
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที๑่๐๔๖ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนประจ ำคณะ/ส ำนัก/สถำบัน ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
......................... 

 
   เพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำ 
ท้องถิ่นมีหน้ำที่ให้กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรวิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมปรับปรุงถ่ำยทอด 
และพัฒนำเทคโนโลยี ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ. ศ. ๒๕๔๗  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ  ดังนี้ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี     
ประกอบด้วยกลุ่มงำนและกอง ดังต่อไปนี้ 
ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด  ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง และรักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ              ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี          รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
 
๑. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  มีหน้ำทีป่ฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน 

หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย    
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สรุปรำยงำน เพ่ือสนับสนุน 
กำรบริหำรส ำนักงำน ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร จัดเตรียมกำรประชุม ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคล
ต่ำงๆ ด้ำนกำรวำงแผน ด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำน หรือโครงกำร ด้ำนกำรประสำนงำน ประสำน
กำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ ด้ำนกำรบริกำร ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกบังำนในควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบ  
ประกอบด้วย 
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด  หัวหน้ำกลุ่มงำน 
  นำยธนกฤต  ภูโอบ   ประจ ำงำน 
  นำงผ่องศรี  พิกุลทอง   ประจ ำงำน 

งำนกำรเงินและพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบด ี มีหน้ำทีป่ระสำนงำนและด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรเงิน พัสดุ ของส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองกลำง  ประกอบด้วย   
  นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด  หัวหน้ำงำน 
  นำงผ่องศรี  พิกุลทอง   ประจ ำงำน 
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งำนธรุกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ และจัดท ำเอกสำร 
หนังสือรำชกำรต่ำง ๆ ของส ำนกังำนอธิกำรบด ีและกองกลำง ประกอบด้วย 

นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   หัวหน้ำงำน 
นำงผ่องศรี  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 

    งำนแผนงำน งบประมำณ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรวิจัย ส ำนกังำนอธิกำรบดี  
มีหน้ำที ่ควบคุม ดูแล ด ำเนินกำรและประสำนงำน เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร กำรด ำเนินกำรตำมแผน/
โครงกำร และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองกลำง เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด   หัวหน้ำงำน 
นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    ประจ ำงำน 
นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    ประจ ำงำน 
นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง    ประจ ำงำน 
นำยเอนก  บัวส ำลี    ประจ ำงำน 
นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    ประจ ำงำน 
นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำงำน 

          นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   ประจ ำงำน 
                     นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ประจ ำงำน 
   นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล    ประจ ำงำน 
  นำยณะรำทิ  น้อยม่วง    ประจ ำงำน 
   นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณ ี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ   ประจ ำงำน 
   นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร   ประจ ำงำน 
  นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   ประจ ำงำน 
                     นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำงำน 
                     นำงภัทรวด ี จิตคติ    ประจ ำงำน 
                     นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   ประจ ำงำน 
                     นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 
   นำงผ่องศรี  พิกุลทอง     ประจ ำงำน 

   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   ประจ ำงำน 
   นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม   ประจ ำงำน 
   นำยอภิชำติ  โตยิ่ง    ประจ ำงำน 
   นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำงำน 
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งำนพัฒนำ ปรับปรุงระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนกังำนอธกิำรบดี 
มีหน้ำที่พัฒนำปรับปรุง ซ่อมบ ำรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบดังกล่ำว  
กำรจัดท ำสำรเผยแพร่กิจกรรมผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองกลำง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  

นำยธนกฤต  ภูโอบ    หัวหน้ำงำน 
งำนพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน  มีหน้ำที่ดูแลและให้ควำมร่วมมือพัฒนำสิ่งแวดล้อม  

รวมทั้งกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
หน่วยงำนเข้ำสู่โครงกำร Green office และ Green University ในโอกำสต่อไปประกอบด้วย      

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

  ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส    ประจ ำงำน 
นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    ประจ ำงำน 
นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง    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 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   ประจ ำงำน 
นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 
นำงผ่องศรี  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
นำยมนัส  หล่อทอง    ประจ ำงำน 
งำนยำนพำหนะ มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนยำนพำหนะ รวมทั้งกำรซ่อมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ 

ประกอบด้วย  
ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด    รักษำกำรหัวหน้ำงำน 

  นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 
นำยอภิชำติ  โตยิ่ง    ประจ ำงำน  
นำยอุดม  พรมณี     ประจ ำงำน 
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งำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร มีหน้ำที่ดูแลระบบกำรจรำจร และกำรดูแลรักษำ 
ควำมปลอดภัยภำยในมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด     หัวหน้ำงำน 
นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ   ประจ ำงำน 
นำยมนัส  หล่อทอง    ประจ ำงำน 
นำยชุน  ประสงค์ดี    ประจ ำงำน 
นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 
นำยอภิชำติ  โตยิ่ง     ประจ ำงำน   
งำนสวัสดิกำร  มีหน้ำที่ดูแลกำรจัดสวัสดิกำรภำยในมหำวิทยำลัยฯ ได้แก่ สวัสดิกำรบ้ำนพักอำศัย  

สวัสดิกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรประกันภัยกลุ่ม สวัสดิกำร 
ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย และโครงกำร/อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย   
    ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำงำน 
   นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำงำน 
      นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    ประจ ำงำน 
     นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย     ประจ ำงำน 
     นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง    ประจ ำงำน 
    นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   ประจ ำงำน 
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ประจ ำงำน 
    นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร                                   ประจ ำงำน 
  นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   ประจ ำงำน 
  นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   ประจ ำงำน 
  นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   ประจ ำงำน 
    นำยมนตรี  ประชุม                                      ประจ ำงำน 
    นำยมนัส  หล่อทอง                         ประจ ำงำน 
   ๒. กลุ่มงำนธุรกำร  มีหน้ำที่หลักในกำรบริหำรงำนเอกสำรของมหำวิทยำลัย เริ่มตั้งแต่กำรรับ-ส่ง
หนังสือรำชกำร กำรจัดท ำหนังสือรำชกำร (กำรร่ำงตรวจทำน) กำรส ำเนำเอกสำร กำรยืมเอกสำรกำรจัดเก็บเอกสำร  
กำรท ำลำยเอกสำร และกำรเกษียรและน ำเสนอหนังสือรำชกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.๒๕๒๖ รวมทั้งกำรให้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวกกับผู้ที่มำติดต่อทั้งหน่วยงำนภำยนอก หน่วยงำนภำยใน  
และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี      หัวหน้ำกลุ่มงำน 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร     ประจ ำงำน 
  นำงภัทรวดี  จติคต ิ     ประจ ำงำน 
   งำนลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำร มีหน้ำทีต่รวจสอบหนังสือ จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วน
ของหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือภำยนอก หนังสือภำยใน ด้วยสมุดทะเบียนรับ และด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ทะเบียนรับกำรขออนุญำตไปรำชกำร ด้วยระบบ E – personal เพ่ือน ำเสนอให้ผู้บริหำรสั่งกำรน ำเรื่องที่เสนอผู้บริหำร
สั่งกำรแล้ว สแกนเข้ำเครื่องจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งหนังสือไปยัง 
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หน่วยงำน คณะ/ส ำนัก/สถำบัน   เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป เมื่อด ำเนินกำรสิ้นเสร็จแล้วให้จัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้ม 
ตำมหมวดหมู่ที่ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 

นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    หัวหน้ำงำน 
  นำงภัทรวดี  จิตคต ิ    ประจ ำงำน    

  งำนลงทะเบียนส่งหนังสือรำชกำร  มีหน้ำทีต่รวจสอบควำมเรียบร้อย ครบถ้วนของหนังสือ จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วน จัดท ำทะเบียนส่งหนังสือด้วยระบบ manual ควบคู่ไปกับกำรลงทะเบียนส่งหนังสือด้วย
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้บริหำรลงนำมหนังสือ  จ่ำหน้ำซองจดหมำย  บรรจุซองจดหมำย เขียนใบน ำส่ง
จดหมำยเพื่อจัดส่งไปยังไปรษณีย์ สรุปใบน ำส่งจดหมำยทุกสิ้นเดือนเพื่อท ำเรื่องเบิกจ่ำย  ประกอบด้วย 
  นำงภัทรวดี  จิตคต ิ    หัวหน้ำงำน  
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำงำน 
  งำนจัดท ำหนังสือรำชกำร มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำรหนังสือรำชกำรต่ำงๆ เช่น หนังสือรับรอง/หนังสือ
รำชกำรโต้ตอบทั่วไป/ประกำศ/ค ำสั่ง  ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี    หัวหน้ำงำน 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำงำน 
  นำงภัทรวดี  จิตคต ิ    ประจ ำงำน 
  งำนจัดเก็บและท ำลำยเอกสำร  มีหน้ำที่จัดเก็บเอกสำร โดยแบ่งหมวดหมู่กำรจัดเก็บตำมคู่มือกำร
จัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยธุรกำรเริ่มจำกกำรน ำเอกสำรที่ด ำเนินกำรแล้วมำลงรหัสจัดเก็บ และให้จัดเก็บเอกสำรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  จำกนั้นน ำรหัสจัดเก็บไปลงในทะเบียนลงรับ – ส่งเอกสำร และน ำรวบรวม 
เก็บเข้ำแฟ้มจัดเก็บตำมหมวดหมู่  ท ำลำยหนังสือโดยส ำรวจหนังสือท่ีครบก ำหนดอำยุกำรเก็บในปีนั้น  
โดยปฏิบัติตำมระเบียบงำนสำรบรรณ ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี    หัวหน้ำงำน 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำงำน 
  นำงภัทรวดี  จิตคต ิ    ประจ ำงำน 
 

  งำนแผนงำน งบประมำณ และประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล ด ำเนินกำรและ
ประสำนงำน เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของงำนธุรกำร และกำรด ำเนินกำรตำมแผน/โครงกำรของงำนธุรกำร 
และรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี และมหำวิทยำลัยมอบหมำย ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี    หวัหน้ำงำน 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำงำน 

นำงภัทรวดี  จิตคต ิ    ประจ ำงำน 
   ๓. กลุ่มงำนเลขำนุกำร  มีหน้ำทีด่ ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร งำนประชุม  
และงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร  ประกอบด้วย 

นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   หัวหน้ำกลุ่มงำน 
นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำงำน 

  นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   ประจ ำงำน 
   งำนสภำมหำวิทยำลัย  มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนผู้เข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมเอกสำรเกี่ยวกับกำร 
จัดประชุมเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดประชุม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม กำรอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรเดินทำง (กำรส ำรองเที่ยวบินในกำรเดินทำง กำรจัดรถรับ – ส่ง)   กำรส ำรองห้องพักส ำหรับผู้เข้ำร่วม
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ประชุม กำรจัดสวัสดิกำรด้ำนอำหำรว่ำง อำหำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมระบบบัญชี
สำมมิติ ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  และประสำนงำนกำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  
ของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 
  นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   หัวหน้ำงำน 
  นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำงำน 
  นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   ประจ ำงำน 
   งำนกำรประชุม  มีหน้ำที่บันทึก สรุปรำยงำนกำรประชุม และจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร กำรประชุมต่ำงๆ เฉพำะกิจตำมที่ได้รับมอบหมำย
ติดต่อประสำนงำนผู้เข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมเอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดประชุมเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรจัดประชุม 
จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ต่ำงๆ  กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจัดอำหำร  อำหำรว่ำง  กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมระบบกำรเบิกจ่ำยบัญชีสำมมิติส ำหรับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม  ประกอบด้วย  

นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   หัวหน้ำงำน 
  นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำงำน 
   งำนกำรบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่จัดพิมพ์หนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำม จัดเก็บหนังสือรำชกำร 
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ จัดท ำตำรำงนัดหมำยอธิกำรบดี กำรลงสมุดหมำยเหตุประจ ำวัน จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำร 
ขออนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรและเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี ในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ตำมระบบกำรเบิกจ่ำยบัญชีสำมมิติ กำรน ำเสนอแฟ้มหนังสือรำชกำรให้ผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร อนุญำต หรืออนุมัติ  
พร้อมติดตำมและจัดเก็บแฟ้มที่น ำเสนอพิจำณำสั่งกำรแจ้งให้กับหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประงำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
ประกอบด้วย 
  นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   ประจ ำงำน 

งำนแผนงำน งบประมำณ และประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำที่จัดท ำแผนงำนโครงกำร 
เพ่ือขอรับงบประมำณเพ่ือบริหำรงำน พร้อมด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมไตรมำส  และด ำเนินงำนด้ำน 
กำรประกันคุณภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดี และของมหำวิทยำลัยตำมตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 

นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   หัวหน้ำงำน 
  นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำงำน 
  นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   ประจ ำงำน 
    ๔. กลุ่มงำนกำรเงิน  มีหน้ำที่ควบคุมและด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี 
ทั้งเงินงบประมำณและเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบ และสำมำรถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 
 นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    หัวหน้ำกลุ่มงำน 

นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี   ประจ ำงำน 
  นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก    ประจ ำงำน 
  นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง    ประจ ำงำน 
  นำงสำวศิริรัตน์  ชิตสุระ    ประจ ำงำน 
  นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง   ประจ ำงำน 
  นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต   ประจ ำงำน 
    งำนเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณ  มีหน้ำทีร่ับ-จ่ำยเงินนอกงบประมำณทุกประเภท  ตรวจสอบ
เอกสำรและควบคุมกำรเบิกจ่ำยทุกหมวดรำยจ่ำย  ท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน  ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำร
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บันทึกบัญชีเงินสด  เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทและจัดท ำทะเบียนคุมเช็ค  ควบคุมกำรยืมเงินนอกงบประมำณและ
รำยงำนลูกหนี้เงินยืม ควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินและจัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จัดท ำรำยงำนเงินฝำกถอนคืน 
รับและจ่ำยเงินประจ ำวัน และออกใบเสร็จรับเงิน ติดต่อประสำนงำนกับธนำคำรพำณิชย์และหน่วยงำนภำยนอก   
น ำส่งเงินภำษี ณ ที่จ่ำยประจ ำเดือนให้สรรพำกร งำนบริกำรนักศึกษำหน้ำเคำน์เตอร์ จัดท ำทะเบียนคุมกำรช ำระเงิน
ของนักศึกษำทุกประเภท งำนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย       
    นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี   หัวหน้ำงำน 
    นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง    ประจ ำงำน 
    นำงสำวศิริรัตน์  ชิตสุระ    ประจ ำงำน 
    งำนเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน  มีหน้ำทีร่ับ – จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินและงบกลำงทุกงบ
รำยจ่ำย จัดท ำบัตรเงินเดือน บัตรค่ำจ้ำง จัดท ำฎีกำเบิกเงินงบประมำณทุกหมวดรำยจ่ำยในระบบ GFMIS จัดท ำฎีกำ
เบิกจ่ำยเงินในระบบ 3 มิติ จัดท ำเงินเดือนและค่ำจ้ำงพร้อมหักหนี้ส่งหน่วยงำนภำยนอก จัดท ำงบเดือน จัดเก็บเอกสำร
แนบฎีกำและท ำทะเบียนใบส ำคัญ จัดท ำทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่ำย จัดท ำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ำย จัดท ำเอกสำรเบิก
บ ำนำญ จัดท ำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยส่งให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและหน่วยงำนภำยนอก ล้ำงบัญชีพักครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้ำง น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินและเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมำณ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
ประกอบด้วย 
    นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง   หัวหน้ำงำน 
     นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต   ประจ ำงำน 
    งำนธุรกำรและสนับสนุนทั่วไป  มีหน้ำที่จัดพิมพ์หนังสือรำชกำรทั้งภำยนอกและภำยใน  ตรวจสอบ
เอกสำรเบิกจ่ำยทุกงบรำยจ่ำย ตรวจสอบเอกสำรยืมเงิน สนับสนุนทุกงำนในกลุ่มงำนกำรเงินให้ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับ
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิน งำนประกันคุณภำพ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
    นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย       หัวหน้ำงำน 
    นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี   ประจ ำงำน 
    นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง    ประจ ำงำน 
     งำนบัญชี  มีหน้ำทีค่วบคุมและด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดท ำบัญชีทั้งเงินในงบประมำณและเงินนอก 
งบประมำณให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้  วิเครำะห์สถำนกำรณ์รำยกำรบัญชีทั้งเงินงบประมำณ  
และเงินนอกงบประมำณเพ่ือบันทึกบัญชี – จัดท ำทะเบียนคุม และออกรำยงำนกำรเงินประจ ำเดือน รำยไตรมำส  
และประจ ำปี ตรวจสอบควำมสมบูรณ์เอกสำรกำรเบิก – จ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบ ก่อนกำรด ำเนินกำรสู่กระบวนกำร
จัดท ำบัญชีจัดท ำทะเบียนคุมต่ำงๆ รวมถึงกำรเคลื่อนไหวเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต่ำงๆ  ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องเบิกจ่ำย ให้เป็นไปตำมระเบียบเพ่ือจัดเก็บเอกสำร แยกประเภท – จัดกลุ่ม – ท ำทะเบียนคุม 
–เคลื่อนย้ำยเอกสำร น ำไปจัดเก็บไว้อย่ำงปลอดภัย ท ำผังพ้ืนที่จัดเก็บให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น  และงำนอื่นๆ ที่ได้รับ 
มอบหมำย  ประกอบด้วย 
    นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก    หัวหน้ำงำน 
    งำนแผนงำน  งบประมำณ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ควบคุมดูแลด ำเนินกำรและ
ประสำนงำนเพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของกลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
    นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    หัวหน้ำงำน      
  นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี   ประจ ำงำน 
    นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก    ประจ ำงำน 



-๘- 
 
    นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง    ประจ ำงำน 
    นำงสำวศิริรัตน์  ชิตสุระ    ประจ ำงำน 
    นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง   ประจ ำงำน 
    นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต   ประจ ำงำน   
  ๕. กลุ่มงำนพัสดุ  มีหน้ำที่ควบคุมด ำเนินกำร  และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ 
และสำมำรถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
    นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำกลุ่มงำน 
    นำงสำวปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม    ประจ ำงำน 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์    ประจ ำงำน 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม   ประจ ำงำน 
    นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์     ประจ ำงำน    

งำนจัดหำพัสดุ  มีหน้ำทีจ่ัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ  ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ รำยงำนผลกำร 
จัดหำพัสดุ  และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม   หัวหน้ำงำน 
    งำนบริหำรสัญญำ  มีหน้ำทีจ่ัดท ำแผนกำรบริหำรสัญญำ  ด ำเนินกำรบริหำรสัญญำรำยงำนผลกำร
บริหำรสัญญำ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์     หัวหน้ำงำน 
    งำนควบคุมและจ ำหน่ำย  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรควบคุมและจ ำหน่ำยพัสดุด ำเนินกำรควบคุมและ
จ ำหน่ำยพัสดุ รำยงำนผลกำรควบคุม จ ำหน่ำยพัสดุ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยประกอบด้วย 
    นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์     หัวหน้ำงำน 
    นำงปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม     ประจ ำงำน 
    งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของงำน
พัสดุ  ด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของงำนพัสดุ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
ประกอบด้วย 

นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำงำน 
    งำนธุรกำรและสนับสนุนทั่วไป  มีหน้ำที่จัดท ำควบคุมบริหำรงำนสำรบรรณของงำนพัสดุ  สนับสนุน
ทุกงำนในกลุ่มงำนพัสดุ  และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำงำน 
    นำงสำวปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม    ประจ ำงำน 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์     ประจ ำงำน 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม    ประจ ำงำน 
    นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์     ประจ ำงำน      
    งำนแผนงำน  งบประมำณ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ควบคุมดูแลด ำเนินกำรและ
ประสำนงำนเพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของกลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
    นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำงำน 
    นำงสำวปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม    ประจ ำงำน 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์     ประจ ำงำน 



-๙- 
 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม    ประจ ำงำน 
    นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์     ประจ ำงำน      
   ๖. กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร  มีหน้ำทีด่ ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลภำยใน 
มหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง งำนบ ำเหน็จควำมชอบ งำนทะเบียนประวัติ งำนวินัยและกฎหมำย  
ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำน 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   ประจ ำงำน 
  งำนบริหำรงำนบุคคล  มีหน้ำทีด่ ำเนินงำนเกี่ยวกับ  งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
งำนบ ำเหน็จควำมชอบ  งำนทะเบียนประวัติ  ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   ประจ ำงำน 
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    ประจ ำงำน 
  นำงสำวน้ ำทิพย์  สังข์ทอง    ประจ ำงำน 
  งำนนิติกำร  มีหน้ำทีด่ ำเนินงำนเกี่ยวกับ  กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย งำนวินัย
และกำรักษำวินัย  งำนเร่งรัดผลคดี  กำรสอบสวนคดี  งำนเร่งรัดหนี้ของมหำวิทยำลัย  งำนลำศึกษำต่อทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ  งำนกำรขอรับทุนกำรศึกษำ  งำนจรรยำบรรณวิชำชีพ  งำนต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย  
ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์   รักษำกำรหัวหน้ำงำน 
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    ประจ ำงำน 
  งำนผลงำนทำงวิชำกำร  มีหน้ำทีด่ ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวน้ ำทิพย์ สังข์ทอง    ประจ ำงำน 
  งำนธุรกำรและสนับสนุนทั่วไป  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรเอกสำร ได้แก่ กำรรับ-ส่ง 
กำรจัดท ำหนังสือรำชกำร กำรจัดเก็บและท ำลำยเอกสำร รวมทั้งรับผิดชอบดูแลใบลงเวลำปฏิบัติรำชกำร กำรลำทุก
ประเภท ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   ประจ ำงำน 
  งำนแผนงำน งบประมำณ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำทีด่ ำเนินกำรงำนเกี่ยวกับกำร
จัดท ำแผนงำนโครงกำรทุกปี  กำรประกันคุณภำพระดับหน่วยงำน  และระดับมหำวิทยำลัย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวน้ ำทิพย์  สังข์ทอง    ประจ ำงำน 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   ประจ ำงำน 

นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    ประจ ำงำน 
   ๗. กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์  มีหน้ำที่เผยแพร่กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของ
มหำวิทยำลัยฯ ทั้งภำยในภำยนอกหน่วยงำนด้วยสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ รวมทั้งสื่อวิทยุกระจำยเสียงของมหำวิทยำลัยฯ 
ประกอบด้วย 
   ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร   หัวหน้ำกลุ่มงำน 



-๑๐- 
 
  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   ประจ ำงำน 
  ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง    ประจ ำงำน 
   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   ประจ ำงำน 
   งำนข่ำวสำรและสื่อมวลชนสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ และจดหมำยข่ำวสำร 
สักทอง เผยแพร่ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และเผยแพร่
ไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่น และสื่อมวลชนส่วนกลำง มีหน้ำที่ตรวจสอบ และตัดข่ำวบนหน้ำหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัยฯ จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ จัดตั้งและประสำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือประสำน
นโยบำย ประสำนควำมร่วมมือ และควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้งมี
หน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับสื่อมวลชนทุกแขนง และหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่องำนประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   หัวหน้ำงำน  
   งำนผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ออกแบบ และผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ เช่น 
ไวนิลประชำสัมพันธ์ สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ วีดีทัศน์ จัดท ำสื่อประสม ออกแบบป้ำยประชำสัมพันธ์ (โปสเตอร์ /
ป้ำย LED / ป้ำย LCD ) ป๊อบอัพข่ำวประชำสัมพันธ์บนสื่อโซเชี่ยลมีเดีย (Social media) และเว็ปไซต์ เป็นต้น รวมทั้ง
ออกแบบและประสำนข้อมูล ภำพถ่ำยกิจกรรม เพ่ือจัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้จัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ และเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนให้กับมหำวิทยำลัย อัพโหลดภำพและข่ำวประชำสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ และสื่อโซเชี่ยลมีเดีย (Social media) 
ประกอบด้วย 
  ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง    หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   ประจ ำงำน    

นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   ประจ ำงำน 
   งำนบริกำรสัมพันธ์ (Customer Service)  มีหน้ำที่ให้บริกำรถำมตอบข้อมูลของมหำวิทยำลัย 
ให้กับบุคลำกรภำยใน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป จำกโทรศัพท์และผู้มำติดต่อรำชกำรที่มหำวิทยำลัย จัดท ำตำรำง
เวรรักษำกำรณ์และรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือน  คัดแยกพัสดุ – จดหมำย ของมหำวิทยำลัย 
รวมทั้งอัพโหลดข้อมูลออนไลน์ตำรำงเวรรักษำกำรณ์ และตรวจสอบรำยชื่อพัสดุ บนเว็ปไซต์ ให้บริกำรงำนด้ำนพิธีกำร
แก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ร่วมให้บริกำรกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย 
   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   หัวหน้ำงำน 
         

งำนวิทยุกระจำยเสียงเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เอฟเอ็ม ๙๑.๒๕ เมกะเฮิรตซ ์ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ด้ำนวิทยุกระจำยเสียงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

ก ำแพงเพชร มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของงำนประชำสัมพันธ์ด้ำน
วิทยุกระจำยเสียง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนวิทยุกระจำยเสียงของมหำวิทยำลัยเป็นที่รู้จักของสังคม ทั้งบุคคลภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ  ประกอบด้วย 

อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    ประจ ำงำน  
ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง    ประจ ำงำน    
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ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี   ประจ ำงำน   
อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ     ประจ ำงำน  
อำจำรย์ประพล  จิตคติ    ประจ ำงำน 
 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย  มีหน้ำที่ให้ข้อเสนอแนะและค ำปรึกษำเกี่ยวกับ 
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนสื่อสำรมวลชนและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับวิทยุชุมชน ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด    ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยภำยใน 
 

                 งำนแผนงำน งบประมำณ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ ควบคุมดูแลด ำเนินกำรและ
ประสำนงำนเพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของกลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร   หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   ประจ ำงำน 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   ประจ ำงำน 
 

๘. กลุ่มงำนอำคำรสถำนที ่  มหีน้ำที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ  ควบคุมกำรก่อสรำ้งอำคำร   
ดูแลบ ำรุงรักษำ พัฒนำ ท ำควำมสะอำดพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย  ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงอำคำร
สถำนที่ งำนประปำ งำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
  นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง    หัวหน้ำกลุ่มงำน 

ผศ.อนัน  หยวกวัด    ประจ ำงำน 
  นำยทศพร  ศีลอวยพร    ประจ ำงำน 
  นำงมำลัย  กลิ่นศรีสุข    ประจ ำงำน 
  นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   ประจ ำงำน 
  นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช    ประจ ำงำน 
   นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์   ประจ ำงำน 
           นำยชุน  ประสงค์ดี    ประจ ำงำน 
 

    งำนโยธำธิกำรและผังเมือง มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนวำงแผนงำนก่อสร้ำง ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ประสำนงำนด้ำนงำนก่อสร้ำง แก้ไขปัญหำงำนก่อสร้ำง ปฏิบัติงำนจัดท ำแบบรูปรำยกำรประกอบกำรก่อสร้ำง  
และงำนซ่อมบ ำรุงอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 
    นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   หัวหน้ำงำน 
   นำยทศพร  ศีลอวยพร    ประจ ำงำน 
  นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์   ประจ ำงำน 
  นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช    ประจ ำงำน 
 

งำนภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และจัดตกแต่งสถำนที่  มีหน้ำที่ดูแลภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและจัดตกแต่ง
สถำนที่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และสวยงำม ประกอบด้วย 
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    นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง    หัวหน้ำงำน 
    นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ    ประจ ำงำน 

    นำยทศพร  ศีลอวยพร     ประจ ำงำน 
   นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช    ประจ ำงำน 

  นำยชุน  ประสงค์ดี     ประจ ำงำน 

งำนระบบประปำ  มีหน้ำทีด่ ำเนินงำนผลิตน้ ำประปำ ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ และผลิตน้ ำประปำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 
    นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง    หัวหน้ำงำน 
   นำยชุน  ประสงค์ดี    ประจ ำงำน 

งำนวำงแผนงบประมำณ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และงำนธุรกำร มีหน้ำทีด่ ำเนินกำร 
ด้ำนกำรวำงแผนงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควำมเสี่ยง งำนประเมินผลกำรด ำเนิน 
งำนตำมตัวชี้วัดรวมทั้งงำนบริหำรงำนเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย  
   นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   หัวหน้ำงำน 

นำงมำลัย  กลิ่นศรีสุข    ประจ ำงำน 
  นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์   ประจ ำงำน 

   ๙. กลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน  
กำรให้บริกำรด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 
  ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด    รักษำกำรหวัหน้ำกลุ่มงำน 

นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   ประจ ำงำน 
  นำยมนตรี  ประชุม    ประจ ำงำน   
    งำนเครื่องปรับอำกำศและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้ำที่ให้บริกำรซ่อมบ ำรุง ดูแลด้ำนเครื่องปรับอำกำศ 
เครื่องท ำควำมเย็น ลิฟต์โดยสำร โทรศัพท์ เครื่องเสียง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
    นำยมนตรี  ประชุม    หัวหน้ำงำน  
   งำนอนุรักษ์พลังงำนและบริหำรงำนทั่วไป  มีหน้ำทีดู่แลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
กำรจัดกำรพลังงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
รวมทั้งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำร และงำนพัสดุ ประกอบด้วย 
    นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   หัวหน้ำงำน 
                     นำยมนตรี  ประชุม    ประจ ำงำน   
    งำนระบบไฟฟ้ำ มีหน้ำที่ให้บริกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุง ดูแลระบบไฟฟ้ำภำยในและภำยนอกอำคำร 
ระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงต่ ำ งำนออกแบบและประมำณกำร และควบคุมกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำภำยในมหำวิทยำลัย 
ประกอบด้วย 
    นำยมนตรี  ประชุม    หัวหน้ำงำน 

งำนแผนงำน งบประมำณ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ควบคุมดูแล 
ด ำเนินกำรและประสำนงำน เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ของกลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

   ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด   หวัหน้ำงำน 
.   นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   ประจ ำงำน 
  นำยมนตรี  ประชุม    ประจ ำงำน   



-๑๓- 
 

กองนโยบำยและแผน มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำนกำรวำงแผนพัฒนำสถำบัน ศึกษำวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ จัดท ำแผนพัฒนำ แผนงำนและโครงกำร จัดท ำและจัดสรรงบประมำณ ติดตำมประเมินผล รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  รวบรวมข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ  กำรวิจัย
สถำบันของมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 

นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ           ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
งำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของกองนโยบำยและแผน 

ได้แก่ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม งำนกำรเงินงบประมำณ กำรสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง   
ดูแลรักษำ  เบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำน  ประกอบด้วย 
  นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ              หัวหน้ำงำน 
  นำยภิญญำพัชญ์  แฉล้มฉัตร   ประจ ำงำน 

งำนแผนงำนและติดตำมประเมินผล มีหน้ำที่ด ำเนินงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนกลยุทธ์   
แผนปฏิบัติรำชกำร  แผนปฏิบัติกำร  วิเครำะห์แผนพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนระดับคณะ/สถำบัน/ส ำนัก  ติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำ  แผนกลยุทธ์ กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ ก.พ.ร. และประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ก.พ.ร. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินนอกงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัย  คณะและหน่วยงำน  รำยงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 
  นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ            หวัหน้ำงำน 
  นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล            ประจ ำงำน 

  นำงสำวศิชำ  ขวัญอ่อน    ประจ ำงำน 
งำนวิเครำะห์งบประมำณ  มีหน้ำที่ วิเครำะห์และจัดท ำงบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินนอก

งบประมำณของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรที่ก ำหนด และเพ่ือเป็นกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำรอันจะน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยโดยส่วนรวม 
     นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ            หวัหน้ำงำน 
    นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณ ี    ประจ ำงำน 
    นำงสำวศิชำ  ขวัญอ่อน    ประจ ำงำน 

งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ   มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
สถิติด้ำนต่ำงๆ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์  ออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศ (MIS) 
งำนวิเครำะห์ข้อมูลนักศึกษำเต็มเวลำ  ภำระงำนสอนประจ ำภำคเรียนและประจ ำปีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล 
ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยผลผลิตและจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศเผยแพร่  ประกอบด้วย  

นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ            หัวหน้ำงำน 
นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ   ประจ ำงำน 
 
กองพัฒนำนักศึกษำ มีหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกระบวนกำร 

เพ่ือพัฒนำนักศึกษำและกิจกรรมนักศึกษำ เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นบัณฑิต 
ที่สมบูรณ ์ตลอดจนกำรให้บริกำรนักศึกษำและสวัสดิกำรแกน่ักศึกษำ เช่น งำนด้ำนกำรบริกำรและสวัสดิกำร งำนวินัย
และพัฒนำนักศึกษำ งำนทุนกำรศึกษำ งำนพยำบำลและให้ค ำปรึกษำ งำนฝ่ำยหอพักนักศึกษำ งำนนักศึกษำวิชำทหำร 
งำนผ่อนผันทหำร งำนจัดท ำบัตรนักศึกษำ งำนประกันอุบัติเหตุ งำนกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ งำนส่งเสริมอำชีพอิสระ 
งำนธุรกำร และประสำนงำนต่ำงๆ รวมถึงงำนด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ  ประกอบด้วย 
    ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 



-๑๔- 
 
      งำนบริหำรทั่วไป  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปของกองพัฒนำนักศึกษำ 
ได้แก่ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม รวมทั้งกำรประสำนงำน กำรจัดรวบรวมเอกสำรและงำนต่ำงๆ  
ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 
    งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวำงแผนและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของกองพัฒนำนักศึกษำ  กำรจัดท ำข้อมูลและหลักฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  
ตำมตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และตัวชี้วัดของส ำนักงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(สมศ.) ทัง้งำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน และงำนแผนกลยุทธ์/นโยบำย/โครงกำรอื่นๆ  
งำนเกี่ยวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแผนปฏิบัติรำชกำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนจัดกำรควำมรู้ รวมถึงกำรดูแล           
งำนหอพักนักศึกษำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับหมอบหมำย  ประกอบด้วย 
    นำยณะรำทิ  น้อยม่วง    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 
                งำนส่งเสริมบริกำรสุขภำพ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเวชศึกษำป้องกันและงำนบริกำรสุขภำพ
นักศึกษำ เป็นกำรให้บริกำรให้ควำมรู้ กำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด โรคเอดส์และปัญหำ  ทำงเพศ งำนส่วน
ใหญ่จะเป็นงำนรณรงค์ที่จัดท ำเพ่ือผลประโยชน์ของคนหมู่มำก บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพแก่นักศึกษำ และ
บุคลำกร  ให้บริกำรและเวชภัณฑ์แก่คณะ/สำขำวิชำในกำรจัดกิจกรรมนอกสถำนที่ประสำนงำนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ 
ประสำนงำนกับโรงพยำบำลและผู้ปกครองในกรณีท่ีนักศึกษำประสบอุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคและ
ครอบคลุมภำระงำนด้ำนกำรบริกำรประกันอุบัติเหตุกับนักศึกษำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร งำนทุนกู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวปรำณี  แผนดี    หัวหน้ำงำน 

นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 

งำนสวัสดิกำรและบริกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดให้บริกำรและพัฒนำนักศึกษำ  
ด้ำนทุนกำรศึกษำภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำ ดูแลและติดตำมผลนักศึกษำกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) และท ำหน้ำที่ประสำนงำนและด ำเนินงำนเกี่ยวกับหอพักนักศึกษำ กำรผ่อนผันกำรคัดเลือก
เข้ำรับรำชกำรทหำร รวมถึงกำรให้บริกำรในด้ำนของกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพกำรงำน กำรศึกษำต่อ ปัญหำส่วนตัว 
สังคม บุคลิกภำพ และกำรจัดหำงำนแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำร
ส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน แนะแนวกำรประกอบวิชำชีพ/งำนนัดพบแรงงำน
อบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น รวมถึงงำนดูแลรับผิดชอบนักศึกษำพิกำร รวมถึงรับผิดชอบงำนพระรำชทำนปริญญำ
บัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
    นำงสำวโสรยำ  วรนุช    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
    งำนทุนกำรศึกษำ  มีหน้ำที่  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดให้บริกำรเรื่องทุนกำรศึกษำ  
แก่นักศึกษำ ดูแลรับผิดชอบนักศึกษำพิกำร และติดตำมผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุนต่ำงๆ เพื่อแจ้งให้เจ้ำของทุน/
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มูลนิธิต่ำงๆ/โครงกำรอ่ืนๆ ทรำบและท ำหน้ำที่ประสำนงำนด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำงำนให้แก่นักศึกษำ งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงกำรให้บริกำรในด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำอำชีพเสริมหรืออำชีพอิสระ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน แนะแนวกำรประกอบ
วิชำชีพ/งำนนัดพบแรงงำน/อบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น และรับผิดชอบงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำน
เฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    หัวหน้ำงำน 
 นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
    งำนกำรเงินและบัญชี  มีหน้ำที่ รำยงำนกำรใช้เงินรำยได้มหำวิทยำลัย งำนกำรเงินและงบประมำณ 
เงินจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และเงินค่ำบ ำรุงกิจกรรมนักศึกษำ ประสำนงำนภำยในกองและภำยใน
มหำวิทยำลัย ตลอดจนหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย งำนกำรผ่อนผันกำรคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร  งำน
พระรำชทำนปริญญำบตัร งำนทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับหมอบหมำย ประกอบด้วย  
  ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    หัวหน้ำงำน 
   นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 

งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
และรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรรวมถึงงำนธุรกำรและงำนประชำสัมพันธ์ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เป็นกำร
ส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ และงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ    หัวหน้ำงำน 
  นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
     งำนสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์  มีหน้ำที่ ท ำหน้ำที่ประสำนงำนดูแลระบบ ITงำนสำรสนเทศ เช่น 
ดูแลระบบกำรใช้งำนเบื้องต้น เว็บไซต์กองพัฒนำนักศึกษำ ประกอบด้วย 
    นำยอนุวัฒน์  แนไพร    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 
    งำนกีฬำ  มีหน้ำที่ กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำจัดหำนักกีฬำเพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำแห่งประเทศไทย 
กีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ กีฬำระหว่ำงคณะ และกีฬำอ่ืนๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย ประกอบด้วย 
   ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    หัวหน้ำงำน 
  นำยอนุวัฒน์  แนไพร    ประจ ำงำน 
  นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
    งำนองค์กำรนักศึกษำ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนองค์กำรนักศึกษำ กำรจัดตั้งทีม 
สโมสรองค์กำรนักศึกษำ และสโมสรนักศึกษำแต่ละคณะ กำรจัดประชุมในรูปของสภำนักศึกษำและระบบประชำธิปไตย  
และงำนกิจกรรมนักศึกษำ ควบคุมดูแลระบบกำรให้ยืมวัสดุอุปกรณ์แก่นักศึกษำ และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  
กำรใช้ห้องประชุมอำคำรกิจกรรมนักศึกษำ ควบคุมดูแลกำรใช้งบประมำณขององค์กำรนักศึกษำ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ  
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
    ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
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  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 
    งำนกิจกำรนักศึกษำ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำให้แก่องค์กรกิจกรรม
นักศึกษำ ควบคุมดูแลองค์กรกิจกรรมนักศึกษำให้ปฏิบัติตำมระเบียบ  ว่ำด้วยกิจกรรมนักศึกษำ  ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดไว้ ๕ ประเภท ควบคุมดูแลนักศึกษำในกำรจัดท ำโครงกำรต่ำงๆ จัดท ำ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ให้บริกำรกำรยืมวัสดุอุปกรณ์ขององค์กำรนักศึกษำและกำรติดต่อประสำนงำนขอใช้สนำมกีฬำ
และอุปกรณ์กีฬำแก่นักศึกษำและบุคลำกร นอกจำกนี้ยังควบคุมดูแลควำมสะดวกแก่นักศึกษำโดยประสำนงำนและให้
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยติดตำมกำรด ำเนินกำรท ำกิจกรรมของนักศึกษำ
พร้อมทั้งกำรสรุปโครงกำรต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ด ำเนินงำนเรื่องงำนธุรกำรขององค์กำรนักศึกษำ 
ประกอบด้วย 
      ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ        หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 

งำนนักศึกษำวิชำทหำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนวิชำทหำร โดยก ำกับควบคุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ให้ปฏิบัติงำนให้แก่สังคม หรือภำยในมหำวิทยำลัย และงำนเกี่ยวกับนักศึกษำวิชำทหำร (นศท.) ภำยใต้กำรควบคุมของ
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำร
ส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีทำ    หัวหน้ำงำน       
นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 
 

งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
International Relations and ASEAN Affairs Office (IRA) 

งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรติดต่อประสำนงำนและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนหรือองค์กรในต่ำงประเทศ ตลอดจนด ำเนินโครงกำรแลกเปลี่ยน
นักศึกษำ บุคลำกร และอำจำรย์ของทำงมหำวิทยำลัย ตลอดทั้งกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน           
แก่นักเรียน นักศึกษำและประชนทั่วไป นอกจำกนั้นหน้ำที่ของงำนวิเทศสัมพันธ์ ยังได้แก่กำรให้ค ำปรึกษำ กำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำและบุคลำกร                   
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นสำกลในด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวชฎำพร  โชติรดำภำณ์   นักวิเทศสัมพันธ์ 
ภำระงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน ประกอบด้วย 
งำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ มีหน้ำที่ในกำรแสวงหำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำน

ทำงด้ำนกำรศึกษำในต่ำงประเทศ จัดท ำร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ด ำเนินกำรจัดพิธีกำรลงนำมควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร รองรับอำคันตุกะชำวต่ำงชำติ ประสำนงำนกับองค์กรหรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ เช่น กำรรับ-ส่ง
หนังสือรำชกำรภำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต    หัวหน้ำงำน 
คณบดีคณะครุศำสตร์    ประจ ำงำน 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร   ประจ ำงำน 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประจ ำงำน 



-๑๗- 
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  ประจ ำงำน 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ประจ ำงำน 
คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์   ประจ ำงำน  
ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ประจ ำงำน 
นำงสำวชฎำพร  โชติรดำภำณ์   ประจ ำงำน 
งำนแลกเปลี่ยนและกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติภำยในมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่ในกำร

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนโครงกำรแลกเปลี่ยนในต่ำงประเทศส ำหรับนักศึกษำและบุคลกรของมหำวิทยำลัย ประชำสัมพันธ์
โครงกำรและประกำศรับสมัคร ด ำเนินกำรคัดเลือก จัดปฐมนิเทศให้ควำมรู้ก่อนกำรเดินทำงแก่ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
ด ำเนินโครงกำรแลกเปลี่ยนดังกล่ำวให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมน ำเสนอและ
ประเมินผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรของผู้ผ่ำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร นอกจำกนี้ยังมีหน้ำที่ในกำรประสำนงำน ดูแลและให้
ค ำแนะน ำในกำรเข้ำร่วมโครงกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกรผู้สนใจ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ
ภำยในมหำวิทยำลัยและกำรบริกำรวิชำกำรเก่ียวกับกิจกำรอำเซียน ประกอบด้วย 

นำงสำวชฎำพร  โชติรดำภำณ์   หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์    ประจ ำงำน 
ดร.วิชุรำ วินัยธรรม    ประจ ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชญำน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิชชำนนท์  ผ่องจิตต์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์พศวีร์  สิริสรำญลักษณ์   ประจ ำงำน 
งำนดูแลนักศึกษำต่ำงชำติ มีหน้ำที่ดูแล ให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำชำวต่ำงชำติระหว่ำงที่ศึกษำอยู่ที่

มหำวิทยำลัยฯ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ เช่น กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับวีซ่ำ
ของนักศึกษำต่ำงชำติ กำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำต่ำงชำติ จัดกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ ได้แก่ กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมวันชำติประเทศต่ำงๆ กิจกรรม City Tour ประกอบด้วย 

รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ    ประจ ำงำน 
อำจำย์บัญชำ  วัฒนทัศนีย์    ประจ ำงำน 
นำงสำวชฎำพร  โชติรดำภำณ์   ประจ ำงำน 
งำนประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยฯ                 

ในต่ำงประเทศทั้งกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับสมัครนักศึกษำชำวต่ำงชำติที่สนใจเข้ำเรียนที่มหำวิทยำลัย
ประกอบด้วย 

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ   หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์    ประจ ำงำน 
นำงสำวชฎำพร  โชติรดำภำณ์   ประจ ำงำน  
  
 



-๑๘- 
 

หน่วยตรวจสอบภำยใน  ประกอบด้วยกลุ่มงำนดังต่อไปนี้ 
               รศ.พรเพ็ญ  โชชัย    หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน   
  นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   นักตรวจสอบภำยใน 
  นำงสำวกันยำ  มั่นคง    นักตรวจสอบภำยใน 

งำนตรวจสอบภำยใน  มีหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินผลควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ 
ตัวเลขต่ำงๆ ทำงกำรเงิน บัญชี และรำยงำนทำงกำรเงิน ตรวจสอบและประเมินกำรปฏิบัติงำนต้ำนต่ำงๆ ของหน่วยรับ
ตรวจให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจตำมขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อเสนอแนะมำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมและเหมำะสม และกำร
ประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ ประกอบด้วย 

รศ.พรเพ็ญ  โชชัย    หัวหน้ำงำน   
  นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   ประจ ำงำน 
  นำงสำวกันยำ  มั่นคง    ประจ ำงำน 
 

งำนบริหำรงำนทั่วไป  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยตรวจสอบภำยในหรือ 
บริหำรรำชกำรทั่วไป ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ศึกษำข้อมูล รวบรวมข้อมูล ติดตำมผลและสรุปรำยงำน เพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรงำนหน่วยงำน ด้ำนกำรวำงแผน วำงแผนกำรท ำงำน กิจกรรม หรือโครงกำรต่ำงๆ วำงแผนกำรตรวจสอบ 
ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน ด้ำนกำรประสำนงำน ประสำนกำรท ำงำนและควำมร่วมมือด้ำนกำรตรวจสอบภำยในกับบุคคล
และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

ด้ำนบริกำร ตอบปัญหำชี้แจงและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รับทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจ ประกอบด้วย 
  รศ.พรเพ็ญ  โชชัย    หัวหน้ำงำน 
     นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   ประจ ำงำน 
  นำงสำวกันยำ  มั่นคง    ประจ ำงำน 
  งำนธุรกำร มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ และจัดท ำบันทึกข้อควำม เอกสำรหนังสือรำชกำร
ต่ำงๆ ของหน่วยตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย 
  นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวกันยำ  มั่นคง    ประจ ำงำน 

งำนกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ประสำนงำนและด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรเงิน
และพัสดุของหน่วยตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย 
  รศ.พรเพ็ญ  โชชัย    หัวหน้ำงำน   
  นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   ประจ ำงำน 

นำงสำวกันยำ  มั่นคง    ประจ ำงำน 
 
 
 



-๑๙- 
 
  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดแนวทางการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหน่วยงาน จัดท าแผนพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ประเมินคุณภาพภายใน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพากรศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  การด าเนินการจัดการความรู้ของ
องค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ
ระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคลากรและงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา  

มีหน้าที่ วางระบบการด าเนินงาน ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา วินิจฉัย และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
มีหน้าที่ ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและด าเนินการงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการ

วิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก  รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

  มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน – ภายนอก              
ติดตามและรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ จัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานประสานเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   

นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบประกัน 

                                                    คุณภาพการศึกษา   

มีหน้าที่ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และ 

หน่วยงานสายสนับสนุน การวางระบบคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน     
วิจัยสถาบันและนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
  นางสาวพันทิพา  เย็นญา    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ การเงิน  

บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน พัฒนาและด าเนินการงานบริการวิชาการ พัฒนา
และด าเนินการจัดการความรู้การน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานภายนอก 
  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  ผศ.ศุภรดา  สุขประเสริฐ   ประจ างาน 

  นายธีศิษฏ์  กระต่ายทอง   ประจ างาน 
  มีหน้าที่ ประสานงานเครือข่ายบริการวิชาการ ด าเนินการพัฒนา และจัดกิจกรรมบริการวิชาการ    
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน สร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการ    
  นางสาวพันทิพา  เย็นญา   งานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 

มีหน้าที่ ด าเนินงานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ การเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน            



-๒๐- 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่จัดหำ  
จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย จัดบริกำรสำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำร พัฒนำสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำและดูแลระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำร พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ  ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และภำษำ  
ประกอบด้วยบุคลำกร  และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้  
  รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้อ ำนวยกำร 

ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิทยบริกำร 
      และหัวหน้ำส ำนักงำน   

  งำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำทีป่ฏิบัติงำนสำรบรรณ เลขำนุกำร กำรเงิน พัสดุ แผนงำน จัดท ำงบประมำณ  
วิจัยและพัฒนำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  รำยงำนประจ ำปี  รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน ประชำสัมพันธ์ อำคำร
สถำนที ่ประกอบด้วย 

นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    หัวหน้ำงำน 
  ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร พัสดุ กำรเงิน แผนงำน จัดท ำงบประมำณ รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำร
ตรวจสอบภำยใน 
  นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ์    ประจ ำงำน 
  นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงศ์   ประจ ำงำน 
  ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์ 
  รศ.วชิระ  สิงห์คง     หัวหน้ำงำน 
  นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์    ประจ ำงำน 
  นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี   ประจ ำงำน 
  นำงสำวดรุณี สำยหยุด ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
  นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
  นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
  นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงศ์   ประจ ำงำน 
  นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
  นำยสุริยำ  คชฤทธิ์    ประจ ำงำน 
  นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 
 
  งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  มีหน้ำทีป่ฏิบัติงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ วิเครำะห์หมวดหมู่และท ำ
รำยกำร เตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ ซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดท ำฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมดรรชนีวำรสำร  
ประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ประกอบด้วย 
  รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    หัวหน้ำงำน 
  ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ    ประจ ำงำน 
  นำงสำวจันทร์จีรำ  โยหงษ์   ประจ ำงำน 

นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์    ประจ ำงำน 
  นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี   ประจ ำงำน 



-๒๑- 
 
  นำงสำวดรุณี สำยหยุด ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
  นำยวิรุฬ  เมฆำ     ประจ ำงำน 
  นำยอนุชำ  พวงผกำ    ประจ ำงำน 
 

งำนบริกำรสำรสนเทศ มีหน้ำที่จัดบริกำรสำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร  
ได้แก่ บริกำรพ้ืนฐำน และบริกำรพิเศษ  จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร  ศึกษำผู้ใช้และประเมินผลกำรใช้บริกำร  
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  ฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ประกอบด้วย 
  นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    หัวหน้ำงำน 
  ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    ประจ ำงำน 
  ดร.โชคธ ำรง จงจอหอ    ประจ ำงำน 

นำงสำวจันทร์จีรำ  โยหงษ์   ประจ ำงำน 
  นำยวิรุฬ  เมฆำ     ประจ ำงำน 
  นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์    ประจ ำงำน 
  นำยอนุชำ  พวงผกำ    ประจ ำงำน 
  นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี   ประจ ำงำน 
  นำงสำวดรุณี สำยหยุด ฉิมพลี   ประจ ำงำน 

งำนพัฒนำระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์   มีหน้ำที่พัฒนำสำรสนเทศบนระบบเครือข่ำย 
อินเตอร์เน็ท พัฒนำนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำเว็ปไซต์มหำวิทยำลัย และเว็ปไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม   หัวหน้ำงำน 
ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย    ประจ ำงำน 
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 
 

งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรสื่อสำร   มีหน้ำที ่จัดหำครุภัณฑ์ บ ำรุงรักษำ ดูแลระบบ 
เครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร อ ำนวยควำมสะดวก            
ในกำรใช้ระบบเครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ประสำนงำนเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก  ประกอบด้วย    

นำยสุริยำ  คชฤทธิ์    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์    ประจ ำงำน 
นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 

  งำนศูนย์คอมพิวเตอร์   มีหน้ำที่พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม บริหำรจัดกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
  ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์    หัวหน้ำงำน 
  อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย    ประจ ำงำน 



-๒๒- 
 
  ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน    ประจ ำงำน 
  ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์   ประจ ำงำน 
  นำยจิรพงษ์  เทียนแขก    ประจ ำงำน 
  นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธุ์    ประจ ำงำน 
  นำยวัชรินทร์  ปัญญำเสน    ประจ ำงำน 
  นำยสุรศักดิ์  วังวงษ์     ประจ ำงำน 
  นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
  นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
  นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 

งำนศูนย์ภำษำ   มีหน้ำที่จัดหำบุคลำกร  สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ  
(ภำษำอังกฤษ, ภำษำจีน) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับ
นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    หัวหน้ำงำน 

ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำติ   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต     ประจ ำงำน 

  ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม        ประจ ำงำน 
  อำจำรย์นันทิวัน  อินหำดกรวด     ประจ ำงำน 
  อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   ประจ ำงำน 
  ผศ.ชลชลิตำ  กมุทธภิไชย    ประจ ำงำน 
  นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงศ์       ประจ ำงำน  
 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มีนห้ำที่ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่สำกล พัฒนำแหล่งเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน ๆ และพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วยบุคลำกรดังนี้ 
  ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยทำงวัฒนธรรม 
  กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำรำยได้  

อำจำรย์อนุลักษณ ์ อำสำสู้         รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเครือข่ำยและส่งเสริมเผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม   

อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยศิลปกรรมและภูมิทัศน์   
ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรและสำรสนเทศ 
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน         รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์       รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
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  งำนบริหำรและประกันคุณภำพ  มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนธุรกำร กำรเงิน พัสดุ กำรบริหำรงำน
ส ำนักงำน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง    ประจ ำงำน 

 งำนวิจัยทำงวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษำและจัดหำรำยได้ มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนวิจัย  กำร
จัดหำรำยได้และกิจกรรมนักศึกษำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

งำนวิจัยทำงวัฒนธรรม  
อำจำรย์ชญำน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์วีรวรรณ  แจ้งโม ้    ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว    ประจ ำงำน  
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย    ประจ ำงำน 
งำนจัดหำรำยได้ 
อำจำรย์วีรวรรณ  แจ้งโม ้    หัวหน้ำงำน 
ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์    ประจ ำงำน 
งำนกิจกรรมนักศึกษำ  
อำจำรย์ธนกิจ  โคกทอง     หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์พบพร  เอ่ียมใส     ประจ ำงำน  
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    ประจ ำงำน  

 งำนเครือข่ำยและส่งส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนเครือข่ำย
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ส่งเสริมท ำนุบ ำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และงำนท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วย 

นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง    หัวหน้ำงำน 
 รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์    ประจ ำงำน 

นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์    ประจ ำงำน 
งำนศิลปกรรมและภูมิทัศน์  มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนศิลปกรรม ออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์  

และหอศิลป์ส่งเสริมจัดแสดงงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  
งำนศิลปกรรม 
อำจำรย์สำยพิณ  เขียวมูล    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ    ประจ ำงำน 
งำนภูมิทัศน์     
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล  หัวหน้ำงำน  
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์   ประจ ำงำน 

 งำนสื่อสำรและสำรสนเทศ มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบด้ำนกำรสื่อสำร กำรจัดกำรสื่อสำรสนเทศและกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ เว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ 

อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชญำน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ ำงำน 
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 พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ มีหน้ำที่จัดแสดงนิทรรศกำรอบรมให้ 
ควำมรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นแหล่งเรียนรู้สำยพันธุ์กล้วย และบริกำรสถำนที่ในงำนพิธีกำรต่ำงๆ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  หัวหน้ำงำน  
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน         ประจ ำงำน 

  หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร  มีหน้ำที่ดูแล
รับผิดชอบงำนด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน งบประมำณ และด ำเนินกำรตำมแผน และเข้ำร่วมกำรประชุมภำคี  
จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยอนุรักษ์ฯ และจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์ฯ 
 อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ   กรรมกำรประจ ำหน่วยอนุรักษ์ฯ 
 นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน   เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยอนุรักษ์ฯ 

 
   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีหน้ำที่สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 
ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรทั่วไป กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
ส่งเสริมประสำนงำนพัฒนำงำนวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผล   
กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ 
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร  ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ               ผู้อ ำนวยกำร  
  อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ               รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  นำงบุษบำ  เหมือนวิหำร    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
        และรักษำกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำน - 
        ผู้อ ำนวยกำร 
  อำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย                   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 

ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
และงำนทะเบียน 

อำจำรย์จิรพงค์  พวงมำลัย  หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล 
งำนเลขำนุกำร    มีหน้ำที่ด ำเนินงำนสำรบรรณ งำนกำรประชุม บริหำรงำนรับนักศึกษำ  

งำนประชำสัมพันธ์ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ จัดระบบควบคุมภำยใน บริหำรควำมเสี่ยงจัดเก็บ
ข้อมูลและรำยงำนภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประสำนกับคณะในกำรจัดท ำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และงำน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  นำงสำวน้ ำพัก  ข่ำยทอง    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวกนกกร  ทองค ำ    ประจ ำงำน 

งำนทะเบียนและประมวลผล    มีหน้ำที่รับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่  จัดท ำบัญชีรำยชื่อ  
ออกรหัสบัตรประจ ำตัว จัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษำ ตรวจสอบคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ กำรลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษำ และจัดท ำรำยชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน ประมวลผลกำรเรียน กำรรำยงำนผลกำรเรียน กำรตรวจสอบกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ  จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  กำรออกเอกสำรหลักฐำน
ทำงกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรด้ำนค ำร้องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษำ ตรวจสอบนักศึกษำที่ต้องพ้นสภำพ และแจ้งผู้ปกครอง
ทรำบ  ด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรเทียบโอนและยกเว้นรำยวิชำ บริกำรข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับนักศึกษำ   ประกอบด้วย 
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  อำจำรย์จิรพงค์  พวงมำลัย   หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล 

นำงบุษบำ  เหมือนวิหำร    หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนนักศึกษำ 
นำงสำวผดุงพร  พันธ์พืช    หัวหน้ำกลุ่มงำนประมวลผล 
 

  งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน/กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน  มีหน้ำที่
ประสำนงำนและจัดท ำแผนกำรเรียน ประสำนกำรจัดผู้สอนกับคณะ  จัดท ำตำรำงสอน  ตำรำงเรียนและตำรำงสอน  
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนและยกเว้นรำยวิชำเรียน รวบรวมเอกสำรหลักสูตรสถำบัน 
อุดมศึกษำต่ำงๆ ประสำนกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ร่วมกับคณะ ประสำนและก ำกับดูแลกำรจัดท ำหลักสูตรให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอุดมศึกษำ จัดท ำคู่มือนักศึกษำ และประสำนงำนกับหลักสูตรในกำรจัด 
กำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Will:Work-integrated learning)  ประกอบด้วย 
   ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี    หัวหน้ำงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
  ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี    หัวหน้ำกลุ่มงำนสหกิจศึกษำ 

นำงสำวชุลีพร  แสงสุวรรณ์   หัวหน้ำกลุ่มงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
  นำยชัยเดช  ขัตติยะ    ประจ ำงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
 
  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหีน้ำที่จัดท ำ website ข้อมูลทำงกำรศึกษำ เช่น ตรวจสอบผลกำรเรียน 
ตรวจสอบประวัตินักศึกษำ ตรวจสอบตำรำงเรียนและตำรำงสอน สถิติจ ำนวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละภำคเรียน แจ้งผล
กำรสอบคัดเลือกประจ ำปีกำรศึกษำ ร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือท ำกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ 
เพ่ือตอบสนองต่อกำรใช้งำนในหน่วยงำน และกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนและบุคคลภำยนอก งำนวิเครำะห์และพัฒนำ
ระบบ ด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับเรื่องต่ำงๆ เช่น พัฒนำระบบเพื่อตอบสนองต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จัดท ำคู่มือ
กำรใช้ระบบ งำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับเรื่องต่ำงๆ เช่น ดูแลระบบปฏิบัติกำรของเครื่องบริกำร
อินเตอร์เน็ตของส ำนัก ดูแลเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและซอฟแวร์ของส ำนัก และงำนดูแลข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูล 
เช่น ปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศ ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูล
สำรสนเทศเป็นประจ ำ  พัฒนำฐำนข้อมูลของส ำนัก เช่น ข้อมูลงำนกำรเงิน งำนบุคลำกร งำนอำคำรสถำนที่            
งำนนักศึกษำ งำนหลักสูตร และพัฒนำระบบกำรบริกำรและกำรจัดกำรของส ำนัก เช่น กำรรับนักศึกษำใหม่ กำร
ลงทะเบียนเรียน กำรกรอกผลกำรเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำย กำรช ำระค่ำลงทะเบียนเรียน กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  
กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ และจัดท ำ พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
  นำยคมกริช  กลิ่นอำจ    หัวหน้ำงำน 
  นำยสุรเชษฐ  ขอนทอง    ประจ ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
บัณฑิตวิทยำลัย มีหน้ำที่ บริหำรงำนของบัณฑิตวิทยำลัยด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี 

ประสิทธิภำพโดยแบ่งภำระหน้ำที่ออกเป็น ๒ ฝ่ำย คือ ฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยบริหำรและวำงแผน ประกอบด้วยที่ปรึกษำ
คณบดี คณบดี ผู้บริหำรและบุคลำกรประจ ำฝ่ำย ดังนี้ 
  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 



-๒๖- 
 
  ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

  อำจำรย์ธัญรดี   บุญปัน                          หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี   
  ๑. บุคลำกรประจ ำฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ 
งำนวิจัย งำนพัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ งำนพัฒนำอำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ งำนติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำและกำรประเมินคุณภำพวิทยำนิพนธ์  ประกอบด้วย 

      ๑.๑ งำนประสำนกำรจัดบัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำโท มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับและ
ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำระดับปริญญำโท ได้แก่ งำนวิชำกำรและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ งำนกำรจัดตำรำงเรียน และปฏิทินกำรศึกษำ งำนคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 
งำนสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ งำนสอบประมวลควำมรู้และสอบปลำยภำค งำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ งำน
ตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร งำนตรวจรูปแบบและกำรประเมินคุณภำพวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย 

          รศ.ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ          หัวหน้ำงำน 

   ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง   ประจ ำงำน 

   ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  ประจ ำงำน 
   ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน   ประจ ำงำน 

   อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน   ประจ ำงำน 

   ดร.พิมกำญดำ จันดำหัวดง  ประจ ำงำน 

   อำจำรย์ศิริพร  โสมค ำภำ   ประจ ำงำน 

   นำงสำวกิตติยำ ลำเต๊ะ   ประจ ำงำน 

   นำยจักกริช  มีสี    ประจ ำงำน  
    

       ๑.๒ งำนประสำนกำรจัดบัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำเอก มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับและ
ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ได้แก่ งำนวิชำกำรและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ งำนกำรจัดตำรำงเรียน และปฏิทินกำรศึกษำ งำนคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 
งำนสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ สอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลควำมรู้และสอบปลำยภำค งำนตรวจสอบกำรคัดลอก
ผลงำนทำงวิชำกำร งำนตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ งำนพัฒนำอำจำรย์และนักศึกษำระดับปริญญำเอก งำนก ำกับและ
ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำประกอบด้วย  

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

   รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์   ประจ ำงำน 

รศ.ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ   ประจ ำงำน 

นำงสำวพิกุล  อินไผ่   ประจ ำงำน 

   นำยทวิทัต  ริ้วมงคล   ประจ ำงำน 

   นำยจักกริช  มีสี    ประจ ำงำน 

     ๑.๓ งำนส่งเสริมมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ มีหน้ำที่ส่งเสริมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำแก่อำจำรย์
และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้แก่ งำนฝึกอบรมและกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร งำนส่งเสริมเผยแพร่บทควำมวิจัย
และบทควำมวิชำกำรในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 

        



-๒๗- 
 

รศ.ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ   หัวหน้ำงำน 
   ผศ.ดร.นิศำกร ประคองชำติ      ประจ ำงำน 
   ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์   ประจ ำงำน 
   ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง   ประจ ำงำน 
   ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  ประจ ำงำน 
   ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน   ประจ ำงำน 
   อำจำรย์ประพล  จิตคติ   ประจ ำงำน 

อำจำรย์พิมพ์ผกำ  วงษ์กองแก้ว  ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนุธิดำ  เพชรพิมูล  ประจ ำงำน 

   อำจำรย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข  ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ   ประจ ำงำน 

   นำงสำวพิกุล  อินไผ่   ประจ ำงำน 
   นำยทวิทัต  ริ้วมงคล   ประจ ำงำน 
   นำยจักกริช  มีสี    ประจ ำงำน 

นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ   ประจ ำงำน 
   
 ๑.๔ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ ปฏิบัติงำน
ประกันคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนกลำงของมหำวิทยำลัย จัดท ำแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินงำน
ประสำนงำนระดับนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

   ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  หัวหน้ำงำน 
   ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง  ประจ ำงำน 
   ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ    ประจ ำงำน 
   อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน   ประจ ำงำน 
   นำงสำวพิกุล  อินไผ่   ประจ ำงำน 
   นำยจักกริช  มีสี    ประจ ำงำน 
   นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ   ประจ ำงำน 
   นำยทวิทัต  ริ้วมงคล   ประจ ำงำน  

  ๒. บุคลำกรประจ ำฝ่ำยบริหำรและวำงแผน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนนโยบำยและแผน                  
งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนธุรกำรและสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ งำนพัฒนำบุคลำกร งำนพัฒนำส ำนักงำน งำน
บริหำรควำมเสี่ยง งำนตรวจสอบภำยใน งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ งำนให้บริกำรห้องสมุดบัณฑิตวิทยำลัย 
ประกอบด้วย 

 ๒.๑ งำนนโยบำยและแผน/งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนนโยบำยและ
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนธุรกำรและสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ งำนพัฒนำบุคลำกร งำนพัฒนำส ำนักงำน 
และงำนให้บริกำรห้องสมุดบัณฑิตวิทยำลัยประกอบด้วย 



-๒๘- 
 
   ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง   หัวหน้ำงำน 
   อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน   ประจ ำงำน 
   ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน   ประจ ำงำน 
   อำจำรย์ประพล  จิตคติ   ประจ ำงำน 
   อำจำรย์พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว  ประจ ำงำน 
   อำจำรย์ศิริพร  โสมค ำภำ   ประจ ำงำน 
   ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง  ประจ ำงำน 
   อำจำรย์อนุธิดำ เพชรพิมูล   ประจ ำงำน 
   นำงสำวพิกุล  อินไผ่   ประจ ำงำน 
   นำยทวิทัต  ริ้วมงคล   ประจ ำงำน 
   นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ   ประจ ำงำน 
   นำยจักกริช  มีสี    ประจ ำงำน 

 ๒.๒ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำน  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนบริหำร-       
ควำมเสี่ยง งำนตรวจสอบภำยใน งำนกำรจัดกำรควำมรู้ และงำนประกันคุณภำพระดับหน่วยงำน ประกอบด้วย  

  ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง   หัวหน้ำงำน 
   ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  ประจ ำงำน 
   ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน   ประจ ำงำน 
   อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน   ประจ ำงำน 
   อำจำรย์พิมพ์ผกำ  วงศ์กองแก้ว  ประจ ำงำน 
   ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง    ประจ ำงำน 
   ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ    ประจ ำงำน 
   อำจำรย์ศิริพร  โสมค ำภำ   ประจ ำงำน 
   นำงสำวพิกุล  อินไผ่   ประจ ำงำน 
   นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ   ประจ ำงำน 
   นำยจักกริช  มีสี    ประจ ำงำน 
   นำยทวิทัต  ริ้วมงคล   ประจ ำงำน    

      ๒.๓ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศและพัฒนำเว็บไซต์ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) งำนวิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I-Thesis) งำนพัฒนำเว็บไซต์                 
ประกอบด้วย 

 ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน   ประจ ำงำน 

   ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ   ประจ ำงำน 
   ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง  ประจ ำงำน 

นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ   ประจ ำงำน 
   นำยทวิทัต  ริ้วมงคล   ประจ ำงำน 

นำยจักกริช  มีสี    ประจ ำงำน 
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   นำงสำวพิกุล  อินไผ่   ประจ ำงำน 

      ๒.๔ งำนประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร บทบำท ภำรกิจ และ
ผลกำรปฏิบัติงำนของบัณฑิตวิทยำลัย บริกำรวิชำกำร งำนวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่
ผลงำนวิชำกำรสู่ชุมชน โดยผำ่นสื่อและช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน เกิดกำรรับรู้ 
เกิดควำมเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี  และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงำน ประกอบด้วย 

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

   ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง  ประจ ำงำน 
   อำจำรย์พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว  ประจ ำงำน 
    นำยทวิทัต  ริ้วมงคล   ประจ ำงำน 
 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำด ำเนินไปด้วยควำม 
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังโครงสร้ำงฝ่ำยต่ำง ๆ คือ ฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรจัดกำร
งำนวิจัย  ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร  ประกอบด้วย ผู้บริหำรและบุคลำกรประจ ำฝ่ำย ดังนี้ 

ดร.สุภำพร  พงศ์ภิญโญโอภำส  ผู้อ ำนวยกำร 
 ดร.มณฑำ  หมีไพรพฤกษ์      รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัย -   

              และบริกำรวิชำกำร 
ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำร 

งำนวิจัย 
อำจำรย์เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 

    อำจำรย์ประภัสรำ  ห่อทอง  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
         งำนส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำสมรรถนะกำรวิจัย 
งำนที่ปรึกษำงำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร งำนห้องสมุด งำนวำรสำร งำนสังเครำะห์ เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
งำนวิจัย งำนจรรยำบรรณนักวิจัย งำนสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย งำนจัดหำสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนกำรวิจัย          
และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์อรทัย  บุญเที่ยง   หัวหน้ำงำน 
  อำจำรย์กรรณิกำ  อุสสำสำร  ประจ ำงำน 

อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ   ประจ ำงำน 
  นำยทวิช  ปิ่นวิเศษ   ประจ ำงำน 

            งำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัย  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผนงำนวิจัย งำนสนับสนุน
ทุนวิจัย งำนติดตำมและประเมินงำนวิจัย งำนทรัพย์สินทำงปัญญำ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัย  งำนพัฒนำเว็บไซต์สถำบัน และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์สุวิชญำ  บัวชำติ     หวัหน้ำงำน 
  ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  ประจ ำงำน 
  ดร.เอนก  หำลี                   ประจ ำงำน 
  นำงสำวสุมำภรณ์  บดีรัฐ   ประจ ำงำน 
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  งำนบริหำรและธุรกำร  ปฏิบตัิงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงินและ 
งบประมำณ งำนพัสดุ งำนนโยบำยและแผนงำน งำนบริหำรควำมเสี่ยง งำนตรวจสอบภำยใน งำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม งำนประชำสัมพันธ์ งำนกำรประชุม งำนพัฒนำบุคลำกร งำนกำรจัดกำรควำมรู้ และงำนอ่ืนๆ 

ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น    หัวหน้ำงำน                 
    อำจำรย์ประภัสรำ  ห่อทอง   ประจ ำงำน 

อำจำรย์เศวต  สมนักพงษ์    ประจ ำงำน 
  นำงสำวชุติมำ  ทอสำร    ประจ ำงำน 

 
   ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้   
  ผศ.ดร.ชำลี  ตระกูล    ผู้อ ำนวยกำร 
  อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดหำรำยได้  
  ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

    ฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย แนวทำงในกำรบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ และให้
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ –    ประธำนกรรมกำร 
 และบริกำรวิชำกำร 
     ผศ.ดร.ชำลี  ตระกูล    รองประธำนกรรมกำร 
     ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    กรรมกำร 
     อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

งำนบริหำรทั่วไป  ประกอบด้วยงำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป จัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ 
รำชกำรประจ ำปี แผนกำรควบคุมภำยใน แผนควำมเสี่ยง แผนพัฒนำบุคลำกร แผนกำรเงิน แผนกำรจดัการควำมรู้    
งำนสำรบรรณ งำนเอกสำร งำนกำรประชุม งำนธุรกำร งำนพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรเงิน บัญชี และงำนประชำสัมพันธ์ 
รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้  

งำนนโยบำยและแผน  มีหน้ำที่ จัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนกำร 
ควบคุมภำยใน แผนควำมเสี่ยง แผนพัฒนำบุคลำกร แผนกำรเงิน แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประเมินควำมส ำเร็จของแผน 
และงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
    ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน 
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   ประจ ำงำน 
    ผศ.รำตรี  สิทธิพงษ์    ประจ ำงำน 
    อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ    ประจ ำงำน 
    ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้ำม   ประจ ำงำน 
    นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 

นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
งำนธุรกำรและสำรบรรณ  มีหน้ำที่วำงระบบเอกสำรในส ำนักงำน รับ ส่งหนังสือ จัดท ำหนังสือรำชกำร

ทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
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นำงวำสนำ  มณีโชติ    หัวหน้ำงำน 
นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
งำนเลขำนุกำร  มีหน้ำที่ในกำรจัดประชุม จัดท ำวำระกำรประชุม สรุปรำยงำนกำรประชุม ติดต่อ

ประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
นำงวำสนำ  มณีโชติ    หัวหน้ำงำน 
นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 

  งำนจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  มีหน้ำที่ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร ติดตำมกำรพัฒนำฝึกอบรม ประเมินควำมส ำเร็จของแผน และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    ผศ.ดร.ชำลี  ตระกูล    หัวหน้ำงำน 
    ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    ประจ ำงำน 

  นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
   งำนกำรเงินและบัญชี  มีหน้ำที่ ติดตำมกำรใช้เงิน ตัดยอดกำรใช้ รำยงำนผลกำร 
ใช้เงินและงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้ำม   หัวหน้ำงำน   
    นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 

นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
งำนพัสดุและครุภัณฑ์  มีหน้ำที่จัดซื้อ จัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ ท ำทะเบียนครุภัณฑ์ รำยงำน 

ครุภัณฑ์ประจ ำปี จ ำหน่ำยครุภัณฑ์ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้ำม   หัวหน้ำงำน 
    นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
  นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
   งำนสื่อสำรองค์กร  มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์ผลงำนของหน่วยงำนในรูปแบบต่ำงๆ และงำนอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    
  อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 
    นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
     
   งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น  มีขอบข่ำยงำนดังนี้ ส ำรวจควำมต้องกำรรับบริกำร 
ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ เพื่อสร้ำงชุมชนเข้มแข็งทั้งบริกำรให้เปล่ำและแสวงหำรำยได้ ประเมินควำมพึงพอใจ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ประเมินควำมส ำเร็จโครงกำรบริกำรวิชำกำร จัดท ำหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย ดังนี้  
    งำนบริกำรวิชำกำร หน่วยฝึกอบรม และหน่วยสร้ำงสรรค์หลักสูตรและให้ค ำปรึกษำ                   
มีหน้ำที่ ส ำรวจควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำร ให้บริกำรวิชำกำรตำมพ้ืนที่เป้ำหมำย และพ้ืนอ่ืนที่มีควำมต้องกำร และ
งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน 
    ผศ.ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง    ประจ ำงำน 
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ    ประจ ำงำน 
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  ผศ.ดร.ปำณิสรำ  จรัสวิญญ ู   ประจ ำงำน 
  ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้ำม   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ชญำนันท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ ำงำน  
  ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์  ประจ ำงำน 

อำจำรย์อนันธิตรำ  ดอนบรรเทำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม    ประจ ำงำน 
อำจำรย์วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง    ประจ ำงำน 
นำยศศิพงษ์  บุญยงค์    ประจ ำงำน 
นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
งำนจัดหำรำยได้  มีขอบข่ำยงำนดังนี้ วำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือให้เกิดรำยได้ ให้บริกำร 

ในกำรใช้สถำนที่ ขำยสินค้ำ ให้เช่ำพ้ืนที่ ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ บริหำรสหกรณ์ โรงน้ ำดื่ม  
ชุดครุย และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยประกอบด้วย 

  งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ (อำคำรน้ ำเพชร, KPRU  HOME) มีหน้ำที่ ในกำรให้บริกำร
ห้องพัก และจัดหำรำยได้จำกพ้ืนที่บริเวณอำคำรน้ ำเพชรและงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย  
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน   

อำจำรย์ประพล  จิตคติ    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม    ประจ ำงำน 

อำจำรย์วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง    ประจ ำงำน 

 
  นำยวัชรินทร์  ปัญญำเสน    ประจ ำงำน 

นำงสำวพิชญนันท์  ดอนไพรวัลย์    ประจ ำงำน 
 

งำนบริกำรห้องประชุมมหำวิทยำลัยฯ  มีหน้ำที่ให้บริกำรห้องชุม รับจัดงำนเลี้ยงในพิธี 
กำรต่ำงๆ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 
    ผศ.จักรพันธ์  หวำจ้อย    ประจ ำงำน 

อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์   ประจ ำงำน 

อำจำรย์ประภัสสร  กลีบประทุม   ประจ ำงำน 
  นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 

 

   งำนบริกำรชุดครุยปริญญำ มีหน้ำที่บริกำรตัดชุดข้ำรำชกำร ชุดครุย และให้เช่ำชุดครุย และงำนอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 
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อำจำรย์วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
  นำงสำวพิชญนันท์  ดอนไพรวัลย์   ประจ ำงำน 

 

โรงอำหำรและบริกำรพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ น้ ำดื่ม KPRU   มีหน้ำที่จัดระเบียบ ควำมสะอำด 
คุณภำพอำหำร กำรเช่ำพ้ืนที่ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
   อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 

นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
  นำงสำวพิชญนันท์  ดอนไพรวัลย์   ประจ ำงำน 

 

โครงกำรจัดอบรมส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถและผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตขับรถตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยรถยนต์ มีหน้ำที่จัดอบรมใบขับขี่ใหม่และต่ออำยุใบขับขี่ ออกใบรับรองกำรอบรมและงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
ประกอบด้วย 

อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
งำนประกันคุณภำพ มีหน้ำที่วำงระบบกำรประกันคุณภำพ จัดเก็บหลักฐำนประกำรประกันคุณภำพ 

จัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
     ผศ.ดร.ชำลี  ตระกูล    หัวหน้ำงำน 
    ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    ประจ ำงำน 
    นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
    นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 

นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
นำงสำวพิชญนันท์  ดอนไพรวัลย์   ประจ ำงำน 
   

   คณะครุศำสตร์   มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำสำขำวิชำกำรศึกษำ วิจัย ให้บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยบุคลำกร และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์    คณบดี 

รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
  รศ.ดร.ยุภำดี  ปณะรำช    รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร  
  รศ.ธงชัย  ช่อพฤกษำ    รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
  ผศ.อมรำ  ศรีแก้ว    รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล   รองคณบดีฝ่ำยบริหำร วำงแผนและพัฒนำ 
  ผศ.ดร.ปำริชำต เตชะ    ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ำยบริหำร วำงแผนและพัฒนำ 
  ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง    ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
  อำจำรย์ยุทธนำ  พันธ์มี    ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ผศ.อนุสิษฐ์  พันธุ์กล่ ำ    ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
  อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม   ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
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 โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ   ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ปำริชำต  เตชะ   ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ประจ ำโปรแกรม  
รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์ยุทธนำ  พันธ์มี   ประจ ำโปรแกรม  
อำจำรย์ศศิกัญชนำ  บุญนำค   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์มนตรี  หลินภู   ประจ ำโปรแกรม   

 โปรแกรมวิชำภำษำไทย   ประกอบด้วย 
อำจำรย์กษมำ  สุรเดชำ   ประธำนโปรแกรม 

  ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.อมรำ  ศรีแก้ว   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์รุ่งนภำ  บุญยิ้ม   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.ศุภรดำ  สุขประเสริฐ   ประจ ำโปรแกรม 

 
โปรแกรมวิชำกำรศึกษำปฐมวัย    ประกอบด้วย 

อำจำรย์อรทัย  บุญเที่ยง   ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม  ประจ ำโปรแกรม 
รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์   ประจ ำโปรแกรม 
 

 โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ    ประกอบด้วย 
ผศ.ชลชลิตำ  กมุทธภิไชย   ประธำนโปรแกรม 

  รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.อนุสิษฐ์  พันธุ์กล่ ำ   ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์ธำรณำ  สุวรรณเจริญ  ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฎ์  ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์ถิรวิท  ไพรมหำนิยม  ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์  ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ    ประกอบด้วย 

ดร.วรพรรณ  ขำวประทุม   ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี   ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.รัตติกำล  โสภัคค์ศรีกุล  ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.ดร.สุขเกษม  ขุนทอง   ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.เกรียงไกร  กันตีมูล   ประจ ำโปรแกรม 
  โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์    ประกอบด้วย 
  ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย ์   ประธำนโปรแกรม 
  ผศ.ดร.ชัยรัตน์  บุม ี   ประจ ำโปรแกรม 
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  ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำโปรแกรม 

ผศ.ศรินญำ  หวำจ้อย   ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์เมธี  มธุรส   ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชำพลศึกษำ    ประกอบด้วย 

อำจำรย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์นิติพันธ์  บุตรฉุย   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์  ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป    ประกอบด้วย 
ผศ.ศุภวัฒน์  วิสฐิศิริกุล   ประธำนโปรแกรม 
ดร.ปรำณี  เลิศแก้ว   ประจ ำโปรแกรม 
ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง   ประจ ำโปรแกรม 
ดร.มณฑำ  หมีไพรพฤกษ์   ประจ ำโปรแกรม 

  อำจำรย์ธิดำรัตน์  พรหมมำ  ประจ ำโปรแกรม  
 โปรแกรมวิชำคณิตศำสตร์    ประกอบด้วย 

อำจำรย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด  ประธำนโปรแกรม 
ผศ.อุไรวรรณ  ปำนทโชติ   ประจ ำโปรแกรม 

  รศ.ดร.ยุภำดี  ปณะรำช   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์จิรพงค์  พวงมำลัย  ประจ ำโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชำภำษำจีน    ประกอบด้วย 
  อำจำรย์นันทิวัน  อินหำดกรวด  ประธำนโปรแกรม 
  อำจำรย์ชลธิชำ  สว่ำงไตรภพ  ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี  ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์เทพกำญจนำ  เทพแก้ว  ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์  ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์สังกัดคณะครุศำสตร์ 
  กลุ่มวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำและพื้นฐำนกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  ประธำนกลุ่มวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำและพ้ืนฐำนกำรศึกษำ 
  ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล 

  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 
  กลุ่มวิชำกำรวัดผลประเมินผลและวิจัยทำงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  ดร.สุภำพร  พงศ์ภิญโญโอภำส  ประธำนกลุ่มวิชำกำรวัดผลประเมินผลและวิจัยทำงกำรศึกษำ 
  ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น 

กลุ่มวิชำจิตวิทยำ  ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว  ประธำนกลุ่มวิชำจิตวิทยำ 

  รศ.ดร.ทวนทอง  เชำวกีรติพงศ์ 
  ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง 
  อำจำรย์มนตรี  หลินภู 
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กลุ่มวิชำหลักสูตรและกำรสอน  ประกอบด้วย 
รศ.ธงชัย  ช่อพฤกษำ  ประธำนกลุ่มวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ    

  ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ 
  ผศ.ดร.ปำริชำต  เตชะ  
  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  อำจำรย์ยุทธนำ  พันธ์มี   ประธำนกลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย์ 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน 
  กลุ่มหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)  
  ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น  ประธำนกลุ่มหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)  
  รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์  
  รศ.ธงชัย  ช่อพฤกษำ 
  ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ 

งำนธุรกำร   มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  ตั้งแต่กำรจัดท ำหนังสือรำชกำร  
รับ – ส่งเอกสำร  เก็บรักษำ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 

รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  หัวหน้ำงำน 
  นำงมำริตำ  จิตชู    ประจ ำงำน 
  นำงสำววำสนำ  จันทร์ผ่อง  ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน 
   

งำนกำรเงินและพัสดุ  มีหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง  ลงทะเบียนและรำยรับรำยจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ 
เบิกจ่ำยเงินทุกประเภท และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์   หัวหน้ำงำน 
  รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงินและพัสดุ  

นำงมำริตำ  จิตชู    ประจ ำงำน 
  นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์   ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน 
  งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำร ประสำนงำนกับโรงเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครูและงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์     หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น   ประจ ำงำน 
  ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด  ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ธิดำรัตน์  พรหมมำ  ประจ ำงำน 
  อำจำรย์นันทิวัน  อินหำดกรวด  ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ธำรณำ  สุวรรณเจริญ  ประจ ำงำน 
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  ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง   ประจ ำงำน 
  ผศ.รัตติกำล  โสภัคค์ศรีกุล  ประจ ำงำน 
  นำงสำวณิชำรีย์  วุฒิชุมภ ู  ประจ ำงำน 

งำนวำงแผนพัฒนำและงำนอำคำรสถำนที่   มีหน้ำที่ก ำกับดูแล ควบคุมกำรใช้อำคำรคณะ 
ครุศำสตร์ และกำรรักษำควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอก ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอำคำร  ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล     หัวหน้ำงำน 
  ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 

ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำงำน 

ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย   ประจ ำงำน 
ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำงำน 

  นำยอำนนท์  ปลื้มเนตร   ประจ ำงำน 
  นำยพรหมธร  พูลสุข   ประจ ำงำน 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   มีหน้ำที่มีหน้ำที่ จัดท ำร่ำงนโยบำยและแนวกำรด ำเนินงำน 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดวำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ควบคุม ดูแล  ประสำนงำน และ
ด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน  ติดตำมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ เพื่อให้กำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของคณะครุศำสตร์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 
  ผศ.อมรำ  ศรีแก้ว      หัวหน้ำงำน 
  ผศ.อุไวรรณ  ปำนทโชติ   ประจ ำงำน 

ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี   ประจ ำงำน 
  ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 

อำจำรย์นันทิวัน  อินหำดกรวด  ประจ ำงำน 
อำจำรย์นิติพันธ์ บุตรฉุย   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ประจ ำงำน 
อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม  ประจ ำงำน 
ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง   ประจ ำงำน 
ดร.ปรำณี  เลิศแก้ว   ประจ ำงำน 

  นำยอำนนท์  ปลื้มเนตร   ประจ ำงำน 
  นำงสำวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  ประจ ำงำน 

  นำงมำริตำ  จิตชู    ประจ ำงำน 
  นำงสำววำสนำ  จันทร์ผ่อง  ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน   
  นำงสำวณิชำรีย์  วุฒิชุมภ ู  ประจ ำงำน 
  นำยพรหมธร  พูลสุข   ประจ ำงำน 

นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์   ประจ ำงำน   

งำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม   มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม 
พัฒนำปรับปรุงและดูแลงำนกิจกำรนักศึกษำส่งเสริมและรับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
และบูรณำกำรเชิงระบบของกระบวนกำรจัดกำรงำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ประกอบด้วย งำนประกันคุณภำพนักศึกษำ งำนชุมนุมและงำนสื่อสำรนักศึกษำ  งำนศิลปะและวัฒนธรรม งำนทุนและ
สวัสดิกำรนักศึกษำ  งำนเครือข่ำยกิจกำรนักศึกษำ และงำนกิจกรรมพิเศษรวมทั้ง รวบรวมแผนปฎิบัติงำนโครงกำร
ประจ ำปีงบประมำณท่ีเกี่ยวข้องกับภำระงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรมรวมถึงก ำกับดูแลงำนของสโมสร
นักศึกษำ ประกอบด้วย 
  รศ.ธงชัย  ช่อพฤกษำ      หัวหน้ำงำน 
  ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง   ประจ ำงำน 

ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี   ประจ ำงำน 
ผศ.ชลชลิตำ  กมุทธภิไชย   ประจ ำงำน 
ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรทัย  บุญเที่ยง    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   ประจ ำงำน 
ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย   ประจ ำงำน 
อำจำรย์นันทิวัน  อินหำดกรวด  ประจ ำงำน 
อำจำรย์รุ่งนภำ  บุญยิ้ม   ประจ ำงำน 
ผศ.ปำริชำต  เตชะ   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์มนตรี  หลินภู   ประจ ำงำน 
ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำงำน 
อำจำรย์เมธี  มธุรส   ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงค์  พวงมำลัย  ประจ ำงำน 
นำยพรหมธร  พูลสุข   ประจ ำงำน 

  งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์  มีหน้ำทีพั่ฒนำระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำร 
ควบคุมดูแลกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร กำรสรุปและประเมิน
คุณภำพงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.ยุภำดี  ปณะรำช   หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ศุภรดำ  สุขประเสริฐ   ประจ ำงำน 
  ผศ.ศุภวัฒน์  วิสฐิศิริกุล   ประจ ำงำน 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล  ประจ ำงำน 
อำจำรย์เทพกำญจนำ  เทพแก้ว  ประจ ำงำน 
ผศ.อุไรวรรณ  ปำนทโชติ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์รัตติกำล  โสภัคค์ศรีกุล  ประจ ำงำน 
ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ยุทธนำ  พันธ์มี   ประจ ำงำน 
ดร.มณฑำ  หมีไพรพฤกษ์   ประจ ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ   ประจ ำงำน 
ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น   ประจ ำงำน 
นำยอำนนท์  ปลื้มเนตร   ประจ ำงำน   
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  งำนบริกำรกำรศึกษำศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำครู   มีหน้ำที่จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนำแก่
บุคลำกรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำแหล่งเรียนรู้ทีใ่ห้บริกำรแก่นักศึกษำ  และบุคลำกรภำยนอก  พัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและสื่อ และงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
  ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น    หวัหน้ำงำน 

ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ยุทธนำ  พันธ์มี   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   ประจ ำงำน 

  นำงมำริตำ  จิตชู    ประจ ำงำน 
  นำงสำววำสนำ  จันทร์ผ่อง  ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน 
     งำนบริกำรกำรศึกษำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะครุศำสตร์  มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมด้ำนคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรทั่วไป ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ของคณะ ดูแลงำนด้ำนกำรจัดสอบมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ และให้บริกำรกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติกำร
แก่นักศึกษำและอำจำรย์  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์ยุทธนำ  พันธ์มี   หัวหน้ำงำน 
  ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 
  ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำงำน 
  ผศ.ศรนิญำ  หวำจ้อย   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เมธี  มธุรส   ประจ ำงำน 
  นำงสำวณิชำรีย์  วุฒิชุมภ ู  ประจ ำงำน 
  นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์   ประจ ำงำน 

  งำนบริกำรกำรศึกษำศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำพิเศษ   มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิเศษที่มีควำมบกพร่องในด้ำนต่ำงๆ   ประกอบด้วย 
  รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์   หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัลยำรัตน์  มำลำศรี     ประจ ำงำน 

งำนศูนย์ส่งเสริมและบริกำรสุขภำพ  มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและให้บริกำรสถำนที่และบริกำร 
อุปกรณ์ประกอบกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำด้ำนสุขภำพ และกำรออกก ำลังกำย  
ประกอบด้วย 
  อำจำรย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์  หัวหน้ำงำน 
  อำจำรย์นิติพันธ์  บุตรฉุย   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประจ ำงำน 
  นำงสำวระพีพร  พุ่มอ่ิม      ประจ ำงำน 

โรงเรียนอนุบำลรำชภัฏและศูนย์เด็กปฐมวัย   มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมและดูแลเด็ก 
ก่อนวัยเรียนอำยุตั้งแต่ ๑.๕ – ๕ ปี   ประกอบด้วย 
  ดร.วรพรรณ  ขำวประทุม     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลรำชภัฏ - 



-๔๐- 
 
        และศูนย์เด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น    รองผู้อ ำนวยกำร 
อำจำรย์อรทัย  บุญเที่ยง       รองผู้อ ำนวยกำร 

  อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม   รองผู้อ ำนวยกำร 
  รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์    ที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
  อำจำรย์ชลธิชำ  สว่ำงไตรภพ   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
  นำงสำวฉวีวรรณ  จันทร์อ่อน      ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
  นำงสำวกรรณิกำ  จันสำยทอง      ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

นำงสำววำสนำ  สุระพำ       นักวิชำกำรศึกษำ 
 

  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ท ำกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และแก้ปัญหำสังคม ปรับปรุง พัฒนำและเผยแพร่นวัตกรรมที่เหมำะสมต่อท้องถิ่น 
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  ผศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด          คณบดี 
  ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม     รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ                     รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำ 
                                                      และศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ             รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
      และวำงแผนพัฒนำ 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ             หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   ประกอบด้วย  
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ        ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์        ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต   ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม         ประจ ำโปรแกรม 

ผศ.ดร.บุญญำบำรมี  สว่ำงวงศ์        ประจ ำโปรแกรม 
ดร.รัษฎำกร  วินิจกุล         ประจ ำโปรแกรม   

  ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม         ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์ชำลิสำ  ศิริธรรมเกตุ        ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล      ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชำนิติศำสตร์   ประกอบด้วย 

ผศ.ปำริชำติ  สำยจันดี         ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด         ประจ ำโปรแกรม       

  อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์        ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์อภิชำติ  บวบขม         ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์ศรันย์  จงรักษ์    ประจ ำโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ    ประกอบด้วย 
  ดร.โชคธ ำรง  จงจอหอ    ประธำนโปรแกรม 
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  รศ.ดร.ทวนทอง  เชำวกีรติพงศ์   ประจ ำโปรแกรม 

รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก        ประจ ำโปรแกรม 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์         ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชำวิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์   ประกอบด้วย 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง        ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ        ประจ ำโปรแกรม 

  อำจำรย์สำยพิณ  เขียวมูล         ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชำภำษำไทย   ประกอบด้วย 

อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง   ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ    ประจ ำโปรแกรม 
รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์    ประจ ำโปรแกรม 

  อำจำรย์ณัฐพล  บ้ำนไร่    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง   ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ   ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ   ประกอบด้วย 

อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ    ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำติ   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    ประจ ำโปรแกรม 
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต    ประจ ำโปรแกรม    
อำจำรย์บุญญวัฒน์  ศรีวังรำช   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ    ประจ ำโปรแกรม 

  โปรแกรมวิชำภำษำจีน   ประกอบด้วย 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์   ประธำนโปรแกรม 
ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร    ประจ ำโปรแกรม   

  อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์   ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม   ประกอบด้วย 

ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน    ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ    ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.ดร.วิทยำ  คำมุณี    ประจ ำโปรแกรม  
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน    ประจ ำโปรแกรม  
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร    ประจ ำโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชำภูมิสำรสนเทศ   ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.สุภำสพงษ์  รู้ท ำนอง   ประธำนโปรแกรม 

  อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์ภำวิณี  ภูวิจิต    ประจ ำโปรแกรม 
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 โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ  ประกอบด้วย  

อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้   ประธำนโปรแกรม 
  อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง    ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.ชัชชัย  พวกดี     ประจ ำโปรแกรม 
  ดร.อัครพล  ชูเชิด    ประจ ำโปรแกรม 
 
  คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะ ทั้งด้ำน
กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรบริหำรงำน งบประมำณกำร
บริหำรงำนบุคคลในระดับโปรแกรมวิชำวิชำก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลงำน โครงกำร และแผนงำน 
รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำเก่ียวกับกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ แก่คณบดี ประกอบด้วย  

คณบดี       ประธำนกรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย   รองประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม รองประธำนกรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ และวำงแผนพัฒนำ รองประธำนกรรมกำร  
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำนิติศำสตร์   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำอังกฤษ   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำจีน   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำไทย   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำกำรพัฒนำสังคม   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภูมิสำรสนเทศ   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำดนตรีศึกษำ   กรรมกำร  
หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร   กรรมกำร 
หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ   กรรมกำร  
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรของ 

สำขำวิชำต่ำงๆ จัดระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตรและกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร ติดตำมเร่งรัดกำรจัดส่ง
รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.๓) รำยละเอียดของประสบก ำรณ์ภำคสนำม (มคอ.๔) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
รำยวิชำ (มคอ.๕) รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.๖) รำยงำนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และ รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.๗) และสังเครำะห์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นภำพรว
มของคณะจัดท ำแผนและกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ที่เก่ียวกับกลยุทธ์กำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและกำร
ประเมินผลหรือวิชำกำรด้ำนอ่ืนๆ และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำ ระดับคณะฯ ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    ประธำนกรรมกำร  
ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    กรรมกำร 
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม     กรรมกำร 
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ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์    กรรมกำร 
ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม    กรรมกำร  
ผศ.ดร.วิทยำ  คำมุณี     กรรมกำร 
อำจำรย์กรรณิกำ  อุสสำสำร    กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน     กรรมกำร 
อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์    กรรมกำร 
อำจำรย์อภิชำติ  บวบขม     กรรมกำร 
อำจำรย์สำยพิณ  เขยีวมูล    กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง    กรรมกำร 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ    กรรมกำร 
อำจำรย์บุญญวัฒน์  ศรีวังรำช   กรรมกำร 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก    ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนวิจัย มีหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนวิจัยกับหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัย  

มหำวิทยำลัย คณะ และ โปรแกรมวิชำวิชำ เพื่อให้ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของโปรแกรมวิชำวิชำให้กับคณะ 
ร่วมจัดกิจกรรม/โครงกำร งำนด้ำนวิจัยและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย แสวงหำแหล่งทุนกำรวิจัย ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนวิจัยของ บุคลำกร จัดประเมินผลกำรจัดกิจกรรมด้ำนวิจัยและประมวลผลภำพรวม จัดระบบและด ำเนิน
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ และกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    ประธำนกรรมกำร  
ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำติ    กรรมกำร  
ผศ.ดร.สุภำสพงษ์  รู้ท ำนอง    กรรมกำร 
ดร.รัษฎำกร  วินิจกุล     กรรมกำร  
ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร     กรรมกำร 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ     กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน     กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน     กรรมกำร 
อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ     กรรมกำร 
อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์    กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง    กรรมกำร  
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนกิจกำรนักศึกษำมีหน้ำที่ จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ  
จัดท ำโครงกำร/ กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำคุณลักษณะบัณฑิตระดับคณะ ประสำนแต่ละโปรแกรมวิชำวิชำเพ่ือจัดท ำ
ข้อมูลด้ำนงำน กิจกำรนักศึกษำในภำพรวมของคณะฯ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำรวมถึงก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมของ
ชมรม และชุมนุม จัดบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ วำงแนวปฏิบัติในเรื่องวินัยนักศึกษำ จัดกิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ 
ประสำนงำนกับสมำคมศิษย์เก่ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ก ำกับ ดูแล นักศึกษำวิชำทหำรของคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับกำรจัดกลไกกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำในระดับหลักสูตร กำรบริกำรนักศึกษำและกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ 
ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรมประธำนกรรมกำร  
ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     กรรมกำร 
ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต     กรรมกำร 
อำจำรย์ศรันย์  จงรักษ์     กรรมกำร 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล   กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ    กรรมกำร 
อำจำรย์สำยพิณ  เขียวมูล    กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง    กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ     กรรมกำร 
นำงสำวสุมำพร  จั่นศรี     กรรมกำร 
นำงสำวพรวิลัย  วัฒนศิริ     กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์     กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก     กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง    กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำยตั้ม  ค ำพ่วง      ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรท ำนุบ ำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประสำนงำนกับโปรแกรมวิชำวิชำเพ่ือจัดท ำ
ข้อมูลด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในภำพรวมของคณะฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม สร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกท้ังภำครัฐและ
เอกชน จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ-
และวัฒนธรรม กำรจัดกลไกสนับสนุนกำรสอดแทรกและกำรบูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของทุกหลักสูตร ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม ประธำนกรรมกำร  
ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต    กรรมกำร 
ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน    กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    กรรมกำร 
อำจำรย์ศรันย์  จงรักษ์     กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ   กรรมกำร 
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อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     กรรมกำร 
นำงสำวสุมำพร  จั่นศรี     กรรมกำร 
นำงสำวพรวิลัย  วัฒนศิริ     กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์     กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทยีนแขก     กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม      กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง     กรรมกำรและเลขำนุกำร               
นำยตั้ม  ค ำพ่วง       ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรระหว่ำง 

ชุมชนท้องถิ่น มหำวิทยำลัยกับคณะและโปรแกรมวิชำวิชำ เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร พร้อมให้
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของโปรแกรมวิชำวิชำให้แก่คณะร่วมจัดกิจกรรม/ โครงกำร/ งำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
ด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรของคณะและนักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรให้กำรบริกำรวิชำกำรและเพ่ือพัฒนำ
อำจำรย์ให้มีศักยภำพในกำรให้กำรบริกำรวิชำกำร จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลแผนกำรบริกำรวิชำกำร รอบ ๖ เดือน 
และ ๑๒ เดือน ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม ประธำนกรรมกำร  
ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์     กรรมกำร 
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม      กรรมกำร 
ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร      กรรมกำร 
ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน      กรรมกำร 
ผศ.ดร.วิทยำ  คำมุณี      กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
ผศ.ชำลิสำ  ศิริธรรมเกตุ      กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน      กรรมกำร 
อำจำรย์บุญญวัฒน์  ศรีวังรำช     กรรมกำร 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ     กรรมกำร 
อำจำรย์ศรันย์  จงรักษ์      กรรมกำร 
อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์     กรรมกำร 
นำงสำวพรวิลัย  วัฒนศิริ      กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์      กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      กรรมกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง     ช่วยเลขำนุกำร  
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม      ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
นำงสุมำพร  จั่นศรี      ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ จัดท ำร่ำงนโยบำยและแนวกำร 
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำจัดวำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำควบคุม ดูแล ประสำนงำน 
และด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน ติดตำมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ เพื่อให้กำรจัดท ำ รำยงำน
กำรประเมินตนเองของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ และวำงแผนพัฒนำ ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    รองประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม  รองประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต  กรรมกำร  
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำนิติศำสตร์    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำอังกฤษ    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำจีน    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำไทย    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำกำรพัฒนำสังคม    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภูมิสำรสนเทศ    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำดนตรีศึกษำ    กรรมกำร  
ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน      กรรมกำร 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ      กรรมกำร 
ผศ.ดร.วิทยำ  คำมุณี      กรรมกำร 
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม     กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน      กรรมกำร 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร      กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     กรรมกำร 
ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม      กรรมกำร  
อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ      กรรมกำร  
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      กรรมกำร  
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     กรรมกำร  
ผศ.ปำริชำติ  สำยจันดี      กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ      ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรส ำนักงำนคณบดี มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำร 

เกี่ยวกับงำนภำยในส ำนักงำนคณบดี เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ระบบงำนสำรบรรณ
และธุรกำร กำรประชุม งบประมำณและกำรเงิน บัญชี พัสดุ ยำนพำหนะ และอำคำรและสถำนที่ รวมถึงจัดท ำรำยงำน
กำรประเมิน คุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณและกำรเงิน และจัดท ำรำยงำน 
ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำนของผู้บริหำร ประกอบด้วย  

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       ประธำนกรรมกำร  
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก       กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์       กรรมกำร  
นำยตั้ม  ค ำพ่วง        กรรมกำร  
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม       กรรมกำร  
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง     กรรมกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ ประสำนงำนกำรวำงแผนพัฒนำคณะ 

รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศของคณะ ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ประสำนกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมติงบประมำณประจ ำปี ติดตำมประเมินผล แผนและ
โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของคณะ จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน คุณภำพกำรศึกษำท้ัง
ภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนตำมอัตลักษณ์และ เอกลักษณ์ ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ และวำงแผนพัฒนำ  ประธำนกรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย     กรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร  
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำร   
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำนิติศำสตร์     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำอังกฤษ     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำจีน     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำไทย     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ  กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำกำรพัฒนำสังคม     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภูมิสำรสนเทศ     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำดนตรีศึกษำ     กรรมกำร  
รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์       กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง      กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ      กรรมกำร  
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อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล     กรรมกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี       กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์       กรรมกำร 
นำยจิรพงศ์  เทียนแขก       กรรมกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง        กรรมกำรและเลขำนุกำร  

  
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร มีหน้ำที่ วิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพื่อ 

เป็นข้อมูลส ำหรับจัดท ำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของคณะ ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร 
รับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในช่องทำงท่ีเหมำะสม น ำเสนอแผนฯ ต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรคณะ และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เผยแพร่แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรต่อสำธำรณชนำ
ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำรของคณะเพ่ือให้มีกำรน ำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและประเมินผลแผนฯ 
เพ่ือน ำเสนอผู้เกี่ยวข้องทรำบ รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วย  

คณบดี        ประธำนกรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ และวำงแผนพัฒนำ  รองประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย     รองประธำนกรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม  รองประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำร 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์      กรรมกำร 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์      กรรมกำร 
ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์      กรรมกำร 
ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำติ      กรรมกำร 
ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต       กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์      กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน       กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ      กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง       กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      กรรมกำร 
ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร       กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง      กรรมกำร 
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้      กรรมกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี       กรรมกำร 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ       กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก       กรรมกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง        กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม       กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนระบบควบคุมภำยใน มีหน้ำที่ ศึกษำท ำควำมเข้ำใจระบบกำร 
ตรวจสอบภำยใน จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด ำเนินกำรตำมระบบควบคุม
ภำยในและท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในประจ ำคณะเป็นเบื้องต้น ก่อนกำรรับตรวจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ภำยในของมหำวิทยำลัยฯ ติดตำมตรวจสอบ ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน ก ำหนด
แนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำเสนอต่อ มหำวิทยำลัย 
ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ และวำงแผนพัฒนำ  ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย     กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน      กรรมกำร 
ผศ.ชำลิสำ  ศิริธรรมเกตุ       กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง      กรรมกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี       กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์       กรรมกำร 
นำยจิรพงศ์  เทียนแขก       กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง      กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม       ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่จัดระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ของคณะ วิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง 
จัดล ำดับควำมเสี่ยง ประสำนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรน ำผลกำรประเมินแผนควำม
เสี่ยงและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีถัดไป รวมทั้งจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำท้ังภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนบริหำร ควำมเสี่ยง 
ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ และวำงแผนพัฒนำ  ประธำนกรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย     กรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร  
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำนิติศำสตร์     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำอังกฤษ     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำจีน     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำไทย     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ  กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำกำรพัฒนำสังคม     กรรมกำร 
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ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภูมิสำรสนเทศ     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำดนตรีศึกษำ     กรรมกำร  
ผศ.ชำลิสำ  ศิริธรรมเกตุ       กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง      กรรมกำร  
นำงสุมำพร  จั่นศรี       กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์       กรรมกำร 
นำยจิรพงศ์  เทียนแขก       กรรมกำร  
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง      กรรมกำร 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ       กรรมกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง        กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม       กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่  

พัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำสำรสนเทศบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำ จัดกำร 
พัฒนำเว็บไซต์ของคณะ รวมถึงบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ จัดท ำจดหมำยข่ำวประช ำสัมพันธ์ควำมรู้ กิจกรรมข่ำวสำร
ต่ำงๆของคณะ เพ่ือเผยแพร่ภำยในมหำวิทยำลัย ชุมชน รวมทั้งสื่อสำรมวลชนต่ำงๆ ออกแบบ และผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ ไวนิล สปอตข่ำว สื่อประสม ป้ำยนิเทศงำนประชำสัมพันธ์ รวมทั้ง จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย     ประธำนกรรมกำร   
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำร 
ผศ.ดร.บุญญำบำรมี  สว่ำงวงศ์      กรรมกำร 
ดร.รัษฎำกร  วินิจกุล       กรรมกำร 
อำจำรย์บุญญวัฒน์  ศรีวังรำช      กรรมกำร 
ผศ.ปำริชำติ  สำยจันดี       กรรมกำร 
ผศ.ตรรกพร  สุขเกษม       กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน       กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง      กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง       กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ      กรรมกำร 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ      กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก       กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำยตั้ม  ค ำพ่วง        ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนพัฒนำวำรสำรพิกุล มีหน้ำที่ จัดท ำวำรสำรพิกุล (วำรสำรคณะ 

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) และพัฒนำคุณภำพของวำรสำรให้มีมำตรฐำนในฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำรไทย (TCI) 
ประกอบด้วย  



-๕๑- 
 

คณบดี        ที่ปรึกษำ  
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    ประธำนกรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ฝำ่ยสนับสนุนและพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ มีหน้ำที่จัดโครงกำร 

กิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้แก่คณำจำรย์บุคลำกร และนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็น
วิทยำกร อบรมให้ควำมรู้ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสำร สื่อกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ วัดผล และประเมินผล 
กิจกรรมโครงกำรควำมรู้ภำษำอังกฤษ น ำเสนอในภำพรวมของคณะและมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย  
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย      ประธำนกรรมกำร 

ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำอังกฤษ    กรรมกำร 
ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำติ     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์     กรรมกำร 
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม      กรรมกำร 
ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต      กรรมกำร 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ     กรรมกำร 
อำจำรย์บุญญวัฒน์  ศรีวังรำช     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ      ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ศนูย์ภูมิสำรสนเทศ (GI) มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่จังหวัด 

ก ำแพงเพชรและจังหวัดตำก วำงแผนกำรประยุกต์ใช้ภูมิสำรสนเทศ จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรภูมิ
สำรสนเทศแก่นักศึกษำ บุคลำกรภำยใน บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนรำชกำรต่ำงๆ วิจัยด้ำนภูมิ
สำรสนเทศ เผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรภูมิสำรสนเทศด้วยสื่อเอกสำรหลำกหลำยรูปแบบ ประกอบด้วย  

อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประธำนกรรมกำร  
ผศ.ดร.สุภำสพงษ์  รู้ท ำนอง     กรรมกำร 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ     กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      กรรมกำร 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ศนูย์คอมพิวเตอร์คณะ มีหน้ำที่บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร 

สอน กำรท ำงำน ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกรของคณะ ให้บริกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะทำงคอมพิวเตอร์ให้แก่
นักศึกษำและบุคลำกร ดูแลระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์ฯ และกำรเชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ดูแล ซ่อมบ ำรุง
สื่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  

คณบดี        ที่ปรึกษำ  
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      ประธำนกรรมกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง       กรรมกำร 
นำยอสิรำวัชร  เฟื่องอ่ิม      กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๕๒- 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ศนูย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำร 
ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพและสหกิจของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ประสำนงำนกำรจัดฝึก ประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจกับโปรแกรมวิชำวิชำและหน่วยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
และสหกิจ จัดระบบกำรนิเทศ พิจำรณำจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
และสหกิจ ติดตำม และประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจของนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ ประกอบด้วย  

หัวหน้ำศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ประธำนกรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     รองประธำนกรรมกำร  
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม     กรรมกำร  
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล   กรรมกำร  
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง    กรรมกำร 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ    กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ    กรรมกำร 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน     กรรมกำร 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ    กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     กรรมกำร 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง     กรรมกำร 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม     ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ศนูย์พัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครอง และกำรวิจัยทำง 

สังคมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น มีหน้ำที่ รวบรวมและศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยกำรเมืองกำรปกครอง
และกำรบริหำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน บุคลำกรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชำชนทั่วไป ประกอบด้วย  

ผศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด    ประธำนกรรมกำร 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์    กรรมกำร 
ผศ.ดร.วิทยำ  คำมุณี     กรรมกำร 
ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     กรรมกำร 
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม    กรรมกำร 
ผศ.ดร.บุญญำบำรมี  สว่ำงวงศ์    กรรมกำร 
ดร.รัษฎำกร  วินิจกุล     กรรมกำร 
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน     กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ    กรรมกำร 
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม    กรรมกำร 
ผศ.ชำลิสำ  ศิริธรรมเกตุ     กรรมกำร 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล   กรรมกำร 
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อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ    กรรมกำร 
อำจำรย์อภิชำต  บวบขม     กรรมกำร 
อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์    กรรมกำร 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ์    กรรมกำร 
อำจำรย์ปำริชำติ  สำยจันดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ศนูย์เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำทุนมนุษย์และสังคม  

หน้ำที่ด ำเนินงำนตำม ภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ด ำเนินงำนสนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
และประชำชนทั่วไป รวมถึงให้บริกำรวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสุขภำวะให้กับชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคม กรณี
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือทรัพยำกรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำยนอก ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรและเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัดบริกำร 
วิชำกำรและกำรจัดหำรำยได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเฉพำะด้ำน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรและ
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ประกอบด้วย  

ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ประธำนกรรมกำร  
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ    กรรมกำร  
อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน     กรรมกำร 
อำจำรย์กรรณิกำ  อุสสำสำร    กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ    กรรมกำร 
อำจำรย์ภูริณัฐร์   โชติวรรณ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ห้องสมุดคณะและห้องสมุดกฏหมำย  มีหน้ำที่ จัดหำ จัดระบบทรัพยำกร 

สำรสนเทศในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ  จัดท ำรำยงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  ซ่อมบ ำรุงสื่อสิ่งพิมพ์  
ให้บริกำรสำรสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และให้บริกำรค้นคว้ำ   ประกอบด้วย 

รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ที่ปรึกษำ   
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย   ประธำนกรรมกำร  
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำนิติศำสตร์   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำอังกฤษ   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำจีน   กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภำษำไทย  กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำกำรพัฒนำสังคม    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำภูมิสำรสนเทศ    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำดนตรีศึกษำ    กรรมกำร  
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๕๔- 
 
  คณะวิทยำกำรจัดกำร   มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ในวิชำชีพ มีคุณภำพ จริยธรรม  
และมีประสิทธิภำพเป็นที่ต้องกำรของสังคม  สนับสนุน  ส่งเสริมด้ำนกำรวิจัย  เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ให้บริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในทุกๆ โอกำส  ประกอบด้วยบุคลำกรและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

คณะกรรมกำรบริหำร มีหนา้ที่ก าหนดนโยบาย  แนวทางการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะในการผลิต 
บัณฑิตให้มคีุณภาพมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนก ากับติดตามการด าเนินงาน  การประเมินผลงาน แผนงาน โครงการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ ประกอบด้วย 
  ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ    คณบดี 
  รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา    ที่ปรึกษาคณบดี 
  รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ   ที่ปรึกษาคณบดี 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ 

        ประกันคุณภาพการศึกษา 
  อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 
        ศิลปวัฒนธรรม 
  อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
  นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง    หัวหน้าส านักงานคณบดี 

คณะกรรมกำรบริหำรโปรแกรมวิชำ  มีหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบาย  และพันธกิจของคณะ 
ตลอดจนก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินผลงาน  แผนงาน โครงการ  และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 

ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ    คณบดี 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ -  

        ประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 

        ศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์    ประธานโปรแกรม 
ผศ.อิสรีย์  ด่อนคร้าม    ประธานโปรแกรม 
ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์    ประธานโปรแกรม 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ   ประธานโปรแกรม 
อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา   ประธานโปรแกรม 
อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน    ประธานโปรแกรม 
อาจารย์มนตรี  ใจแน่น    ประธานโปรแกรม 
อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล   ประธานโปรแกรม 
 
 



-๕๕- 
 

      คณะกรรมกำรประจ ำโปรแกรมวิชำ   มีหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบาย พันธกิจของคณะและ 
โปรแกรมวชิาในการผลติบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน  สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวตักรรม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา  

    โปรแกรมวิชำกำรบัญชี   ประกอบด้วย 
      ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์    ประธานโปรแกรม 
      ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม   ประจ าโปรแกรม 
      อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว   ประจ าโปรแกรม 
      อาจารย์วรางค์  รามบุตร   ประจ าโปรแกรม 
     โปรแกรมวิชำกำรตลำด   ประกอบด้วย 
     ผศ.อิสรีย์  ด่อนคร้าม    ประธานโปรแกรม 
     รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา    ประจ าโปรแกรม 
     ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง    ประจ าโปรแกรม 
     ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน   ประจ าโปรแกรม 
     อาจารย์จิระ  ประสพธรรม   ประจ าโปรแกรม 
 
     โปรแกรมวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
     ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์    ประธานโปรแกรม 
     ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล    ประจ าโปรแกรม 
     อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร  ประจ าโปรแกรม 
     อาจารย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว   ประจ าโปรแกรม 
     อาจารย์วีรวรรณ  แจ้งโม้   ประจ าโปรแกรม 

  โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรทั่วไป ประกอบด้วย 
    อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอื้อ   ประธานโปรแกรม 

  รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ   ประจ าโปรแกรม 
    ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์   ประจ าโปรแกรม 
    ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญ ู   ประจ าโปรแกรม 
    ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง   ประจ าโปรแกรม 
    อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ  ประจ าโปรแกรม 

 ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์    ประจ าโปรแกรม  
 อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม   ประจ าโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  ประกอบด้วย 

   อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา   ประธานโปรแกรม 
   ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์   ประจ าโปรแกรม 
   ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ    ประจ าโปรแกรม 
   อาจารย์ประพล  จิตคติ    ประจ าโปรแกรม 
   อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง    ประจ าโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์   ประกอบด้วย 
 อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน    ประธานโปรแกรม 



-๕๖- 
 

 รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ   ประจ าโปรแกรม 
   ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร   ประจ าโปรแกรม 

 ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    ประจ าโปรแกรม 
 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   ประจ าโปรแกรม 
 ดร.พิมพ์นารา  บรรจง    ประจ าโปรแกรม  
 โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ประกอบด้วย 

   อาจารย์มนตรี  ใจแน่น    ประธานโปรแกรม 
   อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม    ประจ าโปรแกรม 
   ผศ.จักรพันธ์  หวาจ้อย    ประจ าโปรแกรม 
   ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   ประจ าโปรแกรม 
   อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์   ประจ าโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร   ประกอบด้วย 
   อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล   ประธานโปรแกรม 
   อาจารย์ศิริพร  โสมค าภา    ประจ าโปรแกรม 
   อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบันเทา   ประจ าโปรแกรม 
   ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ   ประจ าโปรแกรม 
 
   คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้าที่ในการด าเนินงานดังนี้ 

 วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
งานวิชาการ มาตรฐานหลักสูตร และการเรียนการสอน งานการจัดการความรู้ งานการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย 

  ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์    หัวหน้างาน 
  ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ   ประจ างาน 
  ผศ.จักรพันธ์  หวาจ้อย ประจ างาน 
  นายวัชรินทร์  ปัญญาเสน   ประจ างาน 
  นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง   ประจ างาน 
 นายอมร  วรรณารักษ์    เลขานุการ 

 
    งำนวิชำกำร มำตรฐำนหลักสูตร และกำรเรียนกำรสอน มีหน้าที่ในการวางแผน ด าเนินการ ก ากับ
ติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบของกระบวนการบริหารหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม เทียบเคียง และวิเคราะห์ความเชือ่มโยงผลลัพธ์การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย 

   ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ   หัวหน้างาน 
     ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์    ประจ างาน 

 ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์    ประจ างาน 



-๕๗- 
 

     ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู      ประจ างาน 
     ผศ.อิสรีย์  ด่อนคร้าม     ประจ างาน 
     ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    ประจ างาน 
     อาจารย์จิระ  ประสพธรรม    ประจ างาน 
     อาจารย์มนตรี  ใจแน่น      ประจ างาน 
     อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล      ประจ างาน 
     อาจารย์ศิริพร  โสมค าภา       ประจ างาน 
     อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา      ประจ างาน 
     นายอมร  วรรณารักษ์     เลขานุการ 

       งำนกำรจัดกำรควำมรู้  มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและ 
งบประมาณในการด าเนินงาน ก ากับดูแลด้านการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจน
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบโดยการน ามาเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการประมวลและกลั่นกรองความรู้  และ
กิจกรรมนักศึกษา จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการ
วิชาการและการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 

     ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ     หัวหน้างาน 
     รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา    ประจ างาน 
     อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม    ประจ างาน 
     อาจารย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว    ประจ างาน 
     อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอื้อ    ประจ างาน 
     อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบันเทา   ประจ างาน 
     ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม    ประจ างาน 
     อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง    ประจ างาน 
     นางสุภาภรณ์  นชุรุ่งเรือง    ประจ างาน 
     นายอมร  วรรณารักษ์     เลขานุการ 

  
    งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   มีหน้าที่ในการวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม 

พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบของ กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ กระบวนการของการบันทึกและการรายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม 
เทียบเคียง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลลัพธ์การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่
มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย 

ผศ.จักรพันธ์  หวาจ้อย     หัวหน้างาน 
ดร. วรรณพรรณ  รักษ์ชน     ประจ างาน 
ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง    ประจ างาน 
อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล    ประจ างาน 
ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม    ประจ างาน 
อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว    ประจ างาน 
อาจารย์ประพล  จิตคติ     ประจ างาน 



-๕๘- 
 

อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง    ประจ างาน 
ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    ประจ างาน 
อาจารย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว   ประจ างาน 
นายอมร  วรรณารักษ์    เลขานุการ 
 
คณะกรรมกำรงำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย มีหน้าที่ในการด าเนินงานดังนี้ 

วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พัฒนาปรับปรุงและดูแลงานบริการวิชาการและ  การบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานบริการวิชาการและ งานวิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งรวบรวมแผนปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับภาระงานด้านการบริการวิชาการ
และการวิจัย ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์   หัวหน้างาน 
    อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม   ประจ างาน 
     อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง     ประจ างาน 
     นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง    เลขานุการ 
     นายวชิรวิทย์  กรรณิกา    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
         งำนบริกำรวิชำกำร  มีหน้าที่ ในการด าเนินงาน ดังนี้  ก ากับดูแล ด้านการบริการวิชาการ 

รวมทั้งการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร  
ฝึกอบรมและด าเนินการฝึกอบรม พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ 
ของคณะกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย 

        อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม   หัวหน้างาน 
        ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์     ประจ างาน 
        ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง    ประจ างาน 
        อาจารย์วรางค์  รามบุตร    ประจ างาน 
        อาจารย์จิระ  ประสพธรรม    ประจ างาน 
          อาจารย์ฉัตรชัย   อินทรประพันธ์   ประจ างาน 
        อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ างาน 
        อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ   ประจ างาน 
        อาจารย์ศิริพร  โสมค าภา    ประจ างาน 
        อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล    ประจ างาน 
        อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง    ประจ างาน 
        ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    ประจ างาน 
        นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรอืง    เลขานุการ 
        นายวชิรวิทย์  กรรณิกา    ผู้ช่วยเลขานุการ  
        งำนวิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่  ในการด าเนินงานดังนี้  
       จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม 

ประสานงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย คณะและโปรแกรมวิชา เพ่ือให้ข้อมูลและรวบรวม



-๕๙- 
 
ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ควบคุมดูแลงานด้านวารสารวิจัย พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยแสวงหาแหล่งทุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
งานวิจัย ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัยของบุคลากรรวมทั้งจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 

อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง    หัวหน้างาน 
รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา      ประจ างาน 
ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู    ประจ างาน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ประจ างาน 
อาจารย์วีรวรรณ  แจ้งโม้    ประจ างาน 
อาจารย์ศิริพร  โสมค าภา    ประจ างาน 
อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว   ประจ างาน 
อาจารย์ประพล  จิตคติ    ประจ างาน 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา    เลขานุการ 

               คณะกรรมกำรงำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที ่ในการด าเนินงานดังนี้ 
วางแผนด าเนินการ ก ากับติดตาม พัฒนาปรับปรุงและดูแลงานกิจการนักศึกษาส่งเสริมและรับผิดชอบกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนานักศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน า และบูรณาการเชิงระบบของกระบวนการจัดการงานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งานทุนและ
สวัสดิการนักศึกษา งานเครือข่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมทั้งรวบรวมแผนปฎิบัติงานโครงการประจ าปี
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับภาระงานด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงก ากับดูแลงานของสโมสรนักศึกษา 
ประกอบด้วย 

อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม    หัวหน้างาน 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ    ประจ างาน 
อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์   ประจ างาน 
อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ างาน 
นางสาวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญา                   เลขานุการ 
นางสาวสุมิตรา  หอมอรุณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    งำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที ่ในการด าเนินการดังนี้ วางแผน ด าเนินการ 
ก ากับ ติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบของกระบวนการด้านศิลปวัฒนธรรม  การด าเนินงานสื่อสาร
นักศึกษา และด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้ง
จัดท า/รวบรวมแผนปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุน
และรับผิดชอบให้นักศึกษาและบุคคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งจัดท ารายงาน การ
ประกันคุณภาพนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก  ประกอบด้วย 
      อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์   หัวหน้างาน 

    ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง     ประจ างาน 
    ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์    ประจ างาน 
    ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี    ประจ างาน 
    อาจารย์วีรวรรณ  แจ้งโม้    ประจ างาน 



-๖๐- 
 

    อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบันเทา    ประจ างาน 
    อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง    ประจ างาน 
    นางสาวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญา                   เลขานุการ 
    นางสาวสุมิตรา  หอมอรุณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   งำนทุนและสวัสดิกำรนักศึกษำ  มีหน้าที ่ในการด าเนินการดังนี้ วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม

งานทุนและสวัสดิการนักศึกษา รวมทั้งจัดหาและพิจารณาทุนทั้งภายในและภายนอกส าหรับนักศึกษา ประกอบด้วย 
   อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน     หัวหน้างาน 
   ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง     ประจ างาน 
   ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี    ประจ างาน 
   ผศ.วรรณวณัช  ดอนคร้าม    ประจ างาน 
   อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์    ประจ างาน 
   อาจารย์วีรวรรณ  แจ้งโม้    ประจ างาน 
   อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ างาน 
   อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ    ประจ างาน 
   อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม    ประจ างาน 
   ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ    ประจ างาน 
   อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง    ประจ างาน 
   นางสาวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญา        เลขานุการ 

 
   งำนเครือข่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีหน้าที ่ ในการด าเนินงาน ดังนี้  

วางแผนด าเนินการสร้างเครือข่ายทางด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก     
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา ดูแลงานกิจกรรมพิเศษส่งเสริมและรับผิดชอบกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนานักศึกษา รวมทั้งงาน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พัฒนาปรับปรุงด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนากิจกรรมแก่ศิษย์เก่า งานด้านข้อมูลของศิษย์เก่า รวมถึงการพัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ   หัวหน้างาน 
ผศ.อิสรีย์  ด่อนคร้าม      ประจ างาน 
อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม    ประจ างาน 
ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ    ประจ างาน 
อาจารย์ประพล  จิตคติ    ประจ างาน 
อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ างาน  
นางสาวสุมิตรา  หอมอรุณ   เลขานุการ 

           งำนศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิขำชีพและสหกิจศึกษำ  มีหน้าที่ ในการด าเนินงานดังนี้ 
วางแผนด าเนินการก ากับติดตามพัฒนาปรับปรุงและบูรณาการเชิงระบบกระบวนบริหารจัดการศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจดัการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ ประสานงานจัด
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา กับโปรแกรมวิชาและหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา พิจารณาจัด
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กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ติดตามและประเมินผลการเรียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ตลอดจนจัดท า
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท/หน่วยงาน ที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ประกอบด้วย 

อาจารย์ฉัตรชัย   อินทรประพันธ์   หัวหน้างาน 
ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง    ประจ างาน 
ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล    ประจ างาน 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ   ประจ างาน 

   ดร.กนิษฐำ  ศรีภิรมย์    ประจ ำงำน 
อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล   ประจ างาน 
อาจารย์ศิริพร  โสมค าภา    ประจ างาน 
อาจารย์ประพล  จิตคติ    ประจ างาน 
นางสาวสุมิตรา   หอมอรุณ   เลขานุการ 

         คณะกรรมกำรงำนบริหำรและวำงแผน มีหน้าที่ ในการด าเนินงานดังนี้ 
วางแผน  ด าเนินการ  ก ากับติดตามพัฒนาปรับปรุง  และบูรณาการเชิงระบบของกระบวนการบริหารจัดการงาน
ภายในคณะให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานธุรการและส านักงาน งานสื่อสารองค์กร งานวิเทศสัมพันธ์
และโครงการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ งานแผน งานจัดหารายได้ งานการเงินและพัสดุ งานวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ทางการลงทุน/การเงิน งานบริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายใน งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ งานเครือข่าย
และฐานข้อมูลสารสนเทศ และสื่อสารสารสนเทศ ประกอบด้วย 

อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ  หัวหน้างาน 
ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    ประจ างาน 
ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม   ประจ างาน 
อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ างาน 
อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง   ประจ างาน 
อาจารย์มนตรี  ใจแน่น    ประจ างาน 
นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง    ประจ างาน 
นางมัทรี  ขาวจุ้ย     ประจ างาน 
นายวัชรินทร์  ปัญญาเสน    ประจ างาน 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา    เลขานุการ 

 
          งำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรพิเศษ  มีหน้าที่ในการด าเนินงานดังนี้ จัดท าแผน 

และงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา และบุคลากรในด้านภาษา ท าการประสานงาน ท าความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ 1สถาบัน การศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของคณะผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาร่วม
ปฏิบัติงานที่คณะ บริหารโครงการพิเศษต่าง ๆ ของทางคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
ติดต่อประสานงานเพ่ือให้ด าเนินการนอกเหนือจากงานประจ าประกอบด้วย 

 อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   หัวหน้างาน 
 ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์   ประจ างาน 
 ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน    ประจ างาน 
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 อาจารย์มนตรี  ใจแน่น    ประจ างาน 
 อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบันเทา   ประจ างาน 
 อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว   ประจ างาน 
 อาจารย์ประพล  จิตคติ    ประจ างาน 
 ดร.พิมพ์นารา  บรรจง    ประจ างาน 
 นายอมร  วรรณารักษ์    เลขานุการ 

          งำนธุรกำรและส ำนักงำน  มีหน้าที่ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
          งำนธุรกำร มีหน้าที ่ในการก ากับดูแลด้านการรับส่งหนังสือราชการจัดท าบันทึก

ข้อความงานการจัดเก็บหมวดหมู่เอกสาร งานธุรการ  งานร่างและงานเกษียนหนังสือราชการเพ่ือน าเสนอคณบดี 
งานก ากับดูแลการรับ-ส่ง เกรด/ตารางเรียน/ตารางสอน  งานอ านวยความสะดวกด้านงานส านักงานให้กับ
คณาจารย์ในคณะ งานบันทึกและสรุปรายงานการประชุมคณาจารย์คณะ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรส านักงาน
คณบดี ตลอดจนรายงานการประชุมเฉพาะกิจต่างๆ ภายในคณะ 

 
         งำนสื่อสำรองค์กร มีหน้าที่ ในการด าเนินงาน ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล 

ข่าวสาร จัดท าแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร จัดท าโครงสร้างองค์กร บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ส่งต่อให้งานสื่อสารสนเทศ  การด าเนินงานด้านงานธุรการและ
งานสื่อสารองค์กร  

คณะกรรมกำรงำนธุรกำรและงำนสื่อสำรองค์กร ประกอบด้วย 
นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง    หัวหน้างาน 
นางมัทรี  ขาวจุ้ย     ประจ างาน 
นายวัชรินทร์  ปัญญาเสน    ประจ างาน 
นางสาวสุมิตรา  หอมอรุณ   ประจ างาน 
นางสาวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญา   ประจ างาน 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา    ประจ างาน 
นายอมร  วรรณารักษ์    ประจ างาน 

           งำนฝ่ำยแผน มีหน้าที่ด าเนินงานดังนี้ งานก ากับดูแลการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี และแผนต่าง ๆ ของคณะ ตลอดจนติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของคณะและแผนต่าง ๆ รวมทั้งจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานแผน ประกอบด้วย   

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    หัวหน้างาน 
ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์    ประจ างาน 
ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์     ประจ างาน 
ผศ.อิสรีย์  ด่อนคร้าม    ประจ างาน 
ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง      ประจ างาน 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ   ประจ างาน 
อาจารย์มนตรี  ใจแน่น    ประจ างาน 
อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ างาน 
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อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา   ประจ างาน 
อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล   ประจ างาน 
อาจารย์ศิริพร  โสมค าภา    ประจ างาน 
อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว   ประจ างาน 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา    เลขานุการ 

          งำนกำรเงิน พัสด ุและจัดหำรำยได้ มีหน้าที่ในการด าเนินงานดังนี้ ประสานงานการจัดซื้อ-          
จัดจ้างรวมทั้งติดใบเสร็จและมอบให้กรรมการตรวจรับพัสดุ งานทะเบียนคุมพัสดุ งานเบิกจ่ายพัสดุ รายงานการเบิกจ่าย
พัสดุ ลงรายการรับ-จ่าย รายการบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์  จัดท ารายงานตรวจนับพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปี  ก ากับดูแลการใช้
จ่ายงบประมาณ  ช่วยงานการจัดหารายได้ จัดท างานเอกสาร  ข้อสอบ ก ากับดูแลงานด้านยานพาหนะ ก ากับดูแลงาน
ด้านอาคารสถานที่ ห้องประชุม และบริเวณอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินของคณะเสนอ
ต่อผู้บริหาร ก ากับดูแลอุปกรณ์ส านักงาน ให้พร้อมในการใช้งาน ก ากับดูแลจัดท าแผน และแนวทางการจัดหารายได้ของ
คณะ ก ากับดูแลการเงินและบัญชีงานรายได้ของคณะ โดยการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ก ากับดูแลอาคาร 
สถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดหารายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหารายได้ ประกอบด้วย 

ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม   หัวหน้างาน 
นางมัทรี  ขาวจุ้ย     เลขานุการ 
นายวัชรินทร์  ปัญญาเสน    เลขานุการ 
นางสาวสุมิตรา  หอมอรุณ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

           งำนวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรลงทุน/กำรเงิน มีหน้าที่ ด ำเนินกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลิตของคณะวิทยำกำรจัดกำรในภำพรวม รำยสำขำวิชำ และรำยกิจกรรม/โครงกำร พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรค ำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วยเสนอต่อผู้บริหำรคณะ  และงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำยดังนี้  

นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง    หัวหน้างาน 
นายอมร  วรรณารักษ์    ประจ างาน 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา    เลขานุการ 

                        งำนบริหำรควำมเสี่ยงและงำนตรวจสอบภำยใน มหีน้าที่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับ 
ติดตาม พัฒนาปรับปรุง ด้านการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดเก็บ 
ติดตาม แนวโน้มเทียบเคียงและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลลัพธ์การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล รวมทั้งวางระบบการควบคุมภายในคณะ  ให้มีการบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเพ่ือใช้ภายในและภายนอกหน่วย
รับตรวจ รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานด้านงานแผนและ
งานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม   หัวหน้างาน 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ   ประจ างาน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   ประจ างาน 
นางมัทรี  ขาวจุ้ย     เลขานุการ 
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            งำนประชำสัมพันธ์และแนะแนวกำรศึกษำ  มีหน้าที่ รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสาร   ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งข่าวสารอ่ืน ๆ ให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการบุคคลทั่วไป และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานการแนะแนวการศึกษา ออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อของคณะ ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ จังหวัดก าแพงเพชร 
และจังหวัดใกล้เคียง รายงานผลการแนะแนวการศึกษาต่อคณบดี ประกอบด้วย 

อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง   หัวหน้างาน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์   ประจ างาน 
ผศ.จักรพันธ์   หวาจ้อย    ประจ างาน 
อาจารย์วีรวรรณ  แจ้งโม้             ประจ างาน 
ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง   ประจ างาน 
ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ    ประจ างาน 
อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบันเทา   ประจ างาน 
อาจารย์ประพล  จิตคติ    ประจ างาน 

 งำนวิเครำะห์และพัฒนำระบบ งำนเครือข่ำยและฐำนข้อมูลสำรสนเทศ และสื่อสำรสำรสนเทศ มี
หน้าที ่วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบของ กระบวนการด้านสารสนเทศและ
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของคณะและกระบวนการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะ กระบวนการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของคณะ กระบวนการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะ และสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพและการเรยีนการสอน รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม เทียบเคียง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย 

อาจารย์มนตรี  ใจแน่น     หัวหน้างาน 
ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง    ประจ างาน 
อาจารย์จิระ  ประสพธรรม    ประจ างาน 
อาจารย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว    ประจ างาน 
นายวัชรินทร์  ปัญญาเสน     เลขานุการ 
นายอมร  วรรณารักษ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี วิจัย  ให้บริกำรวิชำกำร  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ในวิชำชีพ 
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ  ดังนี้ 
  ผศ.ปรัชญำ  ชะอุ่มผล      คณบดี 
  ผศ.ดร.ชญำดำ  กลิ่นจันทร์    รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 
  ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส     รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน     รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและ 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

  อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ     รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
         และศิลปวัฒนธรรม 

นำยอนุชิต  อ่อนเกษ     หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 



-๖๕- 
 
 โปรแกรมวิชำเคมี  ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.ปรีชำ  ปัญญำ    ประธำนโปรแกรม 

  ผศ.ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง    ประจ ำโปรแกรม 

ผศ.ดร.ชญำดำ  กลิ่นจันทร์   ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ ่    ประจ ำโปรแกรม 

ดร.อัจฉรำ  ใจดี     ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชำเกษตรศำสตร์  ประกอบด้วย 
  ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว    ประธำนโปรแกรม 
 

โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  ประกอบด้วย 

  ดร.เอนก  หำลี     ประธำนโปรแกรม 

  ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    ประจ ำโปรแกรม  

  รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประจ ำโปรแกรม  

  ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน    ประจ ำโปรแกรม  

โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ    ประธำนโปรแกรม 

  อำจำรย์ยุติธรรม  ปรมะ    ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์    ประจ ำโปรแกรม 

  ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์    ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์    ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม   ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย    ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ   ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์    ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  ประกอบด้วย 
อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช    ประธำนโปรแกรม 

  รศ.มัณฑนำ  จริยรัตน์ไพศำล   ประจ ำโปรแกรม 
  รศ.อุมำพร  ฉัตรวิโรจน์    ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส    ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชำชีววิทยำ  ประกอบด้วย 

อำจำรย์สุวิชญำ  บัวชำติ     ประธำนโปรแกรม 

  ผศ.ปรัชญำ  ชะอุ่มผล      ประจ ำโปรแกรม 
  ดร.ธนำกร  วงษศำ    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์อธิรดำ  บุญเดช      ประจ ำโปรแกรม 

  อำจำรย์นิภัชรำพร  สภำพพร   ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชำฟิสิกส์  ประกอบด้วย 
  ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬำร    ประธำนโปรแกรม 

  ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม    ประจ ำโปรแกรม 



-๖๖- 
 

อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย    ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ    ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ    ประธำนโปรแกรม 

อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน     ประจ ำโปรแกรม 
ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ     ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์อภิชญำ  พัดพิน     ประจ ำโปรแกรม 

ว่ำที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์   ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชำคณิตศำสตร์  ประกอบด้วย  
 รศ.ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดำ    ประธำนโปรแกรม 

  อำจำรย์เสถียร  ทีทำ     ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์พัชรำ  ม่วงกำร     ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย    ประจ ำโปรแกรม  
  ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม     ประจ ำโปรแกรม   
 

งำนประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
งำนวิชำกำร  มีหน้ำที่จัดท ำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรกับ

หลักสูตรและมหำวิทยำลัย กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำด้ำนทักษะวิชำกำรวิชำชีพเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน 
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนวิชำกำร  ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    หัวหน้ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำงำน 

ดร.ธนำกร  วงษศำ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ    ประจ ำงำน  
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย    ประจ ำงำน 
นำยกฤษณะ  จันทร     เลขำนุกำร 
งำนวิจัย มีหน้ำที่ส่งเสริมงำนวิจัย จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนงำนวิจัย กำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัย

และงำนสร้ำงสรรค์ และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    หัวหน้ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม    ประจ ำงำน 
  รศ.วชิระ  สิงห์คง      ประจ ำงำน 

รศ.ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดำ    ประจ ำงำน 
ดร.ธนำกร  วงษศำ     ประจ ำงำน 



-๖๗- 
 

อำจำรย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ    ประจ ำงำน 
ดร.เอนก  หำลี       ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุวิชญำ  บัวชำติ     ประจ ำงำน 
นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง     ประจ ำงำน   
นำยกฤษณะ  จันทร     เลขำนุกำร 
งำนบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ   มีหน้ำที่พัฒนำระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำร 

ควบคุมดูแลกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร กำรสรุปและประเมิน
คุณภำพงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำน
บริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพ  หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำม -  ประจ ำงำน 
มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร 
หัวหน้ำศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก  ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์  ประจ ำงำน 
หัวหน้ำโครงกำรศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก - ประจ ำงำน 
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
หัวหน้ำศูนย์เรียนรู้และพัฒนำนวัตกรรม (STEM)  ประจ ำงำน 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 

  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     ประจ ำงำน 

  นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน     ประจ ำงำน 
  นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทับ     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จันทร     ประจ ำงำน 
 

งำนนโยบำยและแผน  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี จัดท ำค ำขอตั้ง
งบประมำณ และรำยงำนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี ประเมินผลแผนปฏิบัติกำรและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ
กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร ประสำนและก ำกับติดตำมงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนและ
โครงกำรในระดับโปรแกรมวิชำ หลักสูตร และศูนย์ ประกอบด้วย   

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ    หัวหน้ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพ   ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    ประจ ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน     ประจ ำงำน 
  นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 



-๖๘- 
 
  นำยธำดำ  พรมทับ     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จันทร     ประจ ำงำน 

อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์     เลขำนุกำร 
  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร    

งำนกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ 
นักศึกษำด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น  กิจกรรมกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ  บ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม นันทนำกำร  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพ  ประสำนและประชำสัมพันธ์งำนกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระบบทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  ดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ   และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
และกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน   
  ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย     ประจ ำงำน 
  อำจำรย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ     ประจ ำงำน   
  อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช     ประจ ำงำน 
  ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ     ประจ ำงำน 
  ดร.นิภัชรำพร  สภำพพร     ประจ ำงำน 
  อำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์     ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ     ประจ ำงำน 
  ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม      ประจ ำงำน 

นำยธำดำ  พรมทับ     เลขำนุกำร 
           งำนบริหำรทั่วไป   มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและสำรบรรณ  สวัสดิกำร กำรเงินและบัญชี งำน
พัสดุ  ดูแลกำรใช้ทรัพยำกร  อำคำรสถำนที่  ยำนพำหนะ  และด้ำนเลขำนุกำร  ติดต่อประสำนงำน 
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมและโครงกำรของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
และกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนส ำนักงำน ประกอบด้วย  
  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์ทุกศูนย์     ประจ ำงำน  

  นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทับ     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จันทร     ประจ ำงำน 
  นำงสำวหนึ่งฤทัย  จักรศรี     ประจ ำงำน 
  นำงสำวศิริพร  เงินทอง     ประจ ำงำน 
  นำงสำวศศิธร  เมธำวิวัฒน ์    ประจ ำงำน 
  นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ    ประจ ำงำน 
  นำงเมทินี  ทวีผล      ประจ ำงำน 
  นำยสำยชล  อ่วมสถิตย์     ประจ ำงำน 



-๖๙- 
 
  นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน     เลขำนุกำร 
  งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ด ำเนินงำนพัฒนำ ปรับปรุง ระบบ
สำรสนเทศในงำนที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น อำทิเช่น จดหมำยข่ำว ระบบฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระบบจัดเก็บเอกสำรงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เว็บไซด์คณะ ระบบกำรเงินและพัสดุ ระบบจัดเก็บข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ  ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย ฯลฯ งำนดูแลและรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศประจ ำคณะ  
กำรออกแบบและจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์คณะ ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     หัวหน้ำงำน 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ    ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพ   ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    ประจ ำงำน 
  หัวหน้ำส ำนักงำน      ประจ ำงำน 
  นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน     ประจ ำงำน 

นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทับ     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จันทร     ประจ ำงำน 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  เลขำนุกำร 
 

  งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   มีหน้ำที่ด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดส่งนักศึกษำ 
ออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   ประสำนงำนโปรแกรมวิชำในรูปกำรจัดปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ   ประสำนงำนกับโปรแกรมวิชำในกำรจัดปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   
และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว     หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 

  นำยธำดำ  พรมทับ     เลขำนุกำร 
งำนควบคุมและตรวจสอบภำยใน และแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่จัดท ำ 

และด ำเนินกำรตำมแผนกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน  แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  และกำรจัดกำรควำมรู้งำน
ควบคุมและตรวจสอบภำยใน และแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ    หัวหน้ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม   ประจ ำงำน 
   รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพ  ประจ ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์ทุกศูนย์      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์      ประจ ำงำน 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 

  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     เลขำนุกำร 



-๗๐- 
 

นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
         งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
สนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรด้วยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงต่อเนื่อง   ประกอบด้วย 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพ  หัวหน้ำงำน   
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ    ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม   ประจ ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร       ประจ ำงำน 
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร   ประจ ำงำน 

  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี              ประจ ำงำน 
  นำยประทีบ  เพ็ญแจ้ง     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทับ     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จันทร     ประจ ำงำน 
  นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน     เลขำนุกำร 
   
  งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ
ให้กับบุคลำกรและนักศึกษำ ประสำนงำนด้ำนเครือข่ำยวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยอ่ืนทั้งในและต่ำงประเทศ ประสำนงำน
กับงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียนของมหำวิทยำลัย 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม     ประจ ำงำน 
  รศ.ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดำ     ประจ ำงำน 
  อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ     ประจ ำงำน 
  อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย    ประจ ำงำน   
  อำจำรย์อธิรดำ  บุญเดช      ประจ ำงำน 
  อำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย     ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ     ประจ ำงำน 
  ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม      ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทับ      ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จันทร     เลขำนุกำร 
 
 
 
 



-๗๑- 
 
ศูนย์/โครงกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
       ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร มีหน้าที่ให้บริการ
ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร โดยมีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Food Safety and 
Inspection Service Centre   และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษ คือ FOSIC ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ประกอบด้วย 
  คณะที่ปรึกษำ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนแนวทางการบริหารที่ดี ส่งเสริมให้งานบริการ
วิชาการเกิดส่วนร่วมกับชุมชน  ประกอบด้วย  
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ประธานที่ปรึกษา 
       ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ที่ปรึกษาตามภารกิจหลัก 
           คุณเสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์    ที่ปรึกษาจากภาคเอกชน 
         คุณพะยอม  สุขโรจน์     ที่ปรึกษาจากภาคเอกชน 
       สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร   ที่ปรึกษาจากส่วนราชการ 
       เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร    ที่ปรึกษาจากส่วนราชการ 
       อุตสาหกรรมจังหวัดก าแพงเพชร   ที่ปรึกษาจากส่วนราชการ 
  คณะกรรมกำรบริหำรงำน  มีหน้าที่บริหารจัดการให้ศูนย์ฯ ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและ
สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประกอบด้วย   
       ผศ.วชิระ  สิงห์คง     หัวหน้าศูนย์ 
       ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมการ 
       ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว     กรรมการ 
  ดร.เอนก  หาลี     กรรมการ 
  นางสุจิตตรา  เที่ยงสันเทียะ    กรรมการ 
  นางสาวศศิธร  เมธาวิวัฒน์    กรรมการ 
 คณะกรรมกำรงำนบริกำรตรวจวิเครำะห์ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรตำมระบบ
มำตรฐำน ISO/IEC 17025 มีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและดูแลเครื่องมือให้พร้อมใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 
      รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธานกรรมการ 
      ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมการ 
      นางสุจิตตรา  เที่ยงสันเทียะ    กรรมการ 
      ดร.เอนก  หาล ี     กรรมการ 
 งานบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยฝ่ายงานต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
       ก. ฝ่ายงานตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา  ประกอบด้วย 
            นางสุจิตตรา  เที่ยงสนัเทียะ   หัวหน้าฝ่าย 
            นักศึกษาประจ าโปรแกรมฯ    ผู้ช่วย 
       ข. ฝ่ายงานตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy ประกอบด้วย 
            ดร.เอนก  หาล ี     หัวหน้าฝ่าย 
            นักศึกษาประจ าโปรแกรมฯ    ผู้ช่วย 
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       ค. ฝ่ายงานตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Gas Chromatography ประกอบด้วย 
            ดร.เอนก  หาล ี     หัวหน้าฝ่าย 
            นักศึกษาประจ าโปรแกรมฯ    ผู้ช่วย 
       ง. ฝ่ายงานตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography ประกอบด้วย 
            ดร.เอนก  หาล ี     หัวหน้าฝ่าย 
            นักศึกษาประจ าโปรแกรมฯ    ผู้ช่วย 
       จ. ฝ่ายงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 
            รศ.วชิระ  สิงห์คง     หัวหน้าฝ่าย 
            นักศึกษาประจ าโปรแกรมฯ    ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรงำนบริกำรดูแลรักษำเครื่องมือและงำนบริกำรทดสอบควำมช ำนำญ มีหน้าที่
ประสานงานช่างเทคนิคช านาญการเพ่ือบริการดูแลรักษาเครื่องมือ และด าเนินกิจกรรมบริการทดสอบความช านาญกับ
หน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย 
   รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธานกรรมการ 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมการ 
   ดร.เอนก  หาลี     กรรมการ 
   นางสุจิตตรา  เที่ยงสันเทียะ   กรรมการ 
  คณะกรรมกำรงำนบริกำรผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนบริกำรวิชำกำร งำนวิจัยและนวัตกรรมงำนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร มีหน้าที่บริการหรือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้เพ่ือ บริการวิชาการ 
ประกอบด้วย 
   รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธานกรรมการ 
   ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว    กรรมการ 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมการ 
   ดร.เอนก  หาลี     กรรมการ   
  คณะกรรมกำรงำนบริกำรอบรมวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร มีหน้าที่จัดงานบริการฝึกอบรมให้
ความรู้และส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ประกอบด้วย 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    ประธานกรรมการ 
        ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว    กรรมการ 
        รศ.วชิระ  สิงห์คง     กรรมการ 
        นางสุจิตตรา  เที่ยงสันเทียะ   กรรมการ 
        นางสาวศศิธร  เมธาวิวัฒน ์   กรรมการ 
           คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำน มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณของศูนย์ฯ บริการด้าน
พัสดุและการเงินให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุและสามารถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
   รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธานกรรมการ 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมการ 
   นางสุจิตตรา  เที่ยงสันเทียะ   กรรมการ 
 

ศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วำงแผนพัฒนำศูนย์ฝึก
กำรแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  วำงแผนพัฒนำดูแลสุขภำพโดยแพทย์แผนไทย  ให้บริกำร
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กำรสอน  และฝึกอบรมให้กับนักศึกษำและบุคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ไทยกับ
บุคลำกรหรือหน่วยงำนภำยนอกเป็นหน่วยงำนฝึกปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ทั้งกำรนวด กำรอบรม  กำร
ประคบสมุนไพร  ให้บริกำรสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์แผนไทย  ทั้งด้ำนกำรป้องกัน  ส่งเสริม  รักษำและฟ้ืนฟู  
และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย  
    รศ.มัณฑนำ  จริยรัตน์ไพศำล   หัวหน้ำงำน 
   รศ.อุมำพร  ฉัตรวิโรจน์    ประจ ำงำน 
   ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส    ประจ ำงำน 
   อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช    ประจ ำงำน 
 นำงสำวศิริพร  เงินทอง    เลขำนุกำร 
 

ศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์  มีหน้ำที่บริกำรวิชำกำรภำยใต้กำรบริหำรของคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ขอแต่งตั้งบุคลำกร
ปฏิบัติงำนในศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 
  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ก ำกับ ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยกำรในพันธกิจ และ
สนับสนุนแนวทำงกำรด ำเนินงำน และกำรบริหำร ประกอบด้วย  
 
        ๑.๑ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑.๒ รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ  กรรมกำร 
๑.๓ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย   กรรมกำร  
๑.๔ รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพ กรรมกำร 
๑.๕ รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม กรรมกำร 
๑.๖ หัวหน้ำส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๒. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำน และในด้ำนพันธกิจของศูนย์ฯ
ต่ำงๆ ประกอบด้วย  
       ๒.๑ ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬำร   
       ๒.๒ ผศ.ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง      
           ๒.๓ รศ.ดร.ปรชีำ  ปัญญำ    
         ๒.๔ ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์ 
       ๒.๕ อำจำรย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
       ๒.๖ ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย  
          ๓. หัวหน้ำศูนย์ฯ และรองหัวหน้ำศูนย์ฯ  มีหน้ำที่บริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนในพันธกิจต่ำงๆ ของ
ศูนย์ฯ ให้ด ำเนินงำนไปได้ด้วยควำมเรียบร้อยและสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประกอบด้วย   
       ๓.๑ ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน     หัวหน้ำศูนย์ฯ 

       ๓.๒ ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม          รองหัวหน้ำศูนย์ฯ              
       ๓.๓ ผศ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ่  รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
       ๓.๔ ดร.นภิัชรำพร  สภำพพร             รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
       ๓.๕ ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม                    รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
  ๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมพันธกิจต่ำงๆ ของศูนย์ฯ ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
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       ๔.๑ ฝ่ำยเลขำนุกำรและส ำนักงำน มีหน้ำที่ อ ำนวยกำร จัดกำรภำรกิจ กำรประชำสัมพันธ์และกำร
บริหำรเครือข่ำยครูวิทยำศำสตร์ของศูนย์ฯ ให้ด ำเนินได้ด้วยควำมเรียบร้อยและสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
   ๑) ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม  หัวหน้ำฝ่ำย 
   ๒) ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ  กรรมกำร 
   ๓) อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ กรรมกำร 
      ๔.๒ ฝ่ำยวิชำกำรและควบคุมคุณภำพ  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร
และของศูนย์ฯ กำรควบคุมคุณภำพของระบบมำตรฐำนต่ำงๆ ประกอบด้วย 
   ๑) ดร.นิภัชรำพร  สภำพพร         หวัหน้ำฝ่ำย 
   ๒) อำจำรย์สุรชัย  มูลมวล  กรรมกำร 
   ๓) ดร.เอนก  หำลี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๔.๓ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ ปฏิบัติตำมพันธกิจที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรวิชำกำรของศูนย์
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
   ๑) ผศ.ภำเกล้ำ   ภูมิใหญ ่  หัวหน้ำฝ่ำย 
      ๔.๔ ฝ่ำยสำรสนเทศ ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนวิจัยและกิจกรรมอ่ืนๆ มีหน้ำที่ สร้ำงภำพลักษณ์ 
สำรสนเทศของศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 
   ๑) ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน  หัวหน้ำฝ่ำย 
   ๒) ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม   กรรมกำร 
   ๒) อำจำรย์พัชรำ   ม่วงกำร กรรมกำร 
   ๓) ดร.ปรำณี  เลิศแก้ว  กรรมกำร 
   ๔) ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง กรรมกำร 
   ๕) ผศ.ศุภวัฒน์  วิสฐิศิริกุล กรรมกำร 
   ๖) อำจำรย์ธิดำรัตน์  พรหมมำ กรรมกำร 
   ๘) นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

โครงกำรศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ               
มีหน้ำที่ด ำเนินกำร  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ               
สนองพระรำชด ำริโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือเป็นแหล่งด้ำนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลของพันธ์ไม้ 
ภูมิปัญญำและกำรใช้ประโยชน์พันธ์ไม้ในท้องถิ่น สร้ำงงำนบริกำรวิชำกำร งำนวิจัย และส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
พันธ์พืชแบบบูรณำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ   หัวหน้ำงำน 

 อำจำรย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  กรรมกำร 
อำจำรย์อภิชญำ  พัดพิน   กรรมกำร 
ว่ำที ่รต.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์  กรรมกำร 
ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส   กรรมกำร 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย  กรรมกำร 
ดร.เอนก  หำลี    กรรมกำร 

 ดร.ธนำกร  วงษศำ   กรรมกำร 
 อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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โครงกำรแหล่งเรียนรู้และพัฒนำนวัตกรรม (STEM) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
และนวัตกรรมจำกหลักกำรสะเต็มศึกษำของอำจำรย์และนักศึกษำ ในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์และแก้ปัญหำ
ในพ้ืนที่ในภำคกำรศึกษำ ภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และพัฒนำเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร นวัตกรรม
แก่สังคม รวมถงึกำรให้ค ำปรึกษำและจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ผลงำนของบุคลำกร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและประกันคุณภำพ กรรมกำรและผู้ควบคุมงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ  กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  กรรมกำร  
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม กรรมกำร 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ กรรมกำร 
หัวหน้ำศูนย์ทุกศูนย์   กรรมกำร 

 อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์   ประจ ำงำน 
 ดร.เอนก  หำลี    ประจ ำงำน 

อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ  ประจ ำงำน 
ว่ำที ่รต.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์  กรรมกำร 

 นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน   ประจ ำงำน 
 นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง   ประจ ำงำน 
 นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์  ประจ ำงำน 
 ดร.อัจฉรำ  ใจดี    เลขำนุกำร  
 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์    มีหน้ำที่ดังนี้  สอบวัดมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย  ให้บริกำรกำรใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ดูแล
ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ   หัวหน้ำงำน 

นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง   ประจ ำงำน 
   

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   มีหน้ำที่ให้ควำมรู้ ทั้งทำงด้ำนทักษะ ทฤษฎี และปฏิบัติ 
แก่นักศึกษำและบุคคลที่สนใจ ประกอบด้วยบุคลำกร และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย   คณบดี 
  รศ.สฤษณ์  พรมสำยใจ   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม 
  ผศ.กนกวรรณ  เขียววัน   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ   รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
  ผศ.ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน และหัวหน้ำ 
       ส ำนักงำนคณบดี 
 



-๗๖- 
 
 โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ประกอบด้วย 

ผศ.สัญญำ  พรหมภำสิต   ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ   ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข   ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.วสันต์  เพชรพิมูล   ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์วีระพล  พลีสัตย์   ประจ ำโปรแกรม 
  โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์ธนสิทธิ  นิตยประภำ  ประธำนโปรแกรม 
   อำจำรย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์   ประจ ำโปรแกรม 
   อำจำรย์ธงเทพ  ชูสงฆ์   ประจ ำโปรแกรม 
   อำจำรย์ธัชชัย  ช่อพฤกษำ   ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์พศวีร์  สิริสรำญลักษณ์   ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีพลังงำน  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์จำรุกิตติ์  พิบูลนฤดม  ประธำนโปรแกรม 
   อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ   ประจ ำโปรแกรม 
   อำจำรย์เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์   ประจ ำโปรแกรม 
   ผศ.ภำคิณ  มณีโชติ   ประจ ำโปรแกรม 

ผศ.ดร.เทพ  เกื้อทวีกูล   ประจ ำโปรแกรม 

   ผศ.วรวุฒิ  บุตรด ี   ประจ ำโปรแกรม 
   อำจำรย์อัษฎำงค์  บุญศรี   ประจ ำโปรแกรม 
  โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 

อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย   ประธำนโปรแกรม 
ผศ.กนกวรรณ  เขียววัน   ประจ ำโปรแกรม 

   ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.ธนิรัตน์  ยอดด ำเนิน   ประจ ำโปรแกรม 

   อำจำรย์เศวต  สมนักพงษ์   ประจ ำโปรแกรม 

  โปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  ประกอบด้วย 
   อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์  ประธำนโปรแกรม 

รศ.สฤษณ์  พรมสำยใจ   ประจ ำโปรแกรม 
   ผศ.ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร   ประจ ำโปรแกรม 
   อำจำรย์พบพร  เอี่ยมใส   ประจ ำโปรแกรม 
   อำจำรย์ธนกิจ  โคกทอง   ประจ ำโปรแกรม 
  ดร.สุรเชษฐ  ตุ้มมี   ประจ ำโปรแกรม 
  โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศกรรมโยธำ  ประกอบด้วย 
   ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน   ประธำนโปรแกรม 
   อำจำรย์พัชรีรัต  หำรไชย   ประจ ำโปรแกรม 
   อำจำรย์จักรพันธ์  ธงทอง   ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์เอกสิทธิ์  เทียนมำศ  ประจ ำโปรแกรม 



-๗๗- 
 
 โปรแกรมวิชำอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 
  ผศ.อนัน  หยวกวัด    ประธำนโปรแกรม 
  ผศ.โยธิน  ป้อมปรำกำร    ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.อำนนท์  วงษ์มณี    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์ปรีชำภรณ์  ขันบุรี   ประจ ำโปรแกรม 

งำนธุรกำร   มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ  อ ำนวยกำรกำรประชุม ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
กำรพัฒนำบุคลำกร ปฏิบัติงำนด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ  ประกอบด้วย 

ผศ.ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวเมศิยำห์  อ่อนตำ    ประจ ำงำน 
  งำนกำรเงินกำรคลังและพัสดุ   มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนที่เก่ียวกับกำรเงินและบัญชี  งำนเกี่ยวกับกำร
ควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของคณะ  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์ธนสิทธิ  นิตยประภำ   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวยุวธิดำ  พรมสำยใจ   ประจ ำงำน 
  งำนวิชำกำร/ส่งเสริมพัฒนำวิชำกำร   มีหน้ำที่ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำน
วิชำกำร ปฏิบัติงำนด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  กำรประเมินกำรสอน  ประกอบด้วย 

ผศ.กนกวรรณ  เขียววัน    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวสุติมำ  นครเขต    ประจ ำงำน 
นำงสำวเมศิยำห์  อ่อนตำ    ประจ ำงำน 

  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรม   ประจ ำงำน 

  งำนวิจัย  มีหน้ำที่ก ำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนวิจัย  และ
เป็นผู้ประสำนงำนกำรวิจัยของคณะกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย 
  อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ    หัวหน้ำงำน 
  ผศ.อำนนท์  วงษ์มณี    ประจ ำงำน 
  ผศ.วสันต์  เพชรพิมูล    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ธงเทพ ชูสงฆ์    ประจ ำงำน 
  ดร.พัชรีรัต  หำรไชย    ประจ ำงำน 
  ผศ.ธนิรัตน์  ยอดด ำเนิน    ประจ ำงำน 
  ผศ.ภำคิณ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์   ประจ ำงำน 
  นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด   ประจ ำงำน 
  งำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำทีจ่ัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  ด ำเนินกำรฝึกอบรม  
พัฒนำเครือข่ำยองค์กรบริกำรวิชำกำรและบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ    หัวหน้ำงำน 
  ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวัฒนำ   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์พบพร  เอ่ียมใส    ประจ ำงำน 
  ผศ.ภำคิณ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
  ผศ.อนัน  หยวกวัด    ประจ ำงำน 



-๗๘- 
 
  อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เอกสิทธิ์  เทียนมำศ   ประจ ำงำน 
  นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด   ประจ ำงำน  
   
  งำนนโยบำยและแผน   มีหน้ำที่จัดท ำแผนหน่วยงำน วิเครำะห์ข้อมูล กำรขอและจัดท ำงบประมำณ
แผ่นดินและงบประมำณรำยได้ วิเครำะห์ข้อมูลกำรขออัตรำใหม่ วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
กำรจัดท ำรำยงำนแผนและแผนกำรปฏิบัติงำน วิเครำะห์อัตรำก ำลัง ติดตำมประเมินผลโครงกำรแผนงำนและนโยบำย 
จัดระบบควบคุมภำยใน  ประกอบด้วย 
  ผศ.ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร    หัวหน้ำงำน 
  อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ธนสิทธิ  นิตยประภำ   ประจ ำงำน 
  นำงสำวยุวธิดำ  พรมสำยใจ   ประจ ำงำน 
  นำงสำวสุติมำ  นครเขต    ประจ ำงำน 
  นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด   ประจ ำงำน 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรติดตำมและประเมิน
คุณภำพภำยใน  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำ SAR ของโปรแกรมวิชำ/คณะ  กำรจัดท ำแผน 
ปฏิบัติงำน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ประกอบด้วย 
  ผศ.กนกวรรณ  เขียววัน    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวสุติมำ  นครเขต    ประจ ำงำน 

งำนกิจกำรนักศึกษำ   มีหน้ำทีป่ฏิบัติงำน  ให้ค ำปรึกษำ  วินิจฉัย  และก ำหนดแนวปฏิบัติ 
ควำมประพฤติตำมระเบียบวินัย  ติดตำมพฤติกรรมควำมเสี่ยงในด้ำนยำเสพติดกิจกรรมต่ำงฯ  เพ่ือพัฒนำ 
นักศึกษำให้มีคุณภำพตำมคุณลักษณะบัณฑิตของคณะและมหำวิทยำลัยฯ งำนด้ำนสโมสรนักศึกษำ งำนด้ำน
ศิลปะวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนกำรแต่งกำย มำรยำท สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมทุกกิจกรรม  
ประกอบด้วย 

รศ.สฤษณ์  พรมสำยใจ    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ภำคิณ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนกิจ  โคกทอง    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์อัษฎำงค์  บุญศรี    ประจ ำงำน 
ผศ.อนัน  หยวกวัด    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนสิทธิ์  นิตยประภำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย    ประจ ำงำน 
อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัชชัย  ช่อพฤกษำ    ประจ ำงำน 

  นำงสำวเมศิยำห์  อ่อนตำ    ประจ ำงำน 
  นำงสุพิชำ  จันทร์ละมูล    ประจ ำงำน 



-๗๙- 
 
   ฝ่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   มีหน้ำที่ประสำนงำนจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของโปรแกรมวิชำ
ต่ำงๆ จัดระบบกำรนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกฯ สัมมนำกลำงภำค และ
สัมมนำหลังฝึกฯ ประมวลผลกำรประเมินกำรฝึกฯ ให้แก่โปรแกรมวิชำ  ประกอบด้วย 

ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข     หัวหน้ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  แม่สอด  เป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นมีหน้ำที่ 
ให้กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรวิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด มีหน้ำที่ก ำกับดูและติดตำม 
กิจกำรภำยในมหำวิทยำลัย 
  ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ  รกัษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร       
แม่สอด 

รองผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย 
อำจำรย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

มีหน้ำที่ควบคุม  ก ำกับดูแลและติดตำม  หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  แม่สอด  ดังต่อไปนี้ 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและวิจัย  มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล 

และติดตำม หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด  ดังต่อไปนี้ 
งำนนโยบำยและแผน 
งำนวิจัย 
อำจำรย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร  มีหน้ำที่ 

ควบคุม ก ำกับดูแลและติดตำม ของหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ดังต่อไปนี้ 
งำนวิชำกำร 
งำนบริกำรวิชำกำร 
ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำศิลปะและวัฒนธรรมและ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแลและติดตำม หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
แม่สอด ดังต่อไปนี้ 

งำนกิจกำรนักศึกษำ 
งำนศิลปะและวัฒนธรรม 
งำนวิทยบริกำร 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ศูนย์กำรเรียนรู้  ICT ชุมชนชำยแดนจังหวัดตำก 
 
   
 
 



-๘๐- 
 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณงำนเลขำนุกำรของคณะ ศึกษำ  ค้นคว้ำหำวิธีกำรต่ำงๆ ในกำรปรับปรุงงำน จัดท ำรำยงำนประชุม  
วิเครำะห์ ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อเป็นแนวทำงและก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน แก้ไขปัญหำในงำนโดย
กำรใช้เทคโนโลยีให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  เผยแพร่และให้บริกำรในงำนที่รับผิดชอบ  ควบคุม  ดูแล  ประสำนงำน  
สนับสนุน  ติดตำม  ประเมินผล  และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของหน่วยงำนภำยในคณะ ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรในบังคับบัญชำ ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย ประกอบด้วย   

นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   
งำนส ำนักงำนอธิกำรบดีส ำนักผู้อ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

หน่วยธุรกำร สำรบรรณและเลขำนุกำร  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณและงำนช่วย 
อ ำนวยกำร งำนประชุมและงำนเลขำนุกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด  ประกอบด้วย   
  นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง    ประจ ำงำน 
  หน่วยกำรเงิน บัญช ี มีหน้ำที่ควบคุม และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญช ีทั้งเงนิงบประมำณ
และเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
  นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย   ประจ ำงำน  
  นำงสำวปิยวรรณ   ค ำหอม   ประจ ำงำน 

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์  มีหน้ำที่  ควบคุม ด ำเนินกำรบริหำรสัญญำ ประสำนงำน ดูแลจัดซื้อ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและสำมำรถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
  นำงสำวภัทรวลัญช์  บำงทิพย์   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวอลิษรำ  ศรีสุคนทำรัตน์   ประจ ำงำน 
  หน่วยประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน  มีหน้ำที่เผยแพร่กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ  ผลงำน
ของมหำวิทยำลัยฯ  จัดท ำวำรสำร  ติดต่อสื่อมวลชน  ท ำข่ำวกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยฯ  
ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เว็บไซต์ วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย  

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

  หน่วยอำคำรสถำนที่  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ  ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร ดูแล  
บ ำรุงรักษำ  พัฒนำ  ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยฯ  ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง  
ท ำควำมสะอำดจัดและเก็บครุภัณฑ์ประจ ำอำคำร งำนไฟฟ้ำ ประปำ ก ำหนดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงของทุกอำคำรภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต    หัวหน้ำงำนฝ่ำยอำคำรสถำนที่   
  นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง    บริหำรงำนรักษำควำมสะอำด  

นำยแชน  ต๊ะปุก     บริหำรงำนไฟฟ้ำ  



-๘๑- 
 

หน่วยยำนพำหนะ  มีหน้ำที่ให้จัดท ำแผนงำนซ่อมบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ ดูแลและบริกำร 
ด้ำนยำนพำหนะต่ำงๆ ประกอบด้วย 
  อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิ่น    หัวหน้ำงำน    

นำยธวัชชัย  แดงซิว    ประจ ำงำน 
  หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ได้แก่ กำรสรรหำ  บรรจุ แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ ต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรเลื่อน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  กำรพัฒนำบุคลำกร   เก็บข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร  ตรวจสอบกำรลงเวลำสถิติกำรลำป่วย  ลำคลอด  
จัดท ำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลำกรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ สัญญำจ้ำง จรรยำบรรณวิชำชีพของ
บุคลำกรประกอบด้วย 

นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง     หัวหน้ำงำน 
นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    ประจ ำงำน 

  หน่วยรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร   มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย,ทรัพย์สินของบุคลำกรและ
มหำวิทยำลัยฯ  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    หัวหน้ำงำน 

ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต    ประจ ำงำน 
นำยธวัชชัย  แดงซิว    ประจ ำงำน 
นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    ประจ ำงำน 
หน่วยควบคุมภำยใน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ติดตำม ตรวจสอบ ให้มีกำรด ำเนินกำร 

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

นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวปิยวรรณ ค ำหอม    ประจ ำงำน 
หน่วยบริหำรควำมเสี่ยง  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

ตำมผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควำมคุมภำยในประเมินควำมเสี่ยง เพื่อบริหำรจัดกำรองค์กร 
ก ำกับดูแล เพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    หัวหน้ำงำน 

นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
 
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

หน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมคุณภำพกำร
ตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำน  จัดท ำแผนพัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและด ำเนินกำรตำมแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม  กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรและส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ด ำเนินกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรและส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
จัดระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและระบบบริหำรควำมเสี่ยงตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่ำวสำร  กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 

ผศ.ชัยรัตน์  ขันแก้ว    หัวหน้ำงำน 
ผศ.อังคณำ  ตำเสนำ    ประจ ำงำน 



-๘๒- 
 

อำจำรย์ศศิกัญชณำ  บุญนำค   ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตติ์   ประจ ำงำน 
ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์     ประจ ำงำน 
ผศ.นงลักษณ์  จิ๋วจู    ประจ ำงำน 
อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ปุณณดำ  ทรงอิทธิสุข   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภมำส  ผกำกำศ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่    ประจ ำงำน 
ผศ.วันชัย  เพ็งวัน    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    ประจ ำงำน 
อำจำรย์รำววำด  ยิ้มสวัสดิ์    ประจ ำงำน 
นำยณัฐพงษ์  ล ำจะเรำ    ประจ ำงำน 
นำยวีระ วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 
นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง    ประจ ำงำน  
นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   ประจ ำงำน 
นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย     ประจ ำงำน 
นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ      ประจ ำงำน 
นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม      ประจ ำงำน 
นำยก ำภู  สุจริตจันทร์    ประจ ำงำน        
นำงสำวศิริทร  ศิริคุณ    ประจ ำงำน         
 

งำนนโยบำยและแผน 

หน่วยวิเครำะห์นโยบำยและแผน  มีหน้ำที่วิเครำะห์ สังเครำะห์และวำงแผนนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนำหน่วยงำน แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีและโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำน จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
ประสำนงำนกำรจัดท ำค ำของบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก  ประสำนกำรจัดท ำและจัดสรร
งบประมำณของหน่วยงำน กำรถ่ำยทอดแผนงำน โครงกำรและตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่กำรปฏิบัติระดับหน่วยงำนและ
ระดับบุคคล เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมไตรมำส ติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี รวบรวมและประสำนกำรจัดท ำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศเพ่ือบริหำรและกำรตัดสินใจของหน่วยงำน 
และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

ดร.อดิเรก  ฟ่ันเขยีว    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย   ประจ ำงำน 
ผศ.อังคณำ  ตำเสนำ    ประจ ำงำน 
 



-๘๓- 
 

หน่วยประเมินและรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร มีหน้ำที่จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
และกำรตัดสินใจ จัดท ำและถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
ประกอบด้วย 

นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย           ประจ ำงำนกำรรำยงำนผลปฏิบัติงำน  
นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
นำงสำวภัทรวลัชญ์  บำงทิพย์   ประจ ำงำนกำรรำยงำนทำงพัสดุ 
นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง          ประจ ำงำนกำรรำยงำนทำงบุคลำกร 

 
งำนวิจัย 

หน่วยวิจัยและพัฒนำ  มีหน้ำที่พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย วำงแผนพัฒนำงำนวิจัยให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรและโจทย์วิจัยของท้องถิ่นและประเทศชำติ พัฒนำสมรรถนะบุคลำกำรด้ำนกำรวิจัย ส่งเสริม
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์กลำงข้อมูล คลีนิควิจัยและให้ค ำปรึกษำด้ำนวิจัยแก่ท้องถิ่น  
จัดหำแหล่งทุนและแหล่งทรัพยำกรเพ่ือกำรวิจัย ส่งเสริมกำรตีพิมพ์และเผยแพร่งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ ส่งเสริมกำรขอลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัย
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงำนสู่ภำยนอก  ประกอบด้วย 

ผศ.นงลักษณ์  จิ๋วจู    หัวหน้ำงำน 
ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ประจ ำงำนพัฒนำระบบและกลไก 
ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์    ประจ ำงำนสำรสนเทศ 
ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำงำนพัฒนำบุคลำกร 
อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    ประจ ำงำนพัฒนำบุคลำกร 
อำจำรย์ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท ์   ประจ ำงำนกำรตีพิมพ์เผยแพร่และทุนวิจัย 
ผศ.อังคนำ  ตำเสนำ    ประจ ำงำนคลินิกวิจัยและให้ค ำปรึกษำ 
นำงสำวพุทธรักษ ์ เป็งมอย    ประจ ำงำนคลินิกวิจัยและให้ค ำปรึกษำ 

  
งำนวิชำกำร 

งำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มีหน้ำที่สนับสนุนกำรพัฒนำ
หลักสูตร  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย  ส่งเสริมประสำนงำนพัฒนำงำนวิชำกำร  ผลงำน
ทำงวิชำกำร  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผล   กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่  งำนหลักสูตรและแผนกำร
เรียนของนักศึกษำภำคปกติและภำค กศ.บป. ด ำเนินกำรตอบสนองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย  

อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์   หัวหน้ำงำน 
 ผศ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 

นำงสำวศิริทร  ศิริคุณ    ประจ ำงำน 
 



-๘๔- 
 

งำนมำตรฐำนกำรศึกษำและหลักสูตร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร  สถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ กำร
พัฒนำหลักสูตรใหม่  ประสำนงำนก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำและมำตรฐำน
หลักสูตร  ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร  มำตรฐำนทำงวิชำกำรให้สอดคล้องกับกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  
ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงสรรค์งำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์  ส่งเสริมด ำเนินงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำและ
ติดตำมประเมินผลด ำเนินงำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  พัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบต่ำง ๆ  
พัฒนำสถำบันสู่สำกล จัดท ำแผนพัฒนำวิชำกำรระดับสำขำ ติดตำมและประเมินผล  ด ำเนินกำรให้สถำบันได้รับกำรจัดอันดับ
ของสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำของโลก  ประกอบด้วย 

อำจำรย์ศุภมำส  ผกำกำศ    หัวหน้ำงำน 
ผศ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 

 อำจำรย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่    ประจ ำงำน 
 ผศ.วันชัย  เพ็งวัน    ประจ ำงำน 

อำจำรย์รำววำด  ยิ้มสวัสดิ์   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   ประจ ำงำน 
 ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำงำน 
 นำงสำวศิริทร  ศิริคุณ    ประจ ำงำน 
 
 

 งำนจัดกำรศึกษำกลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป   มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัดกำรกลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป  
วิชำพ้ืนฐำน  ประกอบด้วย 

 ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    หัวหน้ำงำน 
 ผศ.ดร.ธีรศิลป์  กันธำ    ประจ ำงำน 

ผศ.อังคณำ ตำเสนำ    ประจ ำงำน  
อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 

 อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    ประจ ำงำน 

 อำจำรย์ศศิกัญชนำ  บุญนำค   ประจ ำงำน 
 
งำนกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์   มีหน้ำที่จัดหำบุคลำกร พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับ

นักศึกษำและบุคลำกร ผลิต แปลเอกสำรข้อตกลงทุกชนิดที่เป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้อนรับ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ 
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของชำวต่ำงชำติ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน ภำยนอกประเทศ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ดูแลพัฒนำห้องศูนย์
ภำษำ  ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกประเทศ  ประกอบด้วย                               

 อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์   หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 

นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   ประจ ำงำน 
 



-๘๕- 
 

ศูนย์ภำษำ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด และดูแลพัฒนำห้องศูนย์ภำษำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกประเทศ ประกอบด้วย 

อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์   หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 

นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   ประจ ำงำน 
 

งำนบริกำรวิชำกำร   
หน่วยบริกำรวิชำกำร  มีหน้ำที่ สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้แก่ชุมชน สร้ำงเครือข่ำยองค์

ควำมรู้ในชุมชนอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน  สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดบริกำรวิชำกำรให้กับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก ประกอบด้วย 

อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ   หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชำติ   ประจ ำงำน 

อำจำรย์ศุภมำส  ผกำกำศ    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์   ประจ ำงำน 

หน่วยประสำนงำนบริกำรวิชำกำรโปรแกรมวิชำ  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรประสำนงำนบริกำรวิชำกำรของ
โปรแกรมวิชำ ประกอบด้วย 

 อำจำรย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชำติ   หัวหน้ำงำน 
 ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ประจ ำงำน 

อำจำรย์ธนัชพร  หำได้    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    ประจ ำงำน 

ศูนยเ์มียนมำร์ศึกษำ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำด้ำนเผยแพร่
ด้ำนบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำวัฒนธรรมและภูมิศำสตร์ ฯลฯ ของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ประกอบด้วย 

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

 
ศูนย์ศึกษำและพัฒนำอัญมณี  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์ศึกษำและพัฒนำอัญมณี ในด้ำนจัดท ำ

แผนด ำเนินกำร บริกำรวิชำกำร ศึกษำ พัฒนำ ค้นคว้ำ ตรวจ ออกใบรับรองคุณสมบัติของอัญมณีและอ่ืนๆ เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น ประกอบด้วย 

อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์รำววำด  ยิ้มสวัสดิ์    ประจ ำงำน 
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ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเก่ียวกับ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  พระรำชเสำวนีย์และกำรด ำเนินกำรตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
ประกอบด้วย 

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

ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    ประจ ำงำน 

  ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนัชพร  หำได้    ประจ ำงำน   
นำยดวงดี  ทองคูณคณำลำภ   ประจ ำงำน 
นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย   ประจ ำงำน 

 
งำนกิจกำรนักศึกษำ 
  งำนกิจกำรนักศึกษำ มีหน้ำที่ประสำนงำนกับกองพัฒนำนักศึกษำและคณะท ำงำนในหน่วยต่ำงๆ 
ประกอบด้วย หน่วยพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ หน่วยกีฬำและนันทนำกำร หน่วยบริกำรหอพักนักศึกษำ  
หน่วยเวชศึกษำป้องกันและสวัสดิกำรนักศึกษำ หน่วยให้ค ำปรึกษำและแนะแนว หน่วยทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและ
ทุนกำรศึกษำ  หน่วยเลขำนุกำรและสำรสนเทศ เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนของงำนกิจกำรนักศึกษำให้นักศึกษำสำมำรถ
ศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงมีควำมสุขสู่กำรเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
  นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำนกิจกำรนักศึกษำ 

หน่วยพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ  มีหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องใน
กำรจัดกระบวนกำรและกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษำรวมกลุ่มจัดกิจกรรมภำยใต้แนวคิดและกำรด ำเนินกำรของนักศึกษำเพ่ือฝึกกำรท ำงำนเป็นหมู่คณะในรูปแบบ
ของชมรมหรือชุมนุม ส่งเสริมและปลูกฝังนักศึกษำให้มีจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ สนับสนุน ก ำกับ ดูแลและให้
ค ำปรึกษำแก่องค์กำรบริหำรนักศึกษำให้เป็นไปตำมกฎระเบียบและแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
จัดท ำโครงกำร/แผนกิจกรรมและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษำ ที่นอกเหนือจำกแผนปฏิบัติงำนขององค์กำร
บริหำรนักศึกษำ จัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนและประเมินผลหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประเมินผลกำรเข้ำ 
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตัวเอง
ตำมตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ผู้ประสำนงำนโปรแกรมวิชำ 
ผศ.วันชัย  เพ็งวัน    ผู้ประสำนงำนโปรแกรมวิชำ 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ผู้ประสำนงำนโปรแกรมวิชำ 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    ผู้ประสำนงำนโปรแกรมวิชำ 
อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์   ผู้ประสำนงำนโปรแกรมวิชำ 
อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   ผู้ประสำนงำนโปรแกรมวิชำ 
อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    ผู้ประสำนงำนโปรแกรมวิชำ 
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อำจำรย์นิพิฐพนธ์   ฤำชำ    ประจ ำงำนจิตอำสำและบ ำเพ็ญประโยชน์ 
อำจำรย์ศศิกัญชณำ  บุนนำค   ประจ ำงำนส่งเสริมกิจกรรมและ 

องค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
หน่วยกีฬำและนันทนำกำร มีหน้ำที่จัดท ำโครงกำร แผนพัฒนำกำรให้บริกำร ระเบียบกำรให้บริกำร

และกำรจัดแสดงขั้นตอนต่ำงๆเก่ียวกับกำรให้บริกำรห้องออกก ำลังกำย อุปกรณ์ทำงด้ำนกีฬำต่ำงๆ  รวมถึงควบคุมดูแล
กำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ในห้องออกก ำลังกำยและสนำมกีฬำ จัดหำอุปกรณ์กีฬำเพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ จัดกำรแข่งขันกีฬำและประสำนงำนกับส่วนงำนบุคคลหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยเพื่อจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ  พัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำนกำรกีฬำ  จัดส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ จัดกิจกรรมนันทนำกำร ส่งเสริมทักษะกำรเล่นดนตรีและกำรแสดงให้กับนักศึกษำ จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 

อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   หัวหน้ำงำน 
ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์    ประจ ำงำนกีฬำ 
ผศ.วันชัย  เพ็งวัน    ประจ ำงำนกีฬำ 
ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ประจ ำงำนนันทนำกำร ดนตรีและกำรแสดง 
อำจำรย์ธนัชพร  หำได้    ประจ ำงำนนันทนำกำร ดนตรีและกำรแสดง 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำนนันทนำกำร ดนตรีและกำรแสดง 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    ประจ ำงำนนันทนำกำร ดนตรีและกำรแสดง 

  นำยสุรศักดิ์  วังวงษ์    ประจ ำงำนกีฬำ 
หน่วยบริกำรหอพักนักศึกษำและสวัสดิกำรนักศึกษำ มีหน้ำที่จัดท ำโครงกำร  แผนพัฒนำ ก ำกับดูแล

และติดตำมกำรด ำเนินงำนหอพักนักศึกษำ จัดท ำระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษำ  ประสำน
ด ำเนินงำนและให้ข้อมูลด้ำนกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร ประสำนกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัว
นักศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 
  อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    หัวหน้ำงำน 
  ผศ.พรรษพร  เครือวงษ ์    ประจ ำงำนหอพักนักศึกษำ 
  นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำนบริกำรและสวัสดิกำร 

หน่วยเวชศึกษำป้องกันและวินัย มีหน้ำที่จัดท ำโครงกำรและแผนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดบริกำร
เวชภัณฑ์และห้องพยำบำล งำนเวชศึกษำป้องกัน ประสำนงำนและเผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนกำรประกันอุบัติเหตุของ
นักศึกษำ จัดท ำแผนกิจกรรมต่อต้ำนและป้องกันสำรเสพติดในสถำนศึกษำ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและด ำเนินกำร
ป้องกันโรคติดต่อในสถำนศึกษำ ประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรป้องกันสิ่งเสพติดในสถำนศึกษำ จัดกิจกรรม
และจัดแสดงกฎระเบียบต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยอันเกี่ยวข้องกับงำนวินัยนักศึกษำ พิจำรณำกำรสืบสวนทำงวินัยและกำร
ลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ รำยงำนผลกำรผิดวินัยนักศึกษำ ประสำนงำนรวมทั้งให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรสมัครและ
ฝึกอบรมนักศึกษำวิชำทหำร  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม 
ระยะเวลำที่ก ำหนด  ประกอบด้วย 

อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ ประจ ำงำนป้องกันสิ่งเสพติดและวินัย นักศึกษำ 
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หน่วยประสำนงำนนักศึกษำวิชำทหำร มีหน้ำที่ ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประสำนงำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำรักษำดินแดนส ำหรับนักศึกษำวิชำทหำรรวมทั้งให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรสมัครและฝึกอบรมนักศึกษำวิชำทหำร  
จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ตลอดจนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน   
อำจำรย์ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์   ประจ ำงำน 
นำยสุรศักดิ์  วังวงษ์    ประจ ำงำน 
 

หน่วยดูแลนักศึกษำและให้ค ำปรึกษำ มีหน้ำที่ด ำเนินงำนแนะแนวกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย          
แนะแนวกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ  
กำรเข้ำสู่งำน กำรท ำงำนระหว่ำงเรียน ประสำนและน ำเสนอข้อมูลจัดหำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก   
จัดท ำระบบที่ปรึกษำ รวบรวมและสังเครำะห์รำยงำนภำรกิจอำจำรย์ที่ปรึกษำหมู่เรียน จัดกิจกรรมพัฒนำกำรเป็นที่
อำจำรย์ที่ปรึกษำ  จัดกิจกรรมและจัดท ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ จัดกิจกรรมควำมรู้สู่นักศึกษำใหม่และนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย
เพ่ือเสริมทักษะชีวิต จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 

อำจำรย์ศศิกัญชณำ  บุญนำค   หวัหน้ำงำน 
ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ประจ ำงำน 
ผศ.วันชัย  เพ็งวัน    ประจ ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    ประจ ำงำน 
ดร.วำสนำ  จรูญศรีโชติก ำจร   ประจ ำงำน 
อำจำรย์กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์    ประจ ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 
 
หน่วยทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรด้ำนทุนกู้ยืมเพ่ือ 

กำรศึกษำและทุนกำรศึกษำต่ำงๆ ของนักศึกษำให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ตรวจสอบได้และเป็นไปตำมกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับทุนกำรศึกษำ  จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำและผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ 
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด  ประกอบด้วย 

 นำยวีระ วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 

 
หน่วยเลขำนุกำรและสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำน กำร

จัดพิมพ์และจัดเก็บหนังสือเอกสำรรำชกำร  เอกสำรกำรจัดกิจกรรม เอกสำรด้ำนกำรเงิน เอกสำรกำรบัญชี 
และงบประมำณ ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน  ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ 
งำนกิจกำรนักศึกษำต่อสำธำรณะ จัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกิจกำรนักศึกษำและจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  รับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำร 



-๘๙- 
 
นักศึกษำ ประกอบด้วย 

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ศศิกัญชณำ  บุญนำค   ประจ ำงำนเลขำนุกำร 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำนกำรเงินและบัญชี 

 
งำนศิลปะและวัฒนธรรม 

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

อำจำรย์ปุณณดำ  ทรงอิทธิสุข   หัวหน้ำงำน 
 

หน่วยอนุรักษ์ พัฒนำ ส่งเสริมและเผยแพร่ มีหน้ำทีจ่ัดท ำแผนงำนและด ำเนินกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ร่ำงแนวนโยบำยในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในองค์กร  จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน
ศิลปะ หัตถกรรม นำฏศิลป์ ดนตรีและวัฒนธรรมแก่นักศึกษำ สนับสนุน ส่งเสริมกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้ำน จัดกิจกรรมในวันส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสถำบันชำติศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย์ พัฒนำและเผยแพร่อัตลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนำขึ้นโดยมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น สร้ำง
เครือข่ำยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม พิจำรณำกำรยกย่องนักศึกษำและบุคลำกรที่เป็นตัวอย่ำง
ที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม ประกอบด้วย 

อำจำรย์ปุณณดำ  ทรงอิทธิสุข   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    ประจ ำงำน   
ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำงำน 
ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    ประจ ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 
นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   ประจ ำงำน 
 
หน่วยศึกษำวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำทีจ่ัดท ำแผนงำนและด ำเนินกำรด้ำนศึกษำวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

ศิลปวัฒนธรรม สถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์  จัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง  
จัดแสดงนิทรรศกำรเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม สถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.สุขเกษม  ขุนทอง    หัวหน้ำงำน  
อำจำรย์ถิรวิท  ไพรมหำนิยม   ประจ ำงำน         

 ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำงำน 
 
หน่วยเลขำนุกำรและสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำน กำร

จัดพิมพ์และจัดเก็บหนังสือเอกสำรรำชกำร  เอกสำรกำรจัดกิจกรรม เอกสำรด้ำนกำรเงิน เอกสำรกำรบัญชีและ
งบประมำณ ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ
งำนศิลปวัฒนธรรมต่อสำธำรณะ  จัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมและจัดท ำรำยงำนผล



-๙๐- 
 
กำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  รับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 

 
อำจำรย์ปุณณดำ  ทรงอิทธิสุข   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    ประจ ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 

งำนวิทยบริกำร   
งำนวิทยบริกำร  มีหน้ำที่ จัดหำและจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำ

และวิจัย จัดบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรทั้งนักศึกษำ บุคลำกร ตลอดจน 
ผู้ใช้บริกำรทั่วไป ดูแลและพัฒนำสภำพแวดล้อมส ำหรับกำรให้บริกำร  จัดกิจกรรมเก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและ
โครงกำรในพระรำชด ำริที่เกี่ยวข้องกับงำนวิทยบริกำร จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรด้ำนวิทยบริกำรแก่ชุมชน จัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำร ประเมินผลและปรับปรุงกำรให้บริกำร ประกอบด้วย  

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

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีหน้ำที่ปรับปรุงและดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงและ 

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทั่วถึงและทันสมัย  ประสำนและจัดกำรทดสอบวัดเกณฑ์มำตรฐำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์  พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับบุคลำกรและนักศึกษำ บริหำร
จัดกำรและให้บริกำรกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ปรับปรุงดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เน็ต          
ห้องกำรเรียนกำรสอนทำงไกล และห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  ดูแลและควบคุมระบบบันทึก/ถ่ำยทอดภำพและเสียง 
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำร ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 

ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    ประจ ำงำน  
นำยสุรศักดิ์  วังวงษ์    ประจ ำงำน 
นำยก ำภู  สุจริตจันทร์    ประจ ำงำน 
 

ศูนย์กำรเรียนรู้  ICT ชุมชนชำยแดนจังหวัดตำก 
ศูนย์กำรเรียนรู้  ICT ชุมชนชำยแดนจังหวัดตำก  มีหน้ำที่จัดท ำแผนด ำเนินกำรประจ ำปีแผนกำร

ให้บริกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งภำยในและภำยนอกที่ตั้ง ดูแลและพัฒนำกำรให้บริกำรใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนเครื่องมือต่ำงๆ ภำยในศูนย์แก่ผู้รับบริกำร จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน
และศูนย์ดิจิทัลชุมชน สร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนกับศูนย์อ่ืนๆ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนหน่วยงำนที่อ่ืนๆ เกี่ยวข้อง พัฒนำระบบสำรสนเทศหรือฐำนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ



-๙๑- 
 
ชุมชน พัฒนำเว็บไซต์และระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรวำงแผนของมหำวิทยำลัย พัฒนำ
เว็บไซต์ตำมแนวทำงและกำรจัดอันดับ Webometric ประกอบด้วย 

 นำยก ำภู  สุจริตจันทร์    หัวหน้ำงำน 
 ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 

อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    ประจ ำงำน 
 ผศ.ชัยรัตน์  ขันแก้ว    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชำติ   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ศุภมำส  ผกำกำศ    ประจ ำงำน 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                
(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


