำภรณ์ คร้ำมสถิต
ประจำงำน
นำงสำววิสำข์ อ่ำพุธ
ประจำงำน
งำนพัสดุ มีหน้ำที่ควบคุม ดำเนินกำร และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ
และสำมำรถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
หัวหน้ำ
นำงปวีณณัฏฐ์ คงสมนำม
ประจำงำน
นำงสำวนุจรีย์ สรรคพงษ์
ประจำงำน
นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
ประจำงำน
นำงสำวยอดสร้อย ภู่สงค์
ประจำงำน
นำยวิเชษฐ์ เครือวัลย์
ประจำงำน
นำยณัฐพงษ์ ลำจะเรำ
ประจำงำน
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลภำยใน
มหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับตำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อน
ตำแหน่งทำงวิชำกำร เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรพัฒนำบุคลำกร จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
รักษำกำรหัวหน้ำ
นำงสำวมุกดำ สุวรรณธนิกำ
ประจำงำน
นำงสำวกรรณิกำ อินแผลง
ประจำงำน
นำงสำวสตรีรัตน์ สุขเรือง
ประจำงำน
/หน่วยวินัย...

-๕หน่วยวินัยและนิติกำร มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวินัยและนิติกำรของมหำวิทยำลัย
ประกอบด้วย
อำจำรย์ปำริชำติ สำยจันดี
อำจำรย์อภิชำติ บวบขม
อำจำรย์จันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ
นำงจิรำภรณ์ ลีจ้อย
นำยพัชร ไวกสิกรรม

รักษำกำรหัวหน้ำ
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

งำนประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่เผยแพร่กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของ
มหำวิทยำลัยฯ ทั้งภำยในภำยนอกหน่วยงำนด้วยสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ รวมทั้งสื่อวิทยุกระจำยเสียงของ
มหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

หัวหน้ำ

หน่วยข่ำวสำรและสื่อมวลชนสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดทำข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่ภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ ชุมชน และเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชน ตรวจสอบ และตัดข่ำวบนหน้ำหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัยฯ จัดทำป้ำยนิเทศงำนประชำสัมพันธ์ ประสำนเครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ภำยในมหำวิทยำลัยฯ
เพื่อประสำนนโยบำย ประสำนควำมร่วมมือ และควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนกับสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่องำนประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยฯ
ประกอบด้วย
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
หัวหน้ำ
อำจำรย์ประพล จิตคติ
ประจำงำน
อำจำรย์ชลชลิตำ แตงนำรำ
ประจำงำน
อำจำรย์เอกวุฒิ โลหะกำรก
ประจำงำน
นำยพรหมธร พูลสุข
ประจำงำน
นำงสำววำสนำ จันทร์ผ่อง
ประจำงำน
นำงสำววรรณภำ รอดจันทร์
ประจำงำน
นำงสำววิรำพัตร กำวิละพันธ์
ประจำงำน
หน่วยผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ออกแบบ และผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ ไวนิล สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ จัดทำสื่อประสม เป็นต้น รวมทั้งออกแบบและ
ประสำนข้อมูล ภำพถ่ำยกิจกรรม เพื่อจัดทำจดหมำยข่ำว บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยฯ
ประกอบด้วย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
หัวหน้ำ
อำจำรย์เลเกีย เขียวดี
ประจำงำน
อำจำรย์เฉลิม ทองจอน
ประจำงำน
อำจำรย์ชูวิทย์ ไชยเบ้ำ
ประจำงำน
อำจำรย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
ประจำงำน
อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง
ประจำงำน
/อำจำรย์อนันต์ ...

-๖อำจำรย์อนันต์ ปรำบมำก
นำยวันเฉลิม พูลใจสม
นำยทวิทัต ริว้ มงคล
นำยพีรพล ฮุงหวล
นำยนฤเบศ กลัดภิบำล
นำยภูเบศก์ ละอินทร์
นำงสำววิรำพัตร กำวิละพันธ์

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

หน่วยวิทยุกระจำยเสียงเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่บริหำรงำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เอฟเอ็ม ๙๑.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ประกอบด้วย
ผศ.ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ
หัวหน้ำ
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ประจำงำน
อำจำรย์บุญญำบำรมี สว่ำงวงศ์
ประจำงำน
อำจำรย์ประจักษ์ กึกก้อง
ประจำงำน
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน
ประจำงำน
อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง
ประจำงำน
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
ประจำงำน
อำจำรย์รัตติกำล โสภัคค์ศรีกุล
ประจำงำน
อำจำรย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
ประจำงำน
อำจำรย์วรพรรณ ขำวประทุม
ประจำงำน
อำจำรย์เอกวุฒิ โลหะกำรก
ประจำงำน
นำงสำววรรณภำ รอดจันทร์
ประจำงำน
นำยทวิทัต ริ้วมงคล
ประจำงำน
นำงสำวเพชรลัดดำ โพธิ์สิงห์
ประจำงำน
งำนอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่ดำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร
ดูแลบำรุงรักษำ พัฒนำ ทำควำมสะอำดพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบำรุง
อำคำรสถำนที่ และงำนประปำ ประกอบด้วย
นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง
หัวหน้ำ
รศ.ชัชวำลย์ ธรรมสอน
ประจำงำน
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
ประจำงำน
อำจำรย์อนัน หยวกวัด
ประจำงำน
นำยทศพร ศีลอวยพร
ประจำงำน
นำงมำลัย กลิ่นศรีสุข
ประจำงำน
นำยจักรพันธ์ ธงทอง
ประจำงำน
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
ประจำงำน
นำยชัยรัตน์ ศรีวงศ์รำช
ประจำงำน
นำยพิทักษ์ อินทับ
ประจำงำน
/ นำยณัฐพล ...

-๗นำยณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ
นำยคำกอง จูมจัตุรัส
นำยชุน ประสงค์ดี
นำยประวัติ เรื่อศรีจันทร์
นำยมนัส หล่อทอง
นำยซวน ทองอยู่
นำยสัญญำ กลิ่นเรณู
นำยสุดเขตต์ รัฐพรไพบูลย์
นำยสมศักดิ์ วันเชื้อ
นำยเสน่ห์ สุกสด
นำยธนศักดิ์ ศรีนิล
นำยนิมนต์ โชหนู
นำยไพรสันต์ ฉวีพัฒน์
นำยเสกสรร ชีวะโต
นำยสำเริง เกศำพร
นำยมนัส ผิวพรรณ
นำยสุชำติ กุลฉิม
นำยสมประสงค์ พูลสวัสดิ์
นำยประชีพ กำญจนจันทร์

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

งำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรให้บริกำร
ด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
นำงมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
รักษำกำรหัวหน้ำ
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
ประจำงำน
นำยกิตติ นุชเทียน
ประจำงำน
นำยมนตรี ประชุม
ประจำงำน
นำยจตุรงค์ สีม่วง
ประจำงำน
นำยกิตติวัฒน์ ขำทอง
ประจำงำน
นำยชัยวัฒน์ ชำวไร่
ประจำงำน
งำนยำนพำหนะ มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนยำนพำหนะ รวมทั้งกำรซ่อมบำรุงรักษำยำนพำหนะ
ประกอบด้วย
นำงมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
รักษำกำรหัวหน้ำงำน
นำยอภิชำติ โตยิ่ง
ประจำงำน (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป)
นำยพิสิษฐ์ ทองปรน
ประจำงำน (พนักงำนขับรถ)
และปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรประสำนงำนระหว่ำงพนักงำนขับรถ/กำรซ่อมแซม และบำรุงรักษำรถยนต์
/นำยอุดม ...

-๘นำยอุดม พรมณี
นำยพิพักตร์ สุขทรัพย์
นำยอภิชำติ แซ่ลี้
นำยมนัสชำกร เอี่ยมนุ้ย
นำยสมพงษ์ ผำสุข
นำยสันติ สงวนศรี
นำยโภคสมบัติ คำปิ่น
นำยบัณฑิต สุรำรัมภ์
นำยชัยพร กุลฉิม
นำยพิพัฒน์พงศ์ อนันตศิริ
นำยชวนเจริญ ดำรำน้อย

พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ

กองนโยบำยและแผน มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำนกำรวำงแผนพัฒนำสถำบัน
ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ จัดทำแผนพัฒนำ แผนงำนและโครงกำร จัดทำและจัดสรรงบประมำณ
ติดตำมประเมินผล รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
รวบรวมข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ กำรวิจัยมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
นำยภำณุพงศ์ สืบศิริ
ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน
งำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ
กำรประชุมกำรเงินงบประมำณ กำรสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ดูแลรักษำ เบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงำน ประกอบด้วย
นำยภำณุพงศ์ สืบศิริ
หัวหน้ำงำน
นำยภิญญำพัชญ์ แฉล้มฉัตร
ประจำงำน
งำนวิเครำะห์แผนและติดตำมประเมินผล มีหน้ำที่ดำเนินงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำร แผนปฏิบัติกำร รำยงำนประจำปีของมหำวิทยำลัย วิเครำะห์แผนพัฒนำ
กำรศึกษำของหน่วยงำนระดับคณะ/สถำบัน/สำนักกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำ
กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ ก.พ.ร. และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก.พ.ร. กำรวิเครำะห์
และจัดทำงบประมำณประจำปี ทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงินนอกงบประมำณ กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณแผ่นดินและเงินนอกงบประมำณกำรจัดทำงบประมำณ เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย คณะและ
หน่วยงำน กำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน ประกอบด้วย
นำยภำณุพงศ์ สืบศิริ
หัวหน้ำงำน
นำยณัฐเวศม์ ชัยมงคล
ประจำงำน
งำนวิเครำะห์งบประมำณ มีหน้ำที่ วิเครำะห์งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้
ของมหำวิทยำลัยฯให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่กำหนด และเพื่อเป็นกำรตัดสินใจของผู้บริหำรอันจะ
นำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยโดยส่วนรวม
นำยภำณุพงศ์ สืบศิริ
หัวหน้ำงำน
นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี
ผู้ช่วย
นำงสำวศิชำ ขวัญอ่อน
ผู้ช่วย
/งำนวิจัยสถำบัน...

-๙งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสถิติด้ำนต่ำงๆ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศ (MIS)
งำนวิเครำะห์ข้อมูลนักศึกษำเต็มเวลำ ภำระงำนสอนประจำภำคเรียนและประจำปีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยผลผลิตและจัดทำเอกสำรเผยแพร่ ประกอบด้วย
นำยภำณุพงศ์ สืบศิริ
หัวหน้ำงำน
นำงสำวศิริกัญญำ เจนเขตกิจ
ประจำงำน
กองพัฒนำนักศึกษำ มีหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กระบวนกำรเพื่อพัฒนำนักศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ตลอดจนกำรให้บริกำรนักศึกษำและสวัสดิกำรแก่นักศึกษำ เช่น งำนด้ำน
กำรบริกำรและสวัสดิกำร งำนวินัยและพัฒนำนักศึกษำ งำนทุนกำรศึกษำ งำนพยำบำลและให้คำปรึกษำ งำน
ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ งำนนักศึกษำวิชำทหำร งำนผ่อนผันทหำร งำนจัดทำบัตรนักศึกษำ งำนประกันอุบัติเหตุ
งำนกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ งำนส่งเสริมอำชีพอิสระ งำนธุรกำร และประสำนงำนต่ำงๆ รวมถึงงำนด้ำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์มัย ตะติยะ
ที่ปรึกษำ
นำงเพ็ญนภำ ศรีทับทิม
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
กรอบงำนหลักในกำรปฏิบัติงำน
สำนักงำนกองพัฒนำนักศึกษำ
งำนบริหำรและงำนธุรกำร มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรและธุรกำร รับผิดชอบ
งำนด้ำนเอกสำรทั้งหมดของกองพัฒนำนักศึกษำ งำนสำรบรรณ และกำรจัดพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ ประสำนงำน
และรวบรวมเอกสำรและงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย
นำงเนืองนุช ผำสุข
ประจำงำน
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวำงแผนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของกองพัฒนำนักศึกษำ กำรจัดทำข้อมูลและหลักฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ตำมตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และตัวชี้วัดของสำนักงำน
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ทั้งงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน และงำนแผนกล
ยุทธ์/นโยบำย/โครงกำรอื่นๆ งำนเกี่ยวกับคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รวมถึงกำรดูแลงำนหอพักนักศึกษำ
งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอื่นๆ ตำมที่ได้รับหมอบหมำย ประกอบด้วย
นำยณะรำทิ น้อยม่วง
หัวหน้ำงำน
นำยกิตติกร กล้ำแข็ง
ประจำงำน
นำงสำวปรำณี แผนดี
ประจำงำน
งำนส่งเสริมบริกำรสุขภำพน มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเวชศึกษำป้องกันและงำนบริกำร
สุขภำพนักศึกษำ เป็นกำรให้บริกำรให้ควำมรู้ กำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด โรคเอดส์และปัญหำ
ทำงเพศ งำนส่วนใหญ่จะเป็นงำนรณรงค์ที่จัดทำเพื่อผลประโยชน์ของคนหมู่มำก บริกำรให้คำปรึกษำ
ด้ำนสุขภำพแก่นักศึกษำ และบุคลำกร ให้บริกำรและเวชภัณฑ์แก่คณะ/สำขำวิชำในกำรจัดกิจกรรมนอก
สถำนที่ประสำนงำนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ ประสำนงำนกับโรงพยำบำลและผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษำ

/ประสบอุบัติเหตุ...

-๑๐ประสบอุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคและครอบคลุมภำระงำนด้ำนกำรบริกำรประกันอุบัติเหตุ
กับนักศึกษำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร งำนทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และงำนเฉพำะกิจอื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย
นำงสำวปรำณี แผนดี
หัวหน้ำงำน
นำยโชติศักดิ์ แตงโม
ประจำงำน
งำนสวัสดิกำรและบริกำร มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับจัดให้บริกำรและพัฒนำนักศึกษำ
ด้ำนทุนกำรศึกษำภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรให้คำปรึกษำ ดูแลและติดตำมผลนักศึกษำ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) และทำหน้ำที่ประสำนงำนและดำเนินงำนเกี่ยวกับหอพักนักศึกษำ
กำรผ่อนผันกำรคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร รวมถึงกำรให้บริกำรในด้ำนของกำรให้คำปรึกษำด้ำนอำชีพกำร
งำน กำรศึกษำต่อ ปัญหำส่วนตัว สังคม บุคลิกภำพ และกำรจัดหำงำนแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ นอกจำกนี้ยังมี
กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน แนะ
แนวกำรประกอบวิชำชีพ/งำนนัดพบแรงงำนอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น และงำนบริกำรสำรสนเทศ และ
กำรจัดหำงำน รวมถึงงำนดูแลรับผิดชอบนักศึกษำพิกำร รวมถึงรับผิดชอบงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และ
งำนเฉพำะกิจอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
นำยวชิระ พิมพ์ทอง
หัวหน้ำงำน
งำนทุนกำรศึกษำ มีหน้ำที่ มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดให้บริกำรเรื่องทุนกำรศึกษำ
แก่นักศึกษำ ดูแลรับผิดชอบนักศึกษำพิกำร และติดตำมผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุนต่ำงๆ เพื่อแจ้งให้เจ้ำของ
ทุน/มูลนิธิต่ำงๆ/โครงกำรอื่นๆ ทรำบและทำหน้ำที่ประสำนงำนดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำงำนให้แก่
นักศึกษำ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงกำรให้บริกำรในด้ำนกำรให้คำปรึกษำอำชีพเสริมหรืออำชีพ
อิสระ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลำดแรงงำน แนะแนวกำรประกอบวิชำชีพ/งำนนัดพบแรงงำน/อบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น และ
รับผิดชอบงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
นำยกิตติกร กล้ำแข็ง
ประจำงำน
งำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่ รำยงำนกำรใช้เงินรำยได้มหำวิทยำลัย งำนกำรเงินและ
งบประมำณ เงินจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และเงินค่ำบำรุงกิจกรรมนักศึกษำ ประสำนงำน
ภำยในกองและภำยในมหำวิทยำลัย ตลอดจนหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย งำนกำรผ่อนผันกำรคัดเลือกเข้ำ
รับรำชกำรทหำร งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร งำนทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และงำนเฉพำะกิจอื่นๆ ตำมที่ได้รับหมอบ
หมำย ประกอบด้วย
นำงสำวกัญญำรัตน์ คำมี
ประจำงำน
งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ
(กยศ.) และรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรรวมถึงงำนธุรกำรและงำนประชำสัมพันธ์ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ และงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
นำงสำวสลิตำ เพชรบูรณ์
ประจำงำน
/งำนสำรสนเทศ...

-๑๑งำนสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่ ทำหน้ำที่ประสำนงำนดูแลระบบ IT
งำนสำรสนเทศ เช่น ดูแลระบบกำรใช้งำนเบื้องต้น เว็บไซต์กองพัฒนำนักศึกษำ ประกอบด้วย
นำยอนุวัฒน์ แนไพร
ประจำงำน
งำนกีฬำ มีหน้ำที่ กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำจัดหำนักกีฬำเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำแห่ง
ประเทศไทย กีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ กีฬำระหว่ำงคณะ และกีฬำอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัย
มอบหมำย ประกอบด้วย
นำงสำวณปภำ ศรีวิชัย
ประจำงำน
งำนองค์กำรนักศึกษำ มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนองค์กำรนักศึกษำ
กำรจัดตั้งทีมสโมสรองค์กำรนักศึกษำ และสโมสรนักศึกษำแต่ละคณะ กำรจัดประชุมในรูปของสภำนักศึกษำ
และระบบประชำธิปไตย และงำนกิจกรรมนักศึกษำ ควบคุมดูแลระบบกำรให้ยืมวัสดุอุปกรณ์แก่นักศึกษำ
และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย กำรใช้ห้องประชุมอำคำรกิจกรรมนักศึกษำ ควบคุมดูแลกำรใช้งบประมำณ
ขององค์กำรนักศึกษำ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ
งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
อำจำรย์กำรันต์ เจริญสุวรรณ
หัวหน้ำ
งำนกิจกำรนักศึกษำ มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำให้แก่องค์กร
กิจกรรมนักศึกษำ ควบคุมดูแลองค์กรกิจกรรมนักศึกษำให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ว่ำด้วยกิจกรรมนักศึกษำ
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำหนดไว้ ๕ ประเภท ควบคุมดูแลนักศึกษำในกำรจัดทำ
โครงกำรต่ำงๆ จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ให้บริกำรกำรยืมวัสดุอุปกรณ์ขององค์กำรนักศึกษำและกำรติดต่อ
ประสำนงำนขอใช้สนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำแก่นักศึกษำและบุคลำกร นอกจำกนี้ยังควบคุมดูแลควำมสะดวก
แก่นักศึกษำโดยประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ติดตำมกำรดำเนินกำรทำกิจกรรมของนักศึกษำพร้อมทั้งกำรสรุปโครงกำรต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว
ดำเนินงำนเรื่องงำนธุรกำรขององค์กำรนักศึกษำ ประกอบด้วย
สิบเอกวิศรุต ดีจิ๋ว
ประจำงำน
งำนนักศึกษำวิชำทหำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนวิชำทหำร โดยกำกับควบคุมนักศึกษำ
วิชำทหำรให้ปฏิบัติงำนให้แก่สังคม หรือภำยในมหำวิทยำลัย และงำนเกี่ยวกับนักศึกษำวิชำทหำร (นศท.)
ภำยใต้กำรควบคุมของหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจ
อื่นๆ ประกอบด้วย
อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ
หัวหน้ำ
งำนวิเทศสัมพันธ์ มีหน้ำที่รับผิดชอบภำรกิจด้ำนกำรติดต่อประสำนงำน และดำเนินกำร
ร่วมกับทุกคณะ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประสำนงำนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ ประสำนงำนและบริกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร-วิจัย
และวัฒนธรรมระดับนำนำชำติ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.นิศำกร ประคองชำติ
หัวหน้ำ
/หน่วยบริหำรงำน...

-๑๒หน่วยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่ในกำรรับ – หนังสือรำชกำรของงำนวิเทศสัมพันธ์
จัดแฟ้มตรวจสอบ และแยกหนังสือรำชกำร จัดเก็บและค้นหำเอกสำร ขออนุมัติ และเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของงำน
วิเทศสัมพันธ์ ประสำนงำนในกำรจัดเตรียมห้องพัก งำนพำหนะ ห้องประชุม และสถำนที่ต่ำงๆ
จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับแขกชำวต่ำงประเทศ ประกอบด้วย
นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์
ประจำงำน
หน่วยพิธีกำรและสำรนิเทศ มีหน้ำที่ในกำรต้อนรับและอำนวยในควำมสะดวก
ชำวต่ำงประเทศ ประสำนงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำร
และกิจกรรมของมหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ เป็นภำษำอังกฤษหรืออื่นๆ ไปยังหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
ออกหนังสือรับรองเป็นภำษำต่ำงประเทศ งำนฐำนข้อมูลกำรศึกษำนำนำชำติ ประกอบด้วย
นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์
ประจำงำน
หน่วยทุนกำรศึกษำและโครงกำรแลกเปลี่ยน มีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนเกี่ยวกับ
ทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ประชุม สัมมนำ และวิจัย ประสำนงำนในกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อใน
ต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำ และคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์
ประจำงำน
หน่วยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ มีหน้ำที่ ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
ต่ำงประเทศ ประสำนงำนติดต่อขออำสำสมัครชำวต่ำงชำติจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วย
นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์
ประจำงำน
งำนศูนย์อำเซียนศึกษำ มีหน้ำที่ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอำเซียนแก่อำจำรย์ นักศึกษำ
และประชำชนทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ให้บริกำรวิชำกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับอำเซียน อำนวยควำม
สะดวกในกำรประสำนงำนควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัยกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนของ
ประเทศในกลุ่มอำเซียน ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพิมพร โกศิยะกุล
หัวหน้ำ
นำยกฤษณะ จันทร
ประจำงำน
ผู้แทนคณะ มีหน้ำที่ประสำนงำนเตรียมควำมพร้อมเป็นประชำคมอำเซียนในด้ำนต่ำงๆ
อำทิ เช่น ภำษำและกำรสื่อสำร มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรปรับโครงสร้ำงหลักสูตรและกำรศึกษำ
ศิลปวัฒนธรรมกำรวิจัย และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ผศ.เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อำจำรย์ฉัตรชนก จรัสวิญญู
สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
สำนักงำนอธิกำรบดี
ดร.สุภำพร พงศ์ภิญโญโอภำส
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำจำรย์โยธิน ป้อมปรำกำร
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
อำจำรย์ปำริชำติ สำยจันดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
/หน่วยพิธีกำร...

-๑๓อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง
อำจำรย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
อำจำรย์กฤษดำ สมุทรสำคร

คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

หน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่
๑. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร และมีอำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูล เอกสำร ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ
๒. มีหน้ำที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงประเด็น
ควำมเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขที่สำมำรถนำไปปฏิบัติได้
๓. มีหน้ำที่ติดตำมผลกำรตรวจสอบ และให้คำปรึกษำแก่ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ
เพื่อให้กำรปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภำยใน
๔. ให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะด้ำนมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงกำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรควบคุมภำยในของทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ประกอบด้วย
นำงสำวศุภลักษณ์ สมโภชน์
ประจำงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระดับมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่จัดวำงระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน และดำเนินกำรร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพื่อกำหนดมำตรฐำนกำรป้องกันควำมผิดพลำดและควบคุม
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และวำงระบบควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดทำรำยงำน
กำรตรวจสอบภำยในตำมที่ระเบียบกำหนดไว้ ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ โชชัย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระมัด โชชัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระ ภักดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ ครองแก้ว
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุ ธัชยะพงษ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ ชะอุ่มผล
ดร.สุภำพร พงศ์ภิญโญโอภำส
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต

/๒. สำนักประกันคุณภำพ...

-๑๔๒. สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และงำนบริกำรวิชำกำร โดยดำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก ดังนี้
สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และงำนบริกำรวิชำกำร โดยดำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก ดังนี้
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กำหนดแนวทำงกำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำน จัดทำแผนพัฒนำ
งำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประสำนงำน ให้คำปรึกษำ
ให้ข้อมูลเพื่อให้แต่ละหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยดำเนินงำนประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพภำยใน ติดตำม
และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำมหำวิ ท ยำลั ย เตรี ย มควำมพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำดำเนิน กำรจั ดทำฐำนข้อมูล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดำเนินกำรระบบบริห ำรควำมเสี่ ยง
ขององค์กรตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
ประกอบด้วยบุคลำกรและงำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล
ผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
อำจำรย์วรรณพรรณ ขำวประทุม
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
มีหน้ำที่ดูแล ประสำนงำน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร กำรพัฒนำระบบ
และควบคุมคุณภำพกำรบริหำรงำน
นำงสำวชรินรัตน์ บุญมำก
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ วินิจฉัย และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินงำนของสำนัก
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรติดต่อ ประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน – ภำยนอก ติดตำม
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัย กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
นำงสำวสุนันท์ แหวนประดับ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบบริหำร
มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ วินิจฉัย และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินงำนของสำนักประกัน
คุณภำพกำรศึ ก ษำ พัฒ นำระบบประกัน คุ ณภำพกำรศึ ก ษำทั้ งระดั บ คณะ มหำวิทยำลั ย และหน่ว ยงำน
สนับสนุน กำรวำงระบบคุณภำพกำรศึกษำมำตรฐำนสำกล กำรบริหำรควำมเสี่ยง วิจัยสถำบัน กำรกำหนด
นโยบำยและแผนกลยุทธ์ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน - ภำยนอก และงำน
ก.พ.ร. โดยพัฒนำควบคุมคุณภำพกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี
นำงสำวพันทิพำ เย็นญำ
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
มีหน้ำที่มีหน้ำที่ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร สำรบรรณ เลขำนุกำร กำรเงิน บัญชี พัสดุ
ครุภัณฑ์ ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน กำรบริกำรวิชำกำร กำรส่งเสริม ประสำนงำนเกี่ยวกับ
กำรนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะและหน่วยงำนสนับสนุน
/นำยสรวัตร ...

-๑๕นำยสรวัตร ประภำนิติเสถียร
คณะทำงำนงำนพัฒนำระบบบริหำร
มีหน้ำที่ประสำนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพและ
กำรบริหำรจัดกำร จัดทำฐำนข้อมูลและเว็ปไซต์ กำรพัฒนำระบบบริหำรโดยพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรประกันคุณภำพและกำรบริกำรวิชำกำร พัฒนำบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ กำรพัฒนำ ปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบสำรสนเทศ KPRU-MIS
๓. สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
มีหน้ำที่จัดหำ จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย จัดบริกำรสำรสนเทศเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร พัฒนำสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำและดูแลระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และภำษำ ประกอบด้วยบุคลำกร และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพิมพร โกศิยะกุล ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรชัย โกศิยะกุล ที่ปรึกษำ
มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงแก่ผู้บริหำรและบุคลำกร
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยกำร
อำจำรย์ยุติธรรม ปรมะ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบสำรสนเทศและบริกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ
อำจำรย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
นำงสำวรุ่งรุจี ศรีดำเดช
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิทยบริกำร
และหัวหน้ำสำนักงำน
มีหน้ำที่ตรวจสอบ ประเมินผล และกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกฝ่ำย
งำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ เลขำนุกำร กำรเงิน พัสดุ แผนงำน
จัดทำงบประมำณ วิจัยและพัฒนำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รำยงำนประจำปี รำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ประชำสัมพันธ์ อำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย
นำงกนกวรรณ นำคเหล็ก
หัวหน้ำงำน
ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร พัสดุ กำรเงิน แผนงำน จัดทำงบประมำณ รำยงำนประจำปี
รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน
นำงสำวเกศรินทร์ ทนุกำร
ประจำงำน
นำงนริศรำ อินน่วม
ประจำงำน
นำงสำวสุพรรษำ สมหำรวงศ์
ประจำงำน
นำงสำวชุติมำ สุขทรัพย์
ประจำงำน

/ปฏิบัติงำนวิจัย...

-๑๖ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์
นำงกำญจนำ จันทร์สิงห์
ประจำงำน
นำงสำวสรัลชนำ น้ำเงินสกุณี
ประจำงำน
นำงสำวดรุณี สำยหยุด ฉิมพลี
ประจำงำน
นำยวันเฉลิม พูนใจสม
ประจำงำน
นำงสำวอรปรียำ คำแพ่ง
ประจำงำน
นำงสำวเกศรินทร์ ทนุกำร
ประจำงำน
นำงนริศรำ อินน่วม
ประจำงำน
นำงสำวสุพรรษำ สมหำรวงค์
ประจำงำน
นำงสำวสุนิษำ ศรีนิ่มนวล
ประจำงำน
นำงกนกวรรณ นำคเหล็ก
ประจำงำน
นำยสุริยำ คชฤทธิ์
ประจำงำน
นำงสำวจุฑำมำศ นวลแก้ว
ประจำงำน
งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ มีหน้ำทีป่ ฏิบัติงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ วิเครำะห์
หมวดหมู่และทำรำยกำร เตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ ซ่อมบำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดทำฐำนข้อมูล
บรรณำนุกรมดรรชนีวำรสำร ประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพิมพร โกศิยะกุล
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
ประจำงำน
นำงสำวจันทร์จีรำ โยหงษ์
ประจำงำน
นำงกำญจนำ จันทร์สิงห์
ประจำงำน
นำงสำวสรัลชนำ น้ำเงินสกุณี
ประจำงำน
นำงสำวดรุณี สำยหยุด ฉิมพลี
ประจำงำน
นำงสำวสุนิษำ ศรีนิ่มนวล
ประจำงำน
นำยวิจิตร โภคำกร
ประจำงำน
นำงลลิดำภรณ์ อินทรีย์
ประจำงำน
นำงสำวมำลี ประสงค์ดี
ประจำงำน
งำนบริกำรสำรสนเทศ มีหน้ำที่จัดบริกำรสำรสนเทศเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร
ได้แก่ บริกำรพื้นฐำน และบริกำรพิเศษ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร ศึกษำผู้ใช้และประเมินผลกำรใช้
บริกำร บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ประกอบด้วย
นำงกำญจนำ จันทร์สิงห์
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
ประจำงำน
อำจำรย์นำรถนรี พอใจ
ประจำงำน
/อำจำรย์ธีระพล...

- ๑๗ อำจำรย์ธีระพล วรปรีชำพันธุ์
นำงสำวจันทร์จีรำ โยหงษ์
นำงสำวสรัลชนำ น้ำเงินสกุณี
นำงสำวเกศรินทร์ ทนุกำร
นำงอรวรรณ คชฤทธิ์
นำงสุนิษำ ศรีนิ่มนวล
นำยวิรุฬ เมฆำ
นำยนฤเบศร์ กลัดภิบำล
นำยภูเบศ ละอินทร์
นำยวิจิตร โภคำกร
นำงสำวมำลี ประสงค์ดี

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

งำนพัฒนำระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้ำที่พัฒนำสำรสนเทศบนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ท พัฒนำนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำเว็ปไซต์มหำวิทยำลัย และเว็ปไซต์สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ฆัมภิชำ ตันติสันติสม
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์ บุตรพลอย
ประจำงำน
อำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ประจำงำน
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ
ประจำงำน
อำจำรย์ธีศิษฎ์ กระต่ำยทอง
ประจำงำน
อำจำรย์จิรพงษ์ ยืนยง
ประจำงำน
นำยวันเฉลิม พูนใจสม
ประจำงำน
นำงสำวอรปรียำ คำแพ่ง
ประจำงำน
นำงสำวจุฑำมำศ นวลแก้ว
ประจำงำน
นำยวิจิตร โภคำกร
ประจำงำน
งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรสื่อสำร มีหน้ำที่ จัดหำครุภัณฑ์ บำรุงรักษำ ดูแลระบบ
เครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร อำนวยควำมสะดวกใน
กำรใช้ระบบเครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ประสำนงำนเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก
ประกอบด้วย
นำยสุริยำ คชฤทธิ์
หัวหน้ำ
อำจำรย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ประจำงำน
อำจำรย์กีรศักดิ์ พะยะ
ประจำงำน
อำจำรย์วิโรจน์ ชูสงฆ์
ประจำงำน
นำยปฐมพงษ์ สุดเขียว
ประจำงำน
/นำยมนตรี ...

- ๑๘ นำยมนตรี กำไสย
นำงสำวจุฑำมำศ นวลแก้ว

ประจำงำน
ประจำงำน

งำนระบบสำรสนเทศและบริกำร มีหน้ำที่ พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรและกำร
ตัดสินใจ บริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและชุมชนท้องถิ่น ในด้ำนคอมพิวเตอร์
และให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประกอบด้วย
นำยเสกสรรค์ ทองนำค
หัวหน้ำ
อำจำรย์ประพัชร์ ถูกมี
ประจำงำน
อำจำรย์กีรศักดิ์ พะยะ
ประจำงำน
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
ประจำงำน
อำจำรย์เฉลิม ทองจอน
ประจำงำน
อำจำรย์ยุทธนำ พันธุ์มี
ประจำงำน
นำงกนกวรรณ นำคเหล็ก
ประจำงำน
นำยสำวพัตร์ ชูแจ่ม
ประจำงำน
นำยณัฐพงษ์ สินศรำนนท์
ประจำงำน
นำยธนำวุฒิ พูนรอดแก้ว
ประจำงำน
นำยพีระพล ฮุงหวล
ประจำงำน
งำนศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม บริหำรจัดกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
อำจำรย์กีรศักดิ์ พะยะ
หัวหน้ำ
นำงกนวรรณ นำคเหล็ก
ประจำงำน
นำยธนำวุฒิ พูนรอดแก้ว
ประจำงำน
นำยพีระพล ฮุงหวล
ประจำงำน
นำยศำสตรำวุธ กิมิพันธุ์
ประจำงำน
นำยจิรพงษ์ เทียนแขก
ประจำงำน
นำยภัทรพงษ์ ชูชีพ
ประจำงำน
นำยวัชรินทร์ ปัญญำเสน
ประจำงำน
นำยศิวำทร จุฬพันธ์ทอง
ประจำงำน
ว่ำที่ ร.ต.ฉัตรชัย วงษ์กันหำ
ประจำงำน
งำนศูนย์ภำษำ มีหน้ำที่จัดหำบุคลำกร สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ, ภำษำจีน) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม พัฒนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.นิศำกร ประคองชำติ
ประจำงำน
อำจำรย์อิฏฐำรมย์ มิตสุวรรณ สิงหรำ
ประจำงำน
/ อำจำรย์รัชดำภรณ์ ...

-๑๙อำจำรย์รัชดำภรณ์ รักษ์ชน
อำจำรย์นิศำชล เถิงจ๋ำง
อำจำรย์อภิญญำ จอมพิจิตร
อำจำรย์ชุตินธร ฉิมสุข
อำจำรย์บัญชำ วัฒนำทัศนีย์
อำจำรย์ประสิทธิ สิทธิดำ
อำจำรย์พรชนก นุ่มน้อย
อำจำรย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
อำจำรย์บุญญำวัฒน์ ศรีวังรำช
ดร.วิชุรำ วินัยธรรม
อำจำรย์อัฏพร คริสต์พระพร
อำจำรย์สิริรัตน์ แสงทอง
อำจำรย์มำลัยรัตน์ คณิตชยำนันท์
อำจำรย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
นำงสำวสุพรรษำ สมหำรวงศ์
นำงสำวชุติมำ สุขทรัพย์
นำยสมคเนณ์ ตู้ทอง
นำยวสันต์ คำสนอง
นำยอภิรักษ์ กุลสุ

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

๔. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่สำกล พัฒนำแหล่งเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่นๆ และ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วยบุคลำกรดังนี้
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นำงสำวธฤษวรรณ ธรรมสอน
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
อำจำรย์ประพล จิตคติ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและวิจัย
อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริม และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อำจำรย์ศุภโชคชัย นันทศรี
รักษำกำร รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยหอศิลปะและวัฒนธรรม
นำงสำวสุวลัย อินทรัตน์
รักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนธุรกำร กำรเงิน พัสดุ กำรบริหำรงำนสำนักงำน
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และงำนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ และศิลปกรรมท้องถิ่น
ประกอบด้วย
นำงสำวสุวลัย อินทรัตน์
หัวหน้ำฝ่ำย
/นำงสำวสุจีรวรรณ ...

-๒๐นำงสำวจีรวรรณ ผึ่งบำงแก้ว

ประจำฝ่ำย

ฝ่ำยวำงแผนและวิจัย มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนแผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ
งำนด้ำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร ส่งเสริมกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจ
อื่น ๆ และงำนส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย
อำจำรย์พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ์ศิริ
หัวหน้ำฝ่ำย
อำจำรย์โอกำม่ำ จ่ำแกะ
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์ชลธิชำ แสงงำม
ประจำฝ่ำย
ฝ่ำยส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนส่งเสริมกำรทำนุ
บำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และงำนทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ประเพณี ประกอบด้วย
อำจำรย์อภิญญำ แซ่ยั้ง
หัวหน้ำฝ่ำย
อำจำรย์เอกวุฒิ โลหะกำรก
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์บรรเจิด วรรณะ
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์พลำกร ทิพย์มำลำ
ประจำฝ่ำย
ฝ่ำยหอศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนพัฒนำหอศิลปะดุริยนำฏ งำน
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะและวัฒนธรรม และฐำนข้อมูล/ห้องสมุดด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และงำนสร้ำง
เครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ
หัวหน้ำฝ่ำย
อำจำรย์ยุชิตำ กัณหำมิ่ง
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์อภิญญำ แซ่ยั้ง
ประจำฝ่ำย
๕. สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีหน้ำที่สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรทั่วไป กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
ส่งเสริมประสำนงำนพัฒนำงำนวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผล
กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมำย ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ ครองแก้ว
ผู้อำนวยกำรสำนัก
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยกำรงำนบริหำร
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ
รองผู้อำนวยกำรงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร
รองผู้อำนวยกำรงำนทะเบียนและประมวลผล
และหัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
หัวหน้ำงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน
นำงสำวน้ำพัก ข่ำยทอง
รักษำหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

/งำนเลขำนุกำร ...

-๒๑งำนเลขำนุกำร มีหน้ำที่ดำเนินงำนสำรบรรณ งำนกำรประชุม บริหำรงำนรับนักศึกษำ
งำนประชำสัมพันธ์ ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเงินกำรบัญชี กำรพัสดุ จัดทำแผนและงบประมำณ วิเครำะห์
ข้อมูลอัตรำกำลัง ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ จัดระบบควบคุมภำยในสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต ประสำน
กับคณะในกำรจัดทำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วย
นำงสำวน้ำพัก ข่ำยทอง
หัวหน้ำงำน
นำงสำวกนกกร ทองคำ
ประจำงำน
งำนทะเบียนและประมวลผล มีหน้ำที่รับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ จัดทำบัญชีรำยชื่อ
ออกรหัสบัตรประจำตัว จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษำ ตรวจสอบคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ กำรลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษำ และจัดทำรำยชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน ประมวลผลกำรเรียน กำรรำยงำนผลกำรเรียน
กำรตรวจสอบกำรสำเร็จกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ จัดทำบัญชีรำยชื่อผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ กำรออกเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ดำเนินกำรด้ำนคำร้องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษำ
ตรวจสอบนักศึกษำที่ต้องพ้นสภำพและแจ้งผู้ปกครองทรำบ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนและยกเว้น
รำยวิชำ บริกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวกับนักศึกษำ ประกอบด้วย
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร
หัวหน้ำงำน
นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช
รองหัวหน้ำ
นำงสมพร กลิ่นมัคผล
ประจำงำน
นำยคมกริช กลิ่นอำจ
ประจำงำน
นำงมณฑำ ตะติยะ
ประจำงำน
นำงสำวนฤมล เสริมสนธิ
ประจำงำน
นำงสำวสิริวรรณ หมื่นเอ
ประจำงำน
นำงสำววิรัลพัชร์ แก้วคำพิสุทธิ์
ประจำงำน
งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน มีหน้ำที่ประสำนงำนและจัดทำแผนกำรเรียน ประสำน
กำรจัดผู้สอนกับคณะ จัดทำตำรำงสอน ตำรำงเรียนและตำรำงสอน ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนและ
ยกเว้นรำยวิชำเรียน รวบรวมเอกสำรหลักสูตร สถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ ประสำนกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่
ร่วมกับคณะ ประสำนและกำกับดูแลกำรจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอุดมศึกษำ
และจัดทำคู่มือนักศึกษำ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์ บุตรพลอย
หัวหน้ำ
นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์
ประจำงำน
นำยชัยเดช ขัตติยะ
ประจำงำน
นำยปณัยกร ธรรมสอน
ประจำงำน

/๖. บัณฑิตวิทยำลัย ...

-๒๒๖. บัณฑิตวิทยำลัย มีหน้ำที่ บริหำรงำนของบัณฑิตวิทยำลัยดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ โดยแบ่งภำระหน้ำที่ออกเป็น ๒ ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน และฝ่ำยวิชำกำร
ประกอบด้วยที่ปรึกษำคณบดี คณบดี ผู้บริหำรและบุคลำกรประจำฝ่ำย ดังนี้
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชัย วงษ์นำยะ
ที่ปรึกษำคณบดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
ที่ปรึกษำคณบดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ
คณบดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปำณิสรำ จรัสวิญญู
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
อำจำรย์ประจักษ์ กึกก้อง
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
๑. ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนนโยบำยและแผน งำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนธุรกำรและสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ งำนพัฒนำบุคลำกร งำนพัฒนำสำนักงำน
งำนบริหำรควำมเสี่ยง งำนตรวจสอบภำยใน งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS)
งำนวิทยำนิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) งำนพัฒนำเว็บไซต์ งำนบริกำรข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษำ
(E-Personal) งำนให้บริกำรห้องสมุดบัณฑิตศึกษำ ประกอบด้วย
อำจำรย์ประจักษ์ กึกก้อง
หัวหน้ำฝ่ำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปำณิสรำ จรัสวิญญู
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน
ประจำฝ่ำย
นำงสำวประยูร แช่มช้อย
ประจำฝ่ำย
นำงสำวกิตติยำ ลำเต๊ะ
ประจำฝ่ำย
นำงสำวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่ำง
ประจำฝ่ำย
นำงสำวพิกุล อินไผ่
ประจำฝ่ำย
นำงสำวสุดำรัตน์ สิงห์ลอ
ประจำฝ่ำย
นำยทวิทัต ริ้วมงคล
ประจำฝ่ำย
๒. ฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ งำนพัฒนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ งำนพัฒนำอำจำรย์และนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ งำนติดตำมประเมินผล งำนวิจัย และงำนพัฒนำวำรสำรบัณฑิตวิทยำลัย ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชัย วงษ์นำยะ
หัวหน้ำฝ่ำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปำณิสรำ จรัสวิญญู
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์ประจักษ์ กึกก้อง
ประจำฝ่ำย
นำงสำวประยูร แช่มช้อย
ประจำฝ่ำย
นำงสำวพิกุล อินไผ่
ประจำฝ่ำย
นำงสำวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่ำง
ประจำฝ่ำย
นำยทวิทัต ริ้วมงคล
ประจำฝ่ำย
นำยจักกริช มีสี
ประจำฝ่ำย
นำงสำวกิตติยำ ลำเต๊ะ
ประจำฝ่ำย
นำงสำวอำทิตยำ เชียงมูล
ประจำฝ่ำย

-๒๓๒.๑ งำนประสำนกำรจัดบัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำโท มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่
งำนวิชำกำรและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ งำนกำรจัด
ตำรำงเรียน และปฏิทินกำรศึกษำ งำนคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ งำนสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
สอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลควำมรู้และสอบปลำยภำค งำนตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ งำนพัฒนำอำจำรย์
และนักศึกษำระดับปริญญำโท งำนกำกับและควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปำณิสรำ จรัสวิญญู
หัวหน้ำฝ่ำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์ประจักษ์ กึกก้อง
ประจำฝ่ำย
นำงสำวประยูร แช่มช้อย
ประจำฝ่ำย
นำงสำวกิตติยำ ลำเต๊ะ
ประจำฝ่ำย
นำงสำวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่ำง
ประจำฝ่ำย
นำยทวิทัต ริ้วมงคล
ประจำฝ่ำย
๒.๓ งำนประสำนกำรจัดบัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำเอก มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่
งำนวิชำกำร งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับปริญญำเอก งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ งำนกำรจัดตำรำง
เรียนและปฏิทินกำรศึกษำ งำนคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ งำนสอบโครงวิทยำนิพนธ์ สอบวัด
คุณสมบัติ สอบประมวลควำมรู้และสอบปลำยภำค งำนตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ งำนพัฒนำอำจำรย์และ
นักศึกษำระดับปริญญำเอก งำนกำกับและควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชัย วงษ์นำยะ
หัวหน้ำฝ่ำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
ประจำฝ่ำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ
ประจำฝ่ำย
นำงสำวพิกุล อินไผ่
ประจำฝ่ำย
นำยจักกริช มีสี
ประจำฝ่ำย
นำงสำวสุดำรัตน์ สิงห์ลอ
ประจำฝ่ำย
นำยทวิทัต ริ้วมงคล
ประจำฝ่ำย
นำงสำวอำทิตยำ เชียงมูล
ประจำฝ่ำย
๗. สถำบันวิจัยและพัฒนำ เพื่อให้บริหำรงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังโครงสร้ำงฝ่ำยต่ำง ๆ คือ ฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำร
จัดกำรงำนวิจัย ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ประกอบด้วย ผู้บริหำรและบุคลำกรประจำฝ่ำย ดังนี้
ดร.สุภำพร พงศ์ภิญโญโอภำส
ผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัย
และบริกำรวิชำกำร
ดร.ฆัมภิชำ ตันติสันติสม
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำร
งำนวิจัย
อำจำรย์เสำวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและธุรกำร
และหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
/ฝ่ำยส่งเสริม...

-๒๔ฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ งำนพัฒนำสมรรถนะกำร
วิจัย งำนที่ปรึกษำงำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร งำนห้องสมุด งำนวำรสำร งำนสังเครำะห์ เผยแพร่และใช้
ประโยชน์งำนวิจัย งำนจรรยำบรรณนักวิจัย งำนสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย งำนจัดหำสื่อและเทคโนโลยี
สนับสนุนกำรวิจัย และ งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งบุคลำกรปฏิบัติงำนในฝ่ำยได้แก่
ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์
หัวหน้ำฝ่ำย
ดร.รัษฎำกร วินิจกุล
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ประจำฝ่ำย
นำยทวิช ปิ่นวิเศษ
ประจำฝ่ำย
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรงำนวิจัย ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ งำนนโยบำยและแผนงำนวิจัยงำนสนับสนุน
ทุนวิจัย งำนติดตำมและประเมินงำนวิจัย งำนทรัพย์สินทำงปัญญำ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรงำนวิจัย งำนพัฒนำเว็บไซต์สถำบัน และ งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งบุคลำกรปฏิบัติงำนในฝ่ำย
ประกอบด้วย
อำจำรย์กนกวรรณ เขียววัน
หัวหน้ำฝ่ำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นรุตม์ บุตรพลอย
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์ สุภำสพงษ์ รู้ทำนอง
ประจำฝ่ำย
นำงสำวสุมำภรณ์ บดีรัฐ
ประจำฝ่ำย
นำยสุรเชษฐ ขอนทอง
ประจำฝ่ำย
ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงินและ
งบประมำณ งำนพัสดุ งำนนโยบำยและแผนงำน งำนบริหำรควำมเสี่ยง งำนตรวจสอบภำยใน งำนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม งำนประชำสัมพันธ์ งำนกำรประชุม งำนพัฒนำบุคลำกร งำนกำรจัดกำรควำมรู้ และ งำนอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งบุคลำกรปฏิบัติงำนในฝ่ำยได้แก่
อำจำรย์ศิริพร โสมคำภำ
หัวหน้ำฝ่ำย
อำจำรย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์นงลักษณ์ จิ๋วจู
ประจำฝ่ำย
อำจำรย์คุณัญญำ เบญจวรรณ
ประจำฝ่ำย
นำงสำวชุติมำ ทอสำร
ประจำฝ่ำย
นำยเอกลักษณ์ หลิมมงคล
ประจำฝ่ำย
๘. สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ เพื่อให้กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ในสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ดังนี้
ฝ่ำยอำนวยกำร มีหน้ำที่กำหนดนโยบำย แนวทำงในกำรบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
และให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชำลี ตระกูล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์...

-๒๕ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

งำนบริหำรทั่วไป ประกอบด้วยงำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี แผนกำรควบคุมภำยใน แผนควำมเสี่ยง แผนพัฒนำบุคลำกร แผนกำรเงิน แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ งำนสำรบรรณ งำนเอกสำร งำนกำรประชุม งำนธุรกำร งำนพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรเงิน บัญชี และงำน
ประชำสัมพันธ์ รวมทั้งงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้
หน่วยนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนกำร
ควบคุมภำยใน แผนควำมเสี่ยง แผนพัฒนำบุคลำกร แผนกำรเงิน แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประเมินควำมสำเร็จ
ของแผน และงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
ประจำงำน
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี สิทธิพงษ์
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญยกฤต รัตนพันธุ์
ประจำงำน
อำจำรย์วรรณวณัช ด่อนคร้ำม
ประจำงำน
อำจำรย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
ประจำงำน
อำจำรย์ชญำน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ประจำงำน
นำยขวัญ พิกุลทอง
ประจำฝ่ำย
นำงวำสนำ มณีโชติ
ประจำงำน
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
นำงสำวพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
ประจำงำน
หน่วยงำนธุรกำร มีหน้ำที่วำงระบบเอกสำรในสำนักงำน รับ ส่งหนังสือ จัดทำหนังสือรำชกำร
ทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
นำงวำสนำ มณีโชติ
หัวหน้ำ
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
หน่วยงำนเลขำ มีหน้ำที่ในกำรจัดประชุม จัดทำวำระกำรประชุม สรุปรำยงำนกำรประชุม
ติดต่อประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
นำงวำสนำ มณีโชติ
หัวหน้ำ
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
หน่วยจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ มีหน้ำที่ในกำรสำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง จัดทำ
แผนพัฒนำบุคลำกร ติดตำมกำรพัฒนำฝึกอบรม ประเมินควำมสำเร็จของแผน และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี สิทธิพงษ์
ประจำงำน
/อำจำรย์ชญำน์นันท์ ...

-๒๖อำจำรย์ชญำน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อำจำรย์วีรวรรณ แจ้งโม้
นำงวำสนำ มณีโชติ

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

หน่วยงำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่ ติดตำมกำรใช้เงิน ตัดยอดกำรใช้ รำยงำนผลกำร
ใช้เงินและงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
หัวหน้ำ
อำจำรย์วรรณวณัช ด่อนคร้ำม
ประจำงำน
นำงวำสนำ มณีโชติมี
ประจำงำน
หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์ มีหน้ำที่จัดซื้อ จัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ ทำทะเบียนครุภัณฑ์ รำยงำน
ครุภัณฑ์ประจำปี จำหน่ำยครุภัณฑ์ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
อำจำรย์วรรณวณัช ด่อนคร้ำม
หัวหน้ำ
นำงวำสนำ มณีโชติ
ประจำงำน
หน่วยสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์ผลงำนของหน่วยงำนในรูปแบบต่ำงๆ และงำน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ
หัวหน้ำ
นำงวำสนำ มณีโชติ
ประจำงำน
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น มีขอบข่ำยงำนดังนี้ สำรวจควำมต้องกำรรับบริกำร
ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ เพื่อสร้ำงชุมชนเข้มแข็งทั้งบริกำรให้เปล่ำและแสวงหำรำยได้ ประเมินควำม
พึงพอใจองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเมินควำมสำเร็จโครงกำรบริกำรวิชำกำร จัดทำหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้ง
งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้
หน่วยบริกำรวิชำกำร หน่วยฝึกอบรม และหน่วยสร้ำงสรรค์หลักสูตรและให้คำปรึกษำ
มีหน้ำที่ สำรวจควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำร ให้บริกำรวิชำกำรตำมพื้นที่เป้ำหมำย และพื้นอื่นที่มีควำม
ต้องกำร และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
ประจำงำน
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญยกฤต รัตนพันธุ์
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี สิทธิพงษ์
ประจำงำน
อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ
ประจำงำน
อำจำรย์ชญำน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ประจำงำน
อำจำรย์วีรวรรณ แจ้งโม้
ประจำงำน
อำจำรย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
ประจำงำน
นำงวำสนำ มณีโชติ
ประจำงำน
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
/งำนจัดหำรำยได้ ...

-๒๗งำนจัดหำรำยได้ มีขอบข่ำยงำนดังนี้ วำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อให้เกิดรำยได้ ให้บริกำรในกำรใช้
สถำนที่ ขำยสินค้ำ ให้เช่ำพื้นที่ ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ บริหำรสหกรณ์ โรงน้ำดื่ม ชุดครุย และ
งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยประกอบด้วย
หน่วยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ (อำคำรนำเพชร) มีหน้ำที่ ในกำรให้บริกำรห้องพัก และ
จัดหำรำยได้จำกพื้นที่บริเวณอำคำรน้ำเพชรและงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
หัวหน้ำ
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
ประจำงำน
อำจำรย์กำรันต์ เจริญสุวรรณ
ประจำงำน
อำจำรย์ประพล จิตคติ
ประจำงำน
อำจำรย์ยุชิตำ กันหำมิ่ง
ประจำงำน
นำงสำวพรรณภำ ศรีซ้ง
ประจำงำน
นำยวัชรินทร์ ปัญญำเสน
ประจำงำน
นำยบดินทร์ สังวรินทะ
ประจำงำน
หน่วยบริกำรห้องประชุมมหำวิทยำลัยฯ มีหน้ำที่ให้บริกำรห้องชุม รับจัดงำนเลี้ยงในพิธีกำร
ต่ำงๆ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
หัวหน้ำ
อำจำรย์ชลธิชำ แสงงำม
ประจำงำน
อำจำรย์จักรพันธ์ หว้ำจอย
ประจำงำน
อำจำรย์ฉัตรชัย อินทประพันธ์
ประจำงำน
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
ประจำงำน
นำยขวัญ พิกุลทอง
ประจำงำน
นำงสำวพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
ประจำงำน
หน่วยบริกำรชุดครุย มีหน้ำที่บริกำรตัดชุดข้ำรำชกำร ชุดครุย และให้เช่ำชุดครุย และงำน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
หัวหน้ำ
นำงสำวพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
ประจำงำน
นำงวำสนำ มณีโชติ
ประจำงำน
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
นำยขวัญ พิกุลทอง
ประจำงำน
ร้ำนค้ำกิจกรรมสหกรณ์ มีหน้ำที่ จัดหำสินค้ำ ขำยสินค้ำ ควบคุมดูและคุณภำพสินค้ำ
สต็อกสินค้ำ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี สิทธิพงษ์
ประจำงำน
/อำจำรย์วรรณวณัช ...

-๒๘อำจำรย์วรรณวณัช ด่อนคร้ำม
อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ
อำจำรย์มัทรี ขำวจุ้ย
นำงสำวพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

โรงอำหำรและบริกำรพืนที่เพื่อประกอบธุรกิจ นำดื่มเพชรรำชภัฏ และศูนย์ส่งเสริมและบริกำร
สุขภำพ มีหน้ำที่จัดระเบียบ ควำมสะอำด คุณภำพอำหำร กำรเช่ำพื้นที่ กำรวำงระบบกำรให้บริกำรศูนย์
ส่งเสริมและบริกำรสุขภำพและงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัณฑนำ จริยรัตน์ไพศำล
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญยกฤต รัตนพันธุ์
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุมำพร ฉัตรวิโรจน์
ประจำงำน
อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช
ประจำงำน
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน
ประจำงำน
อำจำรย์เอนก หำลี
ประจำงำน
ดร.จุฬำลักษณ์ เขมำชีวะกุล
ประจำงำน
อำจำรย์กำรันต์ เจริญสุวรรณ
ประจำงำน
อำจำรย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
ประจำงำน
นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง
ประจำงำน
นำงสำวสุจิตรำ เที่ยงสันเที๊ยะ
ประจำงำน
นำยทศพร ศีลอวยพร
ประจำงำน
นำยขวัญ พิกุลทอง
ประจำงำน
นำงสำวพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
ประจำงำน
งำนประกันคุณภำพ มีหน้ำที่วำงระบบกำรประกันคุณภำพ จัดเก็บหลักฐำนประกำรประกันคุณภำพ
จัดทำรำยงำนกำรประกันคุณภำพ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ ๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน ตัวบ่งชี้ ๔ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตัวบ่งชี้ ๑๑
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตัวบ่งชี้ ๑๔ ระบบบริหำรคุณภำพ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี สิทธิพงษ์
ประจำงำน
นำงวำสนำ มณีโชติ
ประจำงำน
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
ตัวบ่งชี้ ๒ ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ตัวบ่งชี้ ๓ กำรพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุน
อำจำรย์ชญำน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
หัวหน้ำ
/อำจำรย์วีรวรรณ ...

-๒๙อำจำรย์วีรวรรณ แจ้งโม้
อำจำรย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว

ประจำงำน
ประจำงำน

ตัวบ่งชี้ ๕ ภำวะผู้นำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน ตัวบ่งชี้ ๖ กำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรประจำหน่วยงำน ตัวบ่งชี้ ๗ กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ ๘ ระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ และตัวบ่งชี้ ๑๓ นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล
หัวหน้ำงำน
นำงวำสนำ มณีโชติ
ประจำงำน
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
ตัวบ่งชี้ ๙ ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อำจำรย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
หัวหน้ำ
อำจำรย์วรรณวณัช ด่อนคร้ำม
ประจำงำน
นำงวำสนำ มณีโชติ
ประจำงำน
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
นำงสำวพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
ประจำงำน
ตัวบ่งชี้ ๑๐ ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ ตัวบ่งชี้ ๑๒ ระบบและกลไกกำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ
หัวหน้ำ
นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ประจำงำน
นำยขวัญ พิกุลทอง
ประจำงำน
นำงสำวพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
ประจำงำน
๖. คณะครุศำสตร์
คณะครุศำสตร์ มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำสำขำวิชำกำรศึกษำ วิจัย ให้บริกำรวิชำกำร ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยบุคลำกร และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
คณบดี
รองศำสตรำจำรย์ดร.ยุภำดี ปณะรำช
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรม
อำจำรย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ
อำจำรย์ธิดำรัตน์ ทวีทรัพย์
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
อำจำรย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร วำงแผนและพัฒนำ
และหัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
อำจำรย์ปำริชำต เตชะ
ผู้ช่วยคณบดี
อำจำรย์ชลชลิตำ แตงนำรำ
ผู้ช่วยคณบดี
อำจำรย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
ผู้ช่วยคณบดี
อำจำรย์เลเกีย เขียวดี
ผู้ช่วยคณบดี
อำจำรย์วรพรรณ ขำวประทุม
ผู้ช่วยคณบดี
/อำจำรย์ไตรรงค์...

-๓๐อำจำรย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
รองศำสตรำจำรย์ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
รองศำสตรำจำรย์ดร.สมชัย วงษ์นำยะ
โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ ประกอบด้วย
อำจำรย์ยุทธนำ พันธ์มี
อำจำรย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อำจำรย์ศิริโสภำ แสนบุญเวช
อำจำรย์ปำริชำต เตชะ
โปรแกรมวิชำภำษำไทย ประกอบด้วย
อำจำรย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
อำจำรย์อมรำ ทองใส
อำจำรย์มำนพ ศรีเทียม
อำจำรย์กษมำ สุรเดชำ
อำจำรย์ศุภรำดำ สุขประเสริฐ
โปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ประกอบด้วย
อำจำรย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
นำงสำวอรทัย บุญเที่ยง
นำงสำวจุฑำทิพย์ โอบอ้อม
โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
อำจำรย์อนุสิษฐ์ พันธุ์กล่ำ
อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฎ์
อำจำรย์ถิรวิท ไพรมหำนิยม
อำจำรย์ธำรณำ สุวรรณเจริญ
อำจำรย์ชลชลิตำ แตงนำรำ
อำจำรย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
โปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ ประกอบด้วย
อำจำรย์ชูวิทย์ ไชยเบ้ำ
อำจำรย์วรพรรณ ขำวประทุม
อำจำรย์ศรวัส ศิริ
อำจำรย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
อำจำรย์เลเกีย เขียวดี
อำจำรย์รัตติกำล โสภัคค์ศรีกุล

ผู้ช่วยคณบดี
ที่ปรึกษำคณบดี
ที่ปรึกษำคณบดี
ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร
ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร
ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร
ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร
ประจำโปรแกรมและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร
/โปรแกรมวิชำ...

-๓๑โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ ประกอบด้วย
อำจำรย์ศรินญำ หวำจ้อย
อำจำรย์ธิดำรัตน์ ทวีทรัพย์
อำจำรย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อำจำรย์เฉลิม ทองจอน
นำงสำวภคมน ตะอูบ

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร

โปรแกรมวิชำพลศึกษำ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ม.ล.ปัทมำวดี สิงหจำรุ
รองศำสตรำจำรย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
ผศ.ก่อเกียรติ วิทยรัตน์
อำจำรย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อำจำรย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อำจำรย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อำจำรย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์
อำจำรย์ภัทรชัย เพชรแกมทอง
อำจำรย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยำศรม

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร

โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป ประกอบด้วย
อำจำรย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดรุณี ชัยมงคล
อำจำรย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อำจำรย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
นำงสำวธิดำรัตน์ พรหมมำ

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร

โปรแกรมวิชำคณิตศำสตร์ ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์ดร.ยุภำดี ปณะรำช
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรชัย โกศิยะกุล
อำจำรย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
อำจำรย์อุไรวรรณ ศรีไชยมูล

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร

โปรแกรมวิชำภำษำจีน ประกอบด้วย
อำจำรย์ชลธิชำ สว่ำงไตรภพ
อำจำรย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อำจำรย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อำจำรย์ Fei Deng
อำจำรย์เทพกำญจนำ เทพแก้ว

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรมและเลขำนุกำร
/อำจำรย์สังกัด...

-๓๒อำจำรย์สังกัดคณะครุศำสตร์
สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระ ภักดี
อำจำรย์สุมำลี วิทยรัตน์
ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
สำขำกำรวิจัย วัดผลและประเมินผล ประกอบด้วย
ดร.สุภำพร พงศ์ภิญโญโอภำส
รองศำสตรำจำรย์ดร.สมชัย วงษ์นำยะ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรชัย โกศิยะกุล
สำขำจิตวิทยำ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ แจ่มผล
รองศำสตรำจำรย์ดร.ทวนทอง เขำวกีรติพงศ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
อำจำรย์วชิระ พิมพ์ทอง
อำจำรย์มนตรี หลินภู
สำขำหลักสูตรและกำรสอน ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.เรขำ อรัญวงศ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธงชัย ช่อพฤกษำ
งำนธุรกำร มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ ตั้งแต่กำรจัดทำหนังสือรำชกำร
รับ – ส่งเอกสำร เก็บรักษำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
อำจำรย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
หัวหน้ำ
นำงสำวมำริตำ ศรีแก้ว
ประจำงำน
นำงสำวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ประจำงำน
ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
ประจำงำน
งำนกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง ลงทะเบียนและรำยรับรำยจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์
เบิกจ่ำยเงินทุกประเภท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
หัวหน้ำ
อำจำรย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงินและพัสดุ
นำงสำวมำริตำ ศรีแก้ว
ประจำงำน
นำงสำวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ประจำงำน
นำยศำสตรำวุธ กิมิพันธ์
ประจำงำน
อำจำรย์ชลชลิตำ แตงนำรำ
ประจำงำน

/งำนฝึกประสบกำรณ์...

-๓๓งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ มีหน้ำที่จัดทำเอกสำร ประสำนงำนกับโรงเรียนฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูและงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
อำจำรย์ธิดำรัตน์ ทวีทรัพย์
หัวหน้ำ
อำจำรย์วรพรรณ ขำวประทุม
ประจำงำน
อำจำรย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
ประจำงำน
อำจำรย์อมรำ ทองใส
ประจำงำน
อำจำรย์ชูวิทย์ ไชยเบ้ำ
ประจำงำน
อำจำรย์อรทัย บุญเที่ยง
ประจำงำน
อำจำรย์ธิดำรัตน์ พรหมมำ
ประจำงำน
อำจำรย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
ประจำงำน
อำจำรย์ธำรณำ สุวรรณเจริญ
ประจำงำน
อำจำรย์ถิรวิท ไพรมหำนิยม
ประจำงำน
อำจำรย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
ประจำงำน
อำจำรย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
ประจำงำน
นำงสำวสุนีพร วุฒิชุมภู
ประจำงำน
งำนอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่กำกับดูแล ควบคุมกำรใช้อำคำรคณะครุศำสตร์ และกำรรักษำ
ควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอก ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอำคำร ประกอบด้วย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
หัวหน้ำ
ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ประจำงำน
อำจำรย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
ประจำงำน
อำจำรย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ประจำงำน
อำจำรย์เฉลิม ทองจอน
ประจำงำน
อำจำรย์ชูวิทย์ ไชยเบ้ำ
ประจำงำน
อำจำรย์วชิระ พิมพ์ทอง
ประจำงำน
นำยอำนนท์ ปลื้มเนตร
ประจำงำน
นำยพรหมธร พูลสุข
ประจำงำน
งำนบริกำรกำรศึกษำศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำครู มีหน้ำที่จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และ
พัฒนำแก่บุคลำกรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้บริกำรแก่นักศึกษำ และบุคลำกร
ภำยนอก พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและสื่อ และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
หัวหน้ำ
อำจำรย์นงพงำ พิชัย
ประจำงำน
อำจำรย์ชลธิชำ สว่ำงไตรภพ
ประจำงำน
อำจำรย์ภคมล ตะอูบ
ประจำงำน
อำจำรย์ปำริชำต เตชะ
ประจำงำน
อำจำรย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
ประจำงำน
/งำนบริกำร...

-๓๔งำนบริกำรกำรศึกษำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะครุศำสตร์ มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรทั่วไป ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของคณะ ดูแลงำนด้ำนกำรจัดสอบมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ และให้บริกำรกำรใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติกำรแก่นักศึกษำและอำจำรย์ ประกอบด้วย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
หัวหน้ำ
อำจำรย์ธิดำรัตน์ ทวีทรัพย์
ประจำงำน
อำจำรย์ยุทธนำ พันธ์มี
ประจำงำน
อำจำรย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
ประจำงำน
อำจำรย์เฉลิม ทองจอน
ประจำงำน
อำจำรย์ศริญญำ หวำจ้อย
ประจำงำน
นำงสำวสุนีพร วุฒิชุมภู
ประจำงำน
นำยศำสตรำวุธ กิมิพันธ์
ประจำงำน
งำนบริกำรกำรศึกษำศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำพิเศษ มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรมกำรศึกษำสำหรับเด็กพิเศษที่มีควำมบกพร่องในด้ำนต่ำงๆ ประกอบด้วย
อำจำรย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
ประจำงำน
อำจำรย์ปำริชำต เตชะ
ประจำงำน
อำจำรย์ศุภรดำ สุขประเสริฐ
ประจำงำน
อำจำรย์ชลชลิตำ แตงนำรำ
ประจำงำน
อำจำรย์วรพรรณ ขำวประทุม
ประจำงำน
อำจำรย์สิรวรรณ สิรวณิชย์
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
ประจำงำน
นำงสำวกัลยำรัตน์ มำลำศรี
ประจำงำน
งำนศูนย์ส่งเสริมและบริกำรสุขภำพ มีหน้ำที่กำกับดูแลและให้บริกำรสถำนที่และบริกำร
อุปกรณ์ประกอบกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษำด้ำนสุขภำพ และกำรออกกำลังกำย
ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ม.ล.ปัทมำวดี สิงหจำรุ
หัวหน้ำ
อำจำรย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
ประจำงำน
อำจำรย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
ประจำงำน
อำจำรย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
ประจำงำน
นำงสำวระพีพร พุ่มอิ่ม
ประจำงำน
โรงเรียนอนุบำลรำชภัฏและศูนย์เด็กปฐมวัย มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมและดูแลเด็ก
ก่อนวัยเรียนอำยุตั้งแต่ ๑.๕ – ๕ ปี ประกอบด้วย
อำจำรย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลรำชภัฏ และศูนย์เด็กปฐมวัย
/อำจำรย์อรทัย ...

-๓๕อำจำรย์อรทัย บุญเที่ยง
อำจำรย์สิริวรรณ สีรวณิชย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อำจำรย์ปำริชำต เตชะ
อำจำรย์ธิดำรัตน์ พรหมมำ
อำจำรย์จุฑำทิพย์ โอบอ้อม
นำงสำวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน
นำงสำววำสนำ สุระพำ
นำงสำวกรรณิกำ จันสำยทอง

รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ที่ปรึกษำผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

๗. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ทำกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และแก้ปัญหำสังคม ปรับปรุง พัฒนำและเผยแพร่นวัตกรรม
ที่เหมำะสมต่อท้องถิ่น ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย
บุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำรกำรศึกษำ
ดร.วิชุรำ วินัยธรรม
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ
อำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำรและ
ศิลปะวัฒนธรรม
อำจำรย์สมลักษณ์ วิริยจำรี
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ประกอบด้วย
ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต
ดร.พิษณุ บุญนิยม
อำจำรย์บุญญำบำรมี สว่ำงวงศ์
อำจำรย์ตรรกพร สุขเกษม
อำจำรย์ชำลิสำ ศิริธรรมเกตุ
อำจำรย์เสริมศักดิ์ กิตติปำลวรรธก์
อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ
อำจำรย์สมลักษณ์ วิริยจำรี
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
อำจำรย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
อำจำรย์วำสนำ อำจสำลิกรณ์
อำจำรย์สุวภัทร หนุ่มคำ
ดร.รัษฎำกร วินิจกุล

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
/โปรแกรมวิชำ...

-๓๖โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์ ประกอบด้วย
อำจำรย์อภิชำติ บวบขม
ประธำนโปรแกรม
อำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์
ประจำโปรแกรม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชิน รอดกำเหนิด
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์จันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์ปำริชำติ สำยจันดี
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์วำสนำ มีศิลป์
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์นิฐิณี ทองแท้
ประจำโปรแกรม
โปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ประธำนโปรแกรม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
ประจำโปรแกรม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก
ประจำโปรแกรม
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์นำรถนรี พอใจ
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์ธีระพล วรปรีชำพันธ์
ประจำโปรแกรม
โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ
รองศำสตรำจำรย์มัย ตะติยะ
อำจำรย์สำยพิณ เขียวมูล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน
อำจำรย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
อำจำรย์จิรพงศ์ ยืนยง

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำภำษำไทย ประกอบด้วย
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
อำจำรย์ณัฐพล บ้ำนไร่
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง
อำจำรย์พนัส เพ็งเลิก
อำจำรย์ทิพย์วรรณ สีสัน

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.นิศำกร ประคองชำติ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์
ดร.วิชุรำ วินัยธรรม
อำจำรย์กมลวัฒน์ ภูวิชิต
อำจำรย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
/อำจำรย์นันทนัช ...

-๓๗อำจำรย์นันทนัช ตนบุญ
อำจำรย์อิฏฐำรมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรำ
อำจำรย์นิศำชล เถิงจ๋ำง
อำจำรย์รัชดำภรณ์ รักษ์ชน
อำจำรย์บูญญวัฒน์ ศรีวังรำช
อำจำรย์พรชนก นุ่มน้อย
อำจำรย์ประสิทธิ์ สิทธิดำ
อำจำรย์อัฐพร คริสต์พระพร

ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำภำษำจีน ประกอบด้วย
อำจำรย์ชุตินธร ฉิมสุข
อำจำรย์สำยพิณ พิกุลทอง กูรุง
อำจำรย์อภิญญำ จอมพิจิตร
อำจำรย์มำลัยรัตน์ คณิตชยำนันท์
อำจำรย์บัญชำ วัฒนำทัศนีย์
อำจำรย์นันทิวัน อินหำดกรวด
อำจำรย์ทิวำพร อุดมวงษ์
อำจำรย์อธิภัทร ชูศรีทอง

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม ประกอบด้วย
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
ดร.วิทยำ คำมุณี
อำจำรย์กรรณิกำ อุสสำสำร
อำจำรย์โอกำมำ จ่ำแกะ
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
อำจำรย์อิสสรำพร อ่อนบุญ
อำจำรย์รัฐศำสตร์ สร้อยมำต
อำจำรย์วรรณิศำ สุโสม

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ประกอบด้วย
อำจำรย์วัลลภ ทองอ่อน
อำจำรย์ฤทธิรงค์ เกำฎีระ
อำจำรย์สุภำสพงษ์ รู้ทำนอง
อำจำรย์สุรีรัตน์ ระบอบ
อำจำรย์ปนัดดำ พำณิชยพันธุ์

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำดนตรี ประกอบด้วย
อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้
รองศำสตรำจำรย์กวี ครองแก้ว

ประธำนโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย ...

-๓๘ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี
อำจำรย์ดร.อัครพล ชูเชิด
อำจำรย์เมืองจันทร์ พยอม
อำจำรย์บรรเจิด วรรณะ
อำจำรย์เอกวุฒิ โลหะกำรก
อำจำรย์อำทิตยำ ธำนีรัตน์
อำจำรย์ศศิธร ศิริรัตน์
อำจำรย์ณัฐพงศ์ บุญครอบ
อำจำรย์ฉัตรชัย อยู่เกิด
อำจำรย์พลำกร ทิพย์มำลำ

ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

กลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ ประกอบด้วย
รองศำสตรำจำรย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
อำจำรย์จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
อำจำรย์กิตติณัฎฐ์ ศิริรัตน์

หัวหน้ำ
ประจำกลุ่ม
ประจำกลุ่ม

กลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ
อำจำรย์อภิญญำ แซ่ยั้ง

หัวหน้ำ
ประจำกลุ่ม

งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริหำรสำนักงำนคณบดี มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนภำยในสำนักงำนคณบดี เพื่อ
สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรและกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ได้แก่ ระบบงำนสำรบรรณและธุรกำร กำรประชุม
งบประมำณและกำรเงิน บัญชี พัสดุ ยำนพำหนะ และอำคำรและสถำนที่ รวมถึงจัดทำรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณและกำรเงิน และจัดทำรำยงำน
ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำนของผู้บริหำร
อำจำรย์สมลักษณ์ วิริยจำรี
หัวหน้ำ
อำจำรย์นำรถนรี พอใจ
ประจำงำน
นำงพรวิลัย วัฒนศิริ
ประจำงำน
นำยจิรพงษ์ เทียนแขก
ประจำงำน
นำงขนิษฐำ ศิริรัตน์
ประจำงำน
นำยตั้ม คำพ่วง
ประจำงำน
นำยอิสรำวัชร เฟื่องอิ่ม
ประจำงำน
นำยภัทรพงษ์ ชูชีพ
ประจำงำน
นำยถนอม ใจฟู
ประจำงำน
นำงรัชดำ เกษำพร
ประจำงำน
นำงจันทร์ดี หอมมำ
ประจำงำน
นำงสำวชะลอ ขำมำ
ประจำงำน
/นำงพิมพิมล ...

-๓๙นำงพิมพิมล วงษ์ด่อน
นำงสุมำพร จั่นศรี
นำงสำวรุ่งทิวำ เหมือนอ่อง

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

งำนนโยบำยและแผน มี ห น้ ำ ที่ ประสำนงำนกำรวำงแผนพั ฒ นำคณะ รวบรวมข้ อ มู ล
สำรสนเทศของคณะศึก ษำวิเ ครำะห์ สั งเครำะห์ ข้อมูล /ข้ อเสนอแนะ/ข้ อ คิดเห็ นเพื่ อจัด ทำแผนกลยุ ท ธ์
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ประสำนกำรจั ด ท ำโครงกำรเพื่ อ ขออนุ ม ติ ง บประมำณประจ ำปี ติ ด ตำม
ประเมินผลแผนและโครงกำรประจำปีงบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของคณะ จัดทำรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน กำรดำเนินงำนตำมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ ประกอบด้วย
อำจำรย์สมลักษณ์ วิริยจำรี
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ประจำงำน
อำจำรย์วัลลภ ทองอ่อน
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร ประคองชำติ
ประจำงำน
อำจำรย์สำยพิณ พิกุลทอง กูรุง
ประจำงำน
อำจำรย์อภิชำติ บวบขม
ประจำงำน
อำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์
ประจำงำน
อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้
ประจำงำน
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ
ประจำงำน
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ
ประจำงำน
อำจำรย์ฤทธิรงค์ เกำฏีระ
ประจำงำน
อำจำรย์นิศำชล เถิงจ๋ำง
ประจำงำน
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
ประจำงำน
อำจำรย์สุวภัทร พิรณฤทธิ์
ประจำงำน
นำยตั้ม คำพ่วง
ประจำงำน
งำนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร มีหน้ำที่ วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ
จัดทำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของคณะ สำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร รับฟัง
ควำมคิดเห็นของบุคลำกรภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในช่องทำงที่เหมำะสม นำเสนอแผนฯ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ และคณะกรรมกำรประจำคณะ เผยแพร่แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรต่อ
สำธำรณชน ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำรของคณะเพื่อให้มีกำรนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประเมินผลแผนฯ เพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้องทรำบ รวมทั้งจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้ง
ภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วย
คณบดี
หัวหน้ำ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำงำน
-๔๐/อำจำรย์สำยพิณ ...

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์
อำจำรย์สำยพิณ พิกุลทอง กูรุง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร ประคองชำติ
อำจำรย์เสริมศักดิ์ รูปต่ำ
อำจำรย์ชุตินธร ฉิมสุข
อำจำรย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ
อำจำรย์จันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ
อำจำรย์รัชดำภรณ์ รักษ์ชน
อำจำรย์ชำลิสำ ศิริธรรมเกตุ
อำจำรย์สุรีรัตน์ ระบอบ
อำจำรย์ทิพย์วรรณ สีสัน
อำจำรย์ธีระพล วรปรีชำพันธุ์
นำงสุมำพร จั่นศรี
นำงพรวิลัย วัฒนศิริ
นำยจิรพงษ์ เทียนแขก
นำยตั้ม คำพ่วง
นำยภัทรพงษ์ ชูชีพ
นำงสำวรุ่งทิวำ เหมือนอ่อง
อำจำรย์สุวภัทร พิรณฤทธิ์
นำงขนิษฐำ ศิริรัตน์
นำยอิสรำวัชร เฟื่องอิ่ม

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจ
ำงำนชำลิสำ ...
/อำจำรย์
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

งำนประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำ มีห น้ำที่ จัดทำร่ำงนโยบำยและแนวกำรดำเนินงำนประกั น
คุณภำพกำรศึกษำ จัดวำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควบคุม ดูแล ประสำนงำน และ
ดำเนินกำรรวบรวมผลกำรดำเนินงำน ติดตำมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ เพื่อให้กำรจัดทำ
รำยงำนกำรประเมิ น ตนเองของคณะมนุ ษ ยศำสตร์ แ ละสั ง คมศำสตร์ เ ป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
หัวหน้ำ
-๔๑/รองคณบดี...

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
ประธำนโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
ประธำนหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำไทย
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ประธำนโปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ประธำนโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม
ประธำนโปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์
หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร
หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ
หัวหน้ำกลุ่มวิชำดนตรี
หัวหน้ำศูนย์สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS)
หัวหน้ำศูนย์พัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครองและกำรวิจัยทำงสังคมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
หัวหน้ำศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
นำงขนิษฐำ ศิริรัตน์

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

งำนระบบควบคุมภำยใน มีหน้ำที่ ศึกษำทำควำมเข้ำใจระบบกำรตรวจสอบภำยใน จัดวำง
ระบบกำรควบคุมภำยในของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ดำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในและทำ
หน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในประจำคณะเป็นเบื้องต้น ก่อนกำรรับตรวจจำก คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของ
มหำวิทยำลัยฯ ติดตำม ตรวจสอบ ให้มีกำรดำเนินกำรตำมแผนและสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำหนด
แนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำร ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอต่อ มหำวิทยำลัย
ประกอบด้วย
อำจำรย์สุชิน รอดกำเหนิด
หัวหน้ำ
อำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต
ประจำงำน
อำจำรย์ ดร.วิชุรำ วินัยธรรม
ประจำงำน
อำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์
ประจำงำน
อำจำรย์สมลักษณ์ วิริยจำรี
ประจำงำน
อำจำรย์ชำลิสำ ศิริธรรมเกตุ
ประจำงำน
อำจำรย์สุวภัทร พิรณฤทธิ์
ประจำงำน
อำจำรย์นำรถนรี พอใจ
ประจำงำน
/นำงสุมำพร...

-๔๒นำงสุมำพร จั่นศรี
นำงขนิษฐำ ศิริรัตน์

ประจำงำน
ประจำงำน

งำนบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่จัดระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ วิเครำะห์
และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง จัดลำดับ
ควำมเสี่ยง ประสำนกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจำคณะ ดำเนินกำรเพื่อให้ มีกำรนำผลกำรประเมิน
แผนควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนบริหำรควำมเสี่ยงในปี
ถัดไป รวมทั้งจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำน
บริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
ประจำงำน
อำจำรย์สำยพิณ พิกุลทอง กูรุง
ประจำงำน
อำจำรย์ตรรกพร สุขเกษม
ประจำงำน
อำจำรย์สมลักษณ์ วิริยจำรี
ประจำงำน
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ
ประจำงำน
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
ประจำงำน
อำจำรย์จันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ
ประจำงำน
อำจำรย์จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
ประจำงำน
อำจำรย์อิฏฐำรมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรำ
ประจำงำน
อำจำรย์วำสนำ อำจสำลิกรณ์
ประจำงำน
อำจำรย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
ประจำงำน
อำจำรย์นำรถนรี พอใจ
ประจำงำน
อำจำรย์เอกวุฒิ โลหะกำรก
ประจำงำน
อำจำรย์ปนัดดำ พำณิชยพันธุ์
ประจำงำน
นำงขนิษฐำ ศิริรัตน์
ประจำงำน
นำยตั้ม คำพ่วง
ประจำงำน
งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศและประชำสั ม พัน ธ์ มีห น้ำที่ จัดทำวำรสำรพิ กุ ล
พัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำสำรสนเทศบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร พัฒนำเว็บไซต์ของคณะ รวมถึงบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ จัดทำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์ควำมรู้
กิ จ กรรมข่ ำ วสำรต่ ำ งๆ ของคณะ เพื่ อ เผยแพร่ ภ ำยในมหำวิ ท ยำลั ย ชุ ม ชน รวมทั้ ง สื่ อสำรมวลชนต่ำงๆ
ออกแบบและผลิ ต สื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ เช่ น โปสเตอร์ ไวนิ ล สปอตข่ ำ ว สื่ อ ประสม ป้ ำ ยนิ เ ทศงำน
ประชำสัมพันธ์ รวมทั้งจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ
หัวหน้ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
ประจำงำน
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ประจำงำน
/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์...

-๔๓ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพิมพร โกศิยะกุล
อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้
อำจำรย์ปำริชำติ สำยจันดี
อำจำรย์พนัส เพ็งเลิก
อำจำรย์นันทิวัน หินหำดกรวด
อำจำรย์ปนัดดำ พำณิชยพันธุ์
อำจำรย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
อำจำรย์วำสนำ อำจสำลิกรณ์
อำจำรย์นำรถนรี พอใจ
อำจำรย์ปำรวี เขมโชติกูร
อำจำรย์จิรพงษ์ ยืนยง
อำจำรย์ธีระพล วรปรีชำพันธุ์
อำจำรย์รัฐศำสตร์ สร้อยมำต
อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ
อำจำรย์อัฐพร คริสต์พระพร
นำยจิรพงษ์ เทียนแขก
นำยภัทรพงษ์ ชูชีพ

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

ศูน ย์สำรสนเทศทำงภูมิศ ำสตร์ (GIS) มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และ
จังหวัดตำก วำงแผนกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์แก่นักศึกษำ บุคลำกรภำยใน บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน
รำชกำรต่ำงๆ วิจัยด้ำนระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ เผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ด้วยสื่อเอกสำรหลำกหลำยรูปแบบ ประกอบด้วย
อำจำรย์วัลลภ ทองอ่อน
อำจำรย์ฤทธิรงค์ เกำฎีระ
อำจำรย์สุภำสพงษ์ รู้ทำนอง
อำจำรย์สุรีรัตน์ ระบอบ
อำจำรย์ปนัดดำ พำณิชยพันธุ์

หัวหน้ำ
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ มีหน้ำที่ บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรทำงำนให้ แก่
นักศึกษำและบุคลำกรของคณะ ให้บริกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะทำงคอมพิวเตอร์ให้ แก่นักศึกษำและ
บุคลำกร ดูแลระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์ฯ และกำรเชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ดูแล ซ่อมบำรุงสื่อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
นำยจิรพงษ์ เทียนแขก
หัวหน้ำ
อำจำรย์ธีระพล วรปรีชำพันธุ์
ประจำงำน
/อำจำรย์สุรีรัตน์ ...

-๔๔อำจำรย์สุรีรัตน์ ระบอบ
อำจำรย์จิรพงศ์ ยืนยง
อำจำรย์อัฐพร คริสต์พระพร
นำยภัทรพงษ์ ชูชีพ

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

ศู น ย์ ฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ มี ห น้ ำ ที่ บริ ห ำรจั ด กำรศู น ย์ ฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ของคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ประสำนงำนกำรจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกับ
โปรแกรมวิชำและหน่วยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ จัดระบบกำรนิเทศ พิจำรณำจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะ
กำรปฏิบัติงำนก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ของนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประกอบด้วย
อำจำรย์สุวภัทร พิรณฤทธิ์
หัวหน้ำ
อำจำรย์นิศำชล เถิงจ๋ำง
รองหัวหน้ำ
อำจำรย์วำสนำ อำจสำลิกรณ์
ประจำงำน
อำจำรย์รัชดำภรณ์ รักษ์ชน
ประจำงำน
อำจำรย์จันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ
ประจำงำน
อำจำรย์วำสนำ มีศิลป์
ประจำงำน
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ
ประจำงำน
อำจำรย์ทิพย์วรรณ สีสัน
ประจำงำน
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ
ประจำงำน
อำจำรย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
ประจำงำน
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
ประจำงำน
อำจำรย์อิสสรำพร อ่อนบุญ
ประจำงำน
อำจำรย์นำรถนรี พอใจ
ประจำงำน
อำจำรย์ปำรวี เขมโชติกูร
ประจำงำน
อำจำรย์ชุตินธร ฉิมสุข
ประจำงำน
อำจำรย์นันทวัน อินหำดกรวด
ประจำงำน
อำจำรย์สุรีรัตน์ ระบอบ
ประจำงำน
อำจำรย์ปนัดดำ พำณิชยพันธุ์
ประจำงำน
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ประจำงำน
นำงพรวิลัย วัฒนศิริ
ประจำงำน
นำยอิสรำวัชร เฟื่องอิ่ม
ประจำงำน
ศูนย์พัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครอง และกำรวิจัยทำงสังคมเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น มีหน้ำที่ รวบรวม และศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครอง และกำร
บริหำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน บุคลำกรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชำชนทั่วไป ประกอบด้วย
อำจำรย์สุชิน รอดกำเหนิด
หัวหน้ำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
ประจำงำน
/อำจำรย์ ดร.วิทยำ...

-๔๕อำจำรย์ ดร.วิทยำ คำมุณี
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
อำจำรย์อิสสรำพร อ่อนบุญ
อำจำรย์รัฐศำสตร์ สร้อยมำต
อำจำรย์วรรณิสำ สุโสม
อำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต
อำจำรย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม
อำจำรย์บุญญำบำรมี สว่ำงวงศ์
อำจำรย์เสริมศักดิ์ รูปต่ำ
อำจำรย์ ดร. รัษฎำกร วินิจกุล
อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ
อำจำรย์ตรรกพร สุขเกษม
อำจำรย์ชำลิสำ ศิริธรรมเกตุ
อำจำรย์สมลักษณ์ วิริยจำรี
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
อำจำรย์วำสนำ อำจสำลิกรณ์
อำจำรย์อภิชำติ บวบขม
อำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์
อำจำรย์ปำริชำติ สำยจันดี
อำจำรย์วำสนำ มีศิลป์
อำจำรย์จันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ
อำจำรย์สุวภัทร พิรณฤทธิ์

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

ห้องสมุดคณะและกฎหมำย มีหน้ำที่ จัดหำ จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย จัดทำรำยงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ซ่อมบำรุงสื่อสิ่งพิมพ์ ให้บริกำร
สำรสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรค้นคว้ำและตอบคำถำม
ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ
หัวหน้ำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ
ประจำงำน
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ประจำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร ประคองชำติ
ประจำงำน
อำจำรย์วัลลภ ทองอ่อน
ประจำงำน
อำจำรย์อภิชำติ บวบขม
ประจำงำน
อำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต
ประจำงำน
อำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์
ประจำงำน
/อำจำรย์ปำริชำติ ...

-๔๖อำจำรย์ปำริชำติ สำยจันดี
อำจำรย์จันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ
อำจำรย์ชุตินธร ฉิมสุข
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้
อำจำรย์นำรถนรี พอใจ
อำจำรย์ธีระพล วรปรีชำพันธุ์
อำจำรย์ปำรวี เขมโชติกูล
อำจำรย์วำสนำ มีศิลป์
นำงสำวรุ่งทิวำ เหมือนอ่อง

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

งำนขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (Memorandum of Agreement : MOA) มีหน้ำที่
วำงยุทธศำสตร์ ประสำนและจัดทำโครงกำรควำมร่วมมือตำมจุดประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ ให้เป็นรูปธรรม
ได้แก่ กำรพัฒนำโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงสองสถำบัน กำรดำเนินงำนวิชำกำรร่วมกัน ในลักษณะของ
กำรทำวิจัยร่วม กำรจัดทำหลักสูตรร่วม กำรจัดประชุมสัมมนำ กำรบรรยำยให้ควำมรู้ กำรอบรมระยะสั้น
กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรและนักศึกษำ และกำรหำแนวทำงแลกเปลี่ยนสื่อและอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ รวมทั้ง
ประเมินควำมสำเร็จ ทั้งระดับกิจกรรม โครงกำรและบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย
คณบดี
หัวหน้ำ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำงำน
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำไทย
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำสำรสนเทศภูมิศำสตร์
ประจำงำน
หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร
ประจำงำน
หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ
ประจำงำน
หัวหน้ำกลุ่มวิชำดนตรี
ประจำงำน
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ
ประจำงำน
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
ประจำงำน
/งำนจัดหำรำยได้...

-๔๗งำนจัดหำรำยได้ มีหน้ำที่จัดทำแผนและแนวทำงกำรจัดหำรำยได้ โดยกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่
ก่อให้เกิดรำยได้ของคณะ ทั้งอำคำรสถำนที่ ห้องประชุม วัสดุครุภัณฑ์ ทรัพยำกรบุคคล โครงกำร หลักสูตร
ระยะสั้น ฯลฯ รวมถึงจัดทำอัตรำกำรขอใช้บริกำร และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
คณบดี
หัวหน้ำ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำงำน
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ
ประจำงำน
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม
ประจำงำน
อำจำรย์สำยพิณ พิกุลทอง กูรุง
ประจำงำน
อำจำรย์ธวชินี ลำลิน
ประจำงำน
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ
ประจำงำน
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ
ประจำงำน
อำจำรย์จันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ
ประจำงำน
อำจำรย์นำรถนรี พอใจ
ประจำงำน
อำจำรย์ปนัดดำ พำณิชยพันธุ์
ประจำงำน
อำจำรย์นิศำชล เถิงจ๋ำง
ประจำงำน
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
ประจำงำน
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ประจำงำน
นำงสุมำพร จั่นศรี
ประจำงำน
นำงสำวรุ่งทิวำ เหมือนอ่อง
ประจำงำน
๘. คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ในวิชำชีพ มีคุณภำพ จริยธรรม
และมีประสิทธิภำพเป็นที่ต้องกำรของสังคม สนับสนุน ส่งเสริมด้ำนกำรวิจัย เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในทุกๆ โอกำส
ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ที่ปรึกษาคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
ที่ปรึกษาคณบดี
อาจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปะวัฒนธรรม
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

ประธานโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
/ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

-๔๘ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
อาจารย์พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
อาจารย์กนิษฐา ศรีภิรมย์

ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาต่อ)
ประจาโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาต่อ)

โปรแกรมวิชาการบัญชี ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว
อาจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม
อาจารย์พิมพ์ผกา มีบัว
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู
อาจารย์เอกวินิต พรหมรักษา

ประธานโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการตลาด ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง
อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์จิระ ประสพธรรม
อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้

ประธานโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
อาจารย์ประจักษ์ กึกก้อง
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์ศุภโชคชัย นันทศรี
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง

ประธานโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา (ลาศึกษาต่อ)

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย

ประธานโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
/อาจารย์ชลธิชา...

-๔๙อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์มนตรี ใจแน่น
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์

ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประกอบด้วย
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
ประธานโปรแกรมวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ประจาโปรแกรมวิชา
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ประจาโปรแกรมวิชา
อาจารย์ประพล จิตคติ
ประจาโปรแกรมวิชา
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
ประจาโปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ประกอบด้วย
อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
อาจารย์คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์ธัญยธรน์ จันทร์กระจ่าง

ประธานโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้

ประธานโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา
ประจาโปรแกรมวิชา

คณะกรรมการงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ในการดาเนินงาน ดังนี้
กาหนดกรอบการปฏิบั ติงานและควบคุมการปฏิบัติงานด้านวางแผน ดาเนินการ
กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบของกระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดทารายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ
กระบวนการของการบันทึกและการรายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ กระบวนการด้านสารสนเทศ
และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกันคุณภาพและการเรียนการสอน กระบวนการสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ กระบวนการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของคณะ และกระบวนการ
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะ รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม เทียบเคียง และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงผลลัพธ์การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อ
ยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
หัวหน้างาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
ประจางาน
/อาจารย์พิมกาญดา ...

-๕๐อาจารย์พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
อาจารย์มนตรี ใจแน่น
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา

ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน

งานมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบ
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม
เที ย บเคี ย ง และวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น งาน ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
หัวหน้างาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ประจางาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ประจางาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
ประจางาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ประจางาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ประจางาน
อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
ประจางาน
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
ประจางาน
งานประกันคุณภาพ มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบ
ของ กระบวนการจัดทารายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ กระบวนการของ
การบันทึกและการรายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม เทียบเคียง
และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลลัพธ์การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย
อาจารย์พิมกาญดา จันดาหัวดง
หัวหน้างาน
รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
ประจางาน
อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
ประจางาน
อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
ประจางาน
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ประจางาน
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
ประจางาน
/อาจารย์พิมพ์ผกา...

-๕๑อาจารย์พิมพ์ผกา มีบัว
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์ศุภโชคชัย นันทศรี
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา

ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบ
ของ กระบวนการด้านสารสนเทศและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกันคุณภาพและ
การเรียนการสอน รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม เทียบเคียง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลลัพธ์การ
ดาเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับ
สากล ประกอบด้วย
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
หัวหน้างาน
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
ประจางาน
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
ประจางาน
อาจารย์มนตรี ใจแน่น
ประจางาน
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
ประจางาน
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
ประจางาน
งานสื่อสารสนเทศ มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบ
ของ กระบวนการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ และกระบวนการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะ รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม เทียบเคียง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลลัพธ์การดาเนินงาน
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับ
สากล ประกอบด้วย
อาจารย์มนตรี ใจแน่น
หัวหน้างาน
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
ประจางาน
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
ประจางาน
งานเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบ
ของ กระบวนการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของคณะ และกระบวนการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของคณะ รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม เทียบเคียง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลลัพธ์การดาเนินงาน
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับ
สากล ประกอบด้วย
/นายวัชรินทร์ ...

-๕๒นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
อาจารย์มนตรี ใจแน่น
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา

หัวหน้างาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน

คณะกรรมการงานบริหารและวิจัย มีหน้าที่ในการวางแผน ดาเนินการ กากับ
ติดตามพัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบของกระบวนการบริหารจัดการงานภายในคณะให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานสานักงาน งานแผนและการบริหารความเสี่ยง งานวิเทศ
สัมพันธ์และโครงการพิเศษงานการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ งานจัดหารายได้ งานการเงิน
และพัสดุ งานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
หัวหน้างาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ประจางาน
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
ประจางาน
อาจารย์ประพล จิตคติ
ประจางาน
อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล
ประจางาน
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
ประจางาน
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
ประจางาน
งานสานักงาน มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่ในการกากับดูแลด้านการรับส่งหนังสือราชการ จัดทา
บันทึกข้อความ งานการจัดเก็บหมวดหมู่เอกสาร งานธุรการ งานร่างและงานเกษีย นหนังสือราชการ
เพื่อนาเสนอคณบดี งานกากับดูแลการรับ-ส่ง เกรด/ตารางเรียน/ตารางสอน งานอานวยความสะดวก
ด้านงานสานั กงานให้ กับ คณาจารย์ในคณะ งานบันทึกและสรุปรายงานการประชุมคณาจารย์ ค ณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ รายงาน
การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรสานักงานคณบดี ตลอดจนรายงานการประชุมเฉพาะกิจต่าง ๆ ภายใน
คณะ
งานสื่อสารองค์ กร มีห น้าที่ในการดาเนินงาน ดังนี้ ประชาสั มพันธ์ ให้ ข้อมู ล
ข่าวสาร จัดทาแผ่นพับและสื่อประชาสัมพัน ธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร จัดทาโครงสร้างองค์กร
บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ส่งต่อให้งานสื่อสารสนเทศ การดาเนินงาน
ด้านงานธุรการและงานสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
หัวหน้างาน
นางมัทรี ขาวจุ้ย
ประจางาน
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
ประจางาน
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
ประจางาน
/นางสาวสุมิตรา ...

-๕๓นางสาวสุมิตรา น้าทิพย์
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
นางสาวบุษยมาส คงเกิด
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
นายเกียรติพล พลไกร

ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน

งานแผนและการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
งานแผน มีห น้ าที่ดาเนินงานดัง นี้ งานกากับดูแลการจัด ท าแผนกลยุ ท ธ์
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี และแผนต่ า งๆ ของคณะ ตลอดจนติ ด ตามประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ์
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะและแผนต่างๆ รวมทั้งจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานแผน
งานบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยง
งานควบคุมภายใน มีหน้าที่ในการวางระบบการควบคุมภายในคณะ ให้มี
การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเพื่อ
ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานด้านงานแผนและงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล
หัวหน้างาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ประจางาน
อาจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
ประจางาน
อาจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม
ประจางาน
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
ประจางาน
อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
ประจางาน
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
ประจางาน
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ประจางาน
อาจารย์มนตรี ใจแน่น
ประจางาน
อาจารย์พิมกาญดา จันดาหัวดง
ประจางาน
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ประจางาน
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
ประจางาน
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
ประจางาน
/งานวิเทศสัมพันธ์...

-๕๔งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดทาแผนและงบประมาณโครงการ
จัด
กิจกรรมสาหรับนักศึกษา และบุคลากรในด้านภาษา ทาการประสานงาน ทาความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของคณะผ่านสื่อ
ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ดูแลและอานวยความสะดวกแก่อาจารย์ อาสาสมัคร และนักศึกษาชาวต่างชาติ
ที่มาร่วมปฏิบัติงานที่คณะ
โครงการพิเศษ มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรม บริหารโครงการพิเศษต่างๆ
ของทางคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลั ย หรือภายนอกมหาวิทยาลัยติดต่อประสานงานเพื่ อให้
ดาเนินการนอกเหนือจากงานประจา ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
หัวหน้างาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ประจางาน
อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
ประจางาน
อาจารย์ประพล จิตคติ
ประจางาน
อาจารย์พิมพ์ผกา มีบัว
ประจางาน
อาจารย์มนตรี ใจแน่น
ประจางาน
อาจารย์ศุภโชคชัย นันทศรี
ประจางาน
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
ประจางาน
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ประจางาน
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
ประจางาน
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู
ประจางาน
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
ประจางาน
อาจารย์ธัญยธรน์ จันทร์กระจ่าง
ประจางาน
อาจารย์ประพัสสร บัวเผื่อน
ประจางาน
งานบริการวิชาการและการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
กากับดูแลด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ รวมทั้งการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา จัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการและการจัด การ
ความรู้ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมและดาเนินการฝึกอบรม พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการ
และบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นๆ ของคณะกับมหาวิทยาลั ย และหน่วยงานภายนอก
ประกอบด้วย
อาจารย์ประพล จิตคติ
หัวหน้างาน
รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
ประจางาน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
ประจางาน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อมคร้าม
ประจางาน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง
ประจางาน
/อาจารย์ประจักษ์ ...

-๕๕อาจารย์ประจักษ์ กึกก้อง
อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
อาจารย์พิมพ์ผกา มีบัว
อาจารย์จิระ ประสพธรรม
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว
อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
นางสาวสุมิตรา น้าทิพย์

ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน

งานจัดหารายได้ มีหน้าที่ในการดาเนินงาน ดังนี้
กากับดูแลจัดทาแผน และแนวทางการจัดหารายได้ของคณะ กากับดูแล
การเงิน และบั ญชี งานรายได้ของคณะ โดยการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กากับดูแลอาคาร
สถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดหารายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จัดทารายงาน
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอกในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานจั ด หารายได้
ประกอบด้วย
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
หัวหน้างาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ประจางาน
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ประจางาน
อาจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม
ประจางาน
นางมัทรี ขาวจุ้ย
ประจางาน
งานการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
ประสานงานการจัดซื้อ -จัดจ้าง รวมทั้งติดใบเสร็จและมอบให้ กรรมการ
ตรวจรับพัสดุ งานทะเบียนคุมพัสดุ งานเบิกจ่ายพัสดุ รายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ลงรายการรับ -จ่าย
รายการบัญชีพัส ดุ - ครุภัณฑ์ จัดทารายงานตรวจนับพัสดุ - ครุภัณ ฑ์ประจาปี กากับดูแลการใช้ จ่าย
งบประมาณ ช่วยงานการจัดหารายได้ จัดทางานเอกสาร ข้อสอบ กากับดูแลงานด้านยานพาหนะ
กากับดูแลงานด้านอาคารสถานที่ ห้องประชุม และบริเวณอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ จัดทา
รายงานการใช้จ่ายเงินของคณะเสนอต่อผู้บริหาร กากับดูแลอุปกรณ์สานักงาน ให้พร้อมในการใช้งาน
ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
หัวหน้างาน
อาจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม
ประจางาน
นางมัทรี ขาวจุ้ย
ประจางาน
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
ประจางาน
งานวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
จัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปีในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
และนวัตกรรม ประสานงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย คณะและโปรแกรมวิชา
/ เพื่อให้ข้อมูล...

-๕๖เพื่อให้ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่างๆให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการงาน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ควบคุมดูแลงานด้านการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยแสวงหาแหล่งทุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานวิจัย ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานวิจัยของบุคลากร รวมทั้งจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ประจางาน
อาจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
ประจางาน
อาจารย์ประจักษ์ กึกก้อง
ประจางาน
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
ประจางาน
อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล
ประจางาน
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ประจางาน
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
ประจางาน
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุณนันท์
ประจางาน
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
ประจางาน
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
ประจางาน
อาจารย์ธัญยธรน์ จันทร์กระจ่าง
ประจางาน
คณะกรรมการงานกิจ การนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการ
วางแผนดาเนินการ กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบของกระบวนการจัดการงาน
กิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานกิจการนักศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรม งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานสหกิจศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ ประกอบด้วย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
หัวหน้างาน
อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
ประจางาน
อาจารย์ประจักษ์ กึกก้อง
ประจางาน
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
ประจางาน
อาจารย์ศุภโชคชัย นันทศรี
ประจางาน
นางสาวสุมิตรา น้าทิพย์
ประจางาน
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
ประจางาน
นางสาวบุษยมาส คงเกิด
ประจางาน
งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบ
กระบวนการงานด้านกิจการนักศึกษาจัดทา/รวบรวมแผนปฏิบัติงานโครงการประจาปีงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับภาระงาน ด้านกิจการนักศึกษา กากับและดูแลงานกิจการนักศึกษา ส่งเสริมและรับผิดชอบ
/ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา...

-๕๗กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้คาปรึกษาแนะนา รวมถึงกากับดูแลงานของสโมสรนักศึกษา และชุมนุม/
ชมรม การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า รับผิดชอบดูแลงานด้านทุนการศึกษา งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย
อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
หัวหน้า
อาจารย์ประจักษ์ กึกก้อง
ประจางาน
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
ประจางาน
อาจารธัญรดี บุญปัน
ประจางาน
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
ประจางาน
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ประจางาน
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว
ประจางาน
อาจารย์คุณัญญา เบญจวรรณ
ประจางาน
อาจารย์เอกวินิต พรหมรักษา
ประจางาน
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
ประจางาน
อาจารย์ธัญยธรน์ จันทร์กระจ่าง
ประจางาน
นางสาวสุมิตรา น้าทิพย์
ประจางาน
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
ประจางาน
นางสาวบุษยมาส คงเกิด
ประจางาน
งานศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบ
กระบวนการงานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง จั ด ท า/รวบรวมแผนปฏิ บั ติ ง านโครงการประจ าปี
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนและรับผิดชอบให้นักศึกษา
และบุคคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความร่ว มมือ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกัน คุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึ ก ษา
รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย
อาจารย์ศุภโชคชัย นันทศรี
หัวหน้างาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ประจางาน
อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
ประจางาน
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
ประจางาน
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
ประจางาน
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
ประจางาน
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
ประจางาน
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว
ประจางาน
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู
ประจางาน
/นางสาวสุมิตรา ...
-๕๘-

นางสาวสุมิตรา น้าทิพย์
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
นางสาวบุษยมาส คงเกิด

ประจางาน
ประจางาน
ประจางาน

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิขาชีพและสหกิจศึกษา มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบ
กระบวนบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการให้
เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ ประสานงานจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา กับโปรแกรมวิชา
และหน่ ว ยงานฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ /สหกิ จ ศึ ก ษา พิ จ ารณาจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการ
ปฏิบั ติงานก่อนฝึกประสบการณ์วิช าชีพ ติดตามและประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท/
หน่วยงาน ที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ประกอบด้วย
อาจารย์ประจักษ์ กึกก้อง
หัวหน้างาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
ประจางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ประจางาน
อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
ประจางาน
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
ประจางาน
อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
ประจางาน
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
ประจางาน
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
ประจางาน
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ประจางาน
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว
ประจางาน
นางสาวสุมิตรา น้าทิพย์
ประจางาน
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการดาเนินงานดังนี้
งานบริ ก ารนัก ศึก ษา มีห น้าที่ วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒ นา
ปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบ ในงานบริการนักศึกษา ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา งานด้านสารสนเทศเพื่อพัฒนานักศึกษา งานด้านฐานข้อมูลของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนา
ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ มีห น้าที่ วางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม พัฒ นา
ปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบในงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับ
งานพั ฒ นากิ จ กรรมแก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า งานด้ า นฐานข้ อ มู ล ของศิ ษ ย์ เ ก่ า รวมถึ ง การพั ฒ นาช่ อ งทางการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อให้ศิษย์เก่า สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
หัวหน้างาน
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ประจางาน
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
ประจางาน
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
ประจางาน
-๕๙/นางสาวสุมิตรา ...

นางสาวสุมิตรา น้าทิพย์
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา

ประจางาน
ประจางาน

๙. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี วิจัย ให้บริกำรวิชำกำร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ในวิชำชีพ
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ ชะอุ่มผล
คณบดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบริหำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และกิจกำรพิเศษ
อำจำรย์สุรินทร์ เพชรไทย
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นำยอนุชิต อ่อนเกษ
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
โปรแกรมวิชำเคมี ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
อาจารย์ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์ราตรี บุมี
ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์

ประธานโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรมและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชัย
กลิ่นหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี
นิธากร

ประธานโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรมและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง
อาจารย์แดนชัย เครื่องเงิน
อาจารย์เอนกหาลี

ประธานโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรมและเลขานุการ

-๖๐-

/ โปรแกรมวิชา...

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ
ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
อาจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
อาจารย์สุรินทร์ เพชรไทย
อาจารย์ประพัชร์ ถูกมี
อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
อาจารย์ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
อาจารย์กรกช ขันธบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม

ประธานโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรมและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
อาจารย์วสุนธรา รตโนภาส
อาจารย์พิมลพรรณ ดีเมฆ
อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช

ประธานโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรมและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์อธิรดา บุญเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
อาจารย์นิภัชราพร สภาพพร
ดร.เอกชัย ญาณะ
อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ

ประธานโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรมและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เอกอุฬาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ วงศ์เนตร
อาจารย์วิจิตร ฤทธิธรรม
อาจารย์สุธาสินี เอี่ยมชัย
อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย

ประธานโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรมและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา เกตุเจริญ
อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
-๖๑-

ประธานโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
/ อาจารย์ขวัญฤทัย...

อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
อาจารย์กรรณิการ์ พรมจีน
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ กระต่ายทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
อาจารย์เสถียร ทีทา
อาจารย์พัชรา ม่วงการ

ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประธานโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรม
ประจาโปรแกรมและเลขานุการ

อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ผศ.ดร.พรทิพย์ พิชัย
ผศ.ดร.เพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง
งำนประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งำนนโยบำยและแผน มีหน้ำที่จัดทำแผนยุทธศำสตร์แผนพัฒนำคณะ แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี จัดทำคำขอตั้งงบประมำณ และรำยงำนกำรใช้งบประมำณประจำปี ประเมินผลแผนปฏิบัติกำรและ
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบริหำร
หัวหน้ำ
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ประจำงำน
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและทำนุบำรุง –
ประจำงำน
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ –
ประจำงำน
และกิจกำรพิเศษ
นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน
ประจำงำน
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
เลขำนุกำร
งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ส่งเสริมงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร จัดทำฐำนข้อมูล
และสำรสนเทศด้ำนงำนวิจัย บริกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ และงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
หัวหน้ำ
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ
ประจำงำน
หัวหน้ำศูนย์พัฒนำกำรแพทย์แผนไทย
ประจำงำน
หัวหน้ำศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรเพื่อธนำคำรอำหำรประจำงำน
ตำมแนวพระรำชดำริและพระรำชเสำวนีย์
หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำมประจำงำน
มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร
-๖๒/หัวหน้ำศูนย์…

หัวหน้ำศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
อำจำรย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ

ประจำงำน
เลขำนุกำร

งำนวิชำกำร มีหน้ำที่ดำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ กำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ
ด้ำนทักษะวิชำกำรและวิชำชีพเพื่อกำรแข่งขัน และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
ผศ.ปรัชญำ ชะอุ่มผล
หัวหน้ำ
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ
ประจำงำน
หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำงำน
หัวหน้ำงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคณะวิทยำศำสตร์ –
ประจำงำน
และเทคโนโลยี
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน
ประจำงำน
อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
ประจำงำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เลขำนุกำร
งำนกิจกำรนักศึกษำและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้ำที่ดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
นักศึกษำด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น กิจกรรมกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ บำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม
นันทนำกำร ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพ ประสำนและประชำสัมพันธ์งำนกิจกำร
นักศึกษำและศิษย์เก่ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระบบทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ
และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ –
หัวหน้ำ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ
ประจำงำน
อำจำรย์ชญำดำ กลิ่นจันทร์
ประจำงำน
อำจำรย์รำตรี บุมี
ประจำงำน
อำจำรย์สุธำสินี เอี่ยมชัย
ประจำงำน
อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช
ประจำงำน
อำจำรย์เอกชัย ญำณะ
ประจำงำน
อำจำรย์กีรศักดิ์ พะยะ
เลขำนุกำร
งำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและสำรบรรณ สวัสดิกำร กำรเงินและ
บัญชี งำนพัสดุ ดูแลกำรใช้ทรัพยำกร อำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ และด้ำนเลขำนุกำร ติดต่อประสำนงำน
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมและโครงกำรของคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบริหำร
หัวหน้ำ
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ
ประจำงำน
/อำจำรย์วิไลลักษณ์ …

-๖๓อำจำรย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อำจำรย์มณฑำ หมีไพรพฤกษ์
อำจำรย์ภำเกล้ำ ภูมิใหญ่
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์
นำยประทีป เพ็ญแจ้ง
นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
เลขำนุกำร

งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ มีหน้ำที่ดำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดส่งนักศึกษำ
ออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ประสำนงำนโปรแกรมวิชำในรูปกำรจัดปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประสำนงำนกับโปรแกรมวิชำในกำรจัดปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว
หัวหน้ำ
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ
ประจำงำน
นำยอนุชิต อ่อนเกษ
ประจำงำน
นำงสำวศศิธร เมธำวิวัฒน์
เลขำนุกำร
งำนควบคุมและตรวจสอบภำยใน บริหำรควำมเสี่ยง และจัดกำรควำมรู้ มีหน้ำที่จัดทำ
และดำเนินกำรตำมแผนกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน แผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนจัดกำรควำมรู้
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบริหำร
หัวหน้ำ
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ประจำงำน
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและทำนุบำรุง –
ประจำงำน
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ –
ประจำงำน
และกิจกำรพิเศษ
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ
ประจำงำน
อำจำรย์ภำเกล้ำ ภูมิใหญ่
ประจำงำน
นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน
ประจำงำน
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์
ประจำงำน
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
เลขำนุกำร
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และสนับสนุนให้เกิดระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ำ
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบริหำร
ประจำงำน
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ประจำงำน
-๖๔/รองคณบดี…

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและทำนุบำรุง –
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ –
และกิจกำรพิเศษ
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ
หัวหน้ำศูนย์ หัวหน้ำโครงกำร
คณะกรรมกำรประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
เลขำนุกำร

ศูนย์/โครงกำรประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร มีหน้ำที่
โครงกำรศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร โดยมีชื่อภำษำอังกฤษคือ
Food Safety and Inspection Service Centre และมี ชื่ อย่ อภำษำอั ง กฤษคื อ FOSIC ดั งนั้ นเพื่ อ ให้ ก ำร
ด ำเนิ นงำนของศู นย์ เป็ นไปอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ คณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลำกร
ปฏิบัติงำนศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร ประกอบด้วย
คณะที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ และสนับสนุนแนวทำงกำรบริหำรที่ดี ส่งเสริมให้งำน
บริกำรวิชำกำรเกิดส่วนร่วมกับชุมชน ประกอบด้วย
ผศ.ปรัชญำ ชะอุ่มผล
ประธำนที่ปรึกษำ
รศ.พรเพ็ญ โชชัย
ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
ผศ.ชำลี ตระกูล
ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
คุณเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์
ที่ปรึกษำจำกภำคเอกชน
คุณพยอม สุขโรจน์
ที่ปรึกษำจำกภำคเอกชน
สำธำรณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ทีป่ รึกษำจำกส่วนรำชกำร
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ปรึกษำจำกส่วนรำชกำร
อุตสำหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ปรึกษำจำกส่วนรำชกำร
คณะกรรมกำรบริหำรงำน มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรให้ศูนย์ฯ ดำเนินไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย
และสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย
ผศ.วชิระ สิงห์คง
หัวหน้ำศูนย์
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
รองหัวหน้ำศูนย์
ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
รองหัวหน้ำศูนย์
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน
รองหัวหน้ำศูนย์
รศ.ดร.พงศ์ชัย กลิ่นหอม
กรรมกำร
ผศ.ดร.รัชนี นิธำกร
กรรมกำร
ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว
กรรมกำร
อำจำรย์เอนก หำลี
กรรมกำร
นำงสุจิตตรำ เที่ยงสันเทียะ
กรรมกำร
-๖๕/นำงสำวศศิธร …

นำงสำวศศิธร เมธำวิวัฒน์
กรรมกำร
นำยพงศกร แสงหงษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรงำนบริกำรตรวจวิเครำะห์ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร
มีหน้ำที่ให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงและดูแลเครื่องมือให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย
ผศ.วชิระ สิงห์คง
ประธำนกรรมกำร
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
กรรมกำร
ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
กรรมกำร
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน
กรรมกำร
นำงสุจิตตรำ เที่ยงสันเทียะ
กรรมกำร
อำจำรย์เอนก หำลี
กรรมกำร
นำยพงศกร แสงหงษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
งำนบริกำรตรวจวิเครำะห์ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วยฝ่ำย
งำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
ก. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำ ประกอบด้วย
ผศ.วชิระ สิงห์คง
หัวหน้ำฝ่ำย
นักศึกษำประจำโปรแกรมฯ
ผู้ช่วย
นำงสุจิตตรำ เที่ยงสันเทียะ
ผู้ช่วย
นำยพงศกร แสงหงษ์
ผู้ช่วยและเลขำนุกำร
ข. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy
ประกอบด้วย
อำจำรย์เอนก หำลี
หัวหน้ำฝ่ำย
นักศึกษำประจำโปรแกรมฯ
ผู้ช่วย
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน
ผู้ช่วย
นำยพงศกร แสงหงษ์
ผู้ช่วยและเลขำนุกำร
ค. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ด้วยเทคนิค Gas Chromatography ประกอบด้วย
ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
หัวหน้ำฝ่ำย
นักศึกษำประจำโปรแกรมฯ
ผู้ช่วย
อำจำรย์เอนก หำลี
ผู้ช่วย
นำยพงศกร
แสงหงษ์
ผู้ช่วยและเลขำนุกำร
ง. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography
ประกอบด้วย
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน
นักศึกษำประจำโปรแกรมฯ
อำจำรย์เอนก หำลี
นำยพงศกร แสงหงษ์

หัวหน้ำฝ่ำย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขำนุกำร
/ จ. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์…

-๖๖จ. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์คุณภำพอำหำรในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
หัวหน้ำฝ่ำย
นักศึกษำประจำโปรแกรมฯ
ผู้ช่วย
อำจำรย์เอนก หำลี
ผู้ช่วย
นำยพงศกร
แสงหงษ์
ผู้ช่วยและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรงำนดูแลรักษำเครื่องมือและงำนทดสอบควำมชำนำญ มีหน้ำทีป่ ระสำนงำน
บริษัทเพื่อดูแลรักษำเครื่องมือ และดำเนินกิจกรรมทดสอบควำมชำนำญกับหน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย
ผศ.วชิระ สิงห์คง
ประธำนกรรมกำร
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
กรรมกำร
ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
กรรมกำร
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน
กรรมกำร
อำจำรย์เอนก หำลี
กรรมกำร
นำงสุจิตตรำ เที่ยงสันเทียะ
กรรมกำร
นำยพงศกร แสงหงษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรงำนวิจัยทำงด้ำนอำหำรปลอดภัย มีหน้ำที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
งำนวิจัย ประกอบด้วย
ผศ.วชิระ สิงห์คง
ประธำนกรรมกำร
รศ.ดร.พงศ์ชัย กลิ่นหอม
กรรมกำร
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
กรรมกำร
ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
กรรมกำร
อำจำรย์เอนก หำลี
กรรมกำร
นำยพงศกร แสงหงษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรงำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่จัดกำรงำนอบรมให้ควำมรู้ ส่งเสริมกำรผลิต
อำหำร อย่ำงปลอดภัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ประกอบด้วย
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ประธำนกรรมกำร
ผศ.รัชนี นิธำกร
กรรมกำร
ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว
กรรมกำร
ผศ.วชิระ สิงห์คง
กรรมกำร
นำงสุจิตตรำ เที่ยงสันเทียะ
กรรมกำร
นำงสำวศศิธร เมธำวิวฒ
ั น์
กรรมกำร
นำยพงศกร แสงหงษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/คณะกรรมกำรงำนสำนักงำน...

-๖๗คณะกรรมกำรงำนสำนักงำน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณของศูนย์ฯ บริกำรด้ำนพัสดุ
ให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและสำมำรถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย
ผศ.วชิระ
สิงห์คง
ประธำนกรรมกำร
นำงสุจิตตรำ
เที่ยงสันเทียะ
กรรมกำร
นำยพงศกร
แสงหงษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ศูนย์กำรแพทย์ทำงเลือก มีหน้ำที่กำหนดนโยบำย วำงแผนพัฒนำศูนย์ฝึกกำรแพทย์
แผนไทยให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย วำงแผนพัฒนำดูแลสุขภำพโดยแพทย์แผนไทย ให้บริกำร
กำรสอน และฝึกอบรมให้กับนักศึกษำและบุคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์ไทยกับบุคลำกรหรือหน่วยงำนภำยนอกเป็นหน่วยงำนฝึกปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย
ทั้งกำรนวด กำรอบรม กำรประคบสมุนไพร ให้บริกำรสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์แผนไทย ทั้งด้ำนกำร
ป้องกัน ส่งเสริม รักษำและฟื้นฟู และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
ผศ.มัณฑนำ จริยรัตน์ไพศำล
หัวหน้ำ
รศ.อุมำพร ฉัตรวิโรจน์
ประจำงำน
อำจำรย์วสุนธรำ รตโนภำส
ประจำงำน
อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช
ประจำงำน
อำจำรย์พิใลพรรณ ดีเมฆ
ประจำงำน
นำงสำวศิริพร เงินทอง
เลขำนุกำร
ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรเพื่อธนำคำรอำหำรตำมแนวพระรำชดำริและพระรำชเสำวนีย์
มีหน้ำที่จัดทำแปลงสำธิตกำรเกษตรปลอดสำรพิษ จัดทำแปลงสำธิตดำเนินกำรผลิตกำรเกษตรแบบครบวงจร
ภำยใต้ทฤษฎีกำรเกษตรทฤษฎีใหม่และกำรเกษตรพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ รวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อ
กำรศึกษำ ฝึ กประสบกำรณ์ กำรทดลองในรำยวิช ำเกษตรและอุตสำหกรรม และกำรวิจัยของนั ก ศึ ก ษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย
ผศ.ดร.รัชนี นิธำกร
หัวหน้ำ
ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว
ประจำงำน
รศ.ดร.พงศ์ชัย กลิ่นหอม
ประจำงำน
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ประจำงำน
ผศ.วชิระ สิงห์คง
ประจำงำน
นำงสุจิตตรำ เที่ยงสันเที๊ยะ
ประจำงำน
นำงสมปอง เคียนสันเทียะ
ประจำงำน
นำงสำวศศิธร เมธำวิวัฒน์
เลขำนุกำร
/ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม...
-๖๘-

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
มีห น้ ำที่ ดำเนิ น กำร โครงกำรอนุรักษ์พั นธุกรรมพื ชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็ จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สนองพระรำชดำริโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นแหล่งสำหรับกำรศึกษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แก่บุคคลภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นกำรพัฒนำคนในรูปแบบกำรศึกษำแบบองค์รวม ประกอบด้วย

ผศ.อนุชำ เกตุเจริญ
อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน
อำจำรย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
อำจำรย์กรรณิกำร์ พรมจีน
นำงสำวสุภำวดี พุทธศรี
นำงสำวบุญยืน โสฬส
นำงสำวอรอนงค์ ธรรมชัย
นำงสำวสมคิด โสฬส
อำจำรย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ

หัวหน้ำ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

โครงกำรโคนม มีหน้ำที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติจริงให้แก่นักศึกษำเกี่ยวกับกำรเลี้ยงโคนม
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนกระทั่งได้ผลผลิต เป็นแหล่งให้นักศึกษำทดลองปฏิบัติกำรดำเนินกำรผลิต
น้ำนมดิบ กำรวิเครำะห์คุณภำพน้ำนมดิบ กำรแปรรูปและกำรจัดจำหน่ำย ประกอบด้วย
ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว
หัวหน้ำ
รศ.ดร.พงศ์ชัย กลิ่นหอม
ประจำงำน
นำยสนำม สุขสำรำญ
ประจำงำน
นำยเกษม คะใจ
ประจำงำน
นำงต๋อง คะใจ
ประจำงำน
นำยสมชำย ศิริไพบูลย์
ประจำงำน
นำงสำวศศิธร เมธำวิวัฒน์
เลขำนุกำร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่ดังนี้ สอบวัดมำตรฐำนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษำ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย ให้บริกำรกำรใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้แก่
นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ดูแลปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
อำจำรย์กีรศักดิ์ พะยะ
หัวหน้ำ
อำจำรย์ประพัชร์ ถูกมี
ประจำงำน
อำจำรย์ธีศิษฏ์ กระต่ำยทอง
ประจำงำน
นำยประทีป เพ็ญแจ้ง
ประจำงำน
นำยธำดำ พรมทับ
ประจำงำน
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกษ
เลขำนุกำร
-๖๙/ศูนย์วิทยำศำสตร์…

ศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มีหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรวิจัย กำรฝึกอบรม
และกำรจัดหำครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
กรรมกำรที่ปรึกษำ
รศ.ดร.ระมัด โชชัย
ผศ.ดรุณี ชัยมงคล
คณะกรรมกำรบริหำร
อำจำรย์วิจิตร ฤทธิธรรม

กรรมกำรที่ปรึกษำ
กรรมกำรที่ปรึกษำ

ผศ.ธีระ วงศ์เนตร
ผศ.ดร.ปรีชำ ปัญญำ
อำจำรย์นิภัชรำพร สภำพพร
อำจำรย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อำจำรย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล

ผู้อำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ประยุกต์
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนงำนและสำรสนเทศ
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
อำจำรย์กีรศักดิ์ พะยะ
อำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน

หัวหน้ำ
กรรมกำร
กรรมกำร

คณะกรรมกำรฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม
อำจำรย์ชญำดำ กลิ่นจันทร์
ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดำ
อำจำรย์อธิรดำ บุญเดช
อำจำรย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อำจำรย์มณฑำ หมีไพรพฤกษ์
อำจำรย์ธิดำรัตน์ พรหมมำ

หัวหน้ำ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกอบรมและวิชำกำร
อำจำรย์สุวิชญำ รอดกำเหนิด
อำจำรย์สุธำสินี เอี่ยมชัย
อำจำรย์รำตรี บุมี
อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช
อำจำรย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์

หัวหน้ำ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/คณะกรรมกำร...

-๗๐-

คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อำจำรย์พิมประไพ ขำวขำ
อำจำรย์ปรำณี เลิศแก้ว
อำจำรย์วสุนธรำ รตโนภำส
คณะกรรมกำรฝ่ำยสนับสนุน
อำจำรย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
นำยสำยชล อ่วมสถิตย์
นำงเมทินี ทวีผล
นำงสำวหนี่งฤทัย จักรศรี
นำยวันชัย เพ็งวัน
นำงสำวถลัชชนันท์ งำมเจริญ
นำงสำวสำยทอง เสือสูงเนิน
นำงสมรัก อมรมิต

หัวหน้ำ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรฟิสิกส์
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรเคมี
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรชีววิทยำ
เจ้ำหน้ำที่เทคนิค
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่อำคำรและภูมิทัศน์
เจ้ำหน้ำที่อำคำรและภูมิทัศน์

๑๐. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีหน้ำที่ให้ควำมรู้ ทั้งทำงด้ำนทักษะ ทฤษฎี และปฏิบัติ
แก่นักศึกษำและบุคคลที่สนใจ ประกอบด้วยบุคลำกร และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนำค
คณบดี
ผศ.สฤษณ์ พรมสำยใจ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
อำจำรย์โยธิน ป้อมปรำกำร
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
อำจำรย์พิชิต พจนพำที
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
อำจำรย์ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจุไร
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรม
อำจำรย์อำนนท์ วงษ์มณี
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ ประกอบด้วย
ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
อำจำรย์สัญญำ พรหมภำสิต
อำจำรย์มนูญ บูลย์ประมุข
อำจำรย์อัษฎำงค์ บุญศรี

ประธำนโปรแกรมวิชำ
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
ประธำนโปรแกรมวิชำ
อำจำรย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์ธงเทพ ชูสงฆ์
ประจำโปรแกรม
-๗๑/อำจำรย์ธัชชัย …

อำจำรย์ธัชชัย ช่อพฤกษำ
อำจำรย์สำวิตรี สุวรรณ

ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีพลังงำน ประกอบด้วย
อำจำรย์นิวดี คลังสีดำ
อำจำรย์เสำวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
อำจำรย์ภำคิณ มณีโชติ
ว่ำที่ร้อยตรีวรวุฒิ บุตรดี
อำจำรย์จำรุกิตติ์ พิบูลนฤดม

ประธำนโปรแกรมวิชำ
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
อำจำรย์ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
อำจำรย์จตุรงค์ ธงชัย
อำจำรย์พรนรินทร์ สำยกลิ่น
อำจำรย์กนกวรรณ เขียววัน

ประธำนโปรแกรมวิชำ
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

โปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ประกอบด้วย
ผศ.สฤษณ์ พรมสำยใจ
ประธำนโปรแกรมวิชำ
อำจำรย์ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจุไร
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์พบพร เอี่ยมใส
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์ธนกิจ โคกทอง
ประจำโปรแกรม
อำจำรย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ประจำโปรแกรม
โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีก่อสร้ำง ประกอบด้วย
รศ.ชัชวำลย์ ธรรมสอน
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
อำจำรย์พัชรีรัต หำรไชย
อำจำรย์ดำรงค์ เฉยปัญญำ

ประธำนโปรแกรมวิชำ
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม
ประจำโปรแกรม

งำนธุรกำร มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ อำนวยกำรประชุม ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำที่
กำรพัฒนำบุคลำกร ปฏิบัติงำนด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ ประกอบด้วย
นำงสำวคัทลียำ ปัญญำอูด
หัวหน้ำ
นำงสำวอัมพร รอดวิจิตร
ประจำงำน
/งำนกำรเงิน...
-๗๒-

งำนกำรเงินกำรคลังและพัสดุ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี งำนเกี่ยวกับ
กำรควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของคณะ ประกอบด้วย
รศ.ไพโรจน์ เนียมนำค
หัวหน้ำ
นำงสำวยุวธิดำ พรมสำยใจ
ประจำงำน
งำนวิชำกำร/ส่งเสริมพัฒนำวิชำกำร มีหน้ำที่กำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำร
ดำเนินงำนด้ำนวิชำกำร ปฏิบัติงำนด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินกำรสอน ประกอบด้วย
ผศ.สฤษณ์ พรมสำยใจ
หัวหน้ำ
อำจำรย์นิวดี คลังสีดำ
ประจำงำน
นำงสำวสุติมำ นครเขต
ประจำงำน
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรม
ประจำงำน
งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่กำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
พัฒนำระบบงำนวิจัย และเป็นผู้ประสำนงำนกำรวิจัยของคณะกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ดำเนินกำรฝึกอบรม พัฒนำเครือข่ำยองค์กรบริกำรวิชำกำร
และบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย
ผศ.สฤษณ์ พรมสำยใจ
หัวหน้ำ
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
ที่ปรึกษำ
อำจำรย์โยธิน ป้อมปรำกำร
ประจำงำน
อำจำรย์อำนนท์ วงษ์มณี
ประจำงำน
อำจำรย์เสำวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ประจำงำน
นำงสำวสุติมำ นครเขต
ประจำงำน
งำนนโยบำยและแผน มีหน้ำที่จัดทำแผนหน่วยงำน วิเครำะห์ข้อมูล กำรขอและจัดทำ
งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณรำยได้ วิเครำะห์ข้อมูลกำรขออัตรำใหม่ วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
กำรจัดทำรำยงำนแผนและแผนกำรปฏิบัติงำน วิเครำะห์อัตรำกำลัง ติดตำมประเมินผลโครงกำรแผนงำนและ
นโยบำย จัดระบบควบคุมภำยใน ประกอบด้วย
อำจำรยพิชิต พจนพำที
หัวหน้ำ
อำจำรย์อนัน หยวกวัด
ประจำงำน
อำจำรย์ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ประจำงำน
นำงสำวยุวธิดำ พรมสำยใจ
ประจำงำน
นำงสำวคัทลียำ ปัญญำอูด
ประจำงำน
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดทำแผนกำรติดตำมและ
ประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรจัดทำ SAR ของโปรแกรมวิชำ/คณะ กำรจัดทำแผน
ปฏิบัติงำน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
หัวหน้ำ
นำงสำวสุติมำ นครเขต
ประจำงำน
-๗๓/งำนกิจกำรนักศึกษำ …

งำนกิจกำรนักศึกษำ มีหน้ำที่ปฺฏิบัติงำน ให้คำปรึกษำ วินิจฉัย และกำหนดแนวปฏิบัติ
ควำมประพฤติตำมระเบียบวินัย ติดตำมพฤติกรรมควำมเสี่ยงในด้ำนยำเสพติด กิจกรรมต่ำงฯ เพื่อพัฒนำ
นักศึกษำให้มีคุณภำพตำมคุณลักษณะบัณฑิตของคณะและมหำวิทยำลัยฯ งำนด้ำนสโมสรนักศึกษำ งำนด้ำน
ศิลปะวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนกำรแต่งกำย มำรยำท สรุปผลกำรดำเนินงำนด้ำนกิจกรรมทุก
กิจกรรม ประกอบด้วย
อำจำรย์ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจุไร
หัวหน้ำ
อำจำรย์ภำคิณ มณีโชติ
ประจำงำน
อำจำรย์ปรีชำภรณ์ ขันบุรี
ประจำงำน
อำจำรย์สมศักดิ์ พวงใส
ประจำงำน
อำจำรย์อำไพ แสงจันทร์ไทย
ประจำงำน
อำจำรย์จำรุกิตติ์ พิบูลนฤดม
ประจำงำน
นำงสำวสุติมำ นครเขต
ประจำงำน
นำงสุพิชำ พรมสำยใจ
ประจำงำน
นำยอนุรัตน์ แดงใหญ่
ประจำงำน
นำยฉัตรชัย วงษ์กัณหำ
ประจำงำน
ฝ่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ มีหน้ำที่ประสำนงำนจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ
โปรแกรมวิชำต่ำงๆ จัดระบบกำรนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกฯ
สัมมนำกลำงภำค และสัมมนำหลังฝึกฯ ประมวลผลกำรประเมินกำรฝึกฯ ให้แก่โปรแกรมวิชำ ประกอบด้วย
อำจำรย์ปรีชำภรณ์ ขันบุรี
หัวหน้ำ
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ประจำงำน
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
ประจำงำน
รศ.ชัชวำลย์ ธรรมสอน
ประจำงำน
ผศ.สฤษณ์ พรมสำยใจ
ประจำงำน
ดร.เทพ เกื้อทวีกูล
ประจำงำน
อำจำรย์นิวดี คลังสีดำ
ประจำงำน
นำงสุพิชำ พรมสำยใจ
ประจำงำน
๑๑. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นมีหน้ำที่ให้ กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงทำ
กำรวิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อำจำรย์จำนรรจ์ เสนำะเมือง ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย
อำจำรย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแล
และติดตำม ของหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดังต่อไปนี้
-๗๔-

/งำนส่งเสริมวิชำกำร…

งำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งำนกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
งำนประสำนกำรจัดกำรศึกษำ
งำนมำตรฐำนกำรศึกษำและหลักสูตร
งำนจัดกำรศึกษำกลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป
ศูนย์ภำษำ
อำจำรย์มัลลิกำ ทองเอม ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มีหน้ำที่ควบคุม กำกับ
ดูแลและติดตำม หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดังต่อไปนี้
งำนกิจกำรนักศึกษำ
งำนศิลปะและวัฒนธรรม
งำนวิทยบริกำร
อำจำรย์เอกรัฐ ปัญญำเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ควบคุม กำกับ
ดูแลและติดตำม หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดังต่อไปนี้
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำนบริกำรวิชำกำร
นำงมัลลิกำ ปัญญำเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร มีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแลและ
ติดตำม หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดังต่อไปนี้
งำนบริหำรงำนทั่วไป
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนและวิจัย มีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแลและ
ติดตำม หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดังต่อไปนี้
งำนนโยบำยและแผน
งำนวิจัย
งำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีหน้ำที่สนับสนุนกำร
พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมประสำนงำนพัฒนำงำน
วิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ งำน
หลักสูตรและแผนกำรเรียนของนักศึกษำภำคปกติและภำค กศ.บป. ดำเนินกำรตอบสนองกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ปฏิบัติงำนร่ว มกันหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
ประจำงำน
อำจำรย์วรำงค์ รำมบุตร
ประจำงำน
นำงสำววรรณพร แสนเตปิน
ประจำงำน
-๗๕/งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ …

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำหนดแนวทำงกำรควบคุม
คุณภำพกำรตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำน จัดทำแผนพัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและ
ดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรและสำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ดำเนินกำรจัดทำฐำนข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดำเนินกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรและสำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำร กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของ
สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
อำจำรย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
หัวหน้ำงำน
นำยพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์
ประจำงำน
อำจำรย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
ประจำงำน
อำจำรย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
ประจำงำน
อำจำรย์ปุณณดำ ทรงอิทธิสุข
ประจำงำน
อำจำรย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
ประจำงำน
อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์
ประจำงำน
อำจำรย์สุมำลี แก้วสะแสน
ประจำงำน
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ประจำงำน
งำนกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดหำบุคลำกร พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับ
นักศึกษำและบุคลำกร ผลิต แปลเอกสำรข้อตกลงทุกชนิดที่เป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้อนรับ อำนวยควำม
สะดวก กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของชำวต่ำงชำติ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน ภำยนอกประเทศ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร แม่สอด ดูแลพัฒนำห้องศูนย์ภำษำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกประเทศ
ประกอบด้วย
อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์
หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
อำจำรย์สุมำลี แก้วสะแสน
ประจำงำน
อำจำรย์Soe Tin Nyo
ประจำงำน
อำจำรย์Eishil Albon
ประจำงำน
นำงสำวภชิสำ ปัทมภูวนนท์
ประจำงำน
งำนประสำนจัดกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำ
จัดทำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำ แผนกำรแนะแนวศึกษำต่อ แผนกำรบริกำรวิชำกำรและงำนอื่นๆ ที่สอดคล้อง
กับนโยบำยของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย
อำจำรย์นิพิฐพนธ์ ฤำชำ
ผู้ประสำนงำน

/งำนประสำนจัดกำรศึกษำ..

-๗๖งำนประสำนจัดกำรศึกษำสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัด
กำรศึกษำ จัดทำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำ แผนกำรแนะแนวศึกษำต่อ แผนกำรบริกำรวิชำกำรและงำนอื่นๆ ที่
สอดคล้องกับนโยบำยของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์และมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ประกอบด้วย
อำจำรย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
ผู้ประสำนงำน
งำนประสำนจัดกำรศึกษำสำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำ จัดทำ
แผนกำรพัฒนำนักศึกษำ แผนกำรแนะแนวศึกษำต่อ แผนกำรบริกำรวิชำกำรและงำนอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบำย
ของคณะวิทยำกำรจัดกำรและมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย
อำจำรย์พรรษพร เครือวงษ์
ผู้ประสำนงำน
งำนประสำนกำรจัดกำรศึกษำสำขำวิชำครุศำสตร์ มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำจัดทำ
แผนกำรพัฒนำนักศึกษำ แผนกำรแนะแนวศึกษำต่อ แผนกำรบริกำรวิชำกำรและงำนอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของคณะครุศำสตร์ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย
อำจำรย์เกรียงไกร กันตีมูล
ผู้ประสำนงำน
งำนมำตรฐำนกำรศึกษำและหลักสูตร มีหน้ำที่ดำเนินกำรรวบรวมเอกสำร สถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ กำร
พัฒนำหลักสูตรใหม่ ประสำนงำนกำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
และมำตรฐำนหลักสูตร ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร มำตรฐำนทำงวิชำกำรให้สอดคล้องกับกำรเป็น
สถำบันอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงสรรค์งำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ ส่งเสริม
ดำเนินงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำและติดตำมประเมินผลดำเนินงำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล พัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบต่ำง ๆ พัฒนำสถำบันสู่สำกล จัดทำแผนพัฒนำวิชำกำรระดับสำขำ
ติดตำมและประเมินผล ดำเนินกำรให้สถำบันได้รับกำรจัดอันดับของสถำบันอุดมศึกษำชั้นนำของโลก
ประกอบด้วย
อำจำรย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ประจำงำน
อำจำรย์ธีรศิลป์ กันธำ
ประจำงำน
อำจำรย์พรรษพร เครือวงษ์
ประจำงำน
อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
ประจำงำน
อำจำรย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ประจำงำน
อำจำรย์เกรียงไกร กันตีมูล
ประจำงำน
อำจำรย์วรำงค์ รำมบุตร
ประจำงำน
นำงสำววรรณพร แสนเตปิน
ประจำงำน
/งำนจัดกำรศึกษำ...
-๗๘-

งำนจัดกำรศึกษำกลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัดกำรกลุ่มวิชำศึกษำทั่วไปวิชำพื้นฐำน
ประกอบด้วย
อำจำรย์มัลลิกำ ทองเอม
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์ณัฐภำณี บัวดี
ประจำงำน
อำจำรย์สุมำลี แก้วสะแสน
ประจำงำน
อำจำรย์รำววำด ยิ้มสวัสดิ์
ประจำงำน
อำจำรย์Soe Tin Nyo
ประจำงำน
นำงสำววรรณพร แสนเตปิน
ประจำงำน
งำนกิจกำรนักศึกษำ มีหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกระบวนกำร
เพื่อพัฒนำนักศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจน
กำรจัดสวัสดิกำรและบริกำรให้นักศึกษำ สำมำรถศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงมีควำมสุขและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
ประกอบด้วย
นำยวีระ วนำเจริญเขต
หัวหน้ำงำนกิจกำรนักศึกษำ
งำนพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ มีหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดกระบวนกำรเพื่อพัฒนำนักศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตลอดจนกำรจัดสวัสดิกำรและบริกำรให้นักศึกษำ สำมำรถศึกษำเล่ำเรียนอย่ำง “มีควำมสุข” และ
เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษำ ได้แก่ จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องและจัดแสดงกฎระเบียบต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยอันเกี่ยวข้องกับงำนวินัยนักศึกษำ ส่งเสริมและ
พัฒนำนักศึกษำสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษำแก่องค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบและแผนกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษำ
ทั้งด้ำนวิชำกำร กำรกีฬำ กำรบำเพ็ญประโยชน์ กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมขององค์กำรบริหำร
นักศึกษำ จัดทำโครงกำร แผนกิจกรรมและดำเนินกำรจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษำ ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็น
กิจกรรมที่นอกเหนือจำกแผนปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำม
ระยะเวลำที่กำหนด ประกอบด้วย
อำจำรย์เกรียงไกร กันตีมูล
หัวหน้ำงำน
รต.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ประจำงำน
อำจำรย์สำมำรถ ยืนยงพำนิช
ประจำงำน
อำจำรย์อังคณำ ตำเสนำ
ประจำงำน
อำจำรย์สุธิดำ ทับทิมศรี
ประจำงำน
นำยวีระ วนำเจริญเขต
ประจำงำน
งำนกีฬำและนันทนำกำร มีหน้ำที่จัดทำโครงกำร แผนพัฒนำ ระเบียบกำรให้บริกำรและกำรจัด
แสดงขั้นตอนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรให้บริกำรห้องออกกำลังกำยอุปกรณ์ทำงด้ำนกีฬำต่ำงๆ รวมถึงควบคุมดูแล
กำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ในห้องออกกำลังกำยและสนำมกีฬำจัดหำอุปกรณ์กีฬำ เพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำและประสำนงำนกับส่วนงำนบุคคลหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและ
/ภำยนอกมหำวิทยำลัย…

-๗๙ภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำนกำรกีฬำจัดส่ง
นักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ กิจกรรมควำมรู้สู่น้องใหม่งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำส่งเสริม
งำนกีฬำและนันทนำกำรในสถำนศึกษำ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด
ประกอบด้วย
อำจำรย์สำมำรถ ยืนยงพำนิช
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์พิริยะ กำญจนคงคำ
ประจำงำน
อำจำรย์กฤติเดช จินดำภัทร์
ประจำงำน
อำจำรย์คมสันต์ นำควังไทร
ประจำงำน
งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ มีหน้ำที่จัดทำโครงกำร แผนพัฒนำ กำกับดูแลและติดตำม
กำรให้บริกำรหอพักนักศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ดำเนินกำรด้ำนกำรประกันอุบัติเหตุของ
นักศึกษำ งำนเกณฑ์ทหำร งำนฝึกอบรมนักศึกษำวิชำทหำร กำรจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษำ จัดบริกำร
เวชภัณฑ์และห้องพยำบำล จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด ประกอบด้วย
อำจำรย์มัลลิกำ ทองเอม
หัวหน้ำงำน
ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ประจำงำน
อำจำรย์รำววำด ยิ้มสวัสดิ์
ประจำงำน
อำจำรย์ภัคพล รื่นกลิ่น
ประจำงำน
อำจำรย์น้ำฝน สะละโกสำ
ประจำงำน
อำจำรย์สุมำลี แก้วสะแสน
ประจำงำน
นำยเอกภพ แซ่เฮ่อ
ประจำงำน
งำนให้คำปรึกษำและแนะแนว มีหน้ำที่ดำเนินงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ แนะแนวกำรประกอบ
อำชีพ ประสำนและนำเสนอข้อมูลจัดหำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก จัดทำระบบที่ปรึกษำ
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด ประกอบด้วย
อำจำรย์สำมำรถ ยืนยงพำนิช
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์คมสันต์ นำควังไทร
ประจำงำน
อำจำรย์พรรษพร เครือวงษ์
ประจำงำน
อำจำรย์ศศิกัญชณำ บุญนำค
ประจำงำน
นำยวีระ วนำเจริญเขต
ประจำงำน
งำนทุนกำรศึกษำ มีหน้ำที่กำกับดูแลและดำเนินกำรด้ำนทุนกำรศึกษำต่ำงๆ ของนักศึกษำให้เป็นไป
อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตำมกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนกำรศึกษำ จัดทำ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด ประกอบด้วย
นำยวีระ วนำเจริญเขต
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์มัลลิกำ ทองเอม
ประจำงำน
นำยเอกภพ แซ่เฮ่อ
ประจำงำน
/หน่วยเวชศึกษำป้องกัน ...
-๘๐-

หน่วยเวชศึกษำป้องกัน มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเวชศึกษำป้องกัน ด้ำนกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันเรื่องสำรเสพติด โรคติดต่อ ประกอบด้วย
นำยสำมำรถ ยืนยงพำนิช
หัวหน้ำหน่วยเวชศึกษำป้องกัน
รต.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ประจำงำน
อำจำรย์เกรียงไกร กันตีมูล
ประจำงำน
นำยเอกภพ แซ่เฮ่อ
ประจำงำน
งำนศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ ทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชำติบูรณำ
กำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมสู่นักศึกษำและประชำชน สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ ศึกษำค้นคว้ำวิจัยทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชำติประกอบด้วย
นำยวีระ วนำเจริญเขต
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์อังคณำ ตำเสนำ
ประจำงำน
อำจำรย์เกรียงไกร กันตีมูล
ประจำงำน
อำจำรย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
ประจำงำน
อำจำรย์คมสันต์ นำควังไทร
ประจำงำน
อำจำรย์ศศิกัญชณำ บุญนำค
ประจำงำน
นำยเอกภพ แซ่เฮ่อ
ประจำงำน
งำนวิทยบริกำร มีหน้ำที่ จัดหำ จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย
จัดบริกำรสำรสนเทศเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร ประกอบด้วย
นำยธวัชชัย แดงซิว
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์มัลลิกำ ทองเอม
ประจำงำน
นำยสุรศักดิ์ วังวงษ์
ประจำงำน
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำน IT ให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง สร้ำงและพัฒนำเว็บเพจ จัดทำสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำกับและติดตำมผลปฏิบัติกำร ประสำนและจัดกำรทดสอบวัดเกณฑ์มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
อำจำรย์เอกรัฐ ปัญญำเทพ
หัวหน้ำงำน
นำยธำนี เสนำะเมือง
ประจำงำน
อำจำรย์นิพิฐพนธ์ ฤำชำ
ประจำงำน
อำจำรย์กฤติเดช จินดำภัทร์
ประจำงำน
นำยทัศไนย์ ศิริมำ
ประจำงำน
นำยสุรศักดิ์ วังวงษ์
ประจำงำน
งำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้แก่ชุมชน สร้ำงเครือข่ำยองค์
ควำมรู้ในชุมชนอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดบริกำรวิชำกำร
ให้กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ประกอบด้วย
-๘๑/อำจำรย์พัชรมณฑ์ …

อำจำรย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อำจำรย์น้ำฝน สะละโกสำ
อำจำรย์ศุภมำส ผกำกำศ
อำจำรย์ภัคพล รื่นกลิ่น
อำจำรย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชำติ

หัวหน้ำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

ศูนย์เมียนมำร์ศึกษำ มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับจัดทำแผนกำรดำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำด้ำนเผยแพร่
ด้ำนบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำวัฒนะธรรมและภูมิศำสตร์ ฯลฯ ของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
ประกอบด้วย
นำงสำวภชิสำ ปัทมภูวนนท์
หัวหน้ำศูนย์เมียนมำร์ศึกษำ
อำจำรย์Soe Tin Nyo
ประจำงำน
นำยวีระ วนำเจริญเขต
ประจำงำน
นำงสำวพัชรีญำ ใจโปร่ง
ประจำงำน
ศูนย์ศึกษำและพัฒนำอัญมณี มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์ศึกษำและพัฒนำอัญมณี ในด้ำนจัดทำ
แผนดำเนินกำร บริกำรวิชำกำร ศึกษำ พัฒนำ ค้นคว้ำ ตรวจ ออกใบรับรองคุณสมบัติของอัญมณีและอื่นๆ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น ประกอบด้วย
อำจำรย์รำววำด ยิ้มสวัสดิ์
หัวหน้ำศูนย์ศึกษำและพัฒนำอัญมณี
อำจำรย์ณัฐภำณี บัวดี
ประจำงำน
ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีหน้ำที่ดำเนินกำร
เกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ พระรำชเสำวนีย์และกำรดำเนินกำรตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย
อำจำรย์ธีรศิลป์ กันธำ
หัวหน้ำศูนย์ศึกษำเศรษฐกิจพอเพียงฯ
อำจำรย์มัลลิกำ ทองเอม
ประจำงำน
อำจำรย์นิพิฐพนธ์ ฤำชำ
ประจำงำน
อำจำรย์พิริยะ กำญจนคงคำ
ประจำงำน
อำจำรย์อังคณำ ตำเสนำ
ประจำงำน
อำจำรย์เกรียงไกร กันตีมูล
ประจำงำน
นำยดวงดี ทองคูณคณำลำภ
ประจำงำน
ศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชนชำยแดนจังหวัดตำก มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนต่ำงๆ
ทั้งกำรจัดทำแผนดำเนินกำร กำรให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกที่ตั้ง กำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน ประสำนงำนกับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ตลอดจนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
อำจำรย์เอกรัฐ ปัญญำเทพ
หัวหน้ำศูนย์กำรเรียนรู้ฯ
อำจำรย์นิพิฐพนธ์ ฤำชำ
ประจำงำน
-๘๒/อำจำรย์ธนวิทย์ …

อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
นำยธำนี เสนำะเมือง
นำยภัควัต สุยะขัด

ประจำงำน
ประจำงำน
ประจำงำน

งำนสำนักงำนอธิกำรบดีสำนักผู้อำนวยกำร ประกอบด้วย
งำนธุรกำร สำรบรรณและเลขำนุกำร มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณและ
งำนช่วยอำนวยกำร งำนประชุมและงำนเลขำนุกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย
นำงสำวพิมวดี ศิริวัฒน์
หัวหน้ำงำน
นำงสำวพัชรีญำ ใจโปร่ง
ประจำงำน
งำนกำรเงิน บัญชี มีหน้ำที่ควบคุม และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ทั้งเงิน
งบประมำณและเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย
นำงมัลลิกำ ปัญญำเทพ
หัวหน้ำงำน
นำงสำวพุทธรักษ์ เป็งมอย
ประจำงำน
นำงสำวปิยวรรณ คำหอม
ประจำงำน
งำนพัสดุและครุภัณฑ์ มีหน้ำที่ ควบคุม ดำเนินกำรบริหำรสัญญำ ประสำนงำน ดูแลจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและสำมำรถตรวจสอบได้
ประกอบด้วย
นำงสำวภัทรวลัญช์ บำงทิพย์
หัวหน้ำงำน
นำงสำวอลิษรำ ศรีสุคนทำรัตน์
ประจำงำน
งำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน มีหน้ำที่เผยแพร่กิจกรรมควำมรู้
ควำมก้ำวหน้ำ ผลงำนของมหำวิทยำลัยฯ จัดทำวำรสำร ติดต่อสื่อมวลชน ทำข่ำวกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัยฯ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ประกอบด้วย
อำจำรย์พิริยะ กำญจนคงคำ
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์พรรษพร เครือวงษ์
ประจำงำน
นำงสำวรสำ แสงสว่ำงคีรี
ประจำงำน
นำยภัควัต สุยะขัด
ประจำงำน
งำนอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่ดำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร ดูแล
บำรุงรักษำ พัฒนำ ทำควำมสะอำดพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยฯ ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบำรุง
อำคำรสถำนที่ และงำนประปำ ประกอบด้วย
ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต
หัวหน้ำงำน
นำยแชน ต๊ะปุก
ประจำงำน
นำยพงศกร ฝ่ำยอุประ
ประจำงำน
นำยศุภชัย จันทร์สุระตระกูล
ประจำงำน
/งำนยำนพำหนะ...

-๗๒งำนยำนพำหนะ มีหน้ำที่ให้จัดทำแผนงำนซ่อมบำรุงรักษำ ตรวจสอบ ดูแลและบริกำร
ด้ำนยำนพำหนะต่ำงๆ ประกอบด้วย
อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์ภัคพล รื่นกลิ่น
ประจำงำน
นำยธวัชชัย แดงซิว
ประจำงำน
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกร มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้แก่ กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหน่ง กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนตำแหน่งทำงวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลำกร เก็บข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร
ตรวจสอบกำรลงเวลำสถิติ
กำรลำป่วย ลำคลอด จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลำกรและดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ สัญญำ
จ้ำง จรรยำบรรณวิชำชีพของบุคลำกรประกอบด้วย
นำงสำวพัชรีญำ ใจโปร่ง
หัวหน้ำงำน
นำงสำวปิยวรรณ
ประจำงำน
งำนรักษำควำมปลอดภัย มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย,ทรัพย์สินของบุคลำกรและ
มหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย
อำจำรย์นิพิฐพนธ์ ฤำชำ
หัวหน้ำงำน
นำยธำนี เสนำะเมือง
ประจำงำน
นำยธวัชชัย แดงซิว
ประจำงำน
ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต
ประจำงำน
งำนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ดำเนินกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง
ตำมผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควำมคุมภำยในประเมินควำมเสี่ยง เพื่อกำรควบคุม
ภำยใน ตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำกับดูแลเพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
นำงมัลลิกำ ปัญญำเทพ
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์พรรษพร เครือวงษ์
ประจำงำน (ควบคุมภำยใน)
นำยพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์
ประจำงำน (ควบคุมภำยใน)
นำงสำวปิยวรรณ คำหอม
ประจำงำน (ควบคุมภำยใน)
อำจำรย์รำววำด ยิ้มสวัสดิ์
ประจำงำน (บริหำรควำมเสี่ยง)
อำจำรย์วรำงค์ รำมบุตร
ประจำงำน (บริหำรควำมเสี่ยง)
นำงสำวภัทรวลัญช์ บำงทิพย์
ประจำงำน (บริหำรควำมเสี่ยง)
งำนนโยบำยและแผน มีหน้ำทีห่ ลักในกำรประสำนงำนกำรวำงแผนพัฒนำสถำบันศึกษำ วิเครำะห์
สังเครำะห์ จัดทำแผนพัฒนำ แผนงำนและโครงกำร จัดทำและจัดสรรงบประมำณ ติดตำมประเมินผล
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รวบรวมข้อมูล
สถิติและสำรสนเทศ กำรวิจัยสถำบัน ประกอบด้วย
/อำจำรย์อดิเรก...

-๘๓อำจำรย์อดิเรก ฟั่นเขียว
นำงสำวพุทธรักษ์ เป็งมอย

หัวหน้ำงำน
ประจำงำน

งำนประเมินและรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร หน่วยประเมินและรำยงำนผลกำร
พัฒนำระบบรำชกำร มีหน้ำที่ดำเนินงำนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ ก.พ.ร. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำรตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก.พ.ร. ประกอบด้วย
นำงสำวพุทธรักษ์ เป็งมอย
หัวหน้ำงำน
นำงสำวพัชรีญำ ใจโปร่ง
ประจำงำน
งำนวิจัย มีหน้ำทีส่ ร้ำงองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม นโยบำยและแผนพัฒนำงำนวิจัย
บริกำรวิชำกำร ให้สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย จังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ชำติ ประสำนกับบุคคลและหน่วยงำนเพื่อดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ กลุ่มจังหวัด จังหวัดและมหำวิทยำลัย
ในด้ำนกำรวิจัยแก่ท้องถิ่น วำงระบบกำรบริหำรและจัดกำรงำนวิจัย เป็นศูนย์กลำงข้อมูล บริกำรให้คำปรึกษำด้ำน
วิจัยแก่ท้องถิ่น จัดหำทุนอุดหนุนกำรวิจัยจัดหำแหล่งทรัพยำกรเพื่อกำรวิจัยแก่ท้องถิ่น สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัย
ระดับสถำบันกำรศึกษำ องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชนและหน่วยงำนอื่นๆ ทุกระดับ ส่งเสริมเผยแพร่งำนวิจัยทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และ งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
อำจำรย์อดิเรก ฟั่นเขียว
หัวหน้ำงำน
อำจำรย์วันชัย เพ็งวัน
ประจำงำน
อำจำรย์คมสันต์ นำควังไทร
ประจำงำน
นำยพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์
ประจำงำน
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

