
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลยัรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  0980/2565 
เร่ือง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบตัิงำนประจ ำคณะ/ส ำนัก/สถำบัน ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

------------------------------------------ 
เพื่อให้กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นมี

หน้ำที่ให้กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรวิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมปรับปรุงถ่ำยทอดและพัฒนำ
เทคโนโลยี ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งบุคลำกร
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร์   

มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำสำขำวิชำกำรศึกษำ วิจัย ให้บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์   คณบด ี
ผศ.อมรำ  ศรีแก้ว      รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและ 

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ผศ.ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง    รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย     รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและบริกำรวิชำกำร 
  อำจำรย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
  อำจำรย์อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ  รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและกิจกำรพิเศษ 

ผศ.ดร.วรพรรณ  ขำวประทุม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลรำชภัฏ 
ก ำแพงเพชร 

  กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษาและพื้นฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล    ประธำนกลุ่มวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำและ 

พื้นฐำนกำรศึกษำ 
  ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล  ประจ ำกลุ่มวชิำ 
  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น   ประจ ำกลุ่มวชิำ 
  กลุ่มวิชาการวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น    ประธำนกลุ่มวิชำกำรวัดผลประเมินผล 

และวิจัยทำงกำรศึกษำ 
  ดร.สุภำพร  พงศ์ภิญโญโอภำส  ประจ ำกลุ่มวชิำ 

กลุ่มวิชาจิตวิทยา  ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว     ประธำนกลุ่มวิชำจิตวทิยำ 

  ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำกลุ่มวชิำ 
  ดร.มนตรี  หลินภู    ประจ ำกลุ่มวชิำ 
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กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ    ประธำนกลุ่มวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ     ประจ ำกลุ่มวชิำ 

  ผศ.ดร.ปำริชำต  เตชะ    ประจ ำกลุ่มวชิำ 
  ผศ.ดร.วรพรรณ  ขำวประทุม  ประจ ำกลุ่มวชิำ 
  ดร.ศิริโสภำ  แสนบุญเวช   ประจ ำกลุ่มวชิำ 
  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
  ดร.ยุทธนำ  พนัธ์มี      ประธำนกลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทำงกำรศึกษำ 
  ผศ.ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย ์   ประจ ำกลุ่มวชิำ 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำกลุ่มวชิำ 
  กลุ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น    ประธำนกลุ่มหลักสูตรประกำศนียบัตรบณัฑิต  

(วิชำชีพครู)  
  รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์   ประจ ำกลุ่มหลักสตูร 

ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำกลุ่มหลักสตูร 
ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธุ์แก้ว   ประจ ำกลุ่มหลักสตูร 
งานธุรการ   มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  ตั้งแตก่ำรจัดท ำหนังสือรำชกำร  

รับ – ส่งเอกสำร เก็บรักษำ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย   หัวหน้ำงำน 

  นำงมำริตำ  จิตช ู    ประจ ำงำน 
  นำงสำววำสนำ  จนัทร์ผ่อง   ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน 

งานการเงินและพัสดุ  มีหน้ำทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง  ลงทะเบียนและรำยรับรำยจำ่ยวัสดุครุภัณฑ์ 
เบิกจ่ำยเงินทุกประเภท และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 

รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์  หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย   ประจ ำงำน  

นำงมำริตำ  จิตช ู    ประจ ำงำน 
  นำยศำสตรำวุธ  กิมิพนัธ ์   ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ ์  ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัลยำรัตน์  มำลำศรี  ประจ ำงำน 
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำร ประสำนงำนกับโรงเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครูและงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์      หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น   ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 
  ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ   ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 
  ผศ.ศุภรดำ  อันชุนดำ   ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 
  อำจำรย์ศิริโสภำ  แสนบุญเวช  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 
  อำจำรย์นนัทิวัน  อินหำดกรวด  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 

ผศ.ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย ์   ฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงเรียน 2 
ผศ.ดร.ปรำณี  เลิศแก้ว   ฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงเรียน 2 

  อำจำรย์ธิดำรัตน์  พรหมมำ   ฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงเรียน 2 
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  ผศ.ดร.วรพรรณ  ขำวประทุม  ฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงเรียน 2 
  อำจำรย์ธำรณำ  สุวรรณเจริญ  ฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงเรียน 1  

ผศ.รัตติกำล  โสภัคค์ศรีกุล   ฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงเรียน ๑ 
ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง   ประจ ำงำน 
อำจำรย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด  ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติกำนต์  เอ่ียวเล็ก   ประจ ำงำน 

  ผศ.ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประจ ำงำน 
  นำงสำวณชิำรีย์  วฒุิชุมภ ู   ประจ ำงำน 

งานบริหารและงานอาคารสถานที่   มีหน้ำที่ก ำกับดูแล ควบคมุกำรใช้อำคำรคณะครุศำสตร์ และ
กำรรักษำควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอก ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอำคำร  ประกอบด้วย 
  ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย      หัวหน้ำงำน 

ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี   ประจ ำงำน 
ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำงำน 
ผศ.เกรียงไกร  กันตีมูล   ประจ ำงำน 

  ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย ์   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำงำน 

อำจำรย์นิติพนัธ์  บตุรฉุย   ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  ประจ ำงำน 
ผศ.ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประจ ำงำน 
นำงสำวระพพีร  พุ่มอ่ิม   ประจ ำงำน 

  นำยอำนนท์  ปลื้มเนตร   ประจ ำงำน 
  นำยพรหมธร  พูลสุข   ประจ ำงำน 
  นำยศำสตรำวุธ  กิมิพนัธ ์   ประจ ำงำน 

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ จัดท ำแผนพัฒนำคณะ จัดท ำร่ำงนโยบำย
และแนวกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดวำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ควบคุม ดูแล 
ประสำนงำน และด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน  ติดตำมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ เพื่อให้กำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของคณะครุศำสตร์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
  ผศ.อมรำ  ศรีแก้ว       หัวหน้ำงำน 
  ผศ.จิรพงค์  พวงมำลยั   ประจ ำงำน 

ผศ.รัตติกำล  โสภัคค์ศรีกุล   ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย ์   ประจ ำงำน 

ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ   ประจ ำงำน 
ผศ.ศุภรดำ  อันชุนดำ   ประจ ำงำน 
ผศ.ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สมหญิง  กัลป์เจริญศร ี  ประจ ำงำน 
ผศ.ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประจ ำงำน 
อำจำรย์อัฐณีญำ  สจัจะพฒันะกุล  ประจ ำงำน 

  นำยอำนนท์  ปลื้มเนตร   ประจ ำงำน 
  นำงสำวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ ์  ประจ ำงำน 
  นำงมำริตำ  จิตช ู    ประจ ำงำน 
  นำงสำววำสนำ  จนัทร์ผ่อง   ประจ ำงำน 
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  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัลยำรัตน์  มำลำศรี  ประจ ำงำน 
  นำงสำวณชิำรีย์  วฒุิชุมภ ู   ประจ ำงำน 
  นำยพรหมธร  พูลสุข   ประจ ำงำน 

นำยศำสตรำวุธ  กิมิพนัธ ์   ประจ ำงำน 
นำงสำวระพพีร  พุ่มอ่ิม   ประจ ำงำน 
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนด ำเนินกำร ก ำกับติดตำมพัฒนำ

ปรับปรุงและดูแลงำนกิจกำรนักศึกษำส่งเสริมและรับผิดชอบกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และ
บูรณำกำรเชิงระบบของกระบวนกำรจัดกำรงำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย งำนประกันคุณภำพนักศึกษำ งำนชุมนุมและงำนสื่อสำรนักศึกษำ         งำนศิลปะและวัฒนธรรม งำน
ทุนและสวัสดิกำรนักศึกษำ งำนเครือข่ำยกิจกำรนักศึกษำ และงำนกิจกรรมพิเศษรวมทั้ง รวบรวมแผนปฏิบัติงำน
โครงกำรประจ ำปีงบประมำณที่เก่ียวข้องกับภำระงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรมรวมถึงก ำกับดูแลงำน
ของสโมสรนักศึกษำ ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง      หัวหน้ำงำน 

ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ถิรวิท  ไพรมหำนิยม   ประจ ำงำน 
ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย ์   ประจ ำงำน 
ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง   ประจ ำงำน 
ผศ.เกรียงไกร  กันตีมูล   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำงำน 
ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำงำน 
ดร.มนตรี  หลินภู    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นนัท์นภสั  ชิตนุรัตน์ เวบ็เบอร์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศศิกัญชนำ  บุญนำค  ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน ์  ประจ ำงำน 
อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม   ประจ ำงำน 
อำจำรย์เมธี  มธุรส   ประจ ำงำน 
อำจำรย์โกมินทร์  บุญช ู   ประจ ำงำน 
นำยพรหมธร  พูลสุข   ประจ ำงำน 

  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีหน้ำที่พัฒนำระบบและกลไก กำรบริหำรงำนวิจัยกำรจัดกำร
งบประมำณด้ำนกำรวิจัย กำรตีพิมพ์เผยแพร่ และกำรสร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยและงำนเครือข่ำยต่ำงประเทศ  
ประกอบด้วย 
  อำจำรย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  หัวหน้ำงำน 

ผศ.ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์  ประจ ำงำน 
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล   ประจ ำงำน 
ผศ.อุไรวรรณ ปำนทโชติ   ประจ ำงำน 
ผศ.รัตติกำล โสภัคค์ศรีกุล   ประจ ำงำน 
ผศ.ชลชลิตำ กมุทธภไิชย   ประจ ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ ำ   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.จำรุนันท์ ขวัญแน่น   ประจ ำงำน 
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ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำต เตชะ   ประจ ำงำน 
ดร.สิริโสภำ แสนบุญเวช   ประจ ำงำน 
ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์กษมำ สุรเดชำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์นนัท์นภสั ชิดนุรัตน์ เวบ็เบอร์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี  ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน ์   ประจ ำงำน 
นำยอำนนท์ ปลื้มเนตร   ประจ ำงำน 

  งานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู   มีหน้ำที่จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนำแก่
บุคลำกรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกรภำยนอก พัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและสื่อ และงำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น   หัวหน้ำงำน 

รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ยุภำดี  ปณะรำช   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำงำน 

  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น   ประจ ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ประจ ำงำน 
ผศ.ศรินญำ  หวำจ้อย   ประจ ำงำน 
ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำงำน 
ดร.ยุทธนำ  พนัธ์ม ี   ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ  ประจ ำงำน 
อำจำรย์รุ่งนภำ  บุญยิ้ม   ประจ ำงำน 
อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติกำนต์  เอ่ียวเล็ก   ประจ ำงำน 

  นำงมำริตำ  จิตช ู    ประจ ำงำน 
  นำงสำววำสนำ  จนัทร์ผ่อง   ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ ์  ประจ ำงำน 
     งานบริการการศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์   มีหน้ำที่ ให้บริกำรฝึกอบรมด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรทั่วไป ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของคณะ ดูแลงำนด้ำนกำรจัดสอบมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ และให้บริกำรกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติกำรแก่นักศึกษำและอำจำรย์  ประกอบด้วย 
  ดร.ยุทธนำ  พนัธ์ม ี   หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ชัยรัตน์  บุม ี   ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย ์   ประจ ำงำน 

ผศ.ศรินญำ  หวำจ้อย   ประจ ำงำน 
  ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย ์   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เมธี  มธุรส   ประจ ำงำน 
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  นำงสำวณชิำรีย์  วฒุิชุมภ ู   ประจ ำงำน 
  นำยศำสตรำวุธ  กิมิพนัธ ์   ประจ ำงำน 
  งานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ    มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
กำรศึกษำส ำหรับเด็กพิเศษที่มีควำมบกพร่องในด้ำนต่ำงๆ และนักศึกษำที่มีควำมบกพร่องในมหำวิทยำลัย    รำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวกัลยำรัตน์  มำลำศรี     ประจ ำงำน 

งานศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ  มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและให้บริกำรสถำนที่และบริกำรอุปกรณ์
ประกอบกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำด้ำนสุขภำพ และกำรออกก ำลังกำย  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน ์  หัวหน้ำงำน 
  อำจำรย์นิติพนัธ์  บตุรฉุย   ประจ ำงำน 
  ผศ.ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประจ ำงำน 
  นำงสำวระพพีร  พุ่มอ่ิม      ประจ ำงำน 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร   มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอำยุ
ตั้งแต่ ๑.๖ – ๕ ปี   ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธุ์แก้ว   ที่ปรึกษำโรงเรียนอนบุำลรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ผศ.ดร.วรพรรณ  ขำวประทุม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลรำชภัฏก ำแพงเพชร 
  อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม   รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ชุติกำนต์  เอ่ียวเล็ก   รองผู้อ ำนวยกำร 
อำจำรย์อัฐณีญำ  สจัจะพฒันกลุ  รองผู้อ ำนวยกำร 
นำงสำวฉวีวรรณ  จนัทร์อ่อน     นักวิชำกำรศึกษำ 

  นำงสำวกรรณิกำ  จันสำยทอง     นักวิชำกำรศึกษำ 
นำงสำววำสนำ  สุระพำ      นักวิชำกำรศึกษำ 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ท ำกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และ
แก้ปัญหำสังคม ปรับปรุง พัฒนำและเผยแพร่นวัตกรรมที่เหมำะสมต่อท้องถิ่น ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น ท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
   รศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    ที่ปรึกษำ 
  ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต    คณบดี  
  ผศ.พัจนภำ  เพชรรัตน์     รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
   ผศ.ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน    รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
  อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ       รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและ 
         ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   อำจำรย์บุญญวฒัน์  ศรีวังรำช   รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนักศึกษำและ 
         ศิลปวฒันธรรม    
  นำงสุมำพร  จัน่ศรี     ปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำ 
         ส ำนักงำนคณบด ี

๑. คณะกรรมการบริหาร มีหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะ    ทั้งด้ำน
กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรบริหำรงำนงบประมำณ กำร
บริหำรงำนบุคคลในระดับโปรแกรมวิชำ  ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลงำน โครงกำร และแผนงำน 
รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำเก่ียวกับกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ แก่คณบดี  ประกอบด้วย 
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   รศ. ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์     ที่ปรึกษำ 
   คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์     ประธำนกรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร     กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำไทย    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำภูมิสำรสนเทศ    กรรมกำร 
   หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ    กรรมกำร 
   หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร    กรรมกำร 
   หัวหน้ำศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ  กรรมกำร 

หัวหน้ำศูนย์สำรสนเทศทำงภูมศิำสตร์ (GIS)     กรรมกำร 
หัวหน้ำศูนย์พัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครอง 
และกำรวิจัยทำงสงัคมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น   กรรมกำร 
หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์     กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ งานวิชาการ  มีหน้ำที่ ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับคณะและโปรแกรมวิชำ 

เพื่อให้ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของโปรแกรมวิชำให้กับคณะ จัดกิจกรรม/โครงกำรงำนด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ ของ
คณะ จัดประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและประมวลผลภำพรวม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยใน
และภำยนอก ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรหลักสูตร  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผู้เรียน 
คุณภำพของบัณฑิต และกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน ประกอบด้วย 

 รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด     ที่ปรึกษำ 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร     หัวหน้ำงำน 

รศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ ์     ประจ ำงำน 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ     ประจ ำงำน 
ผศ.ธวชินี  ลำลนิ      ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     ประจ ำงำน 
ดร.ณฐัพล  บ้ำนไร ่     ประจ ำงำน 
ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร     ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     ประจ ำงำน 



~ ๘ ~ 
 

อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ ์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบญุเรือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลยัรัตน์ คณิตชยำนันท์ บอยซ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุตนิธร  ฉิมสุข     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนสันนัท์  นชุนำรถ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพฒันะกุล    ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทวิำ  เหมืองอ่อง     ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      ประจ ำงำน 

 ๒.2 งานวิจัย มีหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนวิจัยระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับคณะและโปรแกรมวิชำเพื่อให้
ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของโปรแกรมวิชำให้กับคณะ  ร่วมจัดกิจกรรม/โครงกำรงำนด้ำนวิจัยและกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย  แสวงหำแหล่งทุนกำรวิจัย  ติดตำมกำรด ำเนินงำนวิจัยของบุคลำกร      จัดประเมินผลกำรจัด
กิจกรรมด้ำนวิจัยและประมวลผลภำพรวม จัดระบบและด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไก กำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ และกำรจัดกำรควำมรู้  ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.สุภำสพงษ์  รู้ท ำนอง     ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวิจยัและบริกำรวชิำกำร   หัวหน้ำงำน 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำต ิ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี     ประจ ำงำน 
ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม     ประจ ำงำน 
ดร.รัษฎำกร วินิจกุล     ประจ ำงำน 
ดร.ณัฐพล  บ้ำนไร ่     ประจ ำงำน 
ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร     ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ ์     ประจ ำงำน 
ดร.ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบญุเรือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วฒันำทัศนยี์    ประจ ำงำน 
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อำจำรย์มำลยัรัตน์  คณิตชยำนนัท์ บอยซ์   ประจ ำงำน 
อำจำรยฺชุตนิธร  ฉิมสุข     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทวิำ  เหมืองอ่อง     ประจ ำงำน 
นำงพรวลิัย  วัฒนศิริ     ประจ ำงำน 
นำงสำวขนษิฐำ  ศิริรัตน์     ประจ ำงำน 

 ๒.3 งานบริการวิชาการ  มีหน้ำที่พัฒนำระบบและกลไกในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น จัดท ำ
และทบทวนแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น  ประสำนงำนแต่ละโปรแกรมวิชำเพื่อจัดท ำข้อมูลบริกำรวิชำกำรใน
ภำยรวมของคณะฯ  สร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน ก ำหนด
หลักเกณฑ์และ/ หรือระเบียบในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น สร้ำงระบบจูงใจและประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่นของอำจำรย์  จัดอบรมให้ควำมรู้แก่อำจำรย์เพื่อสำมำรถให้บริกำรทำงวิชำกำร  
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้ง
ภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกลไกสนับสนุนกำรน ำกระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรจัดบริกำรทำงวิชำกำร กำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร  
ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ปรยีำนุช  พรหมภำสิต    ที่ปรึกษำ 
 รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    หัวหน้ำงำน 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.บุญญำบำรมี  สวำ่งวงศ ์    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.สุภำสพงษ์  รู้ท ำนอง     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี     ประจ ำงำน 
ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฏีระ     ประจ ำงำน 
ผศ.ชำลสิำ  ศิริธรรมเกตุ     ประจ ำงำน 
ผศ.ธวชินี  ลำลนิ      ประจ ำงำน 
ดร.รัษฏำกร วินิจกุล     ประจ ำงำน 
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม     ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     ประจ ำงำน 
อำจำรย์นนัทนชั  ตนบุญ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรนิทะ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบญุเรือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนสันนัท์  นชุนำรถ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงษ์  ยนืยง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลยัรัตน์  คณิตชยำนนัท์ บอยซ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ     ประจ ำงำน 



~ ๑๐ ~ 
 

อำจำรย์บัญชำ  วฒันำทัศนยี์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชวิศำ  กันกำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์นำรถนรี  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน 
นำงพรวลิัย  วัฒนศิริ     ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก     ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวชัร  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน 
นำงนำงสุมำพร  จัน่ศรี     หัวหน้ำงำน 
นำงขนษิฐำ  ศิริรัตน์     หัวหน้ำงำน  

 ๒.๔ งานกิจการนักศึกษา  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ จัดท ำโครงกำร/ 
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำคุณลักษณะบัณฑิตระดับคณะ  ประสำนแต่ละโปรแกรมวิชำเพื่อจัดท ำข้อมูลด้ำนงำนกิจกำร
นักศึกษำในภำพรวมของคณะฯ  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำรวมถึงก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมของชมรม และชุมนุม 
จัดบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ  วำงแนวปฏิบัติในเรื่องวินัยนักศึกษำ จัดกิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ ประสำนงำนกับ
สมำคมศิษย์เก่ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ก ำกับ ดูแล นักศึกษำวิชำทหำรของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเร่ือง      ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กลไกกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำในระดับหลักสูตร กำรบริกำรนักศึกษำและกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ ประกอบด้วย  
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศิลปวัฒนธรรม  หัวหน้ำงำน 
  ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม     ประจ ำงำน 

 ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฏีระ     ประจ ำงำน 
 ดร.วิชุรำ วินัยธรรม     ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ อุสสำสำร     ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล    ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์ คณิตชยำนันท์ บอยซ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชวิศำ  ตันติรถำนนท์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นำรถนรี  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน 

  อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน 

 ๒.๕ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้ำที่ จัดท ำแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดท ำ
โครงกำร/ กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมประสำนงำนกับโปรแกรมวิชำเพื่อจัดท ำข้อมูลด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมในภำพรวมของคณะฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  สร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน 
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กำรจัดกลไกสนับสนุนกำรสอดแทรกและกำรบูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของทุกหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 ผศ.ชัชชัย  พวกดี      ที่ปรึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ     ประจ ำงำน 
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 ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฏีระ     ประจ ำงำน 
ดร.รัษฎำกร วินิจกุล     ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง    ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ บอยซ์   ประจ ำงำน 

 อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     ประจ ำงำน 

อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู ้     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชวิศำ  ตันติรติถำนนท์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์กิตติณัฏฐ์  ศิริรัตน์     ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน 

๒.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ จัดท ำร่ำงนโยบำยและแนวกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ จัดวำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควบคุม ดูแล ประสำนงำน และด ำเนินกำร
รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน  ติดตำมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ เพื่อให้กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ     ที่ปรึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
 ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม     ประจ ำงำน 
 ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี     ประจ ำงำน 
 ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม     ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรนิทะ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบญุเรือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ บอยซ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วฒันำทัศนยี์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชวิศำ  ตันติรติถำนนท์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนสันนัท์  นชุนำรถ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง                ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก     ประจ ำงำน 
นำงสุมำพร  จัน่ศรี      ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน 
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๒.7 งานวางแผนพัฒนา  มีหน้ำที่ ประสำนงำนกำรวำงแผนพัฒนำคณะ รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ
ของคณะ ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี  ประสำนกำรจัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมติงบประมำณประจ ำปี ติดตำมประเมินผลแผนและโครงกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของคณะ จัดท ำรำยงำน   กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้ง
ภำยในและภำยนอกในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนตำมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต    ที่ปรึกษำ 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมสำสตร์        ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร     ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม    ประจ ำงำน 
รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก                    ประจ ำงำน 
รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเนิด                        ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม                       ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี                     ประจ ำงำน 
ผศ.ธวชินี ลำลิน                           ประจ ำงำน 
ผศ.มัลลิกำ ทองเอม                     ประจ ำงำน 
ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร                       ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ                     ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล        ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ              ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ               ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ                  ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง                   ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ บอยซ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ วัฒนำทัศนีย์            ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชวิศำ  ตันติรติถำนนท์            ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ ค ำสีหำ                      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต                        ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ                   ประจ ำงำน 
นำงสุมำพร  จั่นศรี                          ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม                    ประจ ำงำน 

๒.8 งานบริหารทั่วไป  
๒.8.๑ งานบริหารส านักงานคณบดี  มีหน้ำที่  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนภำยในส ำนักงำนคณบดี 

เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ได้แก่  ระบบงำนสำรบรรณและธุรกำร      กำรประชุม  
งบประมำณและกำรเงิน  บัญชี พัสดุ ยำนพำหนะ และอำคำรและสถำนที่ รวมถึงจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณและกำรเงิน และจัดท ำรำยงำนติดตำมตรวจสอบ
และประเมินผลงำนของผู้บริหำร 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   ที่ปรึกษำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ หัวหน้ำงำน 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ     ประจ ำงำน 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์     ประจ ำงำน 
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นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง     ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก     ประจ ำงำน 

๒.8.2  งานบริหารและพัฒนาบุคลากร  มีหน้ำที่  วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับ
จัดท ำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของคณะ  ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรรับฟังควำม
คิดเห็นของบุคลำกรภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในช่องทำงที่เหมำะสม น ำเสนอแผนแผนกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะและคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เผยแพร่แผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรต่อสำธำรณชน ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำรของคณะเพื่อให้มีกำรน ำ        แผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประเมินผลแผนฯ เพื่อน ำเสนอผู้เกี่ยวข้องทรำบ รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งภำยในและภำยนอกในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์   ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร     หัวหน้ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิจยัและบริกำรวชิำกำร   ประจ ำงำน 
รองคณบดฝี่ำยวำงแผนพฒันำและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำงำน  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศิลปวฒันธรรม  ประจ ำงำน 
รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก                   ประจ ำงำน 
รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด     ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ ์      ประจ ำงำน 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำต ิ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี      ประจ ำงำน 
 ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ บอยซ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนสันนัท์  นชุนำรถ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบญุเรือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต                         ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพฒันะกุล    เลขำนุกำร 
อำจำรย์ชุตนิธร  ฉิมสุข     เลขำนุกำร 
นำงสุมำพร  จัน่ศรี      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอิ่ม     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.8.3  งานระบบควบคุมภายใน มีหน้ำที่ศึกษำท ำควำมเข้ำใจระบบกำรตรวจสอบภำยในจัดวำง
ระบบกำรควบคุมภำยในของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด ำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในและท ำหน้ำที่
เป็นผู้ตรวจสอบภำยในประจ ำคณะเป็นเบื้องต้น ก่อนกำรรับตรวจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของ
มหำวิทยำลัยฯ ติดตำม ตรวจสอบ ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนก ำหนดแนวทำง/
ข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำเสนอต่อมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์   ที่ปรกึษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร     ประจ ำงำน  
รองคณบดีฝ่ำยวิจยัและบริกำรวชิำกำร   ประจ ำงำน  
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รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศิลปวฒันธรรม  ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม     ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.สุภำสพงษ์  รู้ท ำนอง     ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี      ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ      ประจ ำงำน  
 ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ     ประจ ำงำน  
 อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ     ประจ ำงำน   
 อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ บอยซ์    ประจ ำงำน  
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     ประจ ำงำน   
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง     ประจ ำงำน  
 อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง     ประจ ำงำน  
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประจ ำงำน  
นำงสุมำพร  จัน่ศรี      ประจ ำงำน  
นำงพรวลิัย  วัฒนศิริ     ประจ ำงำน  
นำงขนษิฐำ  ศิริรัตน์     ประจ ำงำน  
นำงสำวรุ่งทวิำ  เหมืองอ่อง     ประจ ำงำน  
นำยอิสรำวชัร  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน  

๒.8.4 งานบริหารความเสี่ยง  มีหน้ำที่จัดระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ  วิเครำะห์
และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง จัดล ำดับควำม
เสี่ยง ประสำนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรน ำผลกำรประเมินแผนควำมเสี่ยงและ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีถัดไป รวมทั้งจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์   ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  หัวหน้ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร     ประจ ำงำน  
รองคณบดีฝ่ำยวิจยัและบริกำรวชิำกำร   ประจ ำงำน  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศิลปวฒันธรรม  ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม     ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.สุภำสพงษ์  รู้ท ำนอง     ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี      ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ      ประจ ำงำน  
 ดร. โชคธ ำรงค์ จงจอหอ     ประจ ำงำน  
 อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ     ประจ ำงำน  
 อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ บอยซ์   ประจ ำงำน  
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     ประจ ำงำน   
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง     ประจ ำงำน  
 อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง     ประจ ำงำน  
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประจ ำงำน  
นำงสุมำพร  จัน่ศรี      ประจ ำงำน  
นำงขนษิฐำ  ศิริรัตน์     ประจ ำงำน  
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นำงสำวรุ่งทวิำ  เหมืองอ่อง     ประจ ำงำน  
นำยอิสรำวชัร  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน  
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ     ประจ ำงำน  

๒.8.5 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ จัดท ำวำรสำรพิกุล 
พัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำสำรสนเทศบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
พัฒนำเว็บไซต์ของคณะ  รวมถึงบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ จัดท ำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์ควำมรู้ กิจกรรมข่ำวสำร
ต่ำงๆ ของคณะ เพื่อเผยแพร่ภำยในมหำวิทยำลัย ชุมชน รวมทั้งสื่อสำรมวลชนต่ำงๆ ออกแบบและผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ เช่น  โปสเตอร์  ไวนิล สปอตข่ำว  สื่อประสม ป้ำยนิเทศงำนประชำสัมพันธ์ และระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   ที่ปรึกษำ 
หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์     หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี     ประจ ำงำน  
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     ประจ ำงำน  
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบญุเรือง     ประจ ำงำน  
อำจำรย์นำรถนรี  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน  
นำงสุมำพร  จั่นศรี      ประจ ำงำน  

๒.8.6 งานพัฒนาวารสารพิกุล มีหน้ำที่   จัดท ำวำรสำรพิกุล  (วำรสำรคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์) ประสำนงำนผู้เขียนบทควำม ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทควำม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพของวำรสำรให้มี
มำตรฐำนและเข้ำสู่ฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำรไทย (TCI)  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์   หัวหน้ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร     ประจ ำงำน  
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   ประจ ำงำน  
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำงำน  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศิลปวฒันธรรม  ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ประจ ำงำน  
รศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์     ประจ ำงำน  
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์    ประจ ำงำน  
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม     ประจ ำงำน  
อำจำรย์วนสันนัท์  นชุนำรถ     ประจ ำงำน  
นำยอนชุำ  พวงผกำ     ประจ ำงำน  
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     ประจ ำงำน  
อำจำรย์นำรถนรี  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน  
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก     ประจ ำงำน  
นำงสุมำพร  จัน่ศรี      ประจ ำงำน  
นำงพรวลิัย  วัฒนศิริ     ประจ ำงำน  
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม     ประจ ำงำน   

๒.8.7 งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  มีหน้ำที่ จัดโครงกำรกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะภำษำต่ำงประเทศให้แก่คณำจำรย์บุคลำกร และนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็นวิทยำกรอบรมให้
ควำมรู้ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสำร สื่อกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัดผล และประเมินผลกิจกรรมโครงกำร
ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ น ำเสนอในภำพรวมของคณะและมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   ที่ปรึกษำ 
ผศ.เยำวลักษณ์  ใจวิสทธิ์หรรษำ    ที่ปรึกษำ  
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ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำต ิ    ที่ปรึกษำ 
ดร.ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข     หัวหน้ำงำน 
ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร     ประจ ำงำน  
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ บอยซ์   ประจ ำงำน  
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    ประจ ำงำน  
อำจำรย์ชุตินธร  ฉิมสุข     ประจ ำงำน  
อำจำรย์ชวิศำ  ตันติรติถำนนท์    ประจ ำงำน  
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง     ประจ ำงำน  

๓. ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวัด
ตำก วำงแผนกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์  จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรสำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์แก่นักศึกษำ บุคลำกรภำยใน บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนรำชกำรต่ำงๆ วิจัยด้ำน
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ เผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ด้วยสื่อเอกสำร
หลำกหลำยรูปแบบ ประกอบด้วย 

อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประธำนกรรมกำร 
ผศ.ดร.สุภำสพงษ์  รู้ท ำนอง     กรรมกำร 
ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฎีระ     กรรมกำร 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ     กรรมกำร 
อำจำรย์พิรฎำ ทองประเสริฐ    กรรมกำร 
ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 



~ ๑๗ ~ 
 

๔.  ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ  มีหน้ำที่ บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรท ำงำนให้แก่
นักศึกษำและบุคลำกรของคณะ ให้บริกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะทำงคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกร 
ดูแลระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์ฯ และกำรเชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ดูแล ซ่อมบ ำรุง     สื่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

นำยจิรพงษ์  เทียนแขก     หัวหน้ำงำน 
นำงสุมำพร  จัน่ศรี      ประจ ำงำน 

 ๕. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำรศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
และสหกิจศึกษำของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ประสำนงำนกำรจัดฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำกับโปรแกรมวิชำและหน่วยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ จัดระบบ
กำรนิเทศพิจำรณำจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและ สหกิจศึกษำ ติดตำม
และประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำของนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ประกอบด้วย 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร   ที่ปรึกษำ 
 อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล   หัวหน้ำงำน 
 ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำติ   ประจ ำงำน 
 ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฎีระ   ประจ ำงำน 
 ผศ.ธวชินี  ลำลิน   ประจ ำงำน  
 อำจำรย์ศรัณย์ จงรักษ์   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์มำลัยรัตน์ คณิตชยำนันท์ บอยซ์   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ประภัสรำ ห่อทอง   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์จิรำพร ภูวรัตนำวิวิธ   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์พัตรำ ค ำสีหำ   ประจ ำงำน 
 นำงพรวิลัย วัฒนศิริ   ประจ ำงำน 
 นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม   ประจ ำงำน 
 ๖. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง และการวิจัยทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
มีหน้ำที่ รวบรวม และศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครอง และ    กำรบริหำรเพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น  พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงประชำชนทั่วไป ประกอบด้วย 

 ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม     หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.บุญญำบำรมี  สวำ่งวงศ ์    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม     ประจ ำงำน 
ผศ.ชำลสิำ  ศิริธรรมเกตุ     ประจ ำงำน 
ดร.รัษฎำกร  วินิจกุล     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพฒันะกุล    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.วิทยำ  คำมุณ ี     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์   บุญเทียน     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำม่ำ  จ่ำแกะ     ประจ ำงำน 



~ ๑๘ ~ 
 

ผศ.ธวชินี  ลำลนิ      ประจ ำงำน  
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     ประจ ำงำน 
รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด      ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี     ประจ ำงำน 
ผศ.พัจนภำ  เพชรรัตน ์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ ์     ประจ ำงำน  

7. ศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้เพ่ือการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคม มีหน้ำที่ ด ำเนนิงำนตำมภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ด ำเนินงำนสนบัสนุนพฒันำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและประชำชนทั่วไป รวมถึง
ให้บริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสุขภำวะให้กับชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคม กรณีได้รับกำรสนบัสนนุ
งบประมำณหรือทรัพยำกรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำยนอก ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชรและเปน็ไปตำมข้อบังคับมหำวทิยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชรว่ำด้วยกำรจัดบริกำร วชิำกำรและกำรจัดหำ
รำยได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเฉพำะด้ำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินงำน และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมำยจำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และคณบดีคณะ
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ประกอบด้วย  

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     หัวหน้ำงำน  
ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฏีระ      ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนสันนัท์  นชุนำรถ     ประจ ำงำน 
ผศ.ธวชินี  ลำลนิ      ประจ ำงำน 

8. ศูนย์ภารตะและอุษาคเนย์ศึกษา มีหน้ำที่ สร้ำงเครือข่ำยวิชำกำร สร้ำงแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกำรเรียนรู้
และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนภำรตะและอุษำคเนย์ศึกษำ ทั้งในด้ำนภำษำ วรรณคดี สังคม มิติทำงวัฒนธรรม ประเพณี 
ควำมเชื่อ ศำสนำ ชำติพันธุ์ ประวัติศำสตร์ ฯลฯ ให้แก่นักศึกษำ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และประชำชนทั่วไป เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ดร.ณัฐพล บ้ำนไร่   หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบุญเรือง   ประจ ำงำน 

9. คลินิกกฎหมายส าหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities and Social 
Sciences Law clinic (HLC) มีหน้ำที่ ในกำรช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยแก่นักศึกษำในคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่ได้รับผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะปัญหำด้ำนกฎหมำย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษำไม่
ตกเป็นเหยื่อของมิจฉำชีพโดยง่ำย และสำมำรถใช้กฎหมำยในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
หรือฐำนำนุรูปของนักศึกษำ ประกอบด้วย 

 อำจำรย์ศรัณย์ จงรักษ์     หัวหน้ำงำน 
  อำจำรย์บุญญวฒัน ์ศรีวังรำช    ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ปำริชำติ สำยจันด ี     ประจ ำงำน 

ผศ.พัจนภำ เพชรรัตน ์     ประจ ำงำน 
10. ห้องสมุดคณะและห้องสมุดกฎหมาย  มีหน้ำที่ จัดหำ จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศในสำขำวิชำที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ  จัดท ำรำยงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  ซ่อมบ ำรุงสื่อสิ่งพิมพ์ให้บริกำรสำรสนเทศ
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และให้บริกำรค้นคว้ำประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์   ที่ปรึกษำ  
รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร     หัวหน้ำงำน  



~ ๑๙ ~ 
 

ประธำนโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์    ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจนี     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำไทย     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรกัษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำศิลปศึกษำ     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม    ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภูมิสำรสนเทศ     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ       ประจ ำงำน 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทวิำ  เหมือนอ่อง    ประจ ำงำน 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิจัย  ให้บริกำรวิชำกำร  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ในวิชำชีพเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ  ดังนี้
  

รศ.ดร.ปรีชำ  ปัญญำ     คณบด ี
รศ.ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดำ   รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ 

และประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ผศ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ    รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม 
อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช    รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและ 

กิจกำรพิเศษ 
อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ    รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ 

ศิลปวัฒนธรรม 
นำยอนชุิต  อ่อนเกษ    ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหนำ้ที่ใน 

ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
งานประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
งานวิชาการ  มีหน้ำที่จัดท ำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรกับ

หลักสูตรและมหำวิทยำลัย กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำด้ำนทักษะวิชำกำรวิชำชีพเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขัน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   หัวหน้ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประจ ำงำน 
  ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย     ประจ ำงำน 
  ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ     ประจ ำงำน 

ผศ.ดร.ธนำกร  วงษศำ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ       ประจ ำงำน  
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย     ประจ ำงำน 
ผศ.วันวิสำ  พวงมำลัย     ประจ ำงำน 
ดร.อัจฉรำ ใจดี      ประจ ำงำน 



~ ๒๐ ~ 
 

นำยกฤษณะ  จนัทร     เลขำนุกำร 
นำงสำวนงนชุ ดวงอ่อน     เลขำนุกำร 

งานวิจัย มีหน้ำที่ส่งเสริมงำนวิจยั จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศดำ้นงำนวิจัย กำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ และงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบดว้ย 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   หัวหน้ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำงำน 
  รศ.วชิระ  สิงห์คง      ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันตสิันตสิม    ประจ ำงำน 

ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ธนำกร  วงษศำ     ประจ ำงำน 
ดร.เอนก  หำลี       ประจ ำงำน 
ผศ.สุวิชญำ  บัวชำติ     ประจ ำงำน 
ดร.นิภัชรำพร สภำพพร     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์    ประจ ำงำน 
นำยประทีป  เพ็ญแจง้     ประจ ำงำน   
นำยกฤษณะ  จนัทร     เลขำนุกำร 

งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ   มีหน้ำที่พัฒนำระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำร ควบคุมดูแล กำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร กำรสรุปและประเมินคุณภำพงำน
ด้ำนบริกำรวิชำกำร จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนบริกำร
วิชำกำร ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  หัวหน้ำงำน 
  ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหนำ้ส ำนักงำนคณบดี ประจ ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร    ประจ ำงำน 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์     ประจ ำงำน 

  นำงสำวนงนชุ  ดวงอ่อน     ประจ ำงำน 
  นำยประทีป  เพ็ญแจง้     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค ์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทบั     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จนัทร     ประจ ำงำน 

งานขับเคลื่อนการรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้ำที่จัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรแนะ
แนวกำรศึกษำ กำรออกแนะแนวกำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์กำรศึกษำต่อของคณะ ติดต่อประสำนงำนและน ำเสนอข้อมูล
กับโรงเรียนเพื่อแนะแนวกำรศึกษำ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง รำยงำนผลกำรแนะแนว
กำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   หัวหน้ำงำน 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัยและนวัตกรรม   ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม  ประจ ำงำน 
ผู้ช่วยคณบดี      ประจ ำงำน 
ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
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ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์    ประจ ำงำน 
ผศ.สุวิชญำ บัวชำติ     ประจ ำงำน 
ดร.เอนก หำลี      ประจ ำงำน 
ดร.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร     ประจ ำงำน 
อำจำรย์เสถียร ทีทำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย    ประจ ำงำน 
อำจำรย์อธิรดำ บุญเดช     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พรนรินทร์ สำยกลิน่    ประจ ำงำน 
อำจำรย์รำตรี บุม ี      ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  เลขำนุกำร 
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

งานนโยบายและแผน  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี จัดท ำค ำขอตั้ง
งบประมำณ และรำยงำนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี ประเมินผลแผนปฏิบัติกำรและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
และกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร ประสำนและก ำกับติดตำมงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนและ
โครงกำรในระดับโปรแกรมวิชำ หลักสูตร และศูนย์ ประกอบด้วย 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม  ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   ประจ ำงำน 

ผู้ช่วยคณบดี      ประจ ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  ผศ.วันวิสำ พวงมำลัย     ประจ ำงำน 
  นำงสำวนงนชุ  ดวงอ่อน     ประจ ำงำน 
  นำยประทีป  เพ็ญแจง้     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค ์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทบั     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จนัทร     ประจ ำงำน 

ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหนำ้ส ำนักงำนคณบดี เลขำนุกำร 
งานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำน

ต่ำงๆ อำทิเช่น  กิจกรรมกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ  บ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม นันทนำกำร ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพ ประสำนและประชำสัมพันธ์งำนกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระบบทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
และกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม  หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย     ประจ ำงำน 
  ผศ.รำตรี  โพธิ์ระวัช     ประจ ำงำน 

ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม      ประจ ำงำน 
  ดร.อภิชญำ  พัดพิน     ประจ ำงำน 
  นำงสำวนงนชุ ดวงอ่อน     ประจ ำงำน 
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  นำยประทีป เพ็ญแจง้     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค ์    ประจ ำงำน 

นำยธำดำ  พรมทบั     เลขำนุกำร 
งานบริหารทั่วไป   มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและสำรบรรณ  สวัสดิกำร กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ 

ดูแลกำรใช้ทรัพยำกร อำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ และด้ำนเลขำนุกำร  ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมและโครงกำรของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรจัดกำรควำมรู้
ด้ำนงำนส ำนักงำน ประกอบด้วย  
  ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหนำ้ส ำนักงำนคณบดี หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร    ประจ ำงำน 

  นำยประทีป  เพ็ญแจง้     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค ์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทบั     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จนัทร     ประจ ำงำน 
  นำงสำวหนึง่ฤทัย  จักรศรี     ประจ ำงำน 
  นำงสำวศิริพร  เงินทอง     ประจ ำงำน 
  นำงสำวศศิธร  เมธำวิวฒัน ์     ประจ ำงำน 
  นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ     ประจ ำงำน 
  นำงเมทนิี  ทวีผล      ประจ ำงำน 
  นำยสำยชล  อ่วมสถิตย์     ประจ ำงำน 
  นำงสำวนงนชุ  ดวงอ่อน     เลขำนุกำร 
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ด ำเนินงำนพัฒนำ ปรับปรุง ระบบสำรสนเทศใน
งำนที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น อำทิเช่น จดหมำยข่ำว ระบบฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระบบจัดเก็บเอกสำรงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เว็บไซต์คณะ ระบบกำรเงินและพัสดุ ระบบจัดเก็บข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย ฯลฯ งำนดูแลและรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศประจ ำคณะ กำร
ออกแบบและจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์คณะ ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     หัวหน้ำงำน 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   ประจ ำงำน 
  ผู้ช่วยคณบด ี      ประจ ำงำน 
  ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหนำ้ส ำนักงำนคณบดี ประจ ำงำน 
  นำงสำวนงนชุ  ดวงอ่อน     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค ์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทบั     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จนัทร     ประจ ำงำน 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม  เลขำนุกำร 
นำยประทีป  เพ็ญแจง้     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   มีหน้ำที่ด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดส่งนักศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประสำนงำนโปรแกรมวิชำในรูปกำรจัดปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ประสำนงำนกับ
โปรแกรมวิชำในกำรจัดปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม  หัวหน้ำงำน 
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  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัยและนวัตกรรม   ประจ ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์     ประจ ำงำน 

  นำยธำดำ  พรมทบั     เลขำนุกำร 
งานควบคุมและตรวจสอบภายใน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้ำที่จัดท ำและด ำเนินกำรตำม

แผนกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน  แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  และกำรจัดกำรควำมรู้งำนควบคุมและ
ตรวจสอบภำยใน และแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม   ประจ ำงำน 
  ผู้ช่วยคณบด ี      ประจ ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร    ประจ ำงำน 
ดร.อภิชญำ พัดพิน     ประจ ำงำน 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค ์    ประจ ำงำน 

  ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหนำ้ส ำนักงำนคณบดี เลขำนุกำร 
นำงสำวนงนชุ  ดวงอ่อน     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สนับสนุนกำรพัฒนำ
องค์กรด้วยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน  
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  ประจ ำงำน 

  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม   ประจ ำงำน 
  ผู้ช่วยคณบด ี      ประจ ำงำน 
  ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหนำ้ส ำนักงำนคณบดี ประจ ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร       ประจ ำงำน 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุหลักสูตร   ประจ ำงำน 

  นำยประทีบ  เพ็ญแจง้     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค ์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทบั     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จนัทร     ประจ ำงำน 
  นำงสำวนงนชุ  ดวงอ่อน     เลขำนุกำร 
 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับ
บุคลำกรและนักศึกษำ ประสำนงำนด้ำนเครือข่ำยวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยอื่นทั้งในและต่ำงประเทศ ประสำนงำนกับ
งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียนของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   หัวหน้ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำงำน 
  ผู้ช่วยคณบด ี      ประจ ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
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ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันตสิันตสิม     ประจ ำงำน 
ดร.อภิชญำ พัดพิน     ประจ ำงำน 

  อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ      ประจ ำงำน 
  อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์อธิรดำ  บุญเดช      ประจ ำงำน 
  ผศ.วันวิสำ  พวงมำลัย      ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม      ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทบั      ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จนัทร     เลขำนุกำร 

งานวารสาร มีหน้ำที่จัดท ำ รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก เชื่อมโยงและประสำนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม 
และควบคุมคุณภำพของบทควำม รวมถึงกำรก ำหนดช่วงเวลำเผยแพร่วำรสำร ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ผู้ช่วยคณบดี      ประธำนกรรมกำร 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม  กรรมกำร 

ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   กรรมกำร 

หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร    กรรมกำร 
รศ.อุมำพร ฉัตรวิโรจน์     กรรมกำร 
ผศ.วิจิตร ฤทธิธรรม     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ธนำกร วงษศำ     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ฆัมภิชำ ตันตสิันตสิม     กรรมกำร 
ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์    กรรมกำร 
นำยประทีป เพ็ญแจง้     กรรมกำร 
นำยกฤษณะ จนัทร     เลขำนุกำร 

 งานบัณฑิตศึกษา มีหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำและเป็นสมรรถนะหลักให้กับให้สูตร เช่น อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ผู้ช่วยคณบดี      ประธำนกรรมกำร 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม  กรรมกำร 

ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   กรรมกำร 

หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร    กรรมกำร 
ผศ.ดร.ธนำกร วงษศำ     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ฆัมภิชำ ตันตสิันตสิม     กรรมกำร 
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ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์    กรรมกำร 
ดร.กฤช สอนกอง      กรรมกำร 
นำยประทีป เพ็ญแจง้     กรรมกำร 
นำยกฤษณะ จนัทร     เลขำนุกำร 

 งานการจัดการความรู้ มีหน้ำที่เก่ียวกับกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด ประกอบด้วย 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   หัวหน้ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  ประจ ำงำน 
ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร    ประจ ำงำน 
นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน     ประจ ำงำน 
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 
นำยประทีป เพ็ญแจ้ง     ประจ ำงำน 
นำยธำดำ พรมทับ      ประจ ำงำน 
นำยกฤษณะ จันทร     ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม   เลขำนุกำร 

  ผู้ช่วยคณบด ี      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผศ.สุรินทร์ เพชรไทย     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ศูนย์/โครงการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร มีหน้ำที่ให้บริกำร
ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร โดยมีชื่อภำษำอังกฤษ คือ Food Safety and 
Inspection Service Centre และมีชื่อย่อภำษำอังกฤษ คือ FOSIC ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของศูนย์เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจึงขอแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิต
ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร ประกอบด้วย 
  คณะที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนแนวทำงกำรบริหำรที่ดี ส่งเสริมให้งำนบริกำร
วิชำกำรเกิดส่วนร่วมกับชุมชน  ประกอบด้วย  
       คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     ประธำนที่ปรึกษำ 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวชิำกำรและจัดหำรำยได้  ที่ปรึกษำตำมภำรกิจหลัก 
           คุณเสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน ์    ที่ปรึกษำจำกภำคเอกชน 
         คุณพะยอม  สุขโรจน ์     ที่ปรึกษำจำกภำคเอกชน 
       สำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร    ที่ปรึกษำจำกส่วนรำชกำร 
       เกษตรจังหวัดก ำแพงเพชร    ที่ปรึกษำจำกส่วนรำชกำร 
       อุตสำหกรรมจังหวัดก ำแพงเพชร    ที่ปรึกษำจำกส่วนรำชกำร 
  คณะกรรมกำรบริหำรงำน  มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรให้ศูนย์ฯ ด ำเนินไปได้ด้วยควำมเรียบร้อยและ
สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ประกอบด้วย   
       รศ.วชิระ  สิงห์คง     หัวหน้ำศูนย์ 
       ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์    กรรมกำร 
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       ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว     กรรมกำร 
  ดร.เอนก  หำลี     กรรมกำร 
  นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ    กรรมกำร 
  นำงสำวศศิธร  เมธำวิวฒัน ์    กรรมกำร 
 คณะกรรมกำรงำนบริกำรตรวจวิเครำะห์ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรตำมระบบ
มำตรฐำน ISO/IEC 17025 มีหน้ำที่ให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงและดูแลเครื่องมือให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
      รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธำนกรรมกำร 
      ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์    กรรมกำร 
       ดร.เอนก  หำลี     กรรมกำร 
      นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ    กรรมกำร 
 งำนบริกำรตรวจวิเครำะห์ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วยฝ่ำยงำน
ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
       ก. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำ  ประกอบด้วย 
            นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ    หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
       ข. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ดว้ยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy ประกอบด้วย 
            ดร.เอนก  หำลี     หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
       ค. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ดว้ยเทคนิค Gas Chromatography ประกอบด้วย 
            ดร.เอนก  หำลี     หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
       ง. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography 
ประกอบด้วย 
            ดร.เอนก  หำลี     หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
       จ. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์คณุภำพอำหำรข้ันพื้นฐำน  ประกอบด้วย 
            รศ.วชิระ  สิงห์คง     หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรงำนบริกำรดูแลรักษำเครื่องมือและงำนบริกำรทดสอบควำมช ำนำญ มีหน้ำที่
ประสำนงำนช่ำงเทคนิคช ำนำญกำรเพื่อบริกำรดูแลรักษำเครื่องมือ และด ำเนินกิจกรรมบริกำรทดสอบควำมช ำนำญ
กับหน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย 
   รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธำนกรรมกำร 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์    กรรมกำร 
   ดร.เอนก  หำลี     กรรมกำร 
   นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ    กรรมกำร 
  คณะกรรมกำรงำนบริกำรผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนบริกำรวิชำกำร งำนวิจัยและนวัตกรรมงำนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร มีหน้ำที่บริกำรหรือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลงำนวิจัยหรือองค์ควำมรู้เพื่อ บริกำรวิชำกำร 
ประกอบด้วย 
   รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธำนกรรมกำร 
   ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว    กรรมกำร 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์    กรรมกำร 



~ ๒๗ ~ 
 
   ดร.เอนก  หำลี     กรรมกำร   
  คณะกรรมกำรงำนบริกำรอบรมวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร มีหน้ำที่จัดงำนบริกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้และส่งเสริมกำรท ำผลิตภัณฑ์หรือถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ประกอบด้วย 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์    ประธำนกรรมกำร 
        ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว    กรรมกำร 
        รศ.วชิระ  สิงห์คง     กรรมกำร 
        นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ    กรรมกำร 
        นำงสำวศศิธร  เมธำวิวฒัน ์    กรรมกำร 
           คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและงำนสำรบรรณของศูนย์ฯ บริกำร
ด้ำนพัสดุและกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและสำมำรถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
   รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธำนกรรมกำร 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์    กรรมกำร 
   นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ    กรรมกำร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จัดทำและส่งเสริมกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรทำงด้ำนกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ให้กับหน่วยงำนท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนำครูวิทยำศำสตร์ในด้ำนองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ใน
กำรเรียนกำรสอน ด้ำนวิจัย ประกอบด้วย 
  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ก ำกับ ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยกำรในพันธกิจ และ
สนับสนุนแนวทำงกำรด ำเนินงำน และกำรบริหำร ประกอบด้วย 
   ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน     ที่ปรึกษำ 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ประธำนคณะกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม   กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดี      กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กรรมกำร 
หัวหน้ำศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หัวหน้ำศูนย์ฯและรองหัวหน้ำศูนย์ฯ  มีหน้ำที่บริหำรจัดกำร ด ำเนินงำน ก ำกับติดตำมโครงกำร ใน
พันธกิจต่ำงๆของศูนย์ฯ ให้ด ำเนินงำนไปได้ด้วยควำมเรียบร้อยและสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ประกอบด้วย   
        ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ    หัวหน้ำศูนย์ฯ 
        ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม    รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
        ผศ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ่  รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
        ดร.นิภัชรำพร สภำพพร  รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
        ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม  รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมพันธกิจต่ำ งๆ ของศูนย์ฯ ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ประกอบด้วย 
  ฝ่ำยเลขำนุกำรและส ำนักงำน มีหน้ำที่ อ ำนวยกำร จัดกำรภำรกิจ กำรประชำสัมพันธ์และกำร
บริหำรเครือข่ำยครูวิทยำศำสตร์ของศูนย์ฯ ให้ด ำเนินได้ด้วยควำมเรียบร้อยและสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
   ผศ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ่    ประธำนกรรมกำร 
   ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม   กรรมกำร 
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   ดร.เอนก หำลี     กรรมกำร  
   อำจำรย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ    กรรมกำร 
  ฝ่ำยวชิำกำรและควบคุมคุณภำพ  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่เก่ียวข้องกับงำนวชิำกำรและ
ของศูนย์ฯ กำรควบคุมคุณภำพของระบบมำตรฐำนตำ่งๆ ประกอบด้วย 
   ผศ.วิไลลักษณ์ สวนมะล ิ    ประธำนกรรมกำร  
   ผศ.ภำเกล้ำ   ภูมิใหญ่    กรรมกำร 
   ดร.นิภัชรำพร สภำพพร             กรรมกำร 
   ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม    กรรมกำร 
   ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม    กรรมกำร 
   ดร.เอนก หำลี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ฝ่ำยบริกำรวชิำกำร มีหน้ำที่ ปฏบิัติตำมพนัธกิจที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรวิชำกำรของศูนย์
วิทยำศำสตร์และวทิยำศำสตร์ประยุกต์ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
   ผศ.รำตรี  โพธิ์ระวัช    ประธำนกรรมกำร 
   อำจำรย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ    กรรมกำร 
   ผศ.ภำเกล้ำ   ภูมิใหญ่    กรรมกำร 
   ดร.นิภัชรำพร สภำพพร            กรรมกำร   
   ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส     กรรมกำร  
   ผศ.ดร.ธนำกร  วงษศำ    กรรมกำร  
   ผศ.พัชรำ  ม่วงกำร     กรรมกำร 
   อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน    กรรมกำร 
   ผศ.ดร.ภูมินทร์  ตันอุตม์    กรรมกำร 
   ดร.เอนก หำลี      กรรมกำร 
   ดร. ปฐมพงศ์  เที่ยงเพชร    กรรมกำร   
   ดร.เอนก หำลี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ฝ่ำยสำรสนเทศ ศูนย์ควำมเปน็เลิศด้ำนวจิัยและกิจกรรมอ่ืนๆ มหีน้ำที่ สร้ำงภำพลักษณ์ สำรสนเทศ
ของศูนย์วิทยำศำสตร์และวทิยำศำสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 
   อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ    ประธำนกรรมกำร 
   ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย    กรรมกำร 
   ผศ.ดร.ภูมินทร์  ตันอุตม์    กรรมกำร 
   นำยธำดำ  พรมทบั    กรรมกำร 
   นำยประทีป   เพ็ญแจง้    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่สอบวัดมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย  ให้บริกำรกำรใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี              ดูแลปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและงำนประกันคุณภ ำพกำรศึกษำ  
ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม  หัวหน้ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำงำน 

นำยประทีป  เพ็ญแจง้     เลขำนุกำร 
ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วำงแผนพัฒนำศูนย์

ฝึกกำรแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย วำงแผนพัฒนำดูแลสุขภำพโดยแพทย์แผนไทย  
ให้บริกำรกำรสอน และฝึกอบรมให้กับนักศึกษำและบุคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  ให้บริกำรด้ำน



~ ๒๙ ~ 
 
กำรแพทย์ไทยกับบุคลำกรหรือหน่วยงำนภำยนอกเป็นหน่วยงำนฝึกปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์ แผนไทย ทั้งกำรนวด 
กำรอบรม กำรประคบสมุนไพร  ให้บริกำรสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์แผนไทย ทั้งด้ำนกำรป้องกัน  ส่งเสริม  
รักษำและฟื้นฟู  และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย  
    ผศ.รำตรี  โพธิ์ระวัช    หัวหน้ำงำน 
   รศ.อุมำพร  ฉัตรวิโรจน์    ประจ ำงำน 
   ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส    ประจ ำงำน 
   ดร.กฤช สอนกอง     ประจ ำงำน 
 นำงสำวศิริพร  เงินทอง    เลขำนุกำร 

โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           มี
หน้ำที่ด ำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำ ริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสนอง
พระรำชด ำริโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อเป็นแหล่งด้ำนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลของพันธุ์ไม้ภูมิปัญญำ
และกำรใช้ประโยชน์พันธ์ไม้ในท้องถิ่น สร้ำงงำนบริกำรวิชำกำร งำนวิจัย และส่งเสริมกำรพัฒนำ องค์ควำมรู้พันธ์พืช
แบบบูรณำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ     หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ปรัชญำ ชะอุ่มผล     กรรมกำร 

 ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ     กรรมกำร 
ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์    กรรมกำร 

 ผศ.รำตรี  โพธิ์ระวัช     กรรมกำร 
ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส     กรรมกำร 

 ผศ.ดร.ธนำกร  วงษศำ     กรรมกำร 
 ผศ.สุวิชญำ บัวชำติ     กรรมกำร 

ผศ.ชญำนันท์ ศิริกิจเสถียร     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง     กรรมกำร 
ดร.อภิชญำ  พัดพิน     กรรมกำร 
ดร.นิภัชรำพร สภำพพร     กรรมกำร 

 อำจำรย์อธิรดำ บุญเดช     กรรมกำร 
ดร.เอนก  หำลี      กรรมกำร 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย    กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต     กรรมกำร 

 อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
โครงการแหล่งเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม (STEM) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำง

วิชำกำรและนวัตกรรมจำกหลักกำรสะเต็มศึกษำของอำจำรย์และนักศึกษำ ในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์และ
แก้ปัญหำในพื้นที่ในภำคกำรศึกษำ ภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และพัฒนำเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร 
นวัตกรรมแก่สังคม รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำและจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ผลงำน
ของบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ผู้ช่วยคณบดี      ประธำนกรรมกำร 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร วิจัย และนวัตกรรม   กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม  กรรมกำร 

ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กรรมกำร 
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ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   กรรมกำร 
หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร    กรรมกำร 
ผศ.ดร.ธนำกร  วงษศำ     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม     กรรมกำร 

 นำยประทีป  เพ็ญแจง้     กรรมกำร 
 นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค ์    กรรมกำร 

ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์    เลขำนุกำร 
 นำงสำวนงนชุ  ดวงอ่อน     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ทำงวิชำกำรและมีทักษะทำงวิชำชีพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร สร้ำงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยสนับสนุน ส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่น และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารคณะ มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรพัฒนำงำนตำมพันธกิจของคณะในกำร
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพมำตรฐำน สร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิจัย นวัตกรรม ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรประเมินผลงำน แผนงำน โครงกำร และกำรประ กัน
คุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ       ของคณะ 
ประกอบด้วย 

รศ.ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ     ที่ปรึกษำคณบด ี
รศ.ดร.เพชรำ บุดสีทำ     ที่ปรึกษำคณบด ี
ผศ.กำรันต์ เจริญสุวรรณ     คณบด ี
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์    รองคณบดีฝ่ำยวิจยัและบริกำรวชิำกำร 
ผศ.ดร.กนิษฐำ ศรีภิรมย์     รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรและ 

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
อำจำรย์ชลธิชำ แสงงำม     รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ 

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ์ศิร ิ   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้ำม     ประธำนโปรแกรมวิชำกำรบัญช ี
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ     ประธำนโปรแกรมวิชำกำรท่องเที่ยว 

และกำรโรงแรม 
  อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน     ประธำนโปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ 
  รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้ำม     ประธำนโปรแกรมวิชำกำรตลำด 
  ดร.คุณัญญำ เบญจวรรณ    ประธำนโปรแกรมวิชำกำรเงินและ 

กำรธนำคำร 
  ผศ.รำตรี สิทธิพงษ์     ประธำนโปรแกรมวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 
  ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์    ประธำนโปรแกรมวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
  อำจำรย์มนตรี ใจแนน่     ประธำนโปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  นำงสุภำภรณ์ นชุรุ่งเรือง     ปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำ 
         ส ำนักงำนคณบด ี

งานวิชาการ มีหน้ำที่ในกำรวำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม พัฒนำและปรับปรุง กระบวนกำรบริหำรหลักสูตร และ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งจัดเก็บ ติดตำมแนวโน้ม เทียบเคียง และวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน ให้
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เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งต่อยอดสู่มำตรฐำน
ระดับสำกล ประกอบด้วย 

ดร.คุณัญญำ เบญจวรรณ    หัวหน้ำงำน 
ผศ.รำตรี สิทธิพงษ์      ประจ ำงำน 
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้ำม      ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์    ประจ ำงำน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้ำม    ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร โสมค ำภำ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มนตรี ใจแน่น     ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ     ประจ ำงำน 
นำยอมร วรรณำรักษ์     เลขำนุกำร 

งานการจัดการความรู้ มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ก ำกับดูแลด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำร
สอน และกำรวิจัย ตลอดจนกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบโดยกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ รวมถึง
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย 

ดร.คุณัญญำ เบญจวรรณ     หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.เพชรำ บุดสีทำ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์    ประจ ำงำน 
ผศ.พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ์ศิร ิ   ประจ ำงำน 
ผศ.พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชลธิชำ แสงงำม     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำภรณ์ อำรีเอ้ือ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนันธิตรำ ดอนบันเทำ     ประจ ำงำน 
นำยอมร วรรณำรักษ์     เลขำนุกำร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ในกำรวำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม พัฒนำและปรับปรุง กระบวนกำรประเมิน
ตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ กระบวนกำรกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ รวมทั้งจัดเก็บ ติดตำมแนวโน้ม 
เทียบเคียง และวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งต่อยอดสู่มำตรฐำนระดับสำกล ประกอบด้วย 

ผศ.จักรพันธ์ หวำจ้อย     หัวหน้ำงำน 
ผศ.รำตรี สิทธิพงษ์      ประจ ำงำน 
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้ำม      ประจ ำงำน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้ำม    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์    ประจ ำงำน 
ผศ.พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ์ศิร ิ   ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร โสมค ำภำ     ประจ ำงำน 
ผศ.อนุธิดำ เพชรพิมูล     ประจ ำงำน 
ผศ.พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว     ประจ ำงำน 
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำภรณ์ อำรีเอ้ือ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มนตรี ใจแนน่     ประจ ำงำน 
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อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ     ประจ ำงำน 
นำยอมร วรรณำรักษ์     เลขำนุกำร 

งานบริการวิชาการ มีหน้ำที่วำงแผน ก ำกับ ดูแล ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร รวมทั้งบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรวิชำกำร รวมทั้งพัฒนำหลักสูตร ฝึกอบรมและด ำเนินกำรฝึกอบรม พัฒนำ
เครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรและบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของคณะ มหำวิทยำลัย และหน่วยงำน
ภำยนอก ประกอบด้วย 

ผศ.วรำงค์ รำมบุตร    หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำภรณ์ อำรีเอ้ือ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิระ ประสพธรรม     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ ์   ประจ ำงำน 
ดร.คุณัญญำ เบญจวรรณ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนันธิตรำ ดอนบนัเทำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ยุชิตำ กันหำมิ่ง     ประจ ำงำน 
นำงสุภำภรณ์ นชุรุ่งเรือง     เลขำนุกำร 
นำยวชิรวิทย์ กรรณิกำ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

งานวิจัยและนวัตกรรม มีหน้ำที่จัดท ำแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยและ
นวัตกรรม ประสำนงำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัย คณะและโปรแกรมวิชำ เพื่อให้ข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ให้กับคณะและมหำวิทยำลัย ร่วมจัดกิจกรรม โครงกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ควบคุมดูแล
งำนด้ำนวำรสำรวิจัย พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย แสวงหำแหล่งทุนกำรวิจัย ประชำสัมพันธ์เผยแพร่งำนวิจัย ติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิจัยของบุคลำกร รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่
เก่ียวข้องกับงำนวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์ยุชิตำ กันหำมิ่ง     หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.เพชรำ บุดสีทำ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำณิสรำ จรสัวิญญู     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ชำลี ตระกูล    ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิมกำญดำ จันดำหัวดง   ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร โสมค ำภำ     ประจ ำงำน 
ผศ.วรำงค์ รำมบุตร     ประจ ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์   ประจ ำงำน 
นำยวชิรวิทย์ กรรณิกำ     เลขำนุกำร 

งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีหน้ำที่วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับ ติดตำม พัฒนำปรับปรุงงำน
กิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อพัฒนำนักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำร
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก ส่งเสริม สนับสนุนและรับผิดชอบให้นักศึกษำ
และบุคคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในที่เก่ียวข้องกับงำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ ์   หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.พธูร ำไพ ประภสัสร    ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร โสมค ำภำ    ประจ ำงำน 
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ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน    ประจ ำงำน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนันธิตรำ ดอนบนัเทำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนธรณ์ แจ้งโม้     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำภรณ์ อำรีเอ้ือ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ยุชิตำ กันหำมิ่ง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์นภำลัย  บญุค ำเมือง   ประจ ำงำน 
นำงสำวนัฐรินทร์ พชิิตปัญญำ    เลขำนุกำร 
นำงสำวสุมิตรำ หอมอรุณ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

งานทุนและสวัสดิการนักศึกษา มีหน้ำที่วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับ ติดตำมงำนทุนและสวัสดิกำรนักศึกษำ 
รวมทั้งจัดหำและพิจำรณำทุนทั้งภำยในและภำยนอกส ำหรับนักศึกษำ ประกอบด้วย 

อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน     หัวหน้ำงำน 
ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นนัทศร ี    ประจ ำงำน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำภรณ์ อำรีเอ้ือ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชลธิชำ แสงงำม    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล  จิตคต ิ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนธรณ์ แจ้งโม ้    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นภำลัย  บญุค ำเมือง   ประจ ำงำน 
นำงสำวนัฐรินทร์ พชิิตปัญญำ    เลขำนุกำร 

งานเครือข่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้ำที่วำงแผนด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำน
กิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน ดูแลงำนกิจกรรม
พิเศษส่งเสริมและรับผิดชอบกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนำนักศึกษำ รวมทั้งให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องกับกำร
พัฒนำศักยภำพศิษย์เก่ำ และพัฒนำช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อให้ศิษย์เก่ำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

อำจำรย์พัตรำภรณ์ อำรีเอ้ือ    หัวหน้ำงำน 
ผศ.รำตรี สิทธิพงษ ์    ประจ ำงำน 
ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พธูร ำไพ ประภสัสร    ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร โสมค ำภำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชลธิชำ แสงงำม     ประจ ำงำน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล จิตคติ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์นภำลัย  บญุค ำเมือง   ประจ ำงำน 
นำงสำวสุมิตรำ หอมอรุณ     เลขำนุกำร 

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา มีหน้ำที่วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับ ติดตำม พัฒนำและ
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชพีและงำนสหกิจศึกษำ ประสำนงำน          จัดฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพและสหกิจศึกษำกับโปรแกรมวิชำและหน่วยงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือสหกิจศึกษำ จัดระบบกำรนิเทศ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำฝึก
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ประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ ตลอดจนจัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงำนที่รับนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ ประกอบด้วย 

อำจำรย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร    ประจ ำงำน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้ำม    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.กนิษฐำ ศรีภิรมย์     ประจ ำงำน 
ผศ.อนุธิดำ เพชรพิมูล     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำภรณ์ อำรีเอ้ือ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล จิตคติ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนสรณ์  แจ้งโม้    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุมิตรำ หอมอรุณ     เลขำนุกำร 

งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรของ
คณะ ประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดูแลและอ ำนวยควำม
สะดวกแก่อำจำรย์ อำสำสมัครและนักศึกษำชำวต่ำงชำติที่มำร่วมปฏิบัติงำนที่คณะ ประกอบด้วย 

ผศ.ชญำนันท์ ศิริกิจเสถียร     หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์    ประจ ำงำน 
ผศ.จักรพันธ์ หวำจ้อย     ประจ ำงำน 
ผศ.พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว     ประจ ำงำน 
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล จิตคติ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นภำลัย  บญุค ำเมือง   ประจ ำงำน 
นำยอมร วรรณำรักษ์     เลขำนุกำร 

งานบริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายใน มีหน้ำที่จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ก ำกับ ติดตำมกำรจัดโครงกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง และสรุปรำยงำนควำมเสี่ยง รวมทั้งวำงระบบกำรควบคุมภำยในคณะ
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใช้
ตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยรับตรวจ ควบคุมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกำร
ด ำเนินงำนด้ำนงำนบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เกี่ยวข้องกับงำน
บริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้ำม     หัวหน้ำงำน 
ผศ.อนุธิดำ เพชรพิมูล    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิระ ประสพธรรม     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มนตรี ใจแน่น     ประจ ำงำน 
อำจำรย์นภำลัย  บญุค ำเมือง   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สำวิตรี  พรหมรักษำ   ประจ ำงำน 
นำงมัทรี ขำวจุ้ย      เลขำนุกำร 

งานฝ่ายแผน มีหน้ำที่ก ำกับ ดูแล กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนต่ำง ๆ ของ
คณะ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนต่ำง ๆ ของคณะ ต่อ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เก่ียวข้องกับงำนแผน ประกอบด้วย 
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ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง     หัวหน้ำงำน 
ผศ.รำตรี สิทธิพงษ์     ประจ ำงำน 
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้ำม     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์    ประจ ำงำน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้ำม     ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร โสมค ำภำ      ประจ ำงำน 
ผศ.อนุธิดำ เพชรพิมูล     ประจ ำงำน 
ผศ.พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว     ประจ ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำภรณ์ อำรีเอ้ือ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มนตรี ใจแน่น     ประจ ำงำน 
นำยวชิรวิทย์ กรรณิกำ     เลขำนุกำร 

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา มีหน้ำที่รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำร ที่เกี่ยวข้องกับคณะและข่ำวสำรอ่ืน ๆ  
ให้แก่นักศึกษำ บุคลำกรของคณะ และบุคคลทั่วไป จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ สร้ำงภำพลักษณ์ให้กับคณะ จัดท ำบอร์ดโครงสร้ำงองค์กร 
บอร์ดประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ  และจัดท ำแผนกำรแนะแนวกำรศึกษำ ออกแนะแนวกำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์กำรศึกษำต่อของคณะ 
ประสำนงำนกับสถำนศึกษำเพื่อแนะแนวกำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อคณบดี ประกอบด้วย 

ดร.พิมพ์นำรำ บรรจง     หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์     ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ      ประจ ำงำน 
ผศ.อนุธิดำ เพชรพิมูล     ประจ ำงำน 
ผศ.จักรพันธ์ หวำจ้อย     ประจ ำงำน 
ดร.คุณัญญำ เบญจวรรณ    ประจ ำงำน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิระ ประสพธรรม     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล จิตคติ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นภำลัย  บุญค ำเมือง   ประจ ำงำน 
นำยวัชรินทร์ ปัญญำเสน    เลขำนุกำร 

งานเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้ำที่วำงแผน ด ำเนินกำร พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนงำนเครือข่ำยและ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของคณะ พัฒนำเว็บไซต์ของคณะ และช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ  กำรด ำเนินกำร
ตำมรูปแบบกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย เช่น Webometrics Ranking และสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ เพื่อต่อยอดสู่มำตรฐำนระดับสำกล 
ประกอบด้วย 

อำจำรย์มนตรี ใจแน่น     หัวหน้ำงำน 
ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ     ประจ ำงำน 
ดร.เอกวินิต  พรหมรักษำ     ประจ ำงำน 
นำยวัชรินทร์ ปัญญำเสน     เลขำนุกำร 
นำยอมร วรรณำรักษ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 



~ ๓๖ ~ 
 

งานศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีหน้ำที่วำงแผน จัดโครงกำรและให้บริกำรบุคคลทั่วไปเก่ียวกับ
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ให้ค ำปรึกษำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ รวมถึง
กำรจัดท ำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ ประกอบด้วย 

ผศ.กำรันต์ เจริญสุวรรณ    หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์    ประจ ำงำน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้ำม    ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ     ประจ ำงำน 
ดร.คุณัญญำ เบญจวรรณ     ประจ ำงำน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นภำลัย  บุญค ำเมือง   ประจ ำงำน  
นำงสำวสุมิตรำ หอมอรุณ     เลขำนุกำร 

งานการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้ มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุ  งำน
เบิกจ่ำยพัสดุ รำยงำนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ลงรำยกำรรับ-จ่ำย รำยกำรบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์ จัดท ำรำยงำนตรวจนับพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจ ำปี ก ำกับดูแลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จัดท ำงำนเอกสำร ข้อสอบ ก ำกับดูแลงำนด้ำนยำนพำหนะ ก ำกับ
ดูแลงำนด้ำนอำคำรสถำนที่และบริเวณอ่ืน ๆ โดยรอบคณะ ค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยรำยหลักสูตร พร้อมทั้งจัดท ำ
รำยงำนกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยเสนอต่อผู้บริหำร จัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินของคณะเสนอต่อผู้บริหำร ก ำกับ
ดูแลอุปกรณ์ส ำนักงำนให้พร้อมในกำรใช้งำน ก ำกับดูแลจัดท ำแผนและ         แนวทำงกำรจัดหำรำยได้ของคณะ 
ก ำกับดูแลกำรเงินและบัญชีงำนรำยได้ของคณะ ก ำกับดูแลอำคำร สถำนที่ และอุปกรณ์ในกำรจัดหำรำยได้ที่ก่อให้เกิด
รำยได้ของคณะ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เก่ียวข้องกับงำนกำรเงิน พัสดุ และจัดหำรำยได้ 
ประกอบด้วย 

ผศ.กำรันต์ เจริญสุวรรณ     หัวหน้ำงำน 
ผศ.พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ์ศิริ   ประจ ำงำน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้ำม    ประจ ำงำน 
ดร.คุณัญญำ เบญจวรรณ     ประจ ำงำน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนันธิตรำ  ดอนบันเทำ   ประจ ำงำน 
นำงสุภำภรณ์ นุชรุ่งเรือง    ประจ ำงำน 
นำยวัชรินทร์ ปัญญำเสน     ประจ ำงำน 
นำยอมร วรรณำรักษ์    ประจ ำงำน 
นำยวชิรวิทย์ กรรณิกำ    ประจ ำงำน 
นำงมัทรี ขำวจุ้ย      เลขำนุกำร 
นำงสำวสุมิตรำ หอมอรุณ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

งานธุรการ มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนงำนสำรบรรณ กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรและเอกสำรต่ำง ๆ จัดท ำบันทึก
ข้อควำม กำรจัดเก็บหมวดหมู่เอกสำร งำนธุรกำร งำนอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนงำนส ำนักงำนให้กับคณำจำรย์ในคณะ 
งำนบันทึก สรุปและรำยงำนกำรประชุมต่ำง ๆ รวมทั้งติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอก ประกอบด้วย 

นำงสุภำภรณ์ นุชรุ่งเรือง     หัวหน้ำงำน 
นำงมัทรี ขำวจุ้ย      ประจ ำงำน 
นำยวัชรินทร์ ปัญญำเสน     ประจ ำงำน 
นำงสำวสุมิตรำ หอมอรุณ     ประจ ำงำน 
นำงสำวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญำ    ประจ ำงำน 



~ ๓๗ ~ 
 

นำยอมร วรรณำรักษ์     ประจ ำงำน 
นำยวชิรวิทย์ กรรณิกำ     เลขำนุกำร 
 



~ ๓๘ ~ 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยและ            มี
ประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ ๓๖  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม จึงขอแต่งตั้งอำจำรย์ปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 ผศ.ดร.เทพ  เก้ือทวีกุล    คณบด ี
ผศ.ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจไุร    รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ                                                        
ผศ.ภำคิณ มณีโชต ิ    รองคณบดีฝ่ำยวิจยัและบริกำรวชิำกำร 
อำจำรย์พบพร   เอ่ียมใส    รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร 
ผศ.จำรุกิตติ์   พิบูลนฤดม    รองคณบดีฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ 

                 และวิเทศสัมพันธ ์
อำจำรย์ธนกิจ  โคกทอง    รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

และศิลปวฒันธรรม 
  นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด    ปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำ 
         ส ำนักงำนคณบดี  

งานธุรการ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ อ ำนวยกำรกำรประชุม ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ กำรพัฒนำ
บุคลำกร ปฏิบัติงำนด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ ประกอบด้วย 

นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด    หัวหน้ำงำน 
 นำงสำวยุวธิดำ  พรมสำยใจ    ประจ ำงำน 
งานการเงินการคลังและพัสดุ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี  งำนเกี่ยวกับ          กำร

ควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของคณะ ประกอบด้วย 
 อำจำรย์ธนสิทธิ  นติยประภำ   หัวหน้ำงำน 
 นำงสำวยุวธิดำ  พรมสำยใจ    ประจ ำงำน 
งานวิชาการ/ส่งเสริมพัฒนาวิชาการ/การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน 

(Work Integrated Learning : WIL)  มีหน้ำที่ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร 
ปฏิบัติงำนด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  กำรประเมินกำรสอน  ประกอบด้วย 

อำจำรย์พบพร  เอ่ียมใส    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวนิสรำ  สิงห์ทอง    ประจ ำงำน 

 ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรม   ประจ ำงำน 
งานวิจัย  มีหน้ำที่ก ำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนวิจัยและเป็นผู้

ประสำนงำนกำรวิจัยของคณะกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย 
 ผศ.ภำคิณ  มณีโชต ิ    หัวหน้ำงำน 
 ผศ.เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์   ประจ ำงำน 

ผศ.อำนนท์  วงษ์มณ ี    ประจ ำงำน 
 ผศ.ดร.วสันต์  เพชรพิมูล    ประจ ำงำน 

ผศ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย ์    ประจ ำงำน 
ดร.พัชรีรัต  หำรไชย    ประจ ำงำน 

 อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ธงเทพ ชูสงฆ ์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์เศวต  สมนักพงษ ์    ประจ ำงำน 
 นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด    ประจ ำงำน 

ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวฒันำ   ประจ ำงำน 



~ ๓๙ ~ 
 

งานบริการวิชาการ  มีหน้ำที่จดัท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด ำเนินกำรฝึกอบรม  พัฒนำ
เครือข่ำยองค์กรบริกำรวิชำกำรและบูรณำกำรงำนบริกำรวชิำกำร  ประกอบด้วย 

 ผศ.ภำคิณ  มณีโชต ิ     หัวหน้ำงำน 
ผศ.อนัน  หยวกวัด     ประจ ำงำน 
ผศ.วรวุฒิ บุตรด ี      ประจ ำงำน 
ดร.วีระพล พลีสัตย ์     ประจ ำงำน 
ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี      ประจ ำงำน 
อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ     ประจ ำงำน 

 อำจำรย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ ์     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์พบพร  เอ่ียมใส     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์เอกสิทธิ์  เทียนมำศ     ประจ ำงำน 
 นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด     ประจ ำงำน 
 ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวฒันำ    ประจ ำงำน 
งานนโยบายและแผน  มีหน้ำที่จัดท ำแผนหน่วยงำน วิเครำะห์ข้อมูล กำรขอและจัดท ำงบประมำณแผ่นดิน

และงบประมำณรำยได้ วิเครำะห์ข้อมูลกำรขออัตรำใหม่ วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ กำรจัดท ำรำยงำนแผนและ
แผนกำรปฏิบัติงำน วิเครำะห์อัตรำก ำลัง ติดตำมประเมินผลโครงกำรแผนงำนและนโยบำย จัดระบบควบคุมภำยใน  
ประกอบด้วย 

 ผศ.ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจไุร     หัวหน้ำงำน 
 ผศ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย ์     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ธนสิทธิ  นติยประภำ    ประจ ำงำน 
 นำงสำวยุวธิดำ  พรมสำยใจ     ประจ ำงำน 
 นำงสำวสุติมำ  นครเขต     ประจ ำงำน 
งานประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรติดตำมและประเมินคุณภำพ

ภำยใน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำ SAR ของโปรแกรมวิชำ/คณะ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

 ผศ.ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจไุร     หัวหน้ำงำน 
นำงสำวสุติมำ  นครเขต     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ    ประจ ำงำน 

งานกิจการนักศึกษา มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ให้ค ำปรึกษำ วินิจฉัยและก ำหนดแนวปฏิบัติควำมประพฤติตำม
ระเบียบวินัย  ติดตำมพฤติกรรมควำมเสี่ยงในด้ำนยำเสพติดกิจกรรมต่ำงฯ  เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณภำพตำม
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะและมหำวิทยำลัยฯ งำนด้ำนสโมสรนักศึกษำ งำนด้ำนศิลปะวัฒนธรรมและคุณธรรม
จริยธรรม ด้ำนกำรแต่งกำย มำรยำท สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรม        ทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์ธนกิจ   โคกทอง     หัวหน้ำงำน 
รศ.สฤษณ์  พรมสำยใจ     ประจ ำงำน 
ผศ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย ์     ประจ ำงำน 
ผศ.วรวุฒิ บุตรด ี      ประจ ำงำน 
ดร.วีระพล พลีสัตย ์     ประจ ำงำน 
ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี      ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ปรีชำภรณ์  ขันบุร ี     ประจ ำงำน 
อำจำรย์เอกสิทธิ์  เทียนมำศ     ประจ ำงำน  
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อำจำรย์ธัชชัย  ช่อพฤกษำ     ประจ ำงำน 
 นำงสุพิชำ  จันทร์ละมูล     ประจ ำงำน 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีหน้ำที่ประสำนงำนจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของโปรแกรมวิชำต่ำงๆ 

จัดระบบกำรนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกฯ สัมมนำกลำงภำค และสัมมนำ
หลังฝึกฯ ประมวลผลกำรประเมินกำรฝึกฯ ให้แก่โปรแกรมวิชำ  ประกอบด้วย 

อำจำรย์พบพร  เอ่ียมใส     หัวหน้ำงำน 
นำงสำวนิสรำ  สิงห์ทอง      ประจ ำงำน 

 ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ    ประจ ำงำน 
งานกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกิจกรรมพิเศษต่ำง ๆ งำนสร้ำงเครือข่ำย

กับหน่วยงำนภำยนอกและงำนวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย   
ผศ.จำรุกิตติ์   พิบูลนฤดม     หัวหน้ำงำน 

 อำจำรย์พศวีร์  ศิริสรำญลักษณ ์    ประจ ำงำน  
อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     ประจ ำงำน 
นำงสำวสุติมำ   นครเขต     ประจ ำงำน 

งานดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนมำตรฐำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  งำนพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยี งำนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล ประกอบด้วย 

 อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์เศวต  สมนักพงษ ์     ประจ ำงำน 
ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวฒันำ    ประจ ำงำน 
นำงสำวนิสรำ  สิงห์ทอง     ประจ ำงำน 

งานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกิจกรรมงำนประชำสัมพันธ์ทุกด้ำนของคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม ประกอบด้วย 

 ผศ.จำรุกิตติ์   พิบูลนฤดม     หัวหน้ำงำน 
นำงสำวสุติมำ   นครเขต     ประจ ำงำน 
นำงสำวนิสรำ  สิงห์ทอง     ประจ ำงำน 

 ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
งานศูนย์พัฒนาก าลังคนเพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่น  มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม

กำรเรียนรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและสถำนศึกษำเพื่อให้เกิดกำร             บูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนและเกิดทักษะทำงด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับนักศึกษำและชุมชนในกำรยกระดับพัฒนำก ำลังคน 
ประกอบด้วย 

 ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข     หัวหน้ำงำน 
ผศ.สัญญำ  พรหมภำสิต     ประจ ำงำน  
ผศ.อัษฎำงค์  บุญศร ี     ประจ ำงำน 
ผศ.อนัน  หยวกวัด     ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ ์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     ประจ ำงำน 
อำจำรย์เอกสิทธิ์  เทียนมำศ     ประจ ำงำน  
ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวฒันำ    ประจ ำงำน 
นำงสำวนิสรำ  สิงห์ทอง     ประจ ำงำน 

งานจัดหารายได้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหน้ำที่จัดหำรำยได้ให้คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประกอบด้วย 
 ผศ.อำนนท์  วงษ์มณี      หัวหน้ำงำน 
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ผศ.อนัน  หยวกวัด      ประจ ำงำน  
ผศ.วรวุฒิ    บุตรดี      ประจ ำงำน 
ผศ.ธนิรัตน์  ยอดด ำเนิน     ประจ ำงำน 
ดร.พัชรีรัต  หำรไชย      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธงเทพ  ชูสงฆ์     ประจ ำงำน 
นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด     ประจ ำงำน 
นำงสำวยุวธิดำ  พรมสำยใจ     ประจ ำงำน  
นำงสำวสุติมำ  นครเขต     ประจ ำงำน 

งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีหน้ำที่วำงแผน ติดตำม กำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรมีควำมรู้ในทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพและ
ด ำเนินกำรประสำนงำนในกำรพัฒนำบุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วิชำชีพที่สูงขึ้น โดยให้คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมเป็นผู้ก ำกับดูแล ประกอบด้วย 

ผศ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย ์     หัวหน้ำงำน 
นำงสำวสุติมำ   นครเขต     ประจ ำงำน 

 
คณะพยาบาลศาสตร์  

มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรพัฒนำงำนตำมพันธกิจของคณะในกำรผลิตบัณฑิตพยำบำลให้มี
คุณภำพมำตรฐำน สร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิจัย นวัตกรรม ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรประเมินผลงำน แผนงำน โครงกำร และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำเก่ียวกับกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของคณะ ประกอบด้วย 

ดร.น ำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์     คณบด ี
 ดร.สุภำเพ็ญ ปำณะวัฒนะพสิุทธิ์   รองคณบดี     

อำจำรย์สมิตรำ กนัทำหงษ ์    ผู้ช่วยคณบด ี
ดร.สุภำเพ็ญ ปำณะวัฒนพิสทุธิ์   ประธำนสำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 
อำจำรย์สมิตรำ กนัทำหงษ์     ประธำนสำขำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 

 อำจำรย์นภัทร เตี๋ยอนุกูล     ประธำนสำขำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 
 อำจำรย์ตุลนำฒ ทวนธง    ประธำนสำขำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 
 อำจำรย์สุภำพร ปรำรมย ์    ประธำนสำขำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก 

 และผดุงครรภ ์
ดร.สุภำเพ็ญ ปำณะวัฒนะพสิุทธิ์   หัวหน้ำส ำนักงำนคณบด ี
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ
ดร.สุภำเพ็ญ ปำณะวัฒนพิสทุธิ ์   ประธำนสำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 
ดร.น ำพิชญ์ ธรรมหิเวศน ์    อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำ 
ดร.กนกพร ไพศำลสุจำรีกุล    อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำ 
อำจำรย์อัญชลี เกษสำคร    อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำ 
อำจำรย์ทิพวรรณ วงษ์ใจ    อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำ 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
อำจำรย์สมิตรำ กนัทำหงษ์     ประธำนสำขำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
อำจำรย์นภัทร  เตี๋ยอนุกูล    ประธำนสำขำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

 อำจำรย์ตุลนำฒ ทวนธง    ประธำนสำขำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 
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 อำจำรย์ชลธิชำ จับคลำ้ย    อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำ 
 อำจำรย์วัชรินทร์ ค ำสำ    อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำ 

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 
อำจำรย์สุภำพร ปรำรมย ์ ประธำนสำขำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก  

และผดุงครรภ ์
อำจำรย์มณีรัตน์ พรำหมมณี    อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
เป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่น มีหน้ำที่ให้กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรวิจัย 

ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ    ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

ก ำแพงเพชรแม่สอด 

อำจำรย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด   รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำรและ 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว       รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวำงแผนและวิจัย   
อำจำรย์ธนวทิย์  ฟองสมุทร ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวิชำกำรและ 

บริกำรวิชำกำร   
ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ                             รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ  

ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  นำงมลัลิกำ  ปัญญำเทพ   ปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำ 
        ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
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1.งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณงำน
เลขำนุกำรและงำนช่วยอ ำนวยกำร งำนประชุม ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ทั้งเงินงบประมำณและเงิน
รำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้  ควบคุม ด ำเนินกำรบริหำรสัญญำ ประสำนงำน ดูแลจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและสำมำรถตรวจสอบได้ ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินงำน เผยแพร่กิจกรรม  ควำมรู้  ควำมก้ำวหน้ำ  ผลงำนของมหำวิทยำลัยฯ จัดท ำ
วำรสำร ติดต่อสื่อมวลชน ท ำข่ำวกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆของมหำวิทยำลัยฯ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เว็บไซต์ 
วีดิทัศน์ และมัลติมีเดียของมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร ดูแล บ ำรุงรักษำ 
พัฒนำ ท ำควำมสะอำดพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยฯ ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง ท ำควำมสะอำดจัดและ
เก็บครุภัณฑ์ประจ ำอำคำรควบคุมระบบงำนไฟฟ้ำ ประปำ ก ำหนดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงของทุกอำคำรภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย 

หน่วยธุรการ สารบรรณและเลขานุการ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณและงำนช่วย
อ ำนวยกำร งำนประชุมและงำนเลขำนุกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด  ประกอบด้วย   
  นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง    ประจ ำงำน 

หน่วยการเงิน บัญชี  มีหน้ำที่ควบคุม และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ทั้งเงิน 
งบประมำณและเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 
  นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย    ประจ ำงำน 
  นำงสำวปิยวรรณ   ค ำหอม    ประจ ำงำน 

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์  มีหน้ำที่ ควบคุม ด ำเนินกำรบริหำรสัญญำ ประสำนงำน ดูแลจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและสำมำรถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 

นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    หัวหน้ำงำน 
นำยวิเชษฐ  เครือวัลย์    ประจ ำงำน 

  หน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน มีหน้ำที่เผยแพร่กิจกรรม  ควำมรู้  ควำมก้ำวหน้ำ  
ผลงำนของมหำวิทยำลัยฯ  จัดท ำวำรสำร  ติดต่อสื่อมวลชน  ท ำข่ำวกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆของมหำวิทยำลัยฯ ทั้งภำยใน
และภำยนอกหน่วยงำน เว็บไซต์ วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย  

ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์    หัวหน้ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์    ประจ ำงำน 
นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย    ประจ ำงำน 
นำยก ำภู  สุจริตจันทร์    ประจ ำงำน 

  หน่วยอาคารสถานที่  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ  ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร ดูแล 
บ ำรุงรักษำ พัฒนำ ท ำควำมสะอำดพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยฯ  ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง ท ำควำม
สะอำดจัดและเก็บครุภัณฑ์ประจ ำอำคำร งำนไฟฟ้ำ ประปำ ก ำหนดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงของทุกอำคำรภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต    หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่   
  นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง    บริหำรงำนรักษำควำมสะอำด  

นำยแชน  ต๊ะปุก     บริหำรงำนไฟฟ้ำ  
หน่วยยานพาหนะ  มีหน้ำที่ ให้จัดท ำแผนงำนซ่อมบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ ดูแลและบริกำร           

ด้ำนยำนพำหนะต่ำงๆ ประกอบด้วย 
  อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิ่น    หัวหน้ำงำน 
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นำยธวัชชัย  แดงซิว    ประจ ำงำน 
  หน่วยการเจ้าหน้าที่และนิติกร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในมหำวิทยำลัย  
รำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ได้แก่ กำรสรรหำ  บรรจุ แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ ต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน     
กำรเลื่อนต ำแหน่งทำงวิชำกำร  กำรพัฒนำบุคลำกร   เก็บข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร  ตรวจสอบกำรลงเวลำสถิติกำรลำป่วย  
ลำคลอด  จัดท ำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลำกรและด ำเนินกำรเก่ียวกับกฎหมำย ข้อบังคับ สัญญำจ้ำง  

นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง     หัวหน้ำงำน 
นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    ประจ ำงำน 

  หน่วยรักษาความปลอดภัย  มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย ,ทรัพย์สินของบุคลำกรและ
มหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 
  อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    หัวหน้ำงำน 

ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต    ประจ ำงำน 
นำยธวัชชัย แดงซิว    ประจ ำงำน 
นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    ประจ ำงำน 

2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุม
คุณภำพกำรตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำน  จัดท ำแผนพัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและด ำเนินกำรตำม
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรและส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ด ำเนินกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรและส ำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  จัดระบบสำรสนเทศเก่ียวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและระบบบริหำรควำมเสี่ยงตลอดจนกำร
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำร กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนั กงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 

ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.อังคณำ ตำเสนำ    ประจ ำงำน 
นำยณัฐพงษ์  ล ำจะเรำ    ประจ ำงำน 
หน่วยควบคุมภายใน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ติดตำม ตรวจสอบ ให้มีกำรด ำเนินกำร

รำยงำนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปย.๒) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้กับคณะกรรมกำรประจ ำ
มหำวิทยำลัย    รำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง    ประจ ำงำน 
นำงสำวศิริทร  ศิริคุณ    ประจ ำงำน    
หน่วยบริหารความเสี่ยงมีหน้ำที่ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ตำมผล

กำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควำมคุมภำยในประเมินควำมเสี่ยง เพื่อบริหำรจัดกำรองค์กร 
ก ำกับดูแล เพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  ผศ.ดร.อังคณำ ตำเสนำ    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    ประจ ำงำน 
นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 

หน่วยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินตำมวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนทั้งด้ำนปัจจัยในกำรด ำเนินงำน 
กระบวนกำรท ำงำน และผลกำรด ำเนินงำน โดยให้ควำมส ำคัญต่อพันธกิจส ำคัญของหน่วยงำน 

อำจำรย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด   หัวหน้ำงำน 



~ ๔๕ ~ 
 

นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
นำยณัฐพงษ์  ล ำจะเรำ    ประจ ำงำน 
นำงสำวพทุธรักษ์  เป็งมอย    ประจ ำงำน 

3. งานนโยบายและแผน 
หน่วยวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและงบประมาณ  มีหน้ำที่วิเครำะห์ สังเครำะห์และวำงแผนนโยบำย 

แผนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำหน่วยงำน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำน จัดท ำแผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงิน ประสำนงำนกำรจัดท ำค ำของบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก  ประสำนกำรจัดท ำ
และจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำน กำรถ่ำยทอดแผนงำน โครงกำรและตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่กำรปฏิบัติระดับ
หน่วยงำนและระดับบุคคล เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมไตรมำส ติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รวบรวมและประสำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศเพื่อบริหำรและกำรตัดสินใจ
ของหน่วยงำน และเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

นำงสำวพุทธรักษ์ เป็งมอย    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.อังคณำ ตำเสนำ    ประจ ำงำน 

  นำงสำวพัชรีญำ ใจโปร่ง    ประจ ำงำน 
นำยณัฐพงษ์ ล ำจะเรำ    ประจ ำงำน 

หน่วยประเมินและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ มีหน้ำที่จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจ จัดท ำและถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร ประกอบด้วย 

นำงสำวพทุธรักษ์  เป็งมอย           ประจ ำงำน  
นำงมลัลิกำ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
นำยวิเชษฐ  เครือวัลย์    ประจ ำงำน 
นำงสำวพชัรีญำ  ใจโปร่ง          ประจ ำงำน 

4. งานวิจัย 
หน่วยวิจัยและพัฒนา  มีหน้ำที่พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย วำงแผนพัฒนำงำนวิจัยให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรและโจทย์วิจัยของท้องถิ่นและประเทศชำติ พัฒนำสมรรถนะบุคลำกำรด้ำนกำรวิจัย 
ส่งเสริมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์กลำงข้อมูล คลินิกวิจัยและให้ค ำปรึกษำด้ำนวิจัยแก่
ท้องถิ่น จัดหำแหล่งทุนและแหล่งทรัพยำกรเพื่อกำรวิจัย ส่งเสริมกำรตีพิมพ์และเผยแพร่งำนวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้
และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ ส่งเสริมกำรขอลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ สร้ำง
เครือข่ำยกำรวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงำนสู่
ภำยนอก  ประกอบด้วย 

ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู     หัวหน้ำงำน 
ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์    ประจ ำงำน 
ผศ.คมสันต์ นำควังไทร    ประจ ำงำน 
ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์    ประจ ำงำน 
ผศ.มัลลิกำ ทองเอม    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.อังคนำ ตำเสนำ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    ประจ ำงำน 
นำงสำวพุทธรักษ์ เป็งมอย    ประจ ำงำน 
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5. งานวิชาการ 
  หน่วยส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มีหน้ำที่สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตร  กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย  ส่งเสริมประสำนงำนพัฒนำงำนวิชำกำร  ผลงำนทำงวิชำกำร  ด ำเนินกำร
เก่ียวกับงำนทะเบียนและประมวลผล   กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่  งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียนของนักศึกษำภำค
ปกติและภำค กศ.บป.  ด ำเนินกำรตอบสนองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส่วนรำชกำร ปฏิบ ัต ิงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบ ัต ิงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องหรือได้ร ับ
มอบหมำย  ประกอบด้วย   

อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์   หัวหน้ำงำน 
 ผศ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ ์   ประจ ำงำน 
 นำงสำวศิริทร ศิริคุณ    ประจ ำงำน 

หน่วยมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร สถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ 
กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่  ประสำนงำนก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำและ
มำตรฐำนหลักสูตร  ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร  มำตรฐำนทำงวิชำกำรให้สอดคล้องกับกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่น  ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงสรรค์งำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์  ส่งเสริมด ำเนินงำนเกี่ยวกับมำตรฐำน
กำรศึกษำและติดตำมประเมินผลด ำเนินงำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนแบบต่ำง ๆ  พัฒนำสถำบันสู่สำกล จัดท ำแผนพัฒนำวิชำกำรระดับสำขำ ติดตำมและประเมินผล  ด ำเนินกำรให้สถำบัน
ได้รับกำรจัดอันดับของสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำของโลก  ประกอบด้วย 

ดร.ศุภมำส ผกำกำศ    หัวหน้ำงำน 
ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.อังคนำ ตำเสนำ      ประจ ำงำน 
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู     ประจ ำงำน 
ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนชัพร   หำได้    ประจ ำงำน 
อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิ่น    ประจ ำงำน 
นำงสำวศิริทร  ศิริคุณ    ประจ ำงำน    
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หน่วยจัดการศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป   มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัดกำรกลุ่มวิชำศึกษำทั่วไปวิชำ
พื้นฐำน ประกอบด้วย 

 ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวด ี    ประจ ำงำน 

 อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 

 นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   ประจ ำงำน 
งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา   มีหน้ำที่จัดหำบุคลำกร พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับ

นักศึกษำและบุคลำกร ผลิต แปลเอกสำรข้อตกลงทุกชนิดที่เป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้อนรับ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ 
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของชำวต่ำงชำติ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน ภำยนอกประเทศ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกประเทศ ประกอบด้วย 

อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์    หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 

 นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   ประจ ำงำน 
6. งานบริการวิชาการ   

หน่วยบริการวิชาการ  มีหน้ำที่ ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงเครือข่ำยองค์ควำมรู้ในชุมชนอย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก รวมถึงชุมชนท้องถิ่น สนับสนุน ประสำนงำนด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำร จัดบริกำรวิชำกำรให้กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ประกอบด้วย 

อำจำรย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่    หัวหน้ำงำน 
ดร.ศุภมำส ผกำกำศ    ประจ ำงำน    
อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ    ประจ ำงำน 

 อำจำรย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชำติ   ประจ ำงำน 
หน่วยประสานงานบริการวิชาการหลักสูตร มีหน้ำที่ ด ำเนนิกำรประสำนงำนบริกำรวิชำกำรของ

หลักสูตร สำขำวชิำ ส่งเสริมและจัดกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวชิำกำร ประกอบด้วย 
 อำจำรย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชำติ   หัวหน้ำงำน 

ผศ.ดร.อังคนำ ตำเสนำ      ประจ ำงำน 
ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่    ประจ ำงำน 

 อำจำรย์ธนชัพร  หำได้    ประจ ำงำน 
 ผศ.กันต์กนิษฐ์  จูรัตน ์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิน่    ประจ ำงำน 

ศูนยเ์มียนมาร์ศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ   จัดให้มี
กำรบริกำรวิชำกำร กำรฝึกอบรม กำรวิจัย เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนภำษำ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของ
สำธำรณรัฐแห่งสภำพเมียนมำ ประกอบด้วย 

นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   หัวหน้ำงำน 
 ผศ.ชัยรัตน์  ขันแก้ว    ประจ ำงำน 
 นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 
 นำงสำวพชัรีญำ  ใจโปร่ง    ประจ ำงำน 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์ศึกษำและพัฒนำอัญมณี    ในด้ำน
จัดท ำแผนด ำเนินกำร บริกำรวิชำกำร ศึกษำ พัฒนำ ค้นคว้ำ ตรวจ ออกใบรับรองคุณสมบัติของอัญมณีและอ่ืน ๆ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น ประกอบด้วย 

อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    หัวหน้ำงำน 
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อำจำรย์รำววำด  ยิ้มสวัสดิ์    ประจ ำงำน 
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  พระรำชเสำวนีย์และกำรด ำเนินกำรตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ธีรศิลป์  กันธำ     หัวหน้ำงำน 
 ผศ.ดร.อังคณำ  ตำเสนำ    ประจ ำงำน 

ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม     ประจ ำงำน 
  ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 

อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนัชพร  หำได้    ประจ ำงำน 

  นำยดวงดี  ทองคูณคณำลำภ    ประจ ำงำน 
นำงสำวพุทธรักษ์ เป็งมอย    ประจ ำงำน 

  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
แห่งชำติ ในสำขำอำชีพที่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรทดสอบ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนประกำศก ำหนด  
  อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    หัวหน้ำงำน 

ผศ.กฤติเดช จินดำภัทร์    ประจ ำงำน 
ดร.เอกรัฐ ปัญญำเทพ     ประจ ำงำน 
ดร.ศุภมำส ผกำกำศ     ประจ ำงำน 

  อำจำรย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร ์    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิ่น    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ    ประจ ำงำน 
  นำยก ำภู สุจริตจันทร ์    ประจ ำงำน 
7. งานวิทยบริการ  

หน่วยวิทยบริการ  มีหน้ำที่ จัดหำและจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย 
จัดบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรทั้งนักศึกษำ บุคลำกร ตลอดจนผู้ใช้บริกำรทั่วไป ดูแลและพัฒนำ
สภำพแวดล้อมส ำหรับกำรให้บริกำร  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและโครงกำรในพระรำชด ำริที่เกี่ยวข้องกับงำนวิทยบริกำร 
จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรด้ำนวิทยบริกำรแก่ชุมชน จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำร ประเมินผลและปรับปรุงกำรให้บริกำร 
จัดซื้อจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำน กำรจัดพิมพ์และจัดเก็บหนังสือเอกสำรรำชกำร  เอกสำรกำรจัดกิจกรรม เอกสำรด้ำนกำรเงิน เอกสำรกำร
บัญชีและงบประมำณ ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน  ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของงำนวิทยบริกำร
ต่อสำธำรณะ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และรับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนวิทยบริกำร  ประกอบด้วย  

ผศ.มัลลิกำ ทองเอม      หัวหน้ำงำน  
ผศ.ดร.ธีรศิลป์  กันธำ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.อังคณำ  ตำเสนำ    ประจ ำงำน 
นำยธวัชชัย แดงซิว      ประจ ำงำน 
นำยดวงดี  ทองคูณคณำลำภ     ประจ ำงำน 
นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย    ประจ ำงำน 

8. งานกิจการนักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษา มีหน้ำที่ประสำนงำนกับกองพัฒนำนักศึกษำและคณะท ำงำนในหน่วยต่ำงๆ 
ประกอบด้วย หน่วยพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ หน่วยกีฬำและนันทนำกำร  หน่วยบริกำรหอพักนักศึกษำ 
หน่วยเวชศึกษำป้องกันและสวัสดิกำรนักศึกษำ หน่วยให้ค ำปรึกษำและแนะแนว  หน่วยทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและ
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ทุนกำรศึกษำ  หน่วยเลขำนุกำรและสำรสนเทศ เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนของงำนกิจกำรนักศึกษำให้นักศึกษำ
สำมำรถศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงมีควำมสุขสู่กำรเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 
  นำยวีระ    วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 

หน่วยพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ม ีหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะและหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องในกำรจัดกระบวนกำรและกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษำรวมกลุ่มจัดกิจกรรมภำยใต้แนวคิดและกำรด ำเนินกำรของนักศึกษำเพื่อฝึกกำรท ำ งำนเป็นหมู่
คณะในรูปแบบของชมรมหรือชุมนุม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลและให้ค ำปรึกษำแก่องค์กำรบริหำรนักศึกษำให้เป็นไปตำม
กฎระเบียบและแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ จัดท ำโครงกำร/แผนกิจกรรมและด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมให้แก่นักศึกษำ ที่นอกเหนือจำกแผนปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ จัดท ำและปรับปรุงหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน ติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินผลหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตัวเองตำมตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย    
    

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ประจ ำงำน 
ผศ.วันชัย  เพ็งวนั     ประจ ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 
ดร.ศุภมำส ผกำกำศ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข ์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิ่น    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นิพิฐพนธ ์   ฤำชำ    ประจ ำงำน 
นำยดวงดี  ทองคูณคณำลำภ   ประจ ำงำน  
หน่วยกีฬาและนันทนาการ มีหน้ำที่จัดท ำโครงกำร แผนพัฒนำกำรให้บริกำร ระเบียบกำร

ให้บริกำรและกำรจัดแสดงขั้นตอนต่ำงๆเก่ียวกับกำรให้บริกำรห้องออกก ำลังกำย อุปกรณ์ทำงด้ำนกีฬำต่ำงๆ  รวมถึง
ควบคุมดูแลกำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ในห้องออกก ำลังกำยและสนำมกีฬำ  จัดหำอุปกรณ์กีฬำเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ จัดกำรแข่งขันกีฬำและประสำนงำนกับส่วนงำนบุคคลหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ  พัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำนกำรกีฬำ จัดส่งนักศึกษำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรต่ำง ๆ จัดกิจกรรมนันทนำกำร ส่งเสริมทักษะกำรเล่นดนตรีและกำรแสดงให้กับ
นักศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 

ผศ.วันชัย   เพ็งวนั     หัวหน้ำงำน 
ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร ์    ประจ ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 
ดร.ศุภมำส  ผกำกำศ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์นิพิฐพนธ ์   ฤำชำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข ์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   ประจ ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 
ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์    ประจ ำงำน 
นำยสุรศักดิ์  วังวงษ ์    ประจ ำงำน 
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หน่วยบริการหอพักนักศึกษาและบัตรนักศึกษา มีหน้ำที่จัดท ำโครงกำร  แผนพัฒนำ ก ำกับดูแล
และติดตำมกำรด ำเนินงำนหอพักนักศึกษำ จัดท ำระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษำ  ประสำน
ด ำเนินงำน ประสำนกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วย 
  อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    หัวหน้ำงำน 
  ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 
  นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 

หน่วยเวชศึกษาป้องกันและวินัย มีหน้ำที่จัดท ำโครงกำรและแผนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
จัดบริกำรเวชภัณฑ์และห้องพยำบำล งำนเวชศึกษำป้องกัน ประสำนงำนและเผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนกำรประกันอุบัติเหตุ
ของนักศึกษำ จัดท ำแผนกิจกรรมต่อต้ำนและป้องกันสำรเสพติดในสถำนศึกษำ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและด ำเนินกำร
ป้องกันโรคติดต่อในสถำนศึกษำ ประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เก่ียวกับกำรป้องกันสิ่งเสพติดในสถำนศึกษำ จัดกิจกรรม
และจัดแสดงกฎระเบียบต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยอันเกี่ยวข้องกับงำนวินัยนักศึกษำ พิจำรณำกำรสืบสวนทำงวินัยและ
กำรลงโทษทำงวินัยนกัศึกษำ รำยงำนผลกำรผิดวินัยนักศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
ประกอบด้วย 

ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร ์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ ประจ ำงำน 
ผศ.คมสันต์  นำควังไทร   ประจ ำงำน 
ผศ.วันชัย  เพ็งวนั   ประจ ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข ์  ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี ประจ ำงำน 
หน่วยประสานงานนักศึกษาวิชาทหารและการเกณฑ์ทหาร มีหน้ำที่ ก ำกับ ดูแล ติดตำม และ

ประสำนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำรักษำดินแดนส ำหรับนักศึกษำวิชำทหำรรวมทั้งให้ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำร
สมัครและฝึกอบรมนักศึกษำวิชำทหำร  ประสำนงำนกำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร  กำรประสำนงำนให้นักศึกษำวิชำ
ทหำรร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย และงำนอ่ืนๆ ของชุมชนท้องถิ่น จัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ ตลอดจนจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ทิพย์วรรณ  ศิบุญนนัท ์    ประจ ำงำน 
นำยสุรศักดิ์  วังวงษ ์    ประจ ำงำน 
หน่วยดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษา มีหน้ำที่ด ำเนินงำนแนะแนวกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย แนะ

แนวกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรประกอบอำชีพ กำรเข้ำ
สู่งำน กำรท ำงำนระหว่ำงเรียน ประสำนและน ำเสนอข้อมูลจัดหำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก  จัดท ำ
ระบบที่ปรึกษำ รวบรวมและสังเครำะห์รำยงำนภำรกิจอำจำรย์ที่ปรึกษำหมู่เรียน จัดกิจกรรมพัฒนำกำรเป็นที่อำจำรย์
ที่ปรึกษำ  จัดกิจกรรมและจัดท ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ จัดกิจกรรมควำมรู้สู่นักศึกษำใหม่และนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยเพื่อ
เสริมทักษะชีวิต จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 
  นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 

ผศ.คมสันต์  นำควังไทร ประจ ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์   ประจ ำงำน 
ผศ.วันชัย  เพ็งวนั ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.วำสนำ  จรูญศรีโชติก ำจร   ประจ ำงำน 
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ผศ.กันต์กนิษฐ์  จูรัตน ์    ประจ ำงำน 
ดร.ศุภมำส  ผกำกำศ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข ์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช ประจ ำงำน 

 อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิ่น    ประจ ำงำน 
หน่วยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรด้ำนทุนกู้ยืมเพื่อ

กำรศึกษำและทุนกำรศึกษำต่ำงๆ ของนักศึกษำให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนกำรศึกษำ  จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำและผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ 
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำรับ
ทุนกำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ประกอบด้วย 

 นำยวีระ วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 
หน่วยเลขานุการและสื่อสารองค์กร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดหำอุปกรณ์นักงำน 

กำรจัดพิมพ์และจัดเก็บหนังสือเอกสำรรำชกำร  เอกสำรกำรจัดกิจกรรม เอกสำรด้ำนกำรเงิน เอกสำรกำรบัญชีและ
งบประมำณ ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน  ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของงำน
กิจกำรนักศึกษำต่อสำธำรณะ จัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกิจกำรนักศึกษำและจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  รับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ 
ประกอบด้วย 

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 

9. งานศิลปะและวัฒนธรรม 
งานศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับ

ศิลปวัฒนธรรม ประสำน ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนในหน่วยต่ำงๆ ประกอบด้วย หน่วยอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและเผยแพร่ หน่วยศึกษำวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    หัวหน้ำงำน 
หน่วยอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ มีหน้ำที่จัดท ำแผนงำนและด ำเนินกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ร่ำงแนวนโยบำยในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในองค์กร  จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถ
ด้ำนศิลปะ หัตถกรรม นำฏศิลป์ ดนตรีและวัฒนธรรมแก่นักศึกษำ สนับสนุน ส่งเสริมกำรเผยแพร่และ แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้ำน จัดกิจกรรมในวันส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถำบันชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์ พัฒนำและเผยแพร่ อัตลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนำขึ้นโดยมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น สร้ำง
เครือข่ำยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถำบัน
ชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ พิจำรณำกำรยกย่องนักศึกษำและบุคลำกรที่เป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์ 
ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    หัวหน้ำงำน 
  ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์    ประจ ำงำน 

อำจำรย์ธนัชพร  หำได้    ประจ ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 
นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   ประจ ำงำน 
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หน่วยศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาติพันธุ์และประเทศเพื่อนบ้าน  มีหน้ำที่จัดท ำแผนงำนและ
ด ำเนินกำรด้ำนกำรรวบรวม ศึกษำและเผยแพร่ข้อมูล/องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น ชำติพันธุ์และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน จัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 

อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    หัวหน้ำงำน 
 ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำงำน 

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 
นำยดวงดี  ทองคูณคณำลำภ   ประจ ำงำน 
หน่วยเลขานุการและสื่อสารองค์กร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำน 

กำรจัดพิมพ์และจัดเก็บหนังสือเอกสำรรำชกำร  เอกสำรกำรจัดกิจกรรม เอกสำรด้ำนกำรเงิน เอกสำรกำรบัญชีและ
งบประมำณ ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ของงำนศิลปวัฒนธรรมต่อสำธำรณะ  จัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  รับเร่ืองร้องเรียนต่ำงๆ เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 

อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    หัวหน้ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 

10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทักษะดิจิทัล  มีหน้ำที่ปรับปรุงและดูแลระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์  ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทั่วถึงและทันสมัย  ประสำนและจัดกำร
ทดสอบวัดเกณฑ์มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์  พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ
บุคลำกรและนักศึกษำ บริหำรจัดกำรและให้บริกำรกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ปรับปรุงดูแลห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เน็ต  ห้องกำรเรียนกำรสอนทำงไกล และห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  ดูแลและควบคุมระบบ
บันทึก/ถ่ำยทอดภำพและเสียง จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำร ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย มีหน้ำที่จัดท ำแผนด ำเนินกำรประจ ำปีแผนกำรให้บริกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป กำรจัดทดสอบมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลและมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนแห่งชำติสำขำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กำร
เรียนรู้ ICT ชุมชนและศูนย์ดิจิทัลชุมชน สร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนกับศูนย์ อ่ืนๆ ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนหน่วยงำนที่ อ่ืนๆ เกี่ยวข้อง  ให้บริกำรวิชำกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำระบบสำรสนเทศหรือฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  พัฒนำเว็บไซต์และระบบ
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรวำงแผนของมหำวิทยำลัย พัฒนำเว็บไซต์ตำมแนวทำงและกำรจัด
อันดับ Webometric  ประกอบด้วย 

นำยก ำภู  สุจริตจันทร์    หัวหน้ำงำน 
ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์     ประจ ำงำน 
ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ ประจ ำงำน 
ดร.ศุภมำส  ผกำกำศ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชำติ   ประจ ำงำน 
นำยสุรศักดิ์  วังวงษ ์    ประจ ำงำน 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มีหน้ำที่ บริหำรงำนของบัณฑิตวิทยำลัยด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพโดยแบ่งภำระหน้ำที่
ออกเป็น ๒ ฝ่ำย คือ ฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยบริหำรและวำงแผน ประกอบด้วยที่ปรึกษำคณบดี คณบดี ผู้ บริหำรและ
บุคลำกรประจ ำฝ่ำย ดังนี้ 
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  รศ.ดร.สมชัย วงษ์นำยะ                    ที่ปรึกษำคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
  รศ.ดร.ทวนทอง  เชำวกีรติพงศ์            ที่ปรึกษำคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
  รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์                         ที่ปรึกษำคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
  รศ.ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ                      คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
  ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง                             รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์   รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร 
  อำจำรย์ธัญรดี   บุญปัน                          หัวหน้ำส ำนักงำนคณบด ี
 1.บุคลากรประจ าฝ่ายวิชาการ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ 
งำนวิจัย งำนพัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ งำนพัฒนำอำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ         งำน
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรประเมินคุณภำพวิทยำนิพนธ์  ประกอบด้วย 

๑.๑ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับและ
ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำระดับปริญญำโท ได้แก่ งำนวิชำกำรและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ งำนกำรจัดตำรำงเรียน และปฏิทินกำรศึกษำ งำนคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดั บ
บัณฑิตศึกษำ งำนสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ งำนสอบประมวลควำมรู้และสอบปลำยภำค      งำนติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ งำนตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร งำนตรวจรูปแบบและกำรประเมินคุณภำพ
วิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ           หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    ประจ ำงำน 

ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง   ประจ ำงำน 

  ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์   ประจ ำงำน 
  ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ ำงำน 
  นำงสำวกิตติยำ ลำเต๊ะ    ประจ ำงำน 
  นำยจักกริช  มีส ี     ประจ ำงำน  

๑.๒ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับและ
ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ได้แก่ งำนวิชำกำรและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ งำนกำรจัดตำรำงเรียน และปฏิทินกำรศึกษำ งำนคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับ
บัณฑิตศึกษำ งำนสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ สอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลควำมรู้และสอบปลำยภำค งำนตรวจสอบ
กำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร งำนตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ งำนพัฒนำอำจำรย์และนักศึกษำระดับปริญญำเอก งำน
ก ำกับและควบคุมคุณภำพกำรศึกษำประกอบด้วย  

รศ.ดร.สมชัย  วงษ์นำยะ    หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.ทวนทอง เชำวกีรติพงศ ์   ประจ ำงำน 

  รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย ์    ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ    ประจ ำงำน 
นำงสำวพิกุล  อินไผ่    ประจ ำงำน 

  นำยทวทิัต  ริ้วมงคล    ประจ ำงำน 
  นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน 

๑.๓ งานส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา มีหน้ำที่ส่งเสริมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำแก่อำจำรย์
และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้แก่ งำนฝึกอบรมและกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร งำนส่งเสริมเผยแพร่บทควำม
วิจัยและบทควำมวิชำกำรในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 

รศ.ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ    หัวหน้ำงำน 



~ ๕๔ ~ 
 

ผศ.ดร.นิศำกร ประคองชำติ       ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    ประจ ำงำน 
ผศ.พิมพ์ผกำ  วงษ์กองแก้ว   ประจ ำงำน 
ผศ.อนุธิดำ  เพชรพิมูล    ประจ ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   ประจ ำงำน 
ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล  จิตคติ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์บุญญำวัฒน์  ศรีวังรำช   ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว   ประจ ำงำน 
นำงสำวพิกุล  อินไผ่    ประจ ำงำน 
นำยทวิทัต  ริ้วมงคล    ประจ ำงำน 
นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน 
นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ    ประจ ำงำน 
๑.๔ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ ปฏิบัติงำน

ประกันคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนกลำงของมหำวิทยำลัย จัดท ำแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินงำน
ประสำนงำนระดับนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ
เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง   ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.มนูญ  บูลย์ประมุข    ประจ ำงำน 

ผศ.พิมพ์ผกำ  วงษ์กองแก้ว    ประจ ำงำน 
ผศ.อนุธิดำ  เพชรพิมูล    ประจ ำงำน 

  ดร.อภิญญำ  พัดพิน    ประจ ำงำน 
ดร.อัจฉรำ  ใจดี     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล  จิตคติ    ประจ ำงำน 

  อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์นภำลัย  บุญค ำเมือง   ประจ ำงำน 
  นำงสำวพิกุล  อินไผ่    ประจ ำงำน 
  นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ    ประจ ำงำน 
  นำยทวิทัต  ริ้วมงคล    ประจ ำงำน 

๒. บุคลากรประจ าฝ่ายบริหารและวางแผน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนนโยบำยและแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
ธุรกำรและสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ งำนพัฒนำบุคลำกร งำนพัฒนำส ำนักงำน งำนบริหำรควำมเสี่ยง                งำนตรวจสอบ
ภำยใน งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ งำนให้บริกำรห้องสมุดบัณฑิตวิทยำลัย ประกอบด้วย 

๒.๑ งานนโยบายและแผน/งานบริหารงานทั่วไป มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนนโยบำยและแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป งำนธุรกำรและสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ งำนพัฒนำบุคลำกร งำนพัฒนำส ำนักงำน และงำนให้บริกำรห้องสมุดบัณฑิต
วิทยำลัยประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง    ประจ ำงำน 
ผศ.พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว    ประจ ำงำน 



~ ๕๕ ~ 
 

ผศ.อนุธิดำ เพชรพิมูล    ประจ ำงำน 
ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล  จิตคติ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ ำงำน 
นำงสำวพิกุล  อินไผ่     ประจ ำงำน 
นำยทวิทัต  ริ้วมงคล     ประจ ำงำน 
นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ    ประจ ำงำน 
นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน 
๒.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนบริหำรควำมเสี่ยง งำน

ตรวจสอบภำยใน งำนกำรจัดกำรควำมรู้ และงำนประกันคุณภำพระดับหน่วยงำน ประกอบด้วย  
ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    หัวหน้ำงำน 

  ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ     ประจ ำงำน 
ผศ.พิมพ์ผกำ  วงศ์กองแก้ว    ประจ ำงำน 

  ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง     ประจ ำงำน 
  ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ ำงำน   
  นำงสำวพิกุล  อินไผ่     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ    ประจ ำงำน 
  นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน 
  นำยทวิทัต  ริ้วมงคล     ประจ ำงำน    

๒.๓ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) งำนวิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I-Thesis) งำนพัฒนำเว็บไซต์ประกอบด้วย 

ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.มนูญ  บูลย์ประมุข    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ ำงำน 
ดร.อภิญญำ  พัดพิน    ประจ ำงำน 

  อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์มนตรี  ใจแน่น    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว   ประจ ำงำน 

นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ    ประจ ำงำน 
  นำยทวิทัต  ริ้วมงคล    ประจ ำงำน 

นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน 
  นำงสำวพิกุล  อินไผ่    ประจ ำงำน 

๒.๔ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร บทบำท ภำรกิจ และผล
กำรปฏิบัติงำนของบัณฑิตวิทยำลัย บริกำรวิชำกำร งำนวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่
ผลงำนวิชำกำรสู่ชุมชน โดยผ่ำนสื่อและช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน เกิดกำรรับรู้ 
เกิดควำมเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี  และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงำน ประกอบด้วย 

อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ    ประจ ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   ประจ ำงำน 



~ ๕๖ ~ 
 
  ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง   ประจ ำงำน 
  ผศ.พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว    ประจ ำงำน 

ดร.อภิญญำ  พัดพิน    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล  จิตคติ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นภำลัย  บุญค ำเมือง   ประจ ำงำน 

   นำยทวิทัต  ริ้วมงคล    ประจ ำงำน 
 
ส านักงานอธิการบด ี

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งเป็นหน่วยงำนสำยสนับสนุนที่มีหน้ำที่ให้บริกำร สนับสนุน ประสำนงำน และ 
อ ำนวยควำมสะดวก เพื่อตอบสนองภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  โดยมี 
ปรัชญา “มีจิตบริกำร พัฒนำคน พัฒนำงำน และใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้ค่ำ” วิสัยทัศน์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็น
หน่วยงำนที่มุ่งเน้นให้บริกำร พัฒนำงำน พัฒนำคน ให้มีคุณภำพ และเป็นหน่วยงำนต้นแบบของกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยและกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง พันธกิจ พัฒนำงำนด้ำนบริกำร 
โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำลมีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวหน้ำ ต่อเนื่อง
และยั่งยืน พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว สู่
หน่วยงำนและชุมชน และส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีจิตอำสำเพื่อพัฒนำ
สังคม และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำสู่สำกล มีกำรแบ่งโครงสร้ำงประกอบด้วยกองและงำน ดังต่อไปนี้ 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด         รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
กองกลาง   

มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียวสู่หน่วยงำนและชุมชนส่งเสริมกำรเป็นจิตอำสำเพื่อพัฒนำสังคม 
และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำสู่สำกล โดยได้แบ่งโครงสร้ำงหน่วยงำนออกเป็น 1๗ งำน ได้แก่ งำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนงำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนพัฒนำ
เครือข่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม(Green Office) งำนสวัสดิกำร  งำนธุรกำร         งำนประชำสัมพันธ์ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ 
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร งำนเลขำนุกำร งำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน งำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ งำน
ตรวจสอบภำยใน  งำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  งำนพัฒนำองค์กรสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนและจัดอันดับมหำวิทยำลัย ประกอบไปด้วย 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด         ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง  
1. งานบริหารทั่วไป  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดีภำยใต้

กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ คือ 
ด้านการปฏิบัติการ ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินและพัสดุ ศึกษำ  รวบรวม
ข้อมูล สรุปรำยงำน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำน ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร จัดเตรียมกำรประชุม ท ำ
เรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ด้านการวางแผน ด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมหรือผลกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร ด้านการประสานงาน 
ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ ด้านการบริการ ตอบปัญหำ ชี้แจง 
และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำนที่
รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   หัวหน้ำงำน 
  นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 
  นำงผ่องศรี  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
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  2. งานวางแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล 
ด ำเนินกำรและประสำนงำน เพื่อให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร กำรด ำเนินกำรตำมแผน/โครงกำร กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) งำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน  และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองกลำง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำงำน 
นำยภำณุพงศ์  สบืศิริ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    ประจ ำงำน 
นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    ประจ ำงำน 
นำยเอนก  บัวส ำลี     ประจ ำงำน 
นำงสำวเกศกนก  ไทยแท ้    ประจ ำงำน 
นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำงำน 
นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์   ประจ ำงำน 
นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ประจ ำงำน 

   นำยณัฐเวศม์  ชยัมงคล    ประจ ำงำน 
  นำยณะรำทิ  น้อยม่วง    ประจ ำงำน 
   นำงสำววลิำวลัย์  ปิน่มณี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ   ประจ ำงำน 
   นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร    ประจ ำงำน 
  นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   ประจ ำงำน 
                     นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำงำน 
                     นำงภัทรวดี  จิตคติ     ประจ ำงำน 
                     นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   ประจ ำงำน 
                     นำยธนกฤต  ภูโอบ     ประจ ำงำน 
   นำงผ่องศรี  พิกุลทอง     ประจ ำงำน 
   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    ประจ ำงำน 
   นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม    ประจ ำงำน 
   นำยอภิชำติ  โตยิง่     ประจ ำงำน 
   นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ประจ ำงำน 

3. งานพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้ำที่พัฒนำปรับปรุง ซ่อม
บ ำรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบดังกล่ำว กำรจัดท ำข่ำวสำรเผยแพร่
กิจกรรมผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองกลำง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  

นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   หัวหน้ำงำน 
นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 

4. งานพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office) กองกลำงส ำนักงำนอธิกำรบดี มีหน้ำที่ดูแลและ
ให้ควำมร่วมมือพัฒนำสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำหน่วยงำนเข้ำสู่โครงกำร Green office และ Green University ในโอกำส
ต่อไป ประกอบด้วย      

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด       หัวหน้ำงำน 
นำยภำณุพงศ์  สบืศิริ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    ประจ ำงำน 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์    ประจ ำงำน 
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อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน    ประจ ำงำน 

  ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส    ประจ ำงำน 
นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    ประจ ำงำน 
นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    ประจ ำงำน 
นำงคณำรัตน์  ศิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำงำน 
นำยเอนก  บัวส ำลี     ประจ ำงำน 
นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำงำน 
นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ประจ ำงำน 
นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  ประชุม    ประจ ำงำน 
นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลศิ   ประจ ำงำน 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    ประจ ำงำน 
นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 
นำงผ่องศรี  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
นำยมนัส  หล่อทอง    ประจ ำงำน 

5. งานสวัสดิการ กองกลาง ส านักอธิการบดี  มีหน้ำที่ดูแลและประสำนงำนกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงฯ ได้แก่ สวัสดิกำร
บ้ำนพักอำศัย (อำคำร KPRU PLACE  อำคำรน้ ำเพชร 2 อำคำรหอพักรำชำวดี) สวัสดิกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิกำร
ตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรประกันภัยกลุ่ม สวัสดิกำรตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย และโครงกำร/อ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย   
    ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด     หัวหน้ำงำน 
   นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำงำน 
      นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    ประจ ำงำน 
     นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย     ประจ ำงำน 
    นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์   ประจ ำงำน 
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ประจ ำงำน 
    นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร                                   ประจ ำงำน 
  นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ ์    ประจ ำงำน 
  นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   ประจ ำงำน 
  นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลศิ   ประจ ำงำน 
    นำยมนตรี  ประชุม                                      ประจ ำงำน 
    นำยมนัส  หล่อทอง                         ประจ ำงำน 
  6. งานธุรการ มีหน้ำที่หลักในกำรบริหำรงำนเอกสำรของมหำวิทยำลัย เริ่มตั้งแต่กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 
กำรจัดท ำหนังสือรำชกำร (กำรร่ำงตรวจทำน) กำรส ำเนำเอกสำร กำรยืมเอกสำรกำรจัดเก็บเอกสำร  กำรท ำลำย
เอกสำร และกำรเกษียณและน ำเสนอหนังสือรำชกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 รวมทั้ง          กำรให้บริกำร อ ำนวย
ควำมสะดวกกับผู้ที่มำติดต่อทั้งหน่วยงำนภำยนอก หน่วยงำนภำยใน และงำนอ่ืน ๆ       ที่ได้รับมอบหมำย 
ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี       หัวหน้ำงำน 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร     ประจ ำงำน 
  นำงภัทรวดี  จติคต ิ     ประจ ำงำน 



~ ๕๙ ~ 
 
   หน่วยลงทะเบียนรับหนังสือราชการ มีหน้ำที่ตรวจสอบหนังสือ จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำม
เร่งด่วนของหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือภำยนอก หนังสือภำยใน หนังสือขออนุญำตไปรำชกำร ด้วยระบบส ำนักงำน
อัตโนมัติจัดกำรหนังสือรำชกำรและกำรลำ (e-Office Automations) ของมหำวิทยำลัย     รำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อ
น ำเสนอให้ผู้บริหำรสั่งกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงำน คณะ/ส ำนัก/สถำบัน เพื่อด ำเนินกำร
ต่อไป เม่ือด ำเนินกำรสิ้นเสร็จแล้วให้จัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้ม ตำมหมวด          หมู่ที่ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 

นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงภัทรวดี  จติคต ิ    ประจ ำหน่วย 
   
  หน่วยลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ  มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมเรียบร้อย ครบถ้วนของหนังสือ 
จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วน จัดท ำทะเบียนส่งหนังสือด้วยระบบ Manual ควบคู่ไปกับกำรลงทะเบียนส่ง
หนังสือด้วยระบบส ำนักงำนอัตโนมัติจัดกำรหนังสือรำชกำรและกำรลำ (e-Office Automations) เพื่อให้ผู้บริหำรลง
นำมหนังสือ จ่ำหน้ำซองจดหมำยบรรจุซองจดหมำย เขียนใบน ำส่งจดหมำยเพื่อจัดส่งไปยังไปรษณีย์ สรุปใบน ำส่ง
จดหมำยทุกสิ้นเดือนเพื่อท ำเร่ืองเบิกจ่ำย  ประกอบด้วย 
  นำงภัทรวดี  จติคต ิ    หัวหน้ำหน่วย  
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำหน่วย 
  หน่วยจัดท าหนังสือราชการ มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำรหนังสือรำชกำรต่ำง ๆ เช่น หนังสือรับรอง/
หนังสือรำชกำรโต้ตอบทั่วไป/ประกำศ/ค ำสั่ง ให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี     หัวหน้ำหน่วย 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำหน่วย 
  นำงภัทรวดี  จติคต ิ    ประจ ำหน่วย 
  หน่วยจัดเก็บและท าลายเอกสาร  มีหน้ำที่จัดเก็บเอกสำร โดยแบ่งหมวดหมู่กำรจัดเก็บตำมคู่มือ
กำรจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยธุรกำรเริ่มจำกกำรน ำเอกสำรที่ด ำเนินกำรแล้วมำลงรหัสจัดเก็บ และให้จัดเก็บเอกสำรด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำกนั้นน ำรหัสจัดเก็บไปลงในทะเบียนลงรับ -ส่งเอกสำร และน ำรวบรวมเก็บเข้ำแฟ้มจัดเก็บ
ตำมหมวดหมู่  ท ำลำยหนังสือโดยส ำรวจหนังสือที่ครบก ำหนดอำยุกำรเก็บในปีนั้น โดยปฏิบัติตำมระเบียบงำนสำร
บรรณ ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี     หัวหน้ำหน่วย 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำหน่วย 
  นำงภัทรวดี  จติคต ิ    ประจ ำหน่วย 
 
  หน่วยแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล ด ำเนินกำร
และประสำนงำน เพื่อให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของงำนธุรกำร และกำรด ำเนินกำรตำมแผน/โครงกำรของงำน
ธุรกำร และรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี และมหำวิทยำลัยมอบหมำย ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี     หัวหน้ำหน่วย 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำหน่วย 

นำงภัทรวดี  จติคต ิ    ประจ ำหน่วย 
7. งานเลขานุการ  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนเก่ียวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร งำนประชุม และงำนเลขำนุกำรของ

ผู้บริหำร  ประกอบด้วย 
นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   หัวหน้ำงำน 
นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ประจ ำงำน 

  นำงสำวกนษิฐำ  กิ่งกังวำลย์    ประจ ำงำน 
  หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย   มีหน้ำที่  ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย         
จัดท ำหนังสือเชิญประชุม  ติดต่อประสำนงำนผู้เข้ำร่วมประชุม จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม บันทึกกำรประชุม  
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จัดท ำรำยงำนกำรประชุม จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม  จัดเตรียมห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ใน
กำรประชุม กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเดินทำงของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ            กำรจัดเตรียมห้องพัก 
จัดสวัสดิกำรด้ำนอำหำรว่ำง อำหำรเช้ำ-เย็น และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรประชุม  
จัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 

นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ  หัวหน้ำหน่วย 
นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำหน่วย 
นำงสำวกนษิฐำ  กิ่งกังวำลย์   ประจ ำหน่วย 

   หน่วยงานบริหารทั่วไป  มีหน้ำที่ ในกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำรภำยใน ภำยนอก และจัดเก็บ
หนังสือรำชกำรตำมระเบียบงำนสำรบรรณ  งำนเสนอแฟ้มและติดตำมแฟ้มผู้บริหำรในระดับอธิกำรบดี และรอง
อธิกำรบดีตำมสำยงำนบริหำร  ดูแลและตรวจสอบควำมถูกต้อง และรูปแบบหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ก่อนน ำเสนอผู้บริหำรลงนำม หรือสั่งกำร จัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
และคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  บันทึก สรุปและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม จัดท ำเอกสำรประกอบกำร
จัดเตรียมห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ประสำนงำนกับผู้เข้ำร่วมกำรประชุม จัดเตรียมอำหำร
บริกำรผู้เข้ำร่วมประชุม จัดท ำโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยตำมภำรกิจและเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จัดท ำโครงกำรเพื่อ
ขอรับงบประมำณสนับสนุนเพื่อด ำเนินงำนของงำนเลขำนุกำร ส ำรวจ จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรใช้งำนส ำหรับผู้บริหำร 
ตำมระเบียบงำนพัสดุ  ประกอบด้วย 

นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   หัวหน้ำหน่วย 
นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ  ประจ ำหน่วย 
นำงสำวกนษิฐำ  กิ่งกังวำลย์   ประจ ำหน่วย 

   หน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้ำที่  จัดเตรียมค ำกล่ำวในโอกำสต่ำง ๆ ส ำหรับผู้บริหำร     
จัดท ำตำรำงนัดหมำยอธิกำรบดี กำรลงสมุดบันหมำยเหตุประจ ำวัน รับค ำสั่งและปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง ติดต่อ
ประสำนงำนทำงโทรศัพท์ ภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำน รับ -ส่งเอกสำรทำงรำชกำร ทำงโทรสำร อีเมล์ 
และโปรแกรมสื่อต่ำง ๆ  ด ำเนินกำรเพื่ออนุมัติกำรเข้ำร่วมอบรม / สัมมนำ / ประชุมวิชำกำร ส ำหรับผู้บริหำรระดับ
อธิกำรบดี และรองอธิกำรบดี  ต้อนรับแขกของผู้บริหำร แจ้งเตือนงำนส่วนตัวผู้บริหำรเนื่องในโอกำสต่ำง ๆ เช่น กำร
เดินทำง จองตั๋วโดยสำร ติดต่อยำนพำหนะ จองที่พัก และยืมเงินทดรองจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร 
และเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่เก่ียวข้องตำมระเบียบฯ ประกอบด้วย 
  นำงสำวกนษิฐำ  กิ่งกังวำลย์   หัวหน้ำหน่วย 

นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ  ประจ ำหน่วย 
นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำหน่วย 

8. งานการเงินและบัญชี  มีหน้ำที่ควบคุมและด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ทั้งเงิน
งบประมำณและเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบ และสำมำรถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 
 นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย   หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกลุณี  ประจ ำงำน 
  นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก   ประจ ำงำน 
  นำงสำวปรำจนิ  ไกรทอง   ประจ ำงำน 
  นำงสำวศิริรัตน์  ชิตสุระ   ประจ ำงำน 
  นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง  ประจ ำงำน 
  นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต  ประจ ำงำน 
    หน่วยเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ  มีหน้ำที่รับ-จ่ำยเงินนอกงบประมำณทุกประเภท  ตรวจสอบ
เอกสำรและควบคุมกำรเบิกจ่ำยทุกหมวดรำยจ่ำย  ท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน  ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำร
บันทึกบัญชีเงินสด  เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทและจัดท ำทะเบียนคุมเช็ค  ควบคุมกำรยืมเงินนอกงบประมำณและ
รำยงำนลูกหนี้เงินยืม ควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินและจัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จัดท ำรำยงำนเงินฝำกถอนคืน 
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รับและจ่ำยเงินประจ ำวัน และออกใบเสร็จรับเงิน ติดต่อประสำนงำนกับธนำคำรพำณิชย์และหน่วยงำนภำยนอก  
น ำส่งเงินภำษี ณ ที่จ่ำยประจ ำเดือนให้สรรพำกร งำนบริกำรนักศึกษำหน้ำเคำน์เตอร์ จัดท ำทะเบียนคุมกำรช ำระเงิน
ของนักศึกษำทุกประเภท งำนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย       
    นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกลุณี   หัวหน้ำหน่วย 
    นำงสำวปรำจนิ  ไกรทอง    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวศิริรัตน์  ชิตสุระ    ประจ ำหน่วย 
    หน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  มีหน้ำที่รับ – จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินและงบกลำงทุก
งบรำยจ่ำย จัดท ำบัตรเงินเดือน บัตรค่ำจ้ำง จัดท ำฎีกำเบิกเงินงบประมำณทุกหมวดรำยจ่ำยในระบบ GFMIS จัดท ำ
ฎีกำเบิกจ่ำยเงินในระบบ 3 มิติ จัดท ำเงินเดือนและค่ำจ้ำงพร้อมหักหนี้ส่งหน่วยงำนภำยนอก จัดท ำงบเดือน จัดเก็บ
เอกสำรแนบฎีกำและท ำทะเบียนใบส ำคัญ จัดท ำทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่ำย จัดท ำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ำย จัดท ำ
เอกสำรเบิกบ ำนำญ จัดท ำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยส่งให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและหน่วยงำนภำยนอก ล้ำงบัญชีพัก
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินและเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมำณ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
ประกอบด้วย 
    นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง   หัวหน้ำหน่วย 
     นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต   ประจ ำหน่วย 
    หน่วยธุรการและสนับสนุนทั่วไป  มีหน้ำที่จัดพิมพ์หนังสือรำชกำรทั้งภำยนอกและภำยใน  
ตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำยทุกงบรำยจ่ำย ตรวจสอบเอกสำรยืมเงิน สนับสนุนทุกงำนในกลุ่มงำนกำรเงินให้ค ำปรึกษำ
หำรือเก่ียวกับระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิน งำนประกันคุณภำพ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
    นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย       หัวหน้ำหน่วย 
    นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกลุณี   ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวปรำจนิ  ไกรทอง    ประจ ำหน่วย 
     หน่วยบัญชี  มีหน้ำที่ควบคุมและด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดท ำบัญชีทั้งเงินในงบประมำณและเงินนอก
งบประมำณให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้  วิเครำะห์สถำนกำรณ์รำยกำรบัญชีทั้งเงินงบประมำณ 
และเงินนอกงบประมำณเพื่อบันทึกบัญชี – จัดท ำทะเบียนคุม และออกรำยงำนกำรเงินประจ ำเดือน รำยไตรมำส และ
ประจ ำปี ตรวจสอบควำมสมบูรณ์เอกสำรกำรเบิก – จ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบ ก่อนกำรด ำเนินกำรสู่กระบวนกำร
จัดท ำบัญชีจัดท ำทะเบียนคุมต่ำงๆ รวมถึงกำรเคลื่อนไหวเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต่ำงๆ ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องเบิกจ่ำย ให้เป็นไปตำมระเบียบเพื่อจัดเก็บเอกสำร แยกประเภท – จัดกลุ่ม – ท ำทะเบียน
คุม – เคลื่อนย้ำยเอกสำร น ำไปจัดเก็บไว้อย่ำงปลอดภัย ท ำผังพื้นที่จัดเก็บให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น  และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ 
มอบหมำย  ประกอบด้วย 
    นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก    หัวหน้ำหน่วย 
    หน่วยแผนงาน  งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ควบคุมดูแลด ำเนินกำร
และประสำนงำนเพื่อให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของกลุ่มงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
    นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    หัวหน้ำหน่วย     
  นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกลุณี   ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวปรำจนิ  ไกรทอง    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวศิริรัตน์  ชิตสุระ    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง   ประจ ำหน่วย 
    นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต   ประจ ำหน่วย  
 9. งานพัสดุ  มีหน้ำที่ควบคุมด ำเนินกำร  และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพสัดุ และ
สำมำรถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
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    นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำงำน 
    นำงสำวปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม    ประจ ำงำน 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ ์    ประจ ำงำน 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม    ประจ ำงำน 
    นำงสำววรฤทัย    ภู่สงค ์     ประจ ำงำน 

หน่วยจัดหาพัสดุ  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ รำยงำนผล     กำร
จัดหำพัสดุ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม    หัวหน้ำหน่วย 
    หน่วยบริหารสัญญา  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรบริหำรสัญญำด ำเนินกำรบริหำรสัญญำรำยงำนผลกำร
บริหำรสัญญำ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ ์     หัวหน้ำหน่วย 
    หน่วยควบคุมและจ าหน่าย  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรควบคุมและจ ำหน่ำยพัสดุด ำเนินกำรควบคุม
และจ ำหน่ำยพัสดุ รำยงำนผลกำรควบคุม จ ำหน่ำยพัสดุ และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำววรฤทัย    ภู่สงค ์     หัวหน้ำหน่วย 
    นำงปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม     ประจ ำหน่วย 
    หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของ
งำนพัสดุ ด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของงำนพัสดุ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
ประกอบด้วย 

นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำหน่วย 
    หน่วยธุรการ และการสนับสนุนทั่วไป มีหน้ำที่จัดท ำควบคุมบริหำรงำนสำรบรรณของงำนพัสดุ 
สนับสนุนทุกงำนในกลุ่มงำนพัสดุ และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำหน่วย 
    นำงสำวปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ ์     ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม     ประจ ำหน่วย 
    นำงสำววรฤทัย    ภู่สงค ์     ประจ ำหน่วย 
    หน่วยแผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ควบคุมดูแลด ำเนินกำร
และประสำนงำนเพื่อให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของกลุ่มงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
    นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำหน่วย 
    นำงสำวปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ ์     ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม     ประจ ำหน่วย 
    นำงสำววรฤทัย  ภู่สงค ์     ประจ ำหน่วย 
  10. งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลภำยในมหำวิทยำลัย 
ได้แก่ งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง งำนบ ำเหน็จควำมชอบ งำนทะเบียนประวัติ งำนวินัยและกฎหมำย ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง    ประจ ำงำน 
  หน่วยบริหารงานบุคคล  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนเก่ียวกับ  งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
งำนบ ำเหน็จควำมชอบ  งำนทะเบียนประวตัิ  ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์   หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง    ประจ ำหน่วย 



~ ๖๓ ~ 
 
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    ประจ ำหน่วย 

นำงสำวนฤชล เข่ือนยัง    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวน้ ำทพิย์  สังข์ทอง    ประจ ำหน่วย 
  หน่วยนิติการ  มีหน้ำที่ด ำเนนิงำนเก่ียวกับ  กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย งำน
วินัยและกำรักษำวินยั  งำนเร่งรัดผลคดี  กำรสอบสวนคดี  งำนเร่งรัดหนี้ของมหำวิทยำลัย  งำนลำศึกษำต่อทั้งใน
ประเทศและตำ่งประเทศ  งำนกำรขอรับทุนกำรศึกษำ  งำนจรรยำบรรณวิชำชีพ  งำนต่อสัญญำจ้ำงพนักงำน
มหำวิทยำลยั  ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์   หัวหน้ำหน่วย 
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    ประจ ำหน่วย 

นำงสำวนฤชล เข่ือนยัง    ประจ ำหน่วย 
  หน่วยผลงานทางวิชาการ  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์   หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวน้ ำทพิย ์ สังข์ทอง    ประจ ำหน่วย 
  หน่วยงานธุรการและสนับสนุนทั่วไป  มีหน้ำที่ด ำเนนิกำรเก่ียวกับงำนบริหำรเอกสำร ได้แก่ กำร
รับ-ส่งกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร กำรจัดเก็บและท ำลำยเอกสำร รวมทั้งรับผิดชอบดูแลใบลงเวลำปฏิบัติรำชกำร กำร
ลำทุกประเภท ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์   หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง    ประจ ำหน่วย 
  หน่วยแผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรงำนเก่ียวกับ
กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรทุกปี  กำรประกันคุณภำพระดับหน่วยงำน  และระดับมหำวิทยำลัย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์   หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวน้ ำทพิย์  สังข์ทอง    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง    ประจ ำหน่วย 

นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    ประจ ำหน่วย 
นำงสำวนฤชล เข่ือนยัง    ประจ ำหน่วย 

  11. งานประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่เผยแพร่กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของมหำวิทยำลัยฯ 
ทั้งภำยในภำยนอกหน่วยงำนด้วยสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ รวมทั้งสื่อวิทยุกระจำยเสียงของมหำวิทยำลัยฯ 
ประกอบด้วย 
   ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภสัสร    หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นนัทศร ี    ประจ ำงำน 
  ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง    ประจ ำงำน 
   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    ประจ ำงำน 
   หน่วยข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ และจดหมำยข่ำวสำร
สักทอง เผยแพร่ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และเผยแพร่
ไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่น และสื่อมวลชนส่วนกลำง มีหน้ำที่ตรวจสอบ และตัดข่ำวบนหน้ำหนังสือพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับ
มหำวิทยำลัยฯ จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ จัดตั้งและประสำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัยฯ เพื่อ
ประสำนนโยบำย ประสำนควำมร่วมมือ และควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
รวมทั้งมีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับสื่อมวลชนทุกแขนง และหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่องำนประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นนัทศร ี    หัวหน้ำหน่วย  

นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    ประจ ำหน่วย 



~ ๖๔ ~ 
 
   หน่วยผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ออกแบบ และผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ 
เช่น ไวนิลประชำสัมพันธ์ สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ วีดีทัศน์ จัดท ำสื่อประสม ออกแบบป้ำยประชำสัมพันธ์ 
(โปสเตอร์ /ป้ำย LED / ป้ำย LCD ) ป๊อบอัพข่ำวประชำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ( Online social media) และ
เว็บไซต์ เป็นต้น รวมทั้งออกแบบและประสำนข้อมูล ภำพถ่ำยกิจกรรม เพื่อจัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ บันทึกภำพ
กิจกรรมต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เพื่อใช้จัดท ำข่ำว
ประชำสัมพันธ์ และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนให้กับมหำวิทยำลัย อัพโหลดภำพและข่ำวประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต ์และสื่อ
สังคมออนไลน์ (Online social media) ประกอบด้วย 
  ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง    หัวหน้ำหน่วย 
  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นนัทศร ี    ประจ ำหน่วย 

นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    ประจ ำหน่วย 
   หน่วยบริการสัมพันธ์ (Customer Service)  มีหน้ำที่ให้บริกำรถำมตอบข้อมูลของมหำวิทยำลัย
ให้กับบุคลำกรภำยใน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป จำกโทรศัพท์และผู้มำติดต่อรำชกำรที่มหำวิทยำลัย จัดท ำตำรำง
เวรรักษำกำรณ์และรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือน คัดแยกพัสดุ – จดหมำย ของมหำวิทยำลัย 
รวมทั้งอัพโหลดข้อมูลออนไลน์ตำรำงเวรรักษำกำรณ์ และตรวจสอบรำยชื่อพัสดุ บนเว็บไซต์ ให้บริกำรงำนด้ำนพิธีกำร
แก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ร่วมให้บริกำรกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย 
   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   หัวหน้ำหน่วย 

หน่วยวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม ๙๑.๒๕ เมกะเฮิรตซ์  
มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ  ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  ของงำนประชำสัมพันธ์ด้ำนวิทยุกระจำยเสียง เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนวิทยุกระจำยเสียงของมหำวิทยำลัยเป็นที่รู้จักของสังคม ทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ  ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ด้ำนวิทยุกระจำยเสียงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ดังนี้ 

อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    หัวหน้ำหน่วย 
รศ.ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ    ประจ ำหน่วย 
ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร    ประจ ำหน่วย 
ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    ประจ ำหน่วย 
ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง    ประจ ำหน่วย 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี    ประจ ำหน่วย 
อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ     ประจ ำหน่วย 
อำจำรย์ประพล  จิตคติ    ประจ ำหน่วย 
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  มีหน้ำที่ให้ข้อเสนอแนะและค ำปรึกษำเกี่ยวกับกฎหมำย                   ที่

เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสื่อสำรมวลชนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด    ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยภำยใน 
       หน่วยแผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่  ควบคุมดูแลด ำเนินกำรและ
ประสำนงำนเพื่อให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของกลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร    หัวหน้ำหน่วย 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี    ประจ ำหน่วย 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    ประจ ำหน่วย 

12. งานอาคารสถานที่ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ  ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร ดูแลบ ำรุงรักษำ 
พัฒนำ ท ำควำมสะอำดพื้นที่และสิง่แวดล้อมของมหำวิทยำลัย  ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงอำคำรสถำนที่ งำนประปำ 
งำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
  นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลศิ   หัวหน้ำงำน 
  นำยทศพร  ศีลอวยพร    ประจ ำงำน 
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  นำงมำลัย  กลิน่ศรีสุข    ประจ ำงำน 
  นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช    ประจ ำงำน 
   นำงสำวรติกำนต์  เร่ือศรีจันทร์   ประจ ำงำน 
    หน่วยโยธาธิการและผังเมือง มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนวำงแผนงำนก่อสร้ำง ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ประสำนงำนด้ำนงำนก่อสร้ำง แก้ไขปัญหำงำนก่อสร้ำง ปฏิบัติงำนจัดท ำแบบรูปรำยกำรประกอบกำรก่อสร้ำง และ
งำนซ่อมบ ำรุงอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 
    นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลศิ   หัวหน้ำหน่วย 
   นำยทศพร  ศีลอวยพร    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวรติกำนต์  เร่ือศรีจันทร์   ประจ ำหน่วย 
  นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช    ประจ ำหน่วย 

หน่วยภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และจัดตกแต่งสถานที่  มีหน้ำที่ดูแลภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและจัดตกแต่ง
สถำนที่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และ
สวยงำม ประกอบด้วย 
    นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลศิ   หัวหน้ำหน่วย 
    นำงสำวรติกำนต์  เร่ือศรีจันทร์   ประจ ำหน่วย 
   นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช    ประจ ำหน่วย 

หน่วยประปา  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนผลิตน้ ำประปำ ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ และผลิตน้ ำประปำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลศิ   หัวหน้ำหน่วย 
นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช    ประจ ำหน่วย 
หน่วยวางแผนงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำร

ด้ำนกำรวำงแผนงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควำมเสี่ยง งำนประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดรวมทั้งงำนบริหำรงำนเอกสำรต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย  
   นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลศิ   หัวหน้ำหน่วย 

นำงมำลัย  กลิน่ศรีสุข    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวรติกำนต์  เร่ือศรีจันทร์   ประจ ำหน่วย 

หน่วยงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยกำรจรำจรภำยใน
มหำวิทยำลัย ฯ และกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในมหำวิทยำลัยฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ    หัวหน้ำหน่วย  
นำยทศพร ศีลอวยพร     ประจ ำหน่วย  
นำงสำวรติกำนต์ เร่ือศรีจันทร์    ประจ ำหน่วย 
นำยชัยรัตน์ ศรีวงค์รำช     ประจ ำหน่วย 

13. งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำน กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรบริหำรงำนทั่วไป 
กำรให้บริกำรด้ำนงำนระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ    หัวหน้ำงำน 
นำยมนตรี  ประชุม     ประจ ำงำน 
นำยสวุิทย์  เหล่ำสี    ประจ ำงำน 
หน่วยอนุรักษ์พลังงานและบริหารงานทั่วไป มีหนำ้ที่ดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 

กำรจัดกำรพลังงำนภำยในมหำวิทยำลัย และกำรจัดส่งรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน รวมทั้งด ำเนนิกำรเก่ียวกับกำรบรหิำรงำนเอกสำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงนิ และงำน
พัสดุ ประกอบด้วย 

นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ    หัวหน้ำหน่วย 
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นำยมนตรี ประชุม     ประจ ำหน่วย 
นำยสวุิทย์  เหล่ำสี ประจ ำหน่วย 
หน่วยระบบปรับอากาศและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้ำที่ให้บริกำรซ่อมบ ำรุง ดูแลงำนดำ้น

เครื่องปรับอำกำศ เคร่ืองท ำควำมเย็น ลิฟต์โดยสำร โทรศัพท์ เคร่ืองเสียง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ    หัวหน้ำหน่วย 
นำยมนตรี ประชุม     ประจ ำหน่วย 
นำยสวุิทย์  เหล่ำสี     ประจ ำหน่วย 
หน่วยระบบไฟฟ้า มีหน้ำที่ให้บริกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุง ดูแลระบบไฟฟำ้ภำยในและภำยนอก 

อำคำร ระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงต่ ำ งำนออกแบบและประมำณกำร และควบคุมกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟำ้ภำยใน 
มหำวิทยำลยั ประกอบด้วย 

นำยมนตรี ประชุม     หัวหน้ำหน่วย 
นำยสวุิทย์  เหล่ำสี     ประจ ำหน่วย 
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ    ประจ ำหน่วย 
หน่วยแผนงาน งบประมาณ งานควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่

ควบคุมดูแลด ำเนนิกำร และกำรประสำนงำน เพื่อให้กำรจัดท ำแผนงำน งบประมำณ งำนควบคุมภำยใน และกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย 

นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ    หัวหน้ำหน่วย 
นำยมนตรี ประชุม     ประจ ำหน่วย 
นำยสวุิทย์  เหล่ำสี     ประจ ำหน่วย 

14. งานยานพาหนะ  มีหน้ำทีใ่ห้บริกำรด้ำนยำนพำหนะ รวมทั้งกำรซ่อมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะให้อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  ประกอบด้วย 
  ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเนิด    รักษำกำรหัวหน้ำงำน 
  นำยอภิชำติ  โตยิง่     ประจ ำงำน 

1๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบ  มีหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินผลควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ

ตัวเลขต่ำง ๆ ทำงกำรเงิน บัญชี และรำยงำนทำงกำรเงิน ตรวจสอบและประเมินกำรปฏิบัติงำนต้ำนต่ำง ๆ ของหน่วย
รับตรวจให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจตำมขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำม
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อเสนอแนะมำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมและ
เหมำะสม และกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ ประกอบด้วย 

รศ.พรเพ็ญ  โชชัย     หัวหน้ำหน่วย   
  นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน ์   ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวกันยำ  มัน่คง    ประจ ำหน่วย 

หน่วยให้ค าปรึกษา มีหน้ำที่ตอบปัญหำชี้แจงและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ 
เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจ บริกำรให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยรับตรวจ โดยกำรให้ค ำแนะน ำและ
บริกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

รศ.พรเพ็ญ  โชชัย     หัวหน้ำหน่วย   
  นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน ์   ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวกันยำ  มัน่คง    ประจ ำหน่วย 

หน่วยบริหารงานทั่วไป  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยตรวจสอบภำยใน
หรือบริหำรรำชกำรทั่วไป ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ ได้รับมอบหมำย                    
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โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ คือ ด้านการปฏิบัติการ ศึกษำข้อมูล รวบรวมข้อมูล ติดตำมผลและสรุป
รำยงำนเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนหน่วยงำน ด้านการวางแผน วำงแผนกำรท ำงำน กิจกรรม หรือโครงกำรต่ำงๆ
วำงแผนกำรตรวจสอบ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน ด้านการประสานงาน ประสำนกำรท ำงำนและควำมร่วมมือด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยในกับบุคคลและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน อีกทั้งปฏิบัติงำนด้าน
ธุรการ ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ และจัดท ำบันทึกข้อควำม เอกสำรหนังสือรำชกำรต่ำง ๆ ของหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน  ปฏิบัติงำนด้านการเงินและพัสดุ ประสำนงำนและด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรเงิน
และพัสดุของหน่วยตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย 

รศ.พรเพ็ญ  โชชัย      หัวหน้ำหน่วย   
  นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน ์    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวกันยำ  มัน่คง     ประจ ำหน่วย 

1๖. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พัฒนำระบบ

และกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพของหน่วยงำน จัดท ำ
แผนพัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อมูลเพื่อให้แต่
ละหน่วยงำนด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพภำยใน ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพำกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยบุคลำกร
ดังต่อไปนี้ 

นำงสำวสุนนัท์  แหวนประดับ    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก     ประจ ำงำน 
นำงสำวพนัทิพำ  เย็นญำ     ประจ ำงำน 
ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง              ประจ ำงำน 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนัก 
และของมหำวิทยำลัยตำมที่ได้รับมอบหมำย รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมถึงงำนประสำนเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำตำมควำมเหมำะสม 
ประกอบด้วย 

  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวสุนนัท์  แหวนประดับ    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวพนัทิพำ  เย็นญำ     ประจ ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 

 หน่วยบริหาร ส านักงาน งานธุรการ และงานประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่  ด ำเนินงำนธุรกำร สำรบรรณ เลขำนุกำร 
กำรเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย   

  นำงสำวพนัทิพำ  เย็นญำ     หัวหน้ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวสุนนัท์  แหวนประดับ    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 

หน่วยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ ขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร คณะ มหำวิทยำลัยและ หน่วยงำนสำยสนับสนุนตำมระบบคุณภำพ
กำรศึกษำมำตรฐำนสำกล ประกอบด้วย 

  นำงสำวสุนนัท์  แหวนประดับ    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 



~ ๖๘ ~ 
 

  นำงสำวพนัทิพำ  เย็นญำ     ประจ ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 

 หน่วยบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน  มีหน้ำที่ ร่วมก ำหนดนโยบำยและแผนกลยุทธ์ วิเครำะห์ ก ำหนด
ประเด็นควำมเสี่ยง ประสำนงำน ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
ระดับสถำบัน รวมถึงกำรจัดหำระบบสำสนเทศเพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 

  นำงสำวสุนนัท์  แหวนประดับ    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวพนัทิพำ  เย็นญำ     ประจ ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 

หน่วยบริการวิชาการ มีหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
รวมทั้งด ำเนินงำนหรือประสำนงำนเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

  นำงสำวพนัทิพำ  เย็นญำ      หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวสุนนัท์  แหวนประดับ    ประจ ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหน้ำที่ พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมทุกระดับประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร รวมทั้งพัฒนำ ควบคุมระบบเว็บ โอ
เมตริกส์ในส่วนที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวสุนนัท์  แหวนประดับ    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวพนัทิพำ  เย็นญำ      ประจ ำหน่วย 

 17. งานพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรงำนพัฒนำองค์กรสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืน และจัดอันดับมหำวิทยำลัย จัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพมหำวิทยำลัยสู่มหำวิทยำลัย SDG ตำมอัตลักษณ์เด่นของ
มหำวิทยำลัย งำนด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำย SDG ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
38 แห่ง จัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมระหว่ำงมหำวิทยำลัยร่วมกับชุมชนเพื่อกำรยกระดับกำรใช้ทรัพยำกรของชุมชน SDG 
ไปใช้ในพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม เตรียมควำมพร้อมฐำนข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ SDG เพื่อรองรับกำรจัดอันดัแบ
มหำวิทยำลัย และเพื่อส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้กำรพัฒนำที่ยั่งยืนส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน 
และสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ตัวชี้วัดกำรจัดอันดับ THE Impact Rankings ในแต่ละปี รวมทั้งช่วยปฏิบัติงำนที่
ได้รับมอบหมำยตำมภำรกิจของผู้บริหำร ประกอบด้วยบุคลำกรดังต่อไปนี้ 

ผศ. ดร.ตรรกพร สุขเกษม      หัวหน้ำงำน 
ผศ. ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต     รองหัวหน้ำงำน 
นำยอนุชำ  พวงผกำ     ประจ ำงำน 
นำงสำวรัตติญำภรณ์ รอดตะเภำ    ประจ ำงำน 
นำยชำญยุทธ  ชูแผ้ว     ประจ ำงำน 

กองนโยบายและแผน 
มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำนกำรวำงแผนพัฒนำสถำบัน ศึกษำวิเครำะห์สังเครำะห์ จัดท ำแผนพัฒนำ 

แผนงำนและโครงกำร จัดท ำและจัดสรรงบประมำณ ติดตำมประเมินผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
และหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  รวบรวมข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ  กำรวิจัยสถำบันของมหำวิทยำลัย  
ประกอบด้วย 



~ ๖๙ ~ 
 

นำยภำณุพงศ์  สบืศิริ            ผู้อ ำนวยกำร 
กองนโยบำยและแผน 

งานบริหารทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของกองนโยบำยและแผน ได้แก่ งำน
ธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม งำนกำรเงินงบประมำณ กำรสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง  
ดูแลรักษำ เบิกจ่ำยพสัดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำน ประกอบด้วย 
  นำยภำณุพงศ์  สบืศิริ               หัวหน้ำงำน 
  นำยภิญญำพัชญ์  แฉล้มฉัตร    ประจ ำงำน 

งานแผนงานและติดตามประเมินผล มีหน้ำที่ด ำเนินงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
รำชกำร แผนปฏิบัติกำร วิเครำะห์แผนพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนระดับคณะ/สถำบัน/ส ำนัก  ติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำ  แผนกลยุทธ์ กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ ก.พ.ร. และประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร ก.พ.ร. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินนอกงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัย  คณะและหน่วยงำน  รำยงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 
  นำยภำณุพงศ์  สบืศิริ             หัวหน้ำงำน 
  นำยณัฐเวศม์  ชยัมงคล             ประจ ำงำน 
  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ  สงัวำรวงษ์    ประจ ำงำน 

งานวิเคราะห์งบประมาณ  มีหน้ำที่  วิเครำะห์และจัดท ำงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินนอก
งบประมำณของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรที่ก ำหนด และเพื่อเป็นกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำรอันจะน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยโดยส่วนรวม 

  นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ             หัวหน้ำงำน 
  นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณี     ประจ ำงำน 
  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ สังวำรวงษ์    ประจ ำงำน 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติด้ำนต่ำงๆ 

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศ (MIS) งำนวิเครำะห์ข้อมูลนักศึกษำ
เต็มเวลำ ภำระงำนสอนประจ ำภำคเรียนและประจ ำปีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลค่ำใช้จ่ำย ต่อหน่วยผลผลิตและจัดท ำ
เอกสำรสำรสนเทศเผยแพร่  ประกอบด้วย  

นำยภำณุพงศ์  สบืศิริ             หัวหน้ำงำน 
นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ    ประจ ำงำน 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
 มีหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกระบวนกำรเพื่อพัฒนำนักศึกษำและ

กิจกรรมนักศึกษำเพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตลอดจนกำร
ให้บริกำรนักศึกษำและสวัสดิกำรแก่นักศึกษำเช่นงำนด้ำนกำรบริกำรและสวัสดิกำรงำนวินัยและพัฒนำนักศึกษำ งำน
ทุนกำรศึกษำ งำนพยำบำลและให้ค ำปรึกษำ งำนฝ่ำยหอพักนักศึกษำ งำนนักศึกษำวิชำทหำร งำนผ่อนผันทหำร งำน
จัดท ำบัตรนักศึกษำ งำนประกันอุบัติเหตุ งำนกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ งำนส่งเสริมอำชีพอิสระ งำนธุรกำร  งำนจิต
อำสำ และประสำนงำนต่ำง ๆ รวมถึงงำนด้ำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษำ ประกอบด้วย 
    ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี                   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร 

 กองพัฒนำนักศึกษำ 
งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปของกองพัฒนำนักศึกษำ ได้แก่ งำน

ธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม รวมทั้งกำรประสำนงำน กำรจัดรวบรวมเอกสำรและงำนต่ำงๆ  
ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี     หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวปรำณี  แผนดี     ประจ ำงำน 



~ ๗๐ ~ 
 
  นำงสำวโสรยำ  สมภักดี    ประจ ำงำน 

งานวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวำงแผนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของกองพัฒนำนักศึกษำ  กำรจัดท ำข้อมูลและหลักฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ  ตำมตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และตัวชี้วัดของส ำนักงำนประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ทั้งงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน และงำนแผนกลยุทธ์/นโยบำย/
โครงกำรอ่ืนๆ งำนเกี่ยวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแผนปฏิบัติรำชกำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนจัดกำรควำมรู้  
ประกอบด้วย 
    นำยณะรำทิ  น้อยม่วง    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  สมภักดี    ประจ ำงำน 
  นำยอนุวัฒน์ แนไพร    ประจ ำงำน 

งานศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพนักศึกษา มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเวชศึกษำป้องกัน
และงำนบริกำรสุขภำพนักศึกษำ เป็นกำรให้บริกำรให้ควำมรู้ กำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด โรคเอดส์และ
ปัญหำ  ทำงเพศ งำนส่วนใหญ่จะเป็นงำนรณรงค์ที่จัดท ำเพื่อผลประโยชน์ของคนหมู่มำก บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน
สุขภำพแก่นักศึกษำ และบุคลำกร  ให้บริกำรและเวชภัณฑ์แก่คณะ/สำขำวิชำในกำรจัดกิจกรรมนอกสถำนที่
ประสำนงำนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ ประสำนงำนกับโรงพยำบำลและผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษำประสบอุบัติเหตุ 
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคและครอบคลุมภำระงำนด้ำนกำรบริกำรประกันอุบัติเหตุกับนักศึกษำ งำนพระรำชทำน
ปริญญำบัตร งำนทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวปรำณี  แผนดี    หัวหน้ำงำน 

นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  สมภักดี    ประจ ำงำน 



~ ๗๑ ~ 
 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดให้บริกำรและพัฒนำนักศึกษำ ด้ำน
ทุนกำรศึกษำภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำ ดูแลและติดตำมผลนักศึกษำกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) และท ำหน้ำที่ประสำนงำนและด ำเนินงำนเก่ียวกับหอพักนักศึกษำ กำรผ่อนผันกำรคัดเลือก
เข้ำรับรำชกำรทหำร รวมถึงกำรให้บริกำรในด้ำนของกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพกำรงำน กำรศึกษำต่อ ปัญหำส่วนตัว 
สังคม บุคลิกภำพ และกำรจัดหำงำนแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำร
ส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน แนะแนวกำรประกอบวิชำชีพ/งำนนัดพบแรงงำน
อบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น รวมถึงงำนดูแลรับผิดชอบนักศึกษำพิกำร รวมถึงรับผิดชอบงำนพระรำชทำนปริญญำ
บัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
   นำงสำวปรำณี  แผนดี     หัวหน้ำงำน 

นำงสำวโสรยำ  สมภักดี    ประจ ำงำน 
  นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
  นำยอนุวฒัน์ แนไพร    ประจ ำงำน 

งานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำให้แก่องค์กรกิจกรรมนักศึกษำ 
ควบคุมดูแลองค์กรกิจกรรมนักศึกษำให้ปฏิบัติตำมระเบียบ  ว่ำด้วยกิจกรรมนักศึกษำ  ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดไว้ ๕ ประเภท ควบคุมดูแลนักศึกษำในกำรจัดท ำโครงกำรต่ำงๆ จัดท ำปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน ให้บริกำรกำรยืมวัสดุอุปกรณ์ขององค์กำรนักศึกษำและกำรติดต่อประสำนงำนขอใช้สนำมกีฬำและอุปกรณ์
กีฬำแก่นักศึกษำและบุคลำกร นอกจำกนี้ยังควบคุมดูแลควำมสะดวกแก่นักศึกษำโดยประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยติดตำมกำรด ำเนินกำรท ำกิจกรรมของนักศึกษำพร้อมทั้งกำร
สรุปโครงกำรต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ด ำเนินงำนเร่ืองงำนธุรกำรขององค์กำรนักศึกษำ ประกอบด้วย 

นำงสำวโสรยำ  สมภักดี    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 

  นำยอนุวฒัน์ แนไพร    ประจ ำงำน 
 งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนวินัยนักศึกษำแก่นักศึกษำที่กระท ำผิดวินัย ก ำหนด
เป็นรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษำได้รับทรำบข้อมูล ควำมรู้ และกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย เพื่อป้องกันสิทธิของตน และรับรู้กระบวนกำรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ในกรณีที่ตน     ถูกด ำเนินกำร
ทำงวินัยนักศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกระบวนกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนวินัยนักศึกษำให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
    นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    หัวหน้ำงำน 

นำยณะรำทิ  น้อยม่วง    ประจ ำงำน 
นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 

  นำงสำวโสรยำ  สมภักดี    ประจ ำงำน 
  นำยอนุวฒัน์ แนไพร    ประจ ำงำน 

งานทุนและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   มีหน้ำที่  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดให้บริกำรเรื่อง
ทุนกำรศึกษำ และกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) แก่นักศึกษำ ติดตำมผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุนต่ำงๆ เพื่อ
แจ้งให้เจ้ำของทุน/มูลนิธิต่ำงๆ/โครงกำรอ่ืนๆ ทรำบและท ำหน้ำที่ประสำนงำนด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรจัดหำงำนให้แก่
นักศึกษำ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงกำรให้บริกำรในด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำอำชีพเสริมหรืออำชีพอิสระ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่ เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเพื่อให้เป็นที่ยอมรับข อง
ตลำดแรงงำน แนะแนวกำรประกอบวิชำชีพ/งำนนัดพบแรงงำน/อบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น และรับผิดชอบงำน
พระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    หัวหน้ำงำน 
นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
นำยอนุวฒัน์ แนไพร    ประจ ำงำน 



~ ๗๒ ~ 
 

งานนักศึกษาวิชาทหาร  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนวิชำทหำร โดยก ำกับควบคุมนักศึกษำวิชำทหำรให้
ปฏิบัติงำนให้แก่สังคม หรือภำยในมหำวิทยำลัย และงำนเก่ียวกับนักศึกษำวิชำทหำร (นศท.)  ภำยใต้กำรควบคุมของ
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ นอกจำกนี้ยั งมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำร
ส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวโสรยำ  สมภักดี    ประจ ำงำน 
นำยอนุวฒัน์ แนไพร    ประจ ำงำน 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่จัดหำจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ
และวิจัย จัดบริกำรสำรสนเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร พัฒนำสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำและ
ดูแลระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย  พัฒนำระบบและนวัตกรรมเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร พัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำ ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และภำษำ ประกอบด้วยบุคลำกร  
และหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก    ที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์    ผู้อ ำนวยกำร 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์    รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยภำษำตำ่งประเทศ 
นำยอนชุำ  พวงผกำ    รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยห้องสมุดและ 

กิจกำรพิเศษและหัวหน้ำส ำนักงำน  
๑. งานบริหารทั่วไป มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ เลขำนุกำร กำรเงิน พัสดุ แผนงำนจัดท ำงบประมำณ  

วิจัยและพัฒนำ  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  รำยงำนประจ ำปี  รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน ประชำสัมพันธ์ 
อำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 

๑.๑ ปฏิบัติงำนหัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรในงำนบริหำรงำนทั่วไปให้
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

นำงกนกวรรณ นำคเหล็ก   หัวหน้ำงำน 
1.2 ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร  มีหน้ำที่ดูแลงำนด้ำน สำรบรรณ พัสดุ กำรเงิน แผนงำน จัดท ำ

งบประมำณ รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน งำนพัฒนำบุคลำกรและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงกนกวรรณ นำคเหล็ก   หัวหน้ำงำน 
นำงเกศรินทร ์ เมฆโพธิ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 

  ๑.3 ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และส่งเสริมกำรท ำโครงกำร
งำนวิจัยของส ำนักฯ ด ำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกของส ำนักฯ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย    หัวหน้ำงำน 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์    ประจ ำงำน 
ผศ.กนกวรรณ  เขียววัน    ประจ ำงำน 
ผศ.ชญำน์นนัท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ ำงำน 
นำยอนชุำ  พวงผกำ    ประจ ำงำน 
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นำงสำวจนัทร์จีรำ  โยหงษ์    ประจ ำงำน 
นำยวิรุฬ  เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำยวนัเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงศ์   ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงนิสกุณี   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณ ี สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ ์    ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ ์    ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  กำไสย     ประจ ำงำน 
๑.4 ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพหน่วยงำน และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบใน

กำรดูแลควบคุมกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ งำนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง รับผิดชอบในกำรประสำนงำน ระหว่ำงฝ่ำยประกันคุณภำพกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ
ที่เก่ียวข้อง และผู้ตรวจสอบภำยนอก หรือจำกหน่วยงำนมำตรฐำนระบบคุณภำพอื่นที่เป็นมำตรฐำนสำกล และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    หัวหน้ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำยวนัเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ์     ประจ ำงำน 
นำยอนชุำ  พวงผกำ    ประจ ำงำน 
นำงสำวจนัทร์จีรำ  โยหงษ์    ประจ ำงำน 
นำยวิรุฬ  เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงนิสกุณี   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ ์    ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  กำไสย     ประจ ำงำน 
๑.5 ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์และโสตทัศนวัสดุ ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรเผยแพร่ นโยบำย 

ผลงำน ควำมเคลื่อนไหวด้ำนบริกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักฯ ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำยในและภำยนอกทุก
ระดับชั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ และตรงกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งให้บริกำรด้ำนโสตทัศนวัสดุ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำยอนุชำ  พวงผกำ    หัวหน้ำงำน 
นำยวิรุฬ  เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวนัเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงนิสกุณี   ประจ ำงำน 
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นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก    ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  กำไสย    ประจ ำงำน 
๑.6 ปฏิบัติงำนอำคำรและสถำนที่ มีหน้ำที่ก ำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรใช้ 

อำคำรสถำนที่ ซ่อมบ ำรุง ปรับปรุงรักษำ ตลอดจนครุภัณฑ์ ให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่แก่หน่วยงำนทั้งในและนอก
ส ำนักฯ และบันทึกกำรใช้จัดท ำสถิติกำรขอใช้ อำคำรสถำนที่ ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บริเวณที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงเกศรินทร ์ เมฆโพธิ์    หัวหน้ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวนัเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก    ประจ ำงำน 
๑.๗ ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรเผยแพร่ นโยบำย ผลงำน  

และกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักฯ ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และตรง
กลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

 นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงนิสกุณี   หัวหน้ำงำน 
นำยวิรุฬ  เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวนัเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ ์    ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  กำไสย     ประจ ำงำน 

๒. งานวิทยบริการและสารสนเทศ มีหน้ำที่ จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรสำรสนเทศอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร รวมถึงกำรจัดกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์แก่นักศึกษำและชุมชนอย่ำง
เพียงพอและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

๒.๑ ปฏิบัติงำนหัวหน้ำงำนดำ้นวิทยบริกำรและสำรสนเทศ ทั้งทรัพยำกรสำรสนเทศและงำน 
บริกำรสำรสนเทศแก่ผู้ใช้  รวมถึงกำรให้บริกำรวิชำกำรให้มีกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงประสทิธิภำพ 
  รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก    ที่ปรึกษำ 

รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ ์    ที่ปรึกษำ 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์    ที่ปรึกษำ 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    หัวหน้ำงำน 
 2.2 ปฏิบัติงำนจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรสำรสนเทศ  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนทรัพยำกร

สำรสนเทศ วิเครำะห์หมวดหมู่และท ำรำยกำร เตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ ซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดท ำ
ฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมดรรชนีวำรสำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดบริกำรสำรสนเทศเพื่ออ ำนวยควำม
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สะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร  ได้แก่ บริกำรพื้นฐำน และบริกำรพิเศษ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร ศึกษำผู้ใช้และ
ประเมินผลกำรใช้บริกำร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห ์    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์นำรถนรี  เฟื่องอ่ิม    ประจ ำงำน 
นำงสำวจนัทร์จีรำ  โยหงษ์    ประจ ำงำน 
นำยวิรุฬ  เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงนิสกุณี   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ ์    ประจ ำงำน 
๒.3 ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ มีหน้ำที่บริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำและ

ชุมชน ฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม ให้ควำมรู้ในรูปแบบ
อ่ืนๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์นำรถนรี  เฟื่องอ่ิม    ประจ ำงำน 
นำงสำวจนัทร์จีรำ  โยหงษ์    ประจ ำงำน 
นำยวิรุฬ   เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงนิสกุณ ี   ประจ ำงำน 

๓. งานศูนย์คอมพิวเตอร์   มีหน้ำที่ให้บริกำร และสนับสนุนกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียน
กำรสอน กำรสนับสนุนกำรท ำวิจัย และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน รวมถึงพัฒนำทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม พัฒนำสำรสนเทศ
บนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต พัฒนำนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเว็บไ ซต์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 

3.1 ปฏิบัตงิำนหัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ด ำเนินงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

 ผศ.นรุฒม์  บุตรพลอย    ที่ปรึกษำ 
อำจำรย์จตุรงค ์ ธงชัย    หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3.2 ปฏิบัติงำนพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรมทั้งแก่
นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรสอบวัดมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์จตุรงค ์ ธงชัย    หัวหน้ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย ์   ประจ ำงำน 
ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนวทิย์  ฟองสมุทร ์   ประจ ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวนัเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  กำไสย     ประจ ำงำน 
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  3.3  ปฏิบัติงำนพัฒนำสำรสนเทศบนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีหน้ำที่ พัฒนำสำรสนเทศ 
พัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    หัวหน้ำงำน   
นำยวนัเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  กำไสย     ประจ ำงำน 
3.4 ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลควบคุมกำร

ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ งำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
รับผิดชอบในกำรประสำนงำน ระหว่ำงฝ่ำยประกันคุณภำพกับหน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวนัเฉลิม   พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ ์    ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  กำไสย     ประจ ำงำน 

๔. งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร   มีหน้ำที่ จดัหำครุภัณฑ์ บ ำรุงรักษำ จัดกำรคลำวด์  
จัดกำรห้องศูนย์ข้อมูกลำง ระบบรักษำควำมปลอดภัย กล้องวงจรปิด กำรสื่อสำรโทรศัพท์ ดูแลระบบเครือข่ำยหลัก
ของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรบรหิำรจัดกำร อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ระบบ
เครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ประสำนงำนเก่ียวกับระบบเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก  ประกอบด้วย    

   ๔.๑  ปฏิบัติงำนหัวหน้ำงำนพัฒนำระบบเครือข่ำยและกำรสือ่สำร มีหน้ำทีบ่ริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
และกำรสื่อสำร ให้ด ำเนนิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผศ.นรุฒม์  บุตรพลอย    ที่ปรึกษำ 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์    หัวหน้ำงำน 

    ๔.๒  ปฏิบัติงำนงำนพฒันำระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร และระบบรักษำควำมปลอดภัย 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ ์    หัวหน้ำงำน 
นำยอนชุำ  พวงผกำ    ประจ ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย    ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  กำไสย     ประจ ำงำน 

    4.3 ปฏิบัตงิำนบริหำรจัดกำรคลำวด์ และศนูย์ข้อมูลกลำง (Data Center) 
 นำยมนตรี  กำไสย     ประจ ำงำน 
 นำยอนชุำ  พวงพกำ    ประจ ำงำน 
 นำยสุริยำ  คชฤทธิ ์    ประจ ำงำน 

 
๕. งานศูนย์ภาษา  มีหน้ำที่จัดหำบุคลำกร สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน) เพื่อให้บริกำร

และสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้  ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรมเพื่ อพัฒนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

5.1 ปฏิบัตงิำนหัวหน้ำศูนย์ภำษำ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรศูนย์ภำษำให้ด ำเนนิงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ผศ.ชญำน์นนัท์  ศิริกิจเสถียร   หัวหน้ำศูนย์ภำษำ 
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5.2 ปฏิบัติงำนพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ มีหน้ำที่ ฝึกอบรมทั้งแก่นักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย รวมถึงกำรสอบวัดมำตรฐำนภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ   สังวรินทะ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์นนัทนชั  ตนบุญ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์บุญญำวัฒน์  ศรีวังรำช   ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
5.3  ปฏิบัติงำนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  มีหน้ำที่ ให้บริกำรและสนับสนุนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำและชุมชน ฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ รวมถึง
กิจกรรมส่งเสริม ให้ควำมรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ   สังวรินทะ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุธำสินี  ขนุทองนุ่ม    ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลยัรัตน์  คณิตชยำนนัท์ บอยซ์  ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วฒันำทัศนยี์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทรีรำ  ค ำบุญเรือง    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
5.4 ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพศูนย์ภำษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลควบคุมกำรด ำเนินงำน

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ งำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รับผิดชอบใน
กำรประสำนงำน ระหว่ำงฝ่ำยประกันคุณภำพกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   ประจ ำงำน 

๖. งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้ำที่พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรจดักำร เพื่อใช้
สนับสนนุกำรปฏบิัติงำน และกำรสนบัสนนุกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร  รวมทั้งบริหำรจัดกำร 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสำรสนเทศ รวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศให้แก่บุคลำกร และปฏิบตัิหน้ำที่อืน่
ตำมที่ได้รบัมอบหมำย ประกอบด้วย 

      ๖.๑ ปฏิบัติงำนหัวหน้ำงำนพัฒนำระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์  มีหน้ำทีบ่ริหำรจัดกำรระบบงำน
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ 

ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์    ที่ปรึกษำ 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   ที่ปรึกษำ 
นำยอนชุำ  พวงผกำ    ที่ปรึกษำ   
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบงำน 

อิเล็กทรอนิกส์ 
       ๖.๒  ปฏิบัติงำนพัฒนำระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสำรสนเทศ มีหน้ำที่พัฒนำ               

องค์ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศให้แก่บุคลำกร และปฏิบัติหนำ้ที่อื่นตำมที่ได้รบัมอบหมำย ประกอบด้วย 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    หัวหน้ำงำน 
นำยวนัเฉลิม   พูนใจสม    ประจ ำงำน 

  นำยคมกริช  กลิน่อำจ    ประจ ำงำน 
  นำยสุรเชษฐ์  ขอนทอง    ประจ ำงำน 
  นำยอนุวฒัน์  แนไพร    ประจ ำงำน 
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      ๖.๓  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรออกแบบกรำฟิกและผลติสื่อสำรสนเทศ สนบัสนุนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรระบบสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัย 
  นำยวนัเฉลิม   พูนใจสม    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
  นำยอนุวฒัน์  แนไพร    ประจ ำงำน 
  นำงวรรณภำ  สุวรณพงษ ์    ประจ ำงำน  

๗. งานกิจการพิเศษและจัดหารายได้ มีหน้ำทีป่ฏิบัติงำนในงำนผลประโยชน์และกำรจัดหำรำยได้อื่นๆ ของ
ส ำนักฯ รวมถึงงำนวำงแผนโครงกำรและกิจกรรมเก่ียวกับกำรจัดหำรำยได้ของส ำนักฯ และปฏบิัติหน้ำที่อืน่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำยอนชุำ  พวงผกำ    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   ประจ ำงำน 
ผศ.ชญำน์นนัท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ ์    ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  กำไสย     ประจ ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวนัเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
นำงสำวจนัทร์จีรำ  โยหงษ ์    ประจ ำงำน 
นำยวิรุฬ   เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงนิสกุณี   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ ์    ประจ ำงำน 

๘. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรติดต่อประสำนงำนและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนหรือองค์กรในต่ำงประเทศ ตลอดจนด ำเนินโครงกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำ บุคลำกร และอำจำรย์ของทำงมหำวิทยำลัย ตลอดทั้งกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรให้ควำมรู้
เก่ียวกับอำเซียนแก่นักเรียน นักศึกษำและประชนทั่วไป นอกจำกนั้นหน้ำที่ของงำนวิเทศสัมพันธ์         ยังได้แก่กำร
ให้ค ำปรึกษำ กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน เพื่อพัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำและบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นสำกลในด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 
  ดร.ชฎำพร  โชติรดำภำณ ์    รักษำกำรหัวหน้ำงำน 

๘.๑ หน่วยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  มีหน้ำที่ในกำรแสวงหำควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
กับหน่วยงำนด้ำนกำรกำรศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จัดท ำร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวชิำกำร 
ด ำเนินกำรจัดพิธีกำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวชิำกำร กำรรับรองอำคันตุกะชำวต่ำงชำต ิประสำนงำนกับองค์กรหรือ
หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ เช่น กำรรับ-ส่งหนังสือรำชภำษำตำ่งประเทศ กำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือ  ประกอบด้วย 

ผศ.นรุฒม์  บุตรพลอย    หัวหน้ำงำน 
ดร.ชฎำพร  โชติรดำภำณ ์    ประจ ำงำน 

    ๘.๒ หน่วยกำรแลกเปลี่ยนกับต่ำงประเทศ  มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำข้อมูลทุนกำรศึกษำและโครงกำร
แลกเปลี่ยนกับต่ำงประเทศ จัดอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษำแลกเปลี่ยน ( Inbound และ outbound students) 



~ ๗๙ ~ 
 
ประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำและโครงกำรแลกเปลี่ยนแก่บุคลำกรและนักศึกษำ ประสำนงำน ดูแล 
และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนของนักศึกษำ (Outbound students) และนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนต่ำงชำติ (Inbound students) ประสำนงำนและจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นสำกลภำยใน และภำยนอก
มหำวิทยำลัย ประสำนงำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ รำยงำนสรุป และประเมินผลโครงกำรแลกเปลี่ยนฯ รวมทั้ง
จัดท ำคู่มือทุนกำรศึกษำและโครงกำรแลกเปลี่ยนประจ ำปี 
ประกอบด้วย  

ดร.นันท์นภสั  ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์   หัวหน้ำงำน 
ดร.ชฎำพร  โชติรดำภำณ ์    ประจ ำงำน 

     ๘.๓ หน่วยดูแลนักศึกษำต่ำงชำติ  มีหน้ำที่ในกำรรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติ บริกำร อ ำนวยควำม
สะดวก และช่วยเหลือนักศึกษำต่ำงชำติ ด ำเนินกำรเก่ียวกับวีซ่ำนักศึกษำต่ำงชำติ ประสำนงำนกำรลงทะเบียนเรียน 
แผนกำรเรียน และหลักสูตรกำรเรียนส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ จัดกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ ได้แก่ กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษำต่ำงชำติ กิจกรรมวันชำติประเทศต่ำง ๆ กิจกรรม city tour กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นำนำชำติ ประกอบด้วย  
  รศ.ดร. สุนทรี ดวงทิพย ์    หัวหน้ำงำน 

ดร.ชฎำพร  โชติรดำภำณ ์    ประจ ำงำน 
   ๘.๔ หน่วยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ในกำร ด ำเนินงำนธุรกำรทั่วไป จัดท ำแผนงบประมำณและสรุปผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี งำนซื้อจ้ำงพัสดุ ประสำนกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม จัดท ำแผนกำรใช้
จ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสำรภำยในส ำนักงำน เตรียมกำรต้อนรับและรับรองอำคันตุกะ บุคคลส ำคัญ เอกอัครรำชทูต 
และแขกชำวต่ำงชำติ งำนบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย 
  อำจำรย์นิวดี คลังสีดำ    หัวหน้ำงำน 
  ดร.ชฎำพร  โชติรดำภำณ ์    ประจ ำงำน 
 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

มีหน้ำที่สนับสนุนให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรทั่วไป กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรพัฒนำหลักสูตรของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมประสำนงำนพัฒนำงำนวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงดังนี้ 

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ             รองผู้อ ำนวยกำรงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ผศ.วันวิสำ พวงมำลัย   รองผู้อ ำนวยกำรงำนทะเบียนและประมวลผล 
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี                      รองผู้อ ำนวยกำรงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 

และหัวหน้ำงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน  
และหัวหน้ำงำนสหกิจศึกษำ 

ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสรมิวิชำกำร 
           และงำนทะเบียน 

   ผศ.จิรพงค์ พวงมำลยั   หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล 
   นำยคมกริช กลิน่อำจ   หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง   ปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำน 
ผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำงำนเลขำนุกำร 



~ ๘๐ ~ 
 

งานเลขานุการ มีหน้ำที่ด ำเนินงำนสรรบรรณ งำนกำรประชุม บริหำรงำนรับนักศึกษำ      งำน
ประชำสัมพันธ์ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ จัดระบบควบคุมภำยใน บริหำรควำมเสี่ยงจัดเก็บ
ข้อมูลและรำยงำนภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประสำนกับคณะในกำรจัดท ำควำมพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และงำนที่
มอบหมำย ประกอบด้วย  

นำงสำวน้ ำพัก  ข่ำยทอง   หัวหน้ำงำน 
นำงสำวกนกกร  ทองค ำ   ประจ ำงำน 



~ ๘๑ ~ 
 

งานทะเบียนและประมวลผล มีหน้ำที่รับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ จัดท ำบัญชีรำยชื่อ ออกรหัสบัตร
ประจ ำตัว จัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษำ ตรวจสอบคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ กำรลงทะเบียนเรียน  ของนักศึกษำ 
และจัดท ำรำยชื่อผู้ลงทะเบียน ประมวลผลกำรเรียน กำรรำยงำนผลกำรเรียน กำรตรวจสอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ส ำหรับนักศึกษำที่คำกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กำรออกเอกสำรหลักฐำนทำง
กำรศึกษำ ด ำเนินกำรด้ำนค ำร้องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษำ ตรวจสอบนักศึกษำที่ต้อง          พ้นสภำพ และแจ้ง
ผู้ปกครองทรำบ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนและยกเว้นรำยวิชำ บริกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวกับนักศึกษำ 
ประกอบด้วย  

ผศ.จิรพงค์ พวงมำลยั   หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล 
 นำงบุษบำ เหมือนวิหำร   หัวหน้ำกลุ่มงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช   หัวหน้ำกลุ่มงำนประมวลผล 
งานหลักสูตร มีหน้ำที่ ประสำนงำนและจัดท ำแผนกำรเรียน ประสำนกำรจัดผู้สอนกับคณะ  

จัดท ำตำรำงสอน ตำรำงเรียนและตำรำงสอบ  ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรยกเว้นรำยวิชำเรียน รวบรวมเอกสำรหลักสูตร
ของมหำวิทยำลัย ประสำนและก ำกับดูแลกำรจัดท ำหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
จัดท ำคู่มือนักศึกษำ และประสำนงำนกับสำขำวิชำในกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรงำน ( CWIL : 
Cooperative and Work Integrated Education ) ประกอบด้วย 

ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี                 หัวหน้ำงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี                  หัวหน้ำกลุ่มงำนสหกิจศึกษำ 
นำงสำวชุลีพร  แสงสุวรรณ์                   ประจ ำงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
นำยชัยเดช ขัตติยะ                       ประจ ำงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่พัฒนำระบบสำรสนเทศ       ทำง

กำรศึกษำ เช่น ระบบรับสมัครนักศึกษำ ตรวจสอบประวัตินักศึกษำ สถิติจ ำนวนผู้ลงทะเบียน กรอกผล       กำรเรียน 
ตรวจสอบผลกำรเรียน ประเมินผลกำรเรียน เป็นต้น พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของ
มหำวิทยำลัย โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำระบบที่ตอบสนองต่อกำรใช้งำนในหน่วยงำน และกำร
ให้บริกำรแก่หน่วยงำนและบุคคลภำยนอก จัดท ำคู่มือกำรใช้ระบบ ดูแลระบบปฏิบัติกำรของเคร่ืองบริกำรอินเทอร์เน็ต
ของส ำนัก ดูแลซอฟต์แวร์ของส ำนัก ดูแลข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูล ส ำรองข้อมูล และปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและเพื่อให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
                      นำยคมกริช  กลิ่นอำจ         หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                      นำยสุรเชษฐ  ขอนทอง           ประจ ำงำน  
 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

มีหน้ำที่ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและควำมเป็นไทย พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ก ำแพงเพชรศึกษำ 
ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วยบุคลำกรดังนี้ 
  ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและจัดหำรำยได้ 
ดร.พิมพน์ำรำ  บรรจง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและ                งำน

ประชำสัมพนัธ ์
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและนิทรรศกำร   
อำจำรย์ธนธรณ์  แจ้งโม้   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย 
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้        รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยท ำนบุ ำรุงส่งเสริมเผยแพร่ 

ศิลปะและวัฒนธรรม   



~ ๘๒ ~ 
 

นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน         รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยประกนัคุณภำพ บริกำรวิชำกำร 
และกิจกำรพิเศษ 

นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน ์      ปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่ง 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

 งานบริหารและจัดหารายได้ มหีน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนธุรกำร กำรเงิน พัสดุ กำรบริหำรงำนส ำนักงำน 
และงำนจัดหำรำยได้ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

งานบริหาร 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์   หัวหน้ำงำน 
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง   ประจ ำงำน 
งานจัดหารายได้ 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง   ประจ ำงำน 

งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบด้ำนกำรสื่อสำร กำรจัดกำรสื่อสำรสนเทศ 
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ เว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ และกำรประชำสัมพันธ์ 

อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน   หัวหน้ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์  ประจ ำงำน 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน ์   ประจ ำงำน 

งานแผนและนิทรรศการ มีหน้ำที่ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยและพันธกิจของมหำวิทยำลัย  จัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำน  โครงกำร กิจกรรม ก ำหนด
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งติดตำมและรำยงำนผลของกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผน  ดูแลกำรจัดแสดง
เผยแพร่ผลงำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ผ่ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนนิทรรศกำร 

 งานแผน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพฒันะกุล หัวหน้ำงำน  
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต   ประจ ำงำน 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์   ประจ ำงำน 

 นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยัง้   ประจ ำงำน 
งานนิทรรศการ 
อำจำรย์ชุตนิธร  ฉิมสุข     หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์มำลยัรัตน์  คณิตชยำนนัท์ บอยซ์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วฒันำทัศนยี์  ประจ ำงำน 



~ ๘๓ ~ 
 

งานวิชาการและงานวิจัย มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนวิชำกำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในเขต
พื้นจังหวัดก ำแพงเพชรและเขตอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก  

งานวิชาการ 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข ์   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ธนชัพร  หำได้   ประจ ำงำน 
งานวิจัย 
ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง   หัวหน้ำงำน 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์   ประจ ำงำน 

 นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยัง้   ประจ ำงำน 
งานท านุบ ารุงส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้ำที่ท ำนุบ ำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม      ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย ประกอบด้วย 

นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยัง้   หัวหน้ำงำน 
 นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน ์   ประจ ำงำน 
งานประกันคุณภาพ บริการวิชาการและกิจการพิเศษ   มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร งำนกิจกำรพิเศษ เช่น งำนในส่วนของพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระ
เกียรติ งำนประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกเกี่ยวกับงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน  หัวหน้ำงำน 

นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน ์   ประจ ำงำน 
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยัง้   ประจ ำงำน 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ มีหน้ำที่จัดแสดงนิทรรศกำร จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นแหล่งเรียนรู้สำยพันธุ์กล้วย และบริกำรสถำนที่ในงำนพิธีต่ำง ๆ 

ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภสัสร   หัวหน้ำงำน  
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน         ประจ ำงำน 

 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร  มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบ
งำนด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน งบประมำณ และด ำเนินกำรตำมแผน และเข้ำร่วมกำรประชุมภำคี  จัดประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยอนุรักษ์ฯ และจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

 ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภสัสร   หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์ฯ 
 อำจำรย์วนสันนัท์  นชุนำรถ   กรรมกำรประจ ำหน่วยอนุรักษ์ฯ 
 นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน  เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำหนว่ยอนุรักษ์ 
 
 



~ ๘๔ ~ 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  เพื่อให้กำรบริหำรงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ            
ดังโครงสร้ำงฝ่ำยต่ำง ๆ คือ ฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรจัดกำรงำนวิจัย  ฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน  ประกอบด้วย ผู้บริหำรและบุคลำกรประจ ำฝ่ำย ดังนี้ 

ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันตสิันตสิม  ผู้อ ำนวยกำร 
ผศ.ดร.ปำริชำต  เตชะ      รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยส่งเสริมกำรวิจัย 

             และบริกำรวิชำกำร 
ผศ.กนกวรรณ  เขียววัน   รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำรจัดกำรงำนวิจยั 
ผศ.เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำรและวำงแผน 

   อำจำรย์ประภัสรำ  ห่อทอง   หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
  งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำสมรรถนะกำรวิจัยงำนที่
ปรึกษำงำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร งำนห้องสมุด งำนวำรสำร งำนสังเครำะห์ เผยแพร่และใช้ประโยชน์งำนวิจัย งำน
จรรยำบรรณนักวิจัย งำนสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย งำนจัดหำสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนกำรวิจัยและงำนอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

ดร.พิมพ์ประไพ  ขำวข ำ   หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.ปรำณี  เลิศแก้ว   ประจ ำงำน 
ผศ.ชญำนันท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ ำงำน 
นำยทวชิ  ปิน่วิเศษ   ประจ ำงำน 

  งานบริหารจัดการงานวิจัย  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนสนับสนุนทุนวิจัย งำนติดตำมและประเมิน
งำนวิจัย งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย งำนพัฒนำเว็บไซต์สถำบัน            งำน
ประชำสัมพันธ์ งำนประกันคุณภำพ และงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย  

ผศ.สุวิชญำ  บัวชำติ      หัวหน้ำงำน 
ผศ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย ์   ประจ ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์  ประจ ำงำน 
นำงสำวสุมำภรณ์  บดีรัฐ   ประจ ำงำน 

  งานบริหารและวางแผน   ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงินและ
งบประมำณ  งำนพั สดุ  งำนน โยบำยและแผนงำนวิจัย  งำนบริหำรควำม เสี่ ย ง งำนตรวจสอบภำยใน                        
งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งำนกำรประชุม งำนพัฒนำบุคลำกร งำนกำรจัดกำรควำมรู้ งำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรต่ำงๆ และงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    ผศ.ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น  หัวหน้ำงำน                
    ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ   ประจ ำงำน 

อำจำรย์เศวต  สมนักพงษ ์   ประจ ำงำน 
นำงสำวชุติมำ  ทอสำร   ประจ ำงำน 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบ่มเพำะควำมรู้ทำงด้ำนธุรกิจให้แก่อำจำรย์

นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และบุคคลทั่วไป ให้พร้อมเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ในเชิงธุรกิจกับ
องค์กรภำครัฐและเอกชนส่งเสริมให้นักศึกษำสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรที่พร้อมทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและด้ำนกำร
บริหำรน ำไปสู่บริษัทเริ่มต้น (Start Up Company) ที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน โดยใช้วิธีฝึกอบรมบ่มเพำะและให้
ค ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงงำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
  ผศ.เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์  รักษำกำรในต ำแหน่งผู้จัดกำร 

นำยเอกพงศ์  เครือค ำจิ๋ว   ผู้ช่วยผูจ้ัดกำรฝำ่ยอุทยำน 
     วิทยำศำสตร์และธุรกำร 
 



~ ๘๕ ~ 
 

นำงสำวพรอุมำ  ส้มแป้น   ผู้ช่วยผูจ้ัดกำรฝำ่ยบ่มเพำะ 
     ผู้ประกอบกำรและทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

  ดร.เอนก  หำลี    นักวิจัย 
  ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี    ที่ปรึกษำชมรมผู้ประกอบกำร 
  ผศ.สุวิชญำ  บัวชำติ   ประจ ำงำน 
  ผศ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย ์   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เศวต  สมนักพงษ ์   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว  ประจ ำงำน 
 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  

มีหน้ำที่ เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมและท้องถิ่น เป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรพื้นที่ในเชิงพำณิชย์และสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัยในรูปแบบของ
ธุรกิจ เป็นหน่วยงำนในกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจ ตลอดจนกำรประเมินโครงกำรต่ำง ๆ เป็นแหล่งฝึกอบรม พัฒนำ
ศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น เป็นแหล่งให้ค ำปรึกษำและพัฒนำหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร
และท้องถิ่น ส่งเสริมกำรบรูณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับ พันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย และด้ำนอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วยบุคลำกรและงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย แนวทำงในกำรบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ และให้ 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ชำลี  ตระกูล    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและ 
จัดหำรำยได ้

  อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ    รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยจัดหำรำยได้  
  ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริกำรวชิำกำร 
 

2. งานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วยงำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป จดัท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัติรำชกำร
ประจ ำปี แผนกำรควบคุมภำยใน แผนควำมเสี่ยง แผนพัฒนำบคุลำกร แผนกำรเงิน แผนกำรจดักำรควำมรู้ งำนสำร
บรรณ งำนเอกสำร งำนกำรประชุม งำนธุรกำร งำนพสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเงิน บัญชี และงำนประชำสัมพนัธ์ รวมทั้งงำน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ดังนี ้

งานนโยบายและแผน  มีหน้ำที่ จัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนกำรควบคุม
ภำยใน แผนควำมเสี่ยง แผนพัฒนำบุคลำกร แผนกำรเงิน แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประเมินควำมส ำเร็จของแผน และ
งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน 
   อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ    ประจ ำงำน 
   ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฏีระ    ประจ ำงำน 

ผศ.วรำงค์ รำมบุตร    ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนันธิตรำ  ดอนบนัเทำ   ประจ ำงำน 

   นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
นำงวำสนำ  มณโีชติ    ประจ ำงำน 
นำงรุ่งทพิย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
งานธุรการและสารบรรณ  มีหน้ำที่วำงระบบเอกสำรในส ำนักงำน รับ ส่งหนังสือ จัดท ำหนังสือ

รำชกำรทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
นำงวำสนำ  มณโีชติ    หัวหน้ำงำน 
นำงรุ่งทพิย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 



~ ๘๖ ~ 
 

งานเลขานุการ  มีหน้ำที่ในกำรจัดประชุม จัดท ำวำระกำรประชุม สรุปรำยงำนกำรประชุม ติดต่อ
ประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงวำสนำ  มณโีชติ    หัวหน้ำงำน 
นำงรุ่งทพิย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 

  งานจัดการทรัพยากรมนุษย์  มีหน้ำที่ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร ติดตำมกำรพัฒนำฝึกอบรม ประเมินควำมส ำเร็จของแผน และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
   ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน 

  นำงวำสนำ  มณโีชติ    ประจ ำงำน 
นำงสำวพชิญนนัท์  ดอนไพวลัย์   ประจ ำงำน 

   งานการเงินและบัญชี  มีหน้ำที่ ติดตำมกำรใช้เงิน ตัดยอดกำรใช้ รำยงำนผลกำรใช้เงินและงำนอ่ืน 
ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน  
    นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 

นำงรุ่งทพิย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
นำงสำวพชิญนนัท์  ดอนไพวลัย์   ประจ ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
งานพัสดุและครุภัณฑ์  มีหน้ำที่จัดซื้อ จัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ ท ำทะเบียนครุภัณฑ์ รำยงำนครุภัณฑ์

ประจ ำปี จ ำหน่ำยครุภัณฑ์ และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฏีระ    ประจ ำงำน 
ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนันธิตรำ  ดอนบรรเทำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง    ประจ ำงำน 
นำงวำสนำ  มณโีชติ    ประจ ำงำน 
นำงรุ่งทพิย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 

   งานสื่อสารองค์กร  มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์ผลงำนของหน่วยงำนในรูปแบบต่ำง ๆ และ     งำนอ่ืน 
ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน 
    นำงวำสนำ  มณโีชติ    ประจ ำงำน 

นำงรุ่งทพิย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
 

3. งานบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น  มีขอบข่ำยงำนดังนี้ ส ำรวจควำมต้องกำรรับบริกำร  
ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ เพื่อสร้ำงชุมชนเข้มแข็งทั้งบริกำรให้เปล่ำและแสวงหำรำยได้ ประเมินควำม           พึง
พอใจองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเมินควำมส ำเร็จโครงกำรบริกำรวิชำกำร จัดท ำหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งงำนอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้  
    งานบริการวิชาการ หน่วยฝึกอบรม และหน่วยสร้างสรรค์หลักสูตรและให้ค าปรึกษา      มี
หน้ำที่ ส ำรวจควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำร ให้บริกำรวิชำกำรตำมพื้นที่เป้ำหมำย และพื้นอ่ืนที่มีควำมต้องกำร และ
งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 



~ ๘๗ ~ 
 

 ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฎีระ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม    ประจ ำงำน 
ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์   ประจ ำงำน 
ผศ.สัญญำ  พรหมภำสิต    ประจ ำงำน 
ผศ.อำนนท์  วงษ์มณ ี    ประจ ำงำน 

  ดร.รัษฎำกร  วินิจกุล    ประจ ำงำน 
ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ    ประจ ำงำน 

 อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล  จิตคต ิ    ประจ ำงำน 

  อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย   ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนันธิตรำ  ดอนบนัเทำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง    ประจ ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
นำงวำสนำ  มณโีชติ    ประจ ำงำน 
นำงรุ่งทพิย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 

     4. งานจัดหารายได้  มีขอบข่ำยงำนดังนี้ วำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อให้เกิดรำยได้ ให้บริกำรในกำรใช้
สถำนที่ ขำยสินค้ำ ให้เช่ำพื้นที่ ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ บริหำรสหกรณ์ โรงน้ ำดื่ม ชุดครุย และงำน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยประกอบด้วย 
  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อำคำรน้ ำเพชร, KPRU HOME) มีหน้ำที่ ในกำรให้บริกำรห้องพัก 
และจั ดหำรำยได้ จ ำกพื้ น ที่ บ ริ เวณ อำคำรน้ ำ เพ ชรและงำน อ่ืน  ๆ  ที่ ได้ รับ มอบหมำย  ป ระกอบด้ วย  
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ    หัวหน้ำงำน 

ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล  จิตคต ิ    ประจ ำงำน 

  อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง    ประจ ำงำน 

  นำยวชัรินทร์  ปญัญำเสน    ประจ ำงำน 
นำงสำวพชิญนนัท์  ดอนไพรวัลย์    ประจ ำงำน 
งานบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ  มีหน้ำที่ให้บริกำรห้องชุม รับจัดงำนเลี้ยงในพิธีกำรต่ำง ๆ 

และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ    หัวหน้ำงำน 

  ผศ.จักรพันธ์  หวำจ้อย    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง    ประจ ำงำน 

  อำจำรย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม    ประจ ำงำน 
นำยวชัรินทร์  ปญัญำเสน    ประจ ำงำน 

  นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
   งานบริการชุดครุยปริญญา มีหน้ำที่บริกำรตัดชุดข้ำรำชกำร ชุดครุย และให้เช่ำชุดครุย และงำน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 



~ ๘๘ ~ 
 

ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
  นำงสำวพชิญนนัท์  ดอนไพรวัลย์   ประจ ำงำน 

โรงอาหารและบริการพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ น้ าดื่ม KPRU   มีหน้ำที่จัดระเบียบควำมสะอำด 
คุณภำพอำหำร กำรเช่ำพื้นที่ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ    หัวหน้ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 

  นำงสำวพชิญนนัท์  ดอนไพรวัลย์   ประจ ำงำน 
ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีหน้ำที่ ในกำรประสำนชุมชนในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในรูปแบบที่

หลำกหลำย ร่วมวำงแผน ออกแบบ จัดท ำระบบและช่องทำงกำรตลำด 
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม    ประจ ำงำน   
ผศ.ฤทธิรงค์  เกำฏีระ    ประจ ำงำน 
ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนันธิตรำ  ดอนบรรเทำ   ประจ ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
นำงวำสนำ  มณโีชติ    ประจ ำงำน 

  นำงรุ่งทพิย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
5. งานประกันคุณภาพ มีหน้ำที่วำงระบบกำรประกันคุณภำพ จัดเก็บหลักฐำนประกำรประกันคุณภำพ

จัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพ และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
     ผศ.ดร.ชำลี  ตระกูล    หัวหน้ำงำน 

ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
    ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    ประจ ำงำน 

อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ    หัวหน้ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
นำงวำสนำ  มณโีชติ    ประจ ำงำน 
นำงรุ่งทพิย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
นำงสำวพชิญนนัท์  ดอนไพรวัลย์   ประจ ำงำน 

6. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ 
แรงงำนแห่งชำติ ในสำขำอำชีพที่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรทดสอบ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ที่
คณะกรรมกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนประกำศก ำหนด  

ผศ.สัญญำ พรหมภำสิต    หัวหน้ำงำน 
นำยขวัญ พิกุลทอง     ประจ ำงำน 
 

สั่ง ณ วันที่ 18   กรกฎำคม  พ.ศ.  2565 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนชุ พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

18   กรกฎำคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6dSiKb9vK+gIrHtllaj 


