
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  0654/2564                                
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนประจ ำคณะ/ส ำนัก/สถำบัน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

------------------------------------------ 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือ

พัฒนำท้องถิ่นมีหน้ำที่ให้กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรวิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
ปรับปรุงถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ             
มีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ. ศ. ๒๕๔๗  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตัง้บุคลำกรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ดังนี้ 
 

คณะครุศาสตร์   
มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำสำขำวิชำกำรศึกษำ วิจัย ให้บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประกอบด้วยบุคลำกร และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์   ที่ปรึกษำ คณะครุศำสตร์ 

รศ.ดร.ยุภำดี  ปณะรำช   ที่ปรึกษำ คณะครุศำสตร์ 
รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  คณบดี 
ผศ.อมรำ  ศรีแก้ว      รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและ 

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ผศ.ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง    รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย     รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและบริกำรวิชำกำร 
  อำจำรย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
  อำจำรย์อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ  รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและกิจกำรพิเศษ 

ผศ.ดร.วรพรรณ  ขำวประทุม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลรำชภัฏ 
ก ำแพงเพชร 

 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา   ประกอบด้วย 
ดร.ศิริโสภำ  แสนบุญเวช   ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.ปำริชำต  เตชะ   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ประจ ำโปรแกรม  
รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์   ประจ ำโปรแกรม 
ดร.ยุทธนำ  พันธ์มี   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์ศศิกัญชนำ  บุญนำค   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์มนตรี  หลินภู   ประจ ำโปรแกรม 
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 โปรแกรมวิชาภาษาไทย   ประกอบด้วย 

อำจำรย์กษมำ  สุรเดชำ   ประธำนโปรแกรม 
  ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง   ประจ ำโปรแกรม 

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

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย    ประกอบด้วย 
อำจำรย์อัฐณีญำ  สัจจะพัฒนกุล  ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม  ประจ ำโปรแกรม 
รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์ชุติกำนต์  เอ่ียวเล็ก  ประจ ำโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ    ประกอบด้วย 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ   ประธำนโปรแกรม 

  รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.ชลชลิตำ  กมุทธภิไชย   ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์ธำรณำ  สุวรรณเจริญ  ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฎ์  ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.ดร.ถิรวิท  ไพรมหำนิยม  ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์  ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา    ประกอบด้วย 

ผศ.รัตติกำล  โสภัคค์ศรีกุล  ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี   ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.ดร.วรพรรณ  ขำวประทุม  ประจ ำโปรแกรม 

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

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



~ ๓ ~ 
 
 โปรแกรมวิชาพลศึกษา    ประกอบด้วย 

อำจำรย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์นิติพันธ์  บุตรฉุย   ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์  ประจ ำโปรแกรม 

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

  อำจำรย์ธิดำรัตน์  พรหมมำ  ประจ ำโปรแกรม  
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์    ประกอบด้วย 

อำจำรย์โกมินทร์  บุญชู   ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด  ประจ ำโปรแกรม 
รศ.ดร.ยุภำดี  ปณะรำช   ประจ ำโปรแกรม 

  ผศ.อุไรวรรณ  ปำนทโชติ   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.จิรพงค์  พวงมำลัย   ประจ ำโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชาภาษาจีน    ประกอบด้วย 
  อำจำรย์นันทิวัน  อินหำดกรวด  ประธำนโปรแกรม 
  อำจำรย์ชลธิชำ  สว่ำงไตรภพ  ประจ ำโปรแกรม 

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

อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ 
  กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษาและพื้นฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล    ประธำนกลุ่มวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำและ 

พ้ืนฐำนกำรศึกษำ 
  ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล  ประจ ำกลุ่มวิชำ 
  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น   ประจ ำกลุ่มวิชำ 
  กลุ่มวิชาการวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น    ประธำนกลุ่มวิชำกำรวัดผลประเมินผล 

และวิจัยทำงกำรศึกษำ 
  ดร.สุภำพร  พงศ์ภิญโญโอภำส  ประจ ำกลุ่มวิชำ 

กลุ่มวิชาจิตวิทยา  ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว     ประธำนกลุ่มวิชำจิตวิทยำ 

  รศ.ดร.ทวนทอง  เชำวกีรติพงศ์  ประจ ำกลุ่มวิชำ 
  ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำกลุ่มวิชำ 
  อำจำรย์มนตรี  หลินภู   ประจ ำกลุ่มวิชำ 
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กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ    ประธำนกลุ่มวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ     ประจ ำกลุ่มวิชำ 

  ผศ.ดร.ปำริชำต  เตชะ    ประจ ำกลุ่มวิชำ 
  ผศ.ดร.วรพรรณ  ขำวประทุม  ประจ ำกลุ่มวิชำ 
  ดร.ศิริโสภำ  แสนบุญเวช   ประจ ำกลุ่มวิชำ 
  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
  ดร.ยุทธนำ  พันธ์มี      ประธำนกลุ่มวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทำงกำรศึกษำ 
  ผศ.ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย์  ประจ ำกลุ่มวิชำ 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำกลุ่มวิชำ 
  กลุ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น    ประธำนกลุ่มหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  

(วิชำชีพครู)  
  รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์   ประจ ำกลุ่มหลักสูตร 
  รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  ประจ ำกลุ่มหลักสูตร 

ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำกลุ่มหลักสูตร 
ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธุ์แก้ว   ประจ ำกลุ่มหลักสูตร 
งานธุรการ   มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  ตั้งแต่กำรจัดท ำหนังสือรำชกำร  

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

  นำงมำริตำ  จิตชู    ประจ ำงำน 
  นำงสำววำสนำ  จันทร์ผ่อง  ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน 

งานการเงินและพัสดุ  มีหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง  ลงทะเบียนและรำยรับรำยจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ 
เบิกจ่ำยเงินทุกประเภท และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

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

นำงมำริตำ  จิตชู    ประจ ำงำน 
  นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์   ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัลยำรัตน์  มำลำศรี  ประจ ำงำน 
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำร ประสำนงำนกับโรงเรียนฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูและงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์     หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น   ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 
  ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 
  ผศ.ศุภรดำ  สุขประเสริฐ   ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 
  อำจำรย์ศิริโสภำ  แสนบุญเวช  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 
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  อำจำรย์นันทิวัน  อินหำดกรวด  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเต็มรูป 

ผศ.ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย์  ฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงเรียน 2 
ดร.ปรำณี  เลิศแก้ว   ฝึกประสบกำรณร์ะหว่ำงเรียน 2 

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

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

  อำจำรย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประจ ำงำน 
  นำงสำวณิชำรีย์  วุฒิชุมภู   ประจ ำงำน 

งานบริหารและงานอาคารสถานที่   มีหน้ำที่ก ำกับดูแล ควบคุมกำรใช้อำคำรคณะครุศำสตร์ 
และกำรรักษำควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอก ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอำคำร  ประกอบด้วย 
  ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย      หัวหน้ำงำน 
  ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 

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

ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำงำน 
อำจำรย์นิติพันธ์  บุตรฉุย   ประจ ำงำน 
อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  ประจ างาน 
ผศ.เกรียงไกร  กันตีมูล   ประจ างาน 
อำจำรย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประจ ำงำน 
นำงสำวระพีพร  พุ่มอ่ิม   ประจ ำงำน 

  นำยอำนนท์  ปลื้มเนตร   ประจ ำงำน 
  นำยพรหมธร  พูลสุข   ประจ ำงำน 
  นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์   ประจ ำงำน 

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ จัดท ำแผนพัฒนำคณะ จัดท ำร่ำงนโยบำยและ
แนวกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดวำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ควบคุม 
ดูแล ประสำนงำน และด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน  ติดตำมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ 
เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของคณะครุศำสตร์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย 
  ผศ.อมรำ  ศรีแก้ว      หัวหน้ำงำน 
  ผศ.จิรพงค์  พวงมำลัย   ประจ ำงำน 

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

อำจำรย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี  ประจ ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ   ประจ ำงำน 
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อำจำรย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ประจ ำงำน 
อำจำรย์อัฐนีญำ  สัจจะพัฒนะกุล  ประจ ำงำน 
ผศ.ศุภรดำ  สุขประเสริฐ   ประจ ำงำน 
ผศ.ศุภวัฒน์  วิสฐิศิริกุล   ประจ ำงำน 

  นำยอำนนท์  ปลื้มเนตร   ประจ ำงำน 
  นำงสำวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  ประจ ำงำน 
  นำงมำริตำ  จิตชู    ประจ ำงำน 
  นำงสำววำสนำ  จันทร์ผ่อง  ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัลยำรัตน์  มำลำศรี  ประจ ำงำน 
  นำงสำวณิชำรีย์  วุฒิชุมภู   ประจ ำงำน 
  นำยพรหมธร  พูลสุข   ประจ ำงำน 

นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์   ประจ ำงำน 
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม

พัฒนำปรับปรุงและดูแลงำนกิจกำรนักศึกษำส่งเสริมและรับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ และบูรณำกำรเชิงระบบของกระบวนกำรจัดกำรงำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำนประกันคุณภำพนักศึกษำ งำนชุมนุมและงำนสื่อสำรนักศึกษำ         
งำนศิลปะและวัฒนธรรม งำนทุนและสวัสดิกำรนักศึกษำ งำนเครือข่ำยกิจกำรนักศึกษำ และงำนกิจกรรมพิเศษ
รวมทั้ง รวบรวมแผนปฏิบัติงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณท่ีเกี่ยวข้องกับภำระงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงก ำกับดูแลงำนของสโมสรนักศึกษำ ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง     หัวหน้ำงำน 

ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ถิรวิท  ไพรมหำนิยม  ประจ ำงำน 
ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์  ประจ ำงำน 
อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม  ประจ ำงำน 
ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศศิกัญชนำ  บุญนำค  ประจ ำงำน 
รศ.ดร.สุขเกษม  ขุนทอง   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์  ประจ ำงำน 
ผศ.เกรียงไกร  กันตีมูล   ประจ ำงำน 
อำจำรย์จุฑำทิพย์  โอบอ้อม  ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์มนตรี  หลินภู   ประจ ำงำน 
ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง   ประจ ำงำน 
อำจำรย์เมธี  มธุรส   ประจ ำงำน 
อำจำรย์โกมินทร์  บุญชู   ประจ ำงำน 
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นำยพรหมธร  พูลสุข   ประจ ำงำน 
  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  มีหน้ำที่พัฒนำระบบและกลไก กำรบริหำรงำนวิจัยกำรจัดกำร
งบประมำณด้ำนกำรวิจัย  กำรตีพิมพ์เผยแพร่  และกำรสร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยและงำนเครือข่ำยต่ำงประเทศ  
ประกอบด้วย 
  อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  หัวหน้ำงำน 

ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์  ประจ ำงำน 
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสฐิศิริกุล   ประจ ำงำน 
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ   ประจ ำงำน 
ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล   ประจ ำงำน 
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย   ประจ ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล  า   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น  ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ   ประจ ำงำน 
ดร.สิริโสภา แสนบุญเวช   ประจ ำงำน 
ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 
อาจารย์กษมา สุรเดชา   ประจ ำงำน 
อาจารย์นันท์นภัส ชิดนุรัตน์  ประจ ำงำน 
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี  ประจ ำงำน 
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์  ประจ ำงำน 
นายอานนท์ ปลื้มเนตร   ประจ ำงำน 

  งานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู   มีหน้ำที่จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรม และ
พัฒนำแก่บุคลำกรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกร
ภำยนอก พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและสื่อ และงำนอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.จำรุนันท์  ขวัญแน่น   หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น   ประจ ำงำน 

อำจำรย์อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ  ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ภูมิพ์พิพัฒน์  รักพรมงคล  ประจ ำงำน 
อำจำรย์รุ่งนภำ  บุญยิ้ม   ประจ ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ   ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ยุภำดี  ปณะรำช   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ประจ ำงำน 
ผศ.ศรินญำ  หวำจ้อย   ประจ ำงำน 
อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำงำน 
ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย   ประจ ำงำน 
ดร.ยุทธนำ  พันธ์มี   ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ   ประจ ำงำน 
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อาจารย์ชุติกานต์  เอ่ียวเล็ก  ประจ ำงำน 
  นำงมำริตำ  จิตชู    ประจ ำงำน 
  นำงสำววำสนำ  จันทร์ผ่อง  ประจ ำงำน 
  นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ประจ ำงำน 
     งานบริการการศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์  มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรทั่วไป ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของคณะ ดูแลงำนด้ำนกำรจัดสอบมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ และให้บริกำรกำรใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติกำรแก่นักศึกษำและอำจำรย์  ประกอบด้วย 
  ดร.ยุทธนำ  พันธ์มี   หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ชัยรัตน์  บุม ี   ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ธิดำรัตน์  ทวีทรัพย์  ประจ ำงำน 
  ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน   ประจ ำงำน 
  ผศ.ศรินญำ  หวำจ้อย   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เมธี  มธุรส   ประจ ำงำน 
  นำงสำวณิชำรีย์  วุฒิชุมภู   ประจ ำงำน 
  นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์   ประจ ำงำน 
  งานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ   มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
กำรศึกษำส ำหรับเด็กพิเศษที่มีควำมบกพร่องในด้ำนต่ำงๆ และนักศึกษำที่มีควำมบกพร่องในมหำวิทยำลัย     
รำชภัฏก ำแพงเพชร  ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  หัวหน้ำงำน 
  รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์   ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัลยำรัตน์  มำลำศรี     ประจ ำงำน 

งานศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ  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 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร   มีหน้ำที่ให้บริกำรฝึกอบรมและดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
อำยุตั้งแต่ ๑.๖ – ๕ ปี   ประกอบด้วย 
  รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์   ที่ปรึกษำโรงเรียนอนุบำลรำชภัฏก ำแพงเพชร 
  ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธุ์แก้ว   ที่ปรึกษำโรงเรียนอนุบำลรำชภัฏก ำแพงเพชร 

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

อำจำรย์ชุติกำนต์  เอ่ียวเล็ก  รองผู้อ ำนวยกำร 
อำจำรย์อัฐนีญำ  สัจจะพัฒนกุล  รองผู้อ ำนวยกำร 
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นำงสำวฉวีวรรณ  จันทร์อ่อน      นักวิชำกำรศึกษำ 
  นำงสำวกรรณิกำ  จันสำยทอง      นักวิชำกำรศึกษำ 

นำงสำววำสนำ  สุระพำ       นักวิชำกำรศึกษำ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ท ำกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่และแก้ปัญหำสังคม ปรับปรุง พัฒนำและเผยแพร่นวัตกรรมที่เหมำะสมต่อท้องถิ่น ให้บริกำรทำงวิชำกำร
แก่ท้องถิ่น ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
   รศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    ที่ปรึกษำ 
  ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต    คณบดี  
  อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์    รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
   ผศ.ดร.สุภำสพงษ์   รู้ท ำนอง   รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
  อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ      รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและ 
         ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   อำจำรย์บุญญวัฒน์  ศรีวังรำช   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ 
         ศิลปวัฒนธรรม    
  นำงสุมำพร  จั่นศรี    ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำ 
         ส ำนักงำนคณบดี 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ประกอบด้วย  
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ        ประธำนโปรแกรม 
ผศ.ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต   ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์        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 
  ผศ.ชำลิสำ  ศิริธรรมเกตุ         ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล      ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์   ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี        ประธำนโปรแกรม 
รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด         ประจ ำโปรแกรม  
ดร.อภิชำติ  บวบขม         ประจ ำโปรแกรม  

  อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์        ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์ศรันย์  จงรักษ์    ประจ ำโปรแกรม 
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 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา    ประกอบด้วย 
  ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ    ประธำนโปรแกรม 

รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก        ประจ ำโปรแกรม 
  รศ.ดร.ทวนทอง  เชำวกีรติพงศ์   ประจ ำโปรแกรม 

รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์         ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   ประกอบด้วย 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง        ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ        ประจ ำโปรแกรม 

  อำจำรย์สำยพิณ  เขียวมูล         ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 

อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง   ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ    ประจ ำโปรแกรม 

  ดร.ณัฐพล  บ้ำนไร่    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง   ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ   ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 

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

  โปรแกรมวิชาภาษาจีน  ประกอบด้วย 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์   ประธำนโปรแกรม 
ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร    ประจ ำโปรแกรม 

  อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์   ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วย 

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

 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.สุภำสพงษ์  รู้ท ำนอง   ประธำนโปรแกรม 

  อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ    ประจ ำโปรแกรม 
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  อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์พิรฏำ  ทองประเสริฐ    ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  ประกอบด้วย  
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้    ประธำนโปรแกรม 

  ผศ.ชัชชัย  พวกดี      ประจ ำโปรแกรม 
  ดร.อัครพล  ชูเชิด     ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง     ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง     ประจ ำโปรแกรม 

  ๑. คณะกรรมการบริหาร มีหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำตำมพันธกิจของ
คณะ  ทั้งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรบริหำรงำน
งบประมำณ  กำรบริหำรงำนบุคคลในระดับโปรแกรมวิชำ  ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผล
งำน โครงกำร และแผนงำน รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำง  ๆ          
แก่คณบดี  ประกอบด้วย 
   รศ. ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์     ที่ปรึกษำ 
   คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์     ประธำนกรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร     กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม   กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำไทย    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ    กรรมกำร 
   ประธำนโปรแกรมวิชำภูมิสำรสนเทศ    กรรมกำร 
   หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ    กรรมกำร 
   หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร   กรรมกำร 
   หัวหน้ำศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ  กรรมกำร 

หัวหน้ำศูนย์สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS)    กรรมกำร 
หัวหน้ำศูนย์พัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครอง 
และกำรวิจัยทำงสังคมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น  กรรมกำร 
หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์     กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ งานวิชาการ  มีหน้ำที่ ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับคณะและ

โปรแกรมวิชำ เพ่ือให้ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของโปรแกรมวิชำให้กับคณะ จัดกิจกรรม/โครงกำรงำน
ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ ของคณะ จัดประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและประมวลผลภำพรวม จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก  ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรหลักสูตร  กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผู้เรียน คุณภำพของบัณฑิต และกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน  ประกอบด้วย 

 รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด     ที่ปรึกษำ 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร     หัวหน้ำงำน 

รศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์     ประจ ำงำน 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก ์    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ     ประจ ำงำน 
ผศ.ธวชินี  ลำลิน      ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     ประจ ำงำน 
ดร.ณัฐพล  บ้ำนไร่     ประจ ำงำน 
ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร     ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบุญเรือง    ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง    ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล   ประจ ำงำน 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์     ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมืองอ่อง    ประจ ำงำน 
นำงสุมำพร  จั่นศรี     ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      ประจ ำงำน 



~ ๑๓ ~ 
 
 ๒.2 งานวิจัย  มีหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนวิจัยระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับคณะและโปรแกรมวิชำ
เพ่ือให้ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของโปรแกรมวิชำให้กับคณะ  ร่วมจัดกิจกรรม/โครงกำรงำนด้ำนวิจัย
และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย  แสวงหำแหล่งทุนกำรวิจัย  ติดตำมกำรด ำเนินงำนวิจัยของบุคลำกร      
จัดประเมินผลกำรจัดกิจกรรมด้ำนวิจัยและประมวลผลภำพรวม จัดระบบและด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบและ
กลไก กำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ และกำรจัดกำรควำมรู้  ประกอบด้วย 

รศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์     ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   หัวหน้ำงำน 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำติ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี    ประจ ำงำน 
ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม     ประจ ำงำน 
ดร.รัษฎำกร วินิจกุล     ประจ ำงำน 
ดร.ณัฐพล  บ้ำนไร่     ประจ ำงำน 
ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร     ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบุญเรือง    ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง    ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ     ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมืองอ่อง    ประจ ำงำน 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ     ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      ประจ ำงำน 



~ ๑๔ ~ 
 
 ๒.3 งานบริการวิชาการ  มีหน้ำที่พัฒนำระบบและกลไกในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น 
จัดท ำและทบทวนแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น  ประสำนงำนแต่ละโปรแกรมวิชำเพ่ือจัดท ำข้อมูลบริกำร
วิชำกำรในภำยรวมของคณะฯ  สร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกท้ังภำครัฐและ
เอกชน ก ำหนดหลักเกณฑ์และ/ หรือระเบียบในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น สร้ำงระบบจูงใจและ
ประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่นของอำจำรย์  จัดอบรมให้ควำมรู้แก่อำจำรย์เพ่ือ
สำมำรถให้บริกำรทำงวิชำกำร  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ  จัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกลไกสนับสนุนกำร
น ำกระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรจัดบริกำรทำงวิชำกำร 
กำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต     ที่ปรึกษำ 
 รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร     หัวหน้ำงำน 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์      ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.บุญญำบำรมี  สว่ำงวงศ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ      ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี     ประจ ำงำน 
ผศ.ชำลิสำ  ศิริธรรมเกต ุ      ประจ ำงำน 
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ์      ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต      ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     ประจ ำงำน 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ      ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม      ประจ ำงำน 
นำงนำงสุมำพร  จั่นศรี      หัวหน้ำงำน 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์      หัวหน้ำงำน  



~ ๑๕ ~ 
 
 ๒.๔ งานกิจการนักศึกษา  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ จัดท ำโครงกำร/ 
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำคุณลักษณะบัณฑิตระดับคณะ  ประสำนแต่ละโปรแกรมวิชำเพ่ือจัดท ำข้อมูลด้ำนงำน
กิจกำรนักศึกษำในภำพรวมของคณะฯ  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำรวมถึงก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมของชมรม 
และชุมนุม จัดบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ  วำงแนวปฏิบัติในเรื่องวินัยนักศึกษำ จัดกิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ 
ประสำนงำนกับสมำคมศิษย์เก่ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ก ำกับ ดูแล นักศึกษำวิชำทหำรของคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่อง      
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกลไกกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำในระดับหลักสูตร กำรบริกำรนักศึกษำและกำรจัด
กิจกรรมนักศึกษำ ประกอบด้วย  
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศิลปวัฒนธรรม   หัวหน้ำงำน 
  ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม      ประจ ำงำน 

 ดร.วิชุรำ วินัยธรรม      ประจ ำงำน 
 ดร.อภิชำติ  บวบขม      ประจ ำงำน 
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน      ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ อุสสำสำร      ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์ คณิตชยำยนันท์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม      ประจ ำงำน 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง       ประจ ำงำน 

 ๒.๕ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้ำที่ จัดท ำแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
จัดท ำโครงกำร/ กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมประสำนงำนกับโปรแกรมวิชำเพ่ือจัดท ำข้อมูลด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในภำพรวมของคณะฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  สร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกทั้งภำครัฐและ
เอกชน จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรจัดกลไกสนับสนุนกำรสอดแทรกและกำรบูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของทุกหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 ผศ.ชัชชัย  พวกดี       ที่ปรึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม   หัวหน้ำงำน 

ผศ.ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ      ประจ ำงำน 
ดร.อภิชำติ  บวบขม      ประจ ำงำน 
ดร.รัษฎำกร วินิจกุล      ประจ ำงำน 



~ ๑๖ ~ 
 

ดร.วำสนำ อำจสำลิกรณ์      ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์     ประจ ำงำน 

 อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     ประจ ำงำน 

อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม      ประจ ำงำน 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง       ประจ ำงำน 

๒.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ จัดท ำร่ำงนโยบำยและแนวกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ จัดวำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควบคุม ดูแล  ประสำนงำน และ
ด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน  ติดตำมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ เพ่ือให้กำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเองของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ      ที่ปรึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  หัวหน้ำงำน 
 ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม      ประจ ำงำน 
 ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี     ประจ ำงำน 
 ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม      ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร      ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      ประจ ำงำน 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง      ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง  ประจ ำงำน 
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นำยตั้ม  ค ำพ่วง       ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      ประจ ำงำน 
นำงสุมำพร  จั่นศรี      ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม      ประจ ำงำน 

๒.7 งานวางแผนพัฒนา  มีหน้ำที่ ประสำนงำนกำรวำงแผนพัฒนำคณะ รวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศของคณะ ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ประสำนกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมติงบประมำณประจ ำปี ติดตำม
ประเมินผลแผนและโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของคณะ  จัดท ำรำยงำน   
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน
ตำมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต     ที่ปรึกษำ 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมสำสตร์ ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี ประจ ำงำน 
ผศ.ธวชินี ลำลิน ประจ ำงำน 
ผศ.มัลลิกำ ทองเอม ประจ ำงำน 
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน  ประจ ำงำน 
ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ วัฒนำทัศนีย์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์ ยืนยง ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศศิธร ศิริรัตน์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ ค ำสีหำ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ ประจ ำงำน 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม ประจ ำงำน 
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๒.8 งานบริหารทั่วไป  
๒.8.๑ งานบริหารส านักงานคณบดี  มีหน้ำที่  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนภำยในส ำนักงำน

คณบดี เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ได้แก่  ระบบงำนสำรบรรณและธุรกำร      
กำรประชุม  งบประมำณและกำรเงิน  บัญชี พัสดุ ยำนพำหนะ และอำคำรและสถำนที่ รวมถึงจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณและกำรเงิน  และ
จัดท ำรำยงำนติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำนของผู้บริหำร 

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

๒.8.2  งานบริหารและพัฒนาบุคลากร  มีหน้ำที่  วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นข้อมูล
ส ำหรับจัดท ำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของคณะ  ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร
รับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในช่องทำงที่เหมำะสม น ำเสนอแผน
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะและคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เผยแพร่
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรต่อสำธำรณชน ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำรของคณะเพ่ือให้มีกำรน ำ        
แผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและประเมินผลแผนฯ เพ่ือน ำเสนอผู้เกี่ยวข้องทรำบ รวมทั้ง
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำร
พัฒนำบุคลำกร  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      หัวหน้ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำงำน  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศิลปวัฒนธรรม   ประจ ำงำน 
รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด      ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์       ประจ ำงำน 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์      ประจ ำงำน 
ผศ. ดร.นิศำกร  ประคองชำติ      ประจ ำงำน 
ผศ. ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์     ประจ ำงำน 
ผศ. ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี      ประจ ำงำน 
 ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน      ประจ ำงำน 
 ดร.โชคธ ำรงค์ จงจอหอ      ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ      ประจ ำงำน 
 อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์      ประจ ำงำน 
 อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง ประจ ำงำน 
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 อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง      ประจ ำงำน 
ผศ.ชำลิสำ  ศิริธรรมเกต ุ      เลขำนุกำร 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    เลขำนุกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี      เลขำนุกำร 

๒.8.3  งานระบบควบคุมภายใน มีหน้ำที่ศึกษำท ำควำมเข้ำใจระบบกำรตรวจสอบภำยในจัด
วำงระบบกำรควบคุมภำยในของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด ำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในและ
ท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในประจ ำคณะเป็นเบื้องต้น ก่อนกำรรับตรวจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยในของมหำวิทยำลัยฯ ติดตำม ตรวจสอบ ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ก ำหนดแนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำเสนอต่อ
มหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สำยพิณ  เขียวมูล ประจ ำงำน 
อำจำรย์ ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต ประจ ำงำน 
นำงสุมำพร  จั่นศรี ประจ ำงำน 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ ประจ ำงำน 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์ ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมืองอ่อง ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม ประจ ำงำน 
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๒.8.4 งานบริหารความเสี่ยง  มีหน้ำที่จัดระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ  
วิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง  ประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง 
จัดล ำดับควำมเสี่ยง  ประสำนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  ด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรน ำผลกำร
ประเมินแผนควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนบริหำรควำม
เสี่ยงในปีถัดไป รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงำนบริหำร  ควำมเสี่ยง  ประกอบด้วย 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันด ี ประจ ำงำน 
ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง ประจ ำงำน 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สำยพิณ  เขียวมูล ประจ ำงำน 
อำจำรย์ ดร. โชคธ ำรงค์  จงจอหอ ประจ ำงำน 
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต ประจ ำงำน 
นำงสุมำพร  จั่นศรี ประจ ำงำน 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ ประจ ำงำน 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์ ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมืองอ่อง ประจ ำงำน 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม      ประจ ำงำน 

๒.8.5 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ จัดท ำวำรสำรพิกุล  
พัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำสำรสนเทศบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำร พัฒนำเว็บไซต์ของคณะ  รวมถึงบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ จัดท ำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์ควำมรู้ 
กิจกรรมข่ำวสำรต่ำงๆ ของคณะ เพ่ือเผยแพร่ภำยในมหำวิทยำลัย ชุมชน รวมทั้งสื่อสำรมวลชนต่ำงๆ 
ออกแบบและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ เช่น  โปสเตอร์  ไวนิล สปอตข่ำว  สื่อประสม ป้ำยนิ เทศงำน
ประชำสัมพันธ์ และระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      หัวหน้ำงำน 
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ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี      ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     ประจ ำงำน 
นำงสุมำพร  จั่นศรี      ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง     ประจ ำงำน 

๒.8.6 งานพัฒนาวารสารพิกุล มีหน้ำที่  จัดท ำวำรสำรพิกุล  (วำรสำรคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์) ประสำนงำนผู้เขียนบทควำม ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทควำม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพของวำรสำร
ให้มีมำตรฐำนและเข้ำสู่ฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำรไทย (TCI)  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ หัวหน้ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม      ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์     ประจ ำงำน 
ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม      ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร      ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      ประจ ำงำน 

๒.8.7 ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  มีหน้ำที ่จัดโครงกำรกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะภำษำต่ำงประเทศให้แก่คณำจำรย์บุคลำกร และนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็นวิทยำกร
อบรมให้ควำมรู้ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสำร สื่อกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัดผล และประเมินผล
กิจกรรมโครงกำรควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ น ำเสนอในภำพรวมของคณะและมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    หัวหน้ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน     ประจ ำงำน 
รศ.ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์      ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.นิศำกร  ประคองชำติ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร     ประจ ำงำน 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์     ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      ประจ ำงำน 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      ประจ ำงำน 



~ ๒๒ ~ 
 

๓.  ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่จังหวัดก ำแพงเพชรและ
จังหวัดตำก วำงแผนกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์  จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์แก่นักศึกษำ บุคลำกรภำยใน บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน
รำชกำรต่ำงๆ วิจัยด้ำนระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ เผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ด้วยสื่อเอกสำรหลำกหลำยรูปแบบ ประกอบด้วย 

ประธำนโปรแกรมวิชำภูมิสำรสนเทศ    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต      ประจ ำงำน 

๔.  ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ  มีหน้ำที่ บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรท ำงำน
ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกรของคณะ ให้บริกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะทำงคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำและ
บุคลำกร ดูแลระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์ฯ และกำรเชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ดูแล ซ่อมบ ำรุง      
สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      ประจ ำงำน 

  ๕. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำรศูนย์ฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพและสหกิจศึกษำของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ประสำนงำนกำร
จัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำกับโปรแกรมวิชำและหน่วยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจ
ศึกษำ จัดระบบกำรนิเทศพิจำรณำจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
และ สหกิจศึกษำ ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำของ
นักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประกอบด้วย 
 อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ ์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ประภัสรำ  ห่อทอง    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ    ประจ ำงำน 
 ผศ.ธวชินี  ลำลิน    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ    ประจ ำงำน 
 นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ    เลขำนุกำร 
 นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม    ประจ ำงำนเลขำนุกำร 
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 ๖. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง และการวิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  มีหน้ำที่ รวบรวม และศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครอง และ    
กำรบริหำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น  พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน บุคลำกรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชำชนทั่วไป ประกอบด้วย 
 รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำงำน 

ผศ.ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.วิทยำ  คำมุณี      ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม      ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.บุญญำบำรมี  สว่ำงวงศ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม      ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ      ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี      ประจ ำงำน 
ผศ.ชำลิสำ  ศิริธรรมเกต ุ      ประจ ำงำน 
ผศ.ธวชินี  ลำลิน       ประจ ำงำน 
ดร.สุรศักดิ์   บุญเทียน      ประจ ำงำน 
ดร.รัษฎำกร  วินิจกุล      ประจ ำงำน 
ดร.อภิชำติ  บวบขม      ประจ ำงำน 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำลิกรณ์      ประจ ำงำน 
อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ์      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี      ประจ ำงำน 

7. ศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคม  มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ด ำเนินงำนสนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและ
ประชำชนทั่วไป รวมถึงให้บริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสุขภำวะให้กับชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคม 
กรณีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือทรัพยำกรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำยนอก ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรและเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชรว่ำด้วย
กำรจัดบริกำร วิชำกำรและกำรจัดหำรำยได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเฉพำะด้ำน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร และคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประกอบด้วย  

ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน       หัวหน้ำงำน  
 ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ      ประจ ำงำน 
ผศ.ธวชินี  ลำลิน       ประจ ำงำน 
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8. ห้องสมุดคณะและห้องสมุดกฎหมาย  มีหน้ำที่ จัดหำ จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศใน
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ  จัดท ำรำยงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  ซ่อมบ ำรุงสื่อสิ่งพิมพ์
ให้บริกำรสำรสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และให้บริกำรค้นคว้ำ
ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    ที่ปรึกษำ  
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      หัวหน้ำงำน  
ประธำนโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์      ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน      ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำไทย      ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำภูมิสำรสนเทศ     ประจ ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ        ประจ ำงำน 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง     ประจ ำงำน 

9. ศูนย์ภารตะและอุษาคเนย์ศึกษา มีหน้ำที่ สร้ำงเครือข่ำยวิชำกำร สร้ำงแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกำร
เรียนรู้และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนภำรตะและอุษำคเนย์ศึกษำ ทั้งในด้ำนภำษำ วรรณคดี สังคม มิติทำงวัฒนธรรม 
ประเพณี ควำมเชื่อ ศำสนำ ชำติพันธุ์ ประวัติศำสตร์ ฯลฯ ให้แก่นักศึกษำ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และ
ประชำชนทั่วไป เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๖ แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

 มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิจัย  ให้บริกำรวิชำกำร  ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ในวิชำชีพเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วยบุคลำกร
และหน่วยงำนต่ำงๆ  ดังนี้  

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

และประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ผศ.ดร.ชญำดำ  กลิ่นจันทร์   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม 
อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช    รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและ 

กิจกำรพิเศษ 
อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ    รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ 

ศิลปวัฒนธรรม 
นำยอนุชิต  อ่อนเกษ    ผู้ช่วยคณบดีและปฏิบัติหน้ำที่ใน 

ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
โปรแกรมวิชาเคมี  ประกอบด้วย 

  ผศ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ่    ประธำนโปรแกรม 
  รศ.ดร.ปรีชำ  ปัญญำ    ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง    ประจ ำโปรแกรม 

ผศ.ดร.ชญำดำ  กลิ่นจันทร์   ประจ ำโปรแกรม 
ดร.อัจฉรำ  ใจดี     ประจ ำโปรแกรม 
ดร.ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร    ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว    ประธำนโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ประกอบด้วย 
 ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน    ประธำนโปรแกรม 

  ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    ประจ ำโปรแกรม 
  รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประจ ำโปรแกรม 
  ดร.เอนก  หำลี     ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  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 
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โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ประกอบด้วย 

ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส     ประธำนโปรแกรม 
  รศ.มัณฑนำ  จริยรัตน์ไพศำล    ประจ ำโปรแกรม 
  รศ.อุมำพร  ฉัตรวิโรจน์     ประจ ำโปรแกรม 

  อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช     ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาชีววิทยา  ประกอบด้วย 
 ดร.ธนำกร  วงษศำ     ประธำนโปรแกรม 

  ผศ.ปรัชญำ  ชะอุ่มผล     ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์สุวิชญำ  บัวชำติ     ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์อธิรดำ  บุญเดช       ประจ ำโปรแกรม 
  ดร.นิภัชรำพร  สภำพพร     ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ    ประจ ำโปรแกรม 

ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬำร     ประธำนโปรแกรม 
  ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม     ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย    ประจ ำโปรแกรม  
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 

  ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ     ประธำนโปรแกรม 
อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน     ประจ ำโปรแกรม 
ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ     ประจ ำโปรแกรม 

ดร.อภิชญำ  พัดพิน     ประจ ำโปรแกรม 
ว่ำที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์   ประจ ำโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย  
 ผศ.พัชรำ  ม่วงกำร     ประธำนโปรแกรม 

  อำจำรย์เสถียร  ทีทำ     ประจ ำโปรแกรม 
  ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ    ประจ ำโปรแกรม 
  รศ.ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดำ    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย    ประจ ำโปรแกรม  
  ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม     ประจ ำโปรแกรม  

งานประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งานวิชาการ  มีหน้ำที่จัดท ำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรกับ

หลักสูตรและมหำวิทยำลัย กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำด้ำนทักษะวิชำกำรวิชำชีพเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรเพ่ิม
ศักยภำพในกำรแข่งขัน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม   หัวหน้ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประจ ำงำน 
  ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ     ประจ ำงำน 

ดร.ธนำกร  วงษศำ      ประจ ำงำน 
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อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ      ประจ ำงำน  
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย     ประจ ำงำน 
อำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย    ประจ ำงำน 
ดร.อัจฉรำ ใจดี      ประจ ำงำน 
นำยกฤษณะ  จันทร     เลขำนุกำร 
นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน     เลขำนุกำร 

งานวิจัย มีหน้ำที่ส่งเสริมงำนวิจัย จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนงำนวิจัย กำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม   หัวหน้ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำงำน 
  รศ.วชิระ  สิงห์คง      ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม    ประจ ำงำน 

ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ     ประจ ำงำน 
ดร.ธนำกร  วงษศำ     ประจ ำงำน 
ดร.เอนก  หำลี       ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุวิชญำ  บัวชำติ     ประจ ำงำน 
ดร.นิภัชรำพร สภำพพร     ประจ ำงำน 
ว่ำที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์   ประจ ำงำน 
นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง     ประจ ำงำน   
นำยกฤษณะ  จันทร     เลขำนุกำร 

งานบริการวิชาการและกิจการพิ เศษ    มีหน้ำที่ พัฒนำระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำร 
ควบคุมดูแล กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร กำรสรุปและ
ประเมินคุณภำพงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำร
จัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำม   
มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์แผนไทย 
และกำรแพทย์ทำงเลือก       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 
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  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทับ     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จันทร     ประจ ำงำน 
 งานรับสมัครนักศึกษา มีหน้ำที่จ ัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรแนะแนวกำรศึกษำ ออกแนะแนว
กำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์กำรศึกษำต่อของคณะ ติดต่อประสำนงำนและน ำเสนอข้อมูลกับโรงเรียนเพ่ือแนะแนว
กำรศึกษำ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง รำยงำนผลกำรแนะแนวกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   หัวหน้ำงำน 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม   ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  ประจ ำงำน 

  อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ    ประจ ำงำน 
ดร.ธนำกร วงษศำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภูมินทร์ ตันอุตม์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ     ประจ ำงำน 
ผศ.พัชรำ ม่วงกำร     ประจ ำงำน 
ผศ.วสุนธรำ รตโนภำส     ประจ ำงำน 
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง     ประจ ำงำน 
อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน     ประจ ำงำน 
ดร.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร     ประจ ำงำน 
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  ประจ ำงำน 

งานนโยบายและแผน  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี จัดท ำค ำขอตั้ง
งบประมำณ และรำยงำนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี ประเมินผลแผนปฏิบัติกำรและงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร ประสำนและก ำกับติดตำมงำนด้ำน
กำรจัดท ำแผนและโครงกำรในระดับโปรแกรมวิชำ หลักสูตร และศูนย์ ประกอบด้วย 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม   ประจ ำงำน 
  ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  อำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย     ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์     ประจ ำงำน 
  นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน     ประจ ำงำน 
  นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง     ประจ ำงำน 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทับ     ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จันทร     ประจ ำงำน 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     เลขำนุกำร 
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งานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
ด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น  กิจกรรมกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ  บ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม นันทนำกำร 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพ ประสำนและประชำสัมพันธ์งำนกิจกำรนักศึกษำและศิษย์
เก่ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระบบทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ และงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
  ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย     ประจ ำงำน 
  อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช     ประจ ำงำน 
  ดร.อภิชญำ  พัดพิน     ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม      ประจ ำงำน 

นำยธำดำ  พรมทับ     เลขำนุกำร 
งานบริหารทั่วไป   มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและสำรบรรณ  สวัสดิกำร กำรเงินและบัญชี           

งำนพัสดุ ดูแลกำรใช้ทรัพยำกร อำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ และด้ำนเลขำนุกำร  ติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมและโครงกำรของคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 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 
  นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน     เลขำนุกำร 
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนพัฒนำ ปรับปรุง ระบบ
สำรสนเทศในงำนที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็น อำทิเช่น จดหมำยข่ำว ระบบฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระบบจัดเก็บ
เอกสำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เว็บไซต์คณะ ระบบกำรเงินและพัสดุ ระบบจัดเก็บข้อมูลรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย ฯลฯ งำนดูแลและรักษำควำมปลอดภัยของ
ระบบสำรสนเทศประจ ำคณะ กำรออกแบบและจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์คณะ ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     หัวหน้ำงำน 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม   ประจ ำงำน 



~ ๓๐ ~ 
 
  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 
 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   มีหน้ำที่ด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดส่งนักศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประสำนงำนโปรแกรมวิชำในรูปกำรจัดปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประสำนงำนกับโปรแกรมวิชำในกำรจัดปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว     หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์     ประจ ำงำน 

  นำยธำดำ  พรมทับ     เลขำนุกำร 
งานควบคุมและตรวจสอบภายใน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้ำที่จัดท ำและด ำเนินกำร

ตำมแผนกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน  แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  และกำรจัดกำรควำมรู้งำนควบคุม
และตรวจสอบภำยใน และแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ หัวหน้ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม   ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม   ประจ ำงำน 
   รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  ประจ ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์ทุกศูนย์      ประจ ำงำน 

  ดร.อัจฉรำ ใจดี      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์      ประจ ำงำน 
ดร.อภิชญำ พัดพิน     ประจ ำงำน 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์    ประจ ำงำน 

  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     เลขำนุกำร 
นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สนับสนุนกำร
พัฒนำองค์กรด้วยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  หัวหน้ำงำน   
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม   ประจ ำงำน 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม   ประจ ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 
หัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำโครงกำร       ประจ ำงำน 
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คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตร   ประจ ำงำน 
อำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์     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 
 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ
ให้กับบุคลำกรและนักศึกษำ ประสำนงำนด้ำนเครือข่ำยวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยอ่ืนทั้งในและต่ำงประเทศ 
ประสำนงำนกับงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียนของมหำวิทยำลัย 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม   หัวหน้ำงำน 

ประธำนโปรแกรมวิชำวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   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 
  ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม      ประจ ำงำน 
  นำยธำดำ  พรมทับ      ประจ ำงำน 
  นำยกฤษณะ  จันทร     เลขำนุกำร 
ศูนย/์โครงการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  มีหน้ำที่
ให้บริกำรส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร โดยมีชื่อภำษำอังกฤษ คือ 
Food Safety and Inspection Service Centre   และมีชื่อย่อภำษำอังกฤษ คือ FOSIC ดังนั้นเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของศูนย์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจึงขอแต่งตั้งบุคลำกร
ปฏิบัติงำนศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบกำรผลิตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร ประกอบด้วย 
  คณะที่ปรึกษา  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนแนวทำงกำรบริหำรที่ดี ส่งเสริมให้งำน
บริกำรวิชำกำรเกิดส่วนร่วมกับชุมชน  ประกอบด้วย  
       คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     ประธำนที่ปรึกษำ 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ที่ปรึกษำตำมภำรกิจหลัก 
           คุณเสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์    ที่ปรึกษำจำกภำคเอกชน 
         คุณพะยอม  สุขโรจน์     ที่ปรึกษำจำกภำคเอกชน 
       สำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร   ที่ปรึกษำจำกส่วนรำชกำร 
       เกษตรจังหวัดก ำแพงเพชร    ที่ปรึกษำจำกส่วนรำชกำร 
       อุตสำหกรรมจังหวัดก ำแพงเพชร   ที่ปรึกษำจำกส่วนรำชกำร 
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  คณะกรรมการบริหารงาน  มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรให้ศูนย์ฯ ด ำเนินไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย
และสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ประกอบด้วย   
       รศ.วชิระ  สิงห์คง     หัวหน้ำศูนย์ 
       ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมกำร 
       ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว     กรรมกำร 
  ดร.เอนก  หำลี     กรรมกำร 
  นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ    กรรมกำร 
  นำงสำวศศิธร  เมธำวิวัฒน์    กรรมกำร 
 คณะกรรมการงานบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีหน้ำที่ให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงและดูแลเครื่องมือให้พร้อม
ใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
      รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธำนกรรมกำร 
      ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมกำร 
       ดร.เอนก  หำล ี     กรรมกำร 
      นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ    กรรมกำร 
 งำนบริกำรตรวจวิเครำะห์ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วยฝ่ำย
งำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
       ก. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำ  ประกอบด้วย 
            นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสนัเทียะ   หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
       ข. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy 
ประกอบด้วย 
            ดร.เอนก  หำล ี     หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
       ค. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ด้วยเทคนิค Gas Chromatography ประกอบด้วย 
            ดร.เอนก  หำล ี     หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
       ง. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography 
ประกอบด้วย 
            ดร.เอนก  หำล ี     หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
       จ. ฝ่ำยงำนตรวจวิเครำะห์คุณภำพอำหำรขั้นพ้ืนฐำน  ประกอบด้วย 
            รศ.วชิระ  สิงห์คง     หัวหน้ำฝ่ำย 
            นักศึกษำประจ ำโปรแกรมวิชำฯ   ผู้ช่วย 
  คณะกรรมการงานบริการดูแลรักษาเครื่องมือและงานบริการทดสอบความช านาญ มี
หน้ำที่ประสำนงำนช่ำงเทคนิคช ำนำญกำรเพ่ือบริกำรดูแลรักษำเครื่องมือ และด ำเนินกิจกรรมบริกำรทดสอบ
ควำมช ำนำญกับหน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย 
   รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธำนกรรมกำร 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมกำร 
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   ดร.เอนก  หำลี     กรรมกำร 
   นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ   กรรมกำร 
  คณะกรรมการงานบริการผลิตองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมงาน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีหน้ำที่บริกำรหรือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลงำนวิจัยหรือองค์ควำมรู้เพ่ือ 
บริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย 
   รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธำนกรรมกำร 
   ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว    กรรมกำร 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมกำร 
   ดร.เอนก  หำลี     กรรมกำร   
  คณะกรรมการงานบริการอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร มีหน้ำที่จัดงำนบริกำร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้และส่งเสริมกำรท ำผลิตภัณฑ์หรือถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ประกอบด้วย 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    ประธำนกรรมกำร 
        ผศ.วชิระ  เลี่ยมแก้ว    กรรมกำร 
        รศ.วชิระ  สิงห์คง     กรรมกำร 
        นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ   กรรมกำร 
        นำงสำวศศิธร  เมธำวิวัฒน์   กรรมกำร 
           คณะกรรมการงานส านักงาน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและงำนสำรบรรณของศูนย์ฯ 
บริกำรด้ำนพัสดุและกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและสำมำรถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
   รศ.วชิระ  สิงห์คง     ประธำนกรรมกำร 
   ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมกำร 
   นำงสุจิตตรำ  เที่ยงสันเทียะ   กรรมกำร 

ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วำงแผนพัฒนำ
ศูนย์ฝึกกำรแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  วำงแผนพัฒนำดูแลสุขภำพโดยแพทย์
แผนไทย  ให้บริกำรกำรสอน  และฝึกอบรมให้กับนักศึกษำและบุคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ไทยกับบุคลำกรหรือหน่วยงำนภำยนอกเป็นหน่วยงำนฝึกปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย ทั้งกำรนวด กำรอบรม  กำรประคบสมุนไพร  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 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มีหน้ำที่บริกำรวิชำกำรภำยใต้กำรบริหำรของคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ขอแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนในศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ก ำกับ ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยกำรในพันธกิจ 
และสนับสนุนแนวทำงกำรด ำเนินงำน และกำรบริหำร ประกอบด้วย  
        ๑.๑ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑.๒ รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและ 
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 ประกันคุณภำพกำรศึกษำ    กรรมกำร 
๑.๓ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม กรรมกำร 
๑.๔ รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑.๕ รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม กรรมกำร 
๑.๖ หัวหน้ำส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๒. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำน และในด้ำนพันธกิจของ
ศูนย์ฯต่ำงๆ ประกอบด้วย  
       ๒.๑ ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬำร    ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
       ๒.๒ ผศ.ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง     กรรมกำร 
           ๒.๓ รศ.ดร.ปรชีำ  ปัญญำ    กรรมกำร 
         ๒.๔ ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมกำร 
       ๒.๕ ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ    กรรมกำร 
       ๒.๖ ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย    กรรมกำร 
          ๓. หัวหน้าศูนย์ฯ และรองหัวหน้าศูนย์ฯ  มีหน้ำที่บริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนในพันธกิจต่ำงๆ 
ของศูนย์ฯ ให้ด ำเนินงำนไปได้ด้วยควำมเรียบร้อยและสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประกอบด้วย
   
       ๓.๑ ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน   หัวหน้ำศูนย์ฯ 

       ๓.๒ ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม                   รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
       ๓.๓ ผศ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ่                  รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
       ๓.๔ ดร.นภิัชรำพร  สภำพพร              รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
       ๓.๕ ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุม่                      รองหัวหน้ำศูนย์ฯ 
  ๔. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมพันธกิจต่ำงๆ ของศูนย์ฯ ดังนี้ 
       ๔ .๑  ฝ่ ำย เล ข ำนุ ก ำรและส ำนั ก งำน  มี ห น้ ำที่  อ ำน วยกำร  จั ด ก ำรภ ำรกิ จ                   
กำรประชำสัมพันธ์และกำรบริหำรเครือข่ำยครูวิทยำศำสตร์ของศูนย์ฯ ให้ด ำเนินได้ด้วยควำมเรียบร้อยและ
สมบูรณ์ ประกอบด้วย 
   ๑) ผศ.วิจิตร  ฤทธิธรรม    หัวหน้ำฝ่ำย 
   ๒) ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ    กรรมกำร 
   ๓) อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ   กรรมกำร 
      ๔.๒ ฝ่ำยวิชำกำรและควบคุมคุณภำพ  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ
งำนวิชำกำรและของศูนย์ฯ กำรควบคุมคุณภำพของระบบมำตรฐำนต่ำงๆ ประกอบด้วย 
   ๑) ดร.นิภัชรำพร  สภำพพร           หัวหน้ำฝ่ำย 
   ๒) ดร.เอนก  หำลี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๔.๓ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ ปฏิบัติตำมพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรวิชำกำรของ
ศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
   ๑) ผศ.ภำเกล้ำ   ภูมิใหญ่    หัวหน้ำฝ่ำย 
      ๔.๔ ฝ่ำยสำรสนเทศ ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนวิจัยและกิจกรรมอ่ืนๆ มีหน้ำที่ สร้ำง
ภำพลักษณ์ สำรสนเทศของศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 
   ๑) ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน   หัวหน้ำฝ่ำย 
   ๒) ผศ.ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม     กรรมกำร 
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   ๒) อำจำรย์พัชรำ   ม่วงกำร   กรรมกำร 
   ๓) ดร.ปรำณี  เลิศแก้ว    กรรมกำร 
   ๔) ผศ.ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง   กรรมกำร 
   ๕) ผศ.ศุภวัฒน์  วิสฐิศิริกุล   กรรมกำร 
   ๖) อำจำรย์ธิดำรัตน์  พรหมมำ   กรรมกำร 
   ๘) นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
มีหน้ำที่ด ำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สนองพระรำชด ำริโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อเป็นแหล่งด้ำนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลของพันธุ์ไม้
ภูมิปัญญำและกำรใช้ประโยชน์พันธ์ไม้ในท้องถิ่น สร้ำงงำนบริกำรวิชำกำร งำนวิจัย และส่งเสริมกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้พันธ์พืชแบบบูรณำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ     หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ปรัชญำ ชะอุ่มผล     กรรมกำร 

 ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ     กรรมกำร 
ดร.อภิชญำ  พัดพิน     กรรมกำร 
ว่ำที่ รต.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์   กรรมกำร 
ผศ.วสุนธรำ  รตโนภำส     กรรมกำร 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย    กรรมกำร 
ดร.เอนก  หำลี      กรรมกำร 

 ดร.ธนำกร  วงษศำ     กรรมกำร 
 อำจำรย์สุวิชญำ บัวชำติ     กรรมกำร 
 อำจำรย์อธิรดำ บุญเดช     กรรมกำร 
 ดร.นิภัชรำพร สภำพพร     กรรมกำร 

ผศ.ชญำนันท์ ศิริกิจเสถียร    กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต     กรรมกำร 
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    กรรมกำร 

 อำจำรย์นพรัตน์  ไชยวิโน     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
โครงการแหล่งเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม (STEM) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำง

วิชำกำรและนวัตกรรมจำกหลักกำรสะเต็มศึกษำของอำจำรย์และนักศึกษำ ในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ใช้
ประโยชน์และแก้ปัญหำในพ้ืนที่ในภำคกำรศึกษำ ภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และพัฒนำเป็นต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร นวัตกรรมแก่สังคม รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำและจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ผลงำนของบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม   กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 

ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   กรรมกำร 
หัวหน้ำศูนย์ทุกศูนย์     กรรมกำร 



~ ๓๖ ~ 
 

 อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์    กรรมกำร 
 ดร.เอนก  หำลี     กรรมกำร 

อำจำรย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ   กรรมกำร 
ว่ำที่ รต.ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์  กรรมกำร 

 นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน    กรรมกำร 
 นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง    กรรมกำร 
 นำงสำวกัญญำรัตน์  ศรีณรงค์   กรรมกำร 
 ดร.อัจฉรำ  ใจดี     เลขำนุกำร  

  ศูนย์คอมพิวเตอร์    มีหน้ำที่ดังนี้  สอบวัดมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย  ให้บริกำรกำรใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ดูแลปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ    หัวหน้ำงำน 

นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง    ประจ ำงำน 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มีหน้าที ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะทางวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการ สร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสนับสนุน ส่งเสริมด้านการวิจัยเพื อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยบุคลากรและ
หน่วยงาน ต่าง ๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารคณะ มีหน้าที ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะใน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนก ากับติดตามการด าเนินงาน การประเมินผลงาน แผนงาน โครงการ และ
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี ยวกับการบริหารงานในด้านต่าง ๆ       
ของคณะ ประกอบด้วย 

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ    ที ปรึกษาคณบดี 
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา     ที ปรึกษาคณบดี 
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ     คณบดี 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ    รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม    ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี 
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั นหา    ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที ยว 

และการโรงแรม 
  อาจารย์ธัญรดี บุญปัน     ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
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  รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม     ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด 
  ผศ.ศิริพร โสมค าภา    ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและ 

การธนาคาร 
  ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์     ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง   ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั วไป 
  อาจารย์มนตรี ใจแน่น     ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง     ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำ 
         ส ำนักงำนคณบดี 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา มีหน้าที ด าเนินงานตามนโยบาย พันธกิจของคณะและโปรแกรม
วิชาในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ประกอบด้วย 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม    ประธานโปรแกรม 
ผศ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว    ประจ าโปรแกรม 
ผศ.วรางค์ รามบุตร    ประจ าโปรแกรม 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา    ประจ าโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประกอบด้วย 
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั นหา    ประธานโปรแกรม 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์    ประจ าโปรแกรม 
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ     ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์ประพล จิตคติ     ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ ง     ประจ าโปรแกรม 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน     ประธานโปรแกรม 
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 

โปรแกรมวิชาการตลาด ประกอบด้วย 
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม     ประธานโปรแกรม 
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา     ประจ าโปรแกรม 
ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง     ประจ าโปรแกรม 
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน     ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์จิระ ประสพธรรม    ประจ าโปรแกรม 
 

โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ประกอบด้วย 
ผศ.ศิริพร โสมค าภา    ประธานโปรแกรม 
ผศ.อนุธิดา เพชรพิมูล     ประจ าโปรแกรม 



~ ๓๘ ~ 
 

อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว   ประจ าโปรแกรม 
ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ     ประจ าโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประกอบด้วย 
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์     ประธานโปรแกรม 
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล     ประจ าโปรแกรม 
ผศ.ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร    ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์ธนธรณ์ แจ้งโม้     ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา    ประจ าโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง   ประธานโปรแกรม 
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ    ประจ าโปรแกรม 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์    ประจ าโปรแกรม 
ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู    ประจ าโปรแกรม 
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอ้ือ    ประจ าโปรแกรม 
ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ    ประจ าโปรแกรม 
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์     ประจ าโปรแกรม 
ดร.ประภัสสร กลีบประทุม    ประจ าโปรแกรม 

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

งานวิชาการ มีหน้าที ในการวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พัฒนาและปรับปรุง กระบวนการบริหารหลักสูตร 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดเก็บ ติดตามแนวโน้ม เทียบเคียง และวิเคราะห์ความเชื อมโยงผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย 

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ    หัวหน้างาน 
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์      ประจ างาน 
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม     ประจ างาน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม    ประจ างาน 
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง    ประจ างาน 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน     ประจ างาน 
อาจารย์มนตรี ใจแน่น     ประจ างาน 
ผศ.ศิริพร โสมค าภา     ประจ างาน 
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั นหา     ประจ างาน 
นายอมร วรรณารักษ์     เลขานุการ 



~ ๓๙ ~ 
 

งานการจัดการความรู้ มีหน้าที จัดท าแผนการจัดการความรู้ ก ากับดูแลด้านการจัดการความรู้ที เกี ยวข้องกับการ
เรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ที ได้จากการประมวลและ
กลั นกรองความรู้ รวมถึงจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที เกี ยวข้องกับการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ     หัวหน้างาน 
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา     ประจ างาน 
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม     ประจ างาน 
ผศ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว     ประจ างาน 
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา    ประจ างาน 
นายอมร วรรณารักษ์     เลขานุการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที ในการวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พัฒนาและปรับปรุง กระบวนการ
ประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ กระบวนการการรายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งจัดเก็บ 
ติดตามแนวโน้ม เทียบเคียง และวิเคราะห์ความเชื อมโยงผลลัพธ์การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย 

ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย     หัวหน้างาน 
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์      ประจ างาน 
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม     ประจ างาน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม    ประจ างาน 
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง    ประจ างาน 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน     ประจ างาน 
อาจารย์มนตรี ใจแน่น     ประจ างาน 
ผศ.ศิริพร โสมค าภา     ประจ างาน 
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั นหา    ประจ างาน 
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน     ประจ างาน 
ผศ.อนุธิดา เพชรพิมูล     ประจ างาน 
ผศ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว    ประจ างาน 
นายอมร วรรณารักษ์     เลขานุการ 

งานบริการวิชาการ มีหน้าที วางแผน ก ากับ ดูแล ด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที เกี ยวข้องกับงานบริการวิชาการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมและด าเนินการ
ฝึกอบรม พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื น ๆ ของคณะ 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย 

ดร.ประภัสสร กลีบประทุม    หัวหน้างาน 
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ    ประจ างาน 
ผศ.วรางค์ รามบุตร     ประจ างาน 
อาจารย์จิระ ประสพธรรม    ประจ างาน 
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์    ประจ างาน 
ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ    ประจ างาน 
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา   ประจ างาน 
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ ง     ประจ างาน 



~ ๔๐ ~ 
 

นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง     เลขานุการ 
นายวชิรวิทย์ กรรณิกา     ผู้ช่วยเลขานุการ 

งานวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีในส่วนที เกี ยวข้องกับงานวิจัย
และนวัตกรรม ประสานงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย คณะและโปรแกรมวิชา เพื อให้
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรม โครงการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ควบคุมดูแลงานด้านวารสารวิจัย พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย แสวงหาแหล่งทุนการวิจัย 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัย ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัยของบุคลากร รวมทั้งจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที เกี ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 

อาจารย์ยุชิตา กันหามิ ง     หัวหน้างาน 
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา     ประจ างาน 
ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู    ประจ างาน 
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล    ประจ างาน 
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ    ประจ างาน 
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง   ประจ างาน 
ผศ.ศิริพร โสมค าภา     ประจ างาน 
ผศ.วรางค์ รามบุตร     ประจ างาน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   ประจ างาน 
นายวชิรวิทย์ กรรณิกา     เลขานุการ 

งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที วางแผน ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม พัฒนาปรับปรุง
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและรับผิดชอบกิจกรรม เพื อพัฒนานักศึกษา ให้ค าปรึกษา
แนะน า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริม สนับสนุนและ
รับผิดชอบให้นักศึกษาและบุคคลากรมีส่วนร่วมในกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที เกี ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์    หัวหน้างาน 
ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร   ประจ างาน 
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน    ประจ างาน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา    ประจ างาน 
ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ    ประจ างาน 
อาจารย์ธนธรณ์ แจ้งโม้     ประจ างาน 
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอ้ือ   ประจ างาน 
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ ง     ประจ างาน 
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา    เลขานุการ 
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

งานทุนและสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที วางแผน ด าเนินการ ก ากับ ติดตามงานทุนและสวัสดิการ
นักศึกษา รวมทั้งจัดหาและพิจารณาทุนทั้งภายในและภายนอกส าหรับนักศึกษา ประกอบด้วย 

อาจารย์ธัญรดี บุญปัน     หัวหน้างาน 
ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง     ประจ างาน 
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม    ประจ างาน 
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั นหา    ประจ างาน 



~ ๔๑ ~ 
 

ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง   ประจ างาน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา    ประจ างาน 
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว   ประจ างาน 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี   ประจ างาน 
อาจารย์ธนธรณ์ แจ้งโม้    ประจ างาน 
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา    เลขานุการ 
งานเครือข่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มีหน้าที วางแผนด าเนินการสร้าง

เครือข่ายทางด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ดูแลงานกิจกรรมพิเศษส่งเสริมและรับผิดชอบกิจกรรมพิเศษเพื อพัฒนานักศึกษา รวมทั้ง
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที เกี ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า และพัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื อสารเพื อให้ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอ้ือ    หัวหน้างาน 
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์    ประจ างาน 
ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง    ประจ างาน 
ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร   ประจ างาน 
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม     ประจ างาน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา     ประจ างาน 
อาจารย์ประพล จิตคติ     ประจ างาน 
ผศ.ศิริพร โสมค าภา    ประจ างาน 
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ    เลขานุการ 

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา มีหน้าที วางแผน ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม 
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานสหกิจศึกษา ประสานงาน          
จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษากับโปรแกรมวิชาและหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา จัดระบบการนิเทศจัดกิจกรรมเพื อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ติดตามและ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลเกี ยวกับบริษัท
หรือหน่วยงานที รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 

อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์    หัวหน้างาน 
ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง     ประจ างาน 
ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร   ประจ างาน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม    ประจ างาน 
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอ้ือ    ประจ างาน 
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์     ประจ างาน 
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว   ประจ างาน 
อาจารย์ประพล จิตคติ     ประจ างาน 
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ    เลขานุการ 

งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที จัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรของคณะ ประสานงาน สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษาชาวต่างชาติที มาร่วมปฏิบัติงานที คณะ 
ประกอบด้วย 
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ผศ.ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร    หัวหน้างาน 
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ    ประจ างาน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์    ประจ างาน 
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน     ประจ างาน 
ผศ.จักรพันธ์  หวาจ้อย    ประจ างาน 
อาจารย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว    ประจ างาน 
ผศ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว    ประจ างาน 
อาจารย์ประพล จิตคติ     ประจ างาน 
นายอมร วรรณารักษ์     เลขานุการ 

งานบริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที จัดท าแผนบริหารความเสี ยง วิเคราะห์
ความเสี ยง ก ากับ ติดตามการจัดโครงการเพื อลดความเสี ยง และสรุปรายงานความเสี ยง รวมทั้งวางระบบการ
ควบคุมภายในคณะให้มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รายงานทางการเงินเพื อใช้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที เกี ยวข้องการด าเนินงานด้านงานบริหารความเสี ยง ตลอดจนจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที เกี ยวข้องกับงานบริหารความเสี ยง ประกอบด้วย 

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม    หัวหน้างาน 
อาจารย์จิระ ประสพธรรม    ประจ างาน 
อาจารย์มนตรี ใจแน่น     ประจ างาน 
ผศ.อนุธิดา เพชรพิมูล    ประจ างาน 
นางมัทรี ขาวจุ้ย      เลขานุการ 

งานฝ่ายแผน มีหน้าที ก ากับ ดูแล การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนต่าง ๆ 
ของคณะ ติดตาม ประเมินผลและรายงานแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนต่าง ๆ ของคณะ 
ต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที เกี ยวข้องกับงานแผน 
ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง     หัวหน้างาน 
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์     ประจ างาน 
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม     ประจ างาน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม    ประจ างาน 
ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร   ประจ างาน 
ผศ.ศิริพร โสมค าภา     ประจ างาน 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน     ประจ างาน 
อาจารย์มนตรี ใจแน่น     ประจ างาน 
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง    ประจ างาน 
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั นหา     ประจ างาน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ประจ างาน 
ผศ.อนุธิดา เพชรพิมูล     ประจ างาน 
ผศ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว     ประจ างาน 
นายวชิรวิทย์ กรรณิกา     เลขานุการ 
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งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา มีหน้าที รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร ที เกี ยวข้องกับคณะและข่าวสาร
อื น ๆ  ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของคณะ และบุคคลทั วไป จัดท าสื อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะ จัดท าบอร์ด
โครงสร้างองค์กร บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  และจัดท าแผนการแนะแนวการศึกษา ออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อของคณะ ประสานงานกับสถานศึกษาเพื อแนะแนวการศึกษา และรายงานผลการแนะแนวการศึกษาต่อคณบดี 
ประกอบด้วย 

อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง    หัวหน้างาน 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์     ประจ างาน 
ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย     ประจ างาน 
อาจารย์จิระ ประสพธรรม     ประจ างาน 
ดร.ประภัสสร กลีบประทุม     ประจ างาน 
ผศ.ศิริพร  โสมค าภา     ประจ างาน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา     ประจ างาน 
อาจารย์ประพล จิตคติ     ประจ างาน 
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน    เลขานุการ 

งานเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที วางแผน ด าเนินการ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านงาน
เครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศ ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ พัฒนาเว็บไซต์ของคณะ และช่องทางการสื อสาร
ต่าง ๆ  การด าเนินการตามรูปแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เช่น Webometrics Ranking และสนับสนุนการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
เพื อต่อยอดสู่มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย 

อาจารย์มนตรี ใจแน่น     หัวหน้างาน 
ดร.เอกวินิต  พรหมรักษา     ประจ างาน 
ผศ.ศิริพร  โสมค าภา    ประจ างาน 
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน     เลขานุการ 
นายอมร วรรณารักษ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

งานศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที วางแผน จัดโครงการและให้บริการบุคคลทั วไป
เกี ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเชี ยวชาญ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ค าปรึกษาด้านทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพื อก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วย 

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ    หัวหน้างาน 
ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ     ประจ างาน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา    ประจ างาน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม    ประจ างาน 
ดร.ประภัสสร กลีบประทุม   ประจ างาน  
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ    เลขานุการ 

งานการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้ มีหน้าที ประสานงานการจัดซื้อ- จัดจ้าง งานทะเบียนคุมพัสดุ 
งานเบิกจ่ายพัสดุ รายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ลงรายการรับ-จ่าย รายการบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์ จัดท ารายงานตรวจ
นับพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี ก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดท างานเอกสาร ข้อสอบ ก ากับดูแลงานด้าน
ยานพาหนะ ก ากับดูแลงานด้านอาคารสถานที และบริเวณอื น ๆ โดยรอบคณะ ค านวณต้นทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตร พร้อมทั้งจัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วยเสนอต่อผู้บริหาร จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินของ
คณะเสนอต่อผู้บริหาร ก ากับดูแลอุปกรณ์ส านักงานให้พร้อมในการใช้งาน ก ากับดูแลจัดท าแผนและ         
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แนวทางการจัดหารายได้ของคณะ ก ากับดูแลการเงินและบัญชีงานรายได้ของคณะ ก ากับดูแลอาคาร สถานที  
และอุปกรณ์ในการจัดหารายได้ที ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที เกี ยวข้องกับงานการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้ ประกอบด้วย 

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ     หัวหน้างาน 
ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ   ประจ างาน 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม    ประจ างาน 
อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบันเทา   ประจ างาน 
ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ     ประจ างาน 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา    ประจ างาน 
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง    ประจ างาน 
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน     ประจ างาน 
นายอมร วรรณารักษ์    ประจ างาน 
นายวชิรวิทย์ กรรณิกา    ประจ างาน 
นางมัทรี ขาวจุ้ย      เลขานุการ 
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

งานธุรการ มีหน้าที ด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ จัดท า
บันทึกข้อความ การจัดเก็บหมวดหมู่เอกสาร งานธุรการ งานอ านวยความสะดวกด้านงานส านักงานให้กับ
คณาจารย์ในคณะ งานบันทึก สรุปและรายงานการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที 
เกี ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยและ            

มีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ ๓๖  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จึงขอแต่งตั้งอำจำรย์ปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 ผศ.ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล    คณบดี 
ผศ.ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจุไร    รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ                                                        
ผศ.ภำคิณ มณีโชติ    รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
อำจำรย์พบพร   เอ่ียมใส    รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
ผศ.จำรุกิตติ์   พิบูลนฤดม    รองคณบดีฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ 

                 และวิเทศสัมพันธ์ 
อำจำรย์ธนกิจ  โคกทอง    รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

และศิลปวัฒนธรรม 
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  น.ส.คัทลียำ  ปัญญำอูด    ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำ 
         ส ำนักงำนคณบด ี 

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

 ผศ.ดร.มนูญ  บูลย์ประมุข    ประจ ำโปรแกรม 
 ผศ.ดร.วสันต์  เพชรพิมูล    ประจ ำโปรแกรม 
 ดร.วีระพล  พลีสัตย์    ประจ ำโปรแกรม 
 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ประกอบด้วย 
 อำจำรย์ธงเทพ  ชูสงฆ์    ประธำนโปรแกรม 
 อำจำรย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์    ประจ ำโปรแกรม 
 อำจำรย์ธนสิทธิ  นิตยประภำ   ประจ ำโปรแกรม 
 อำจำรย์ธัชชัย  ช่อพฤกษำ    ประจ ำโปรแกรม 
 อำจำรย์พศวีร์  ศิริสรำญลักษณ์    ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  ประกอบด้วย 
 ผศ.วรวุฒิ    บุตรดี    ประธำนโปรแกรม 
 ผศ.ภำคิณ  มณีโชติ    ประจ ำโปรแกรม 

ผศ.ดร.เทพ  เกื้อทวีกูล    ประจ ำโปรแกรม 
 ผศ.จำรุกิตติ์  พิบูลนฤดม    ประจ ำโปรแกรม 
 ผศ.อัษฎำงค์  บุญศรี    ประจ ำโปรแกรม 
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 

อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย    ประธำนโปรแกรม 
ผศ.กนกวรรณ  เขียววัน    ประจ ำโปรแกรม 

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

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์   ประธำนโปรแกรม 
  ผศ.ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์พบพร  เอี่ยมใส    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์ธนกิจ  โคกทอง    ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศกรรมโยธา  ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน    ประธำนโปรแกรม 
  ดร.พัชรีรัต  หำรไชย    ประจ ำโปรแกรม 
  อำจำรย์เอกสิทธิ์  เทียนมำศ   ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 
 ผศ.อนัน  หยวกวัด    ประธำนโปรแกรม 
 ผศ.โยธิน  ป้อมปรำกำร    ประจ ำโปรแกรม 
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 ผศ.อำนนท์  วงษ์มณี     ประจ ำโปรแกรม 
 อำจำรย์ปรีชำภรณ์  ขันบุรี    ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ประกอบด้วย 
 ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี     ประธำนโปรแกรม 

รศ.สฤษณ์  พรมสำยใจ     ประจ ำโปรแกรม 
อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ     ประจ ำโปรแกรม 
ผศ.เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์     ประจ ำโปรแกรม 

งานธุรการ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ อ ำนวยกำรกำรประชุม ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ กำรพัฒนำ
บุคลำกร ปฏิบัติงำนด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ ประกอบด้วย 

น.ส.คัทลียำ  ปัญญำอูด     หัวหน้ำงำน 
 น.ส.ยุวธิดำ  พรมสำยใจ     ประจ ำงำน 
งานการเงินการคลังและพัสดุ  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนที่ เกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี  งำนเกี่ยวกับ          

กำรควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของคณะ ประกอบด้วย 
 อำจำรย์ธนสิทธิ  นิตยประภำ    หัวหน้ำงำน 
 น.ส.ยุวธิดำ  พรมสำยใจ     ประจ ำงำน 
งานวิชาการ/ส่งเสริมพัฒนาวิชาการ/การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ

ท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  มีหน้ำที่ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำน
วิชำกำร ปฏิบัติงำนด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  กำรประเมินกำรสอน  ประกอบด้วย 

อำจำรย์พบพร  เอี่ยมใส     หัวหน้ำงำน 
น.ส.นิสรำ  สิงห์ทอง     ประจ ำงำน 

 ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรม    ประจ ำงำน 
งานวิจัย  มีหน้ำที่ก ำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนวิจัยและ

เป็นผู้ประสำนงำนกำรวิจัยของคณะกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย 
 ผศ.ภำคณิ  มณีโชติ     หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ     ประจ ำงำน 
 ผศ.อำนนท์  วงษ์มณี     ประจ ำงำน 
 ผศ.ดร.วสันต์  เพชรพิมูล     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ธงเทพ ชูสงฆ์     ประจ ำงำน 
 ดร.พัชรีรัต  หำรไชย     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์เศวต  สมนักพงษ์     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์    ประจ ำงำน 
 น.ส.คัทลียำ  ปัญญำอูด     ประจ ำงำน 

ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวัฒนำ    ประจ ำงำน 
งานบริการวิชาการ  มีหน้ำที่จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด ำเนินกำรฝึกอบรม  

พัฒนำเครือข่ำยองค์กรบริกำรวิชำกำรและบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
 ผศ.ภำคิณ  มณีโชติ     หัวหน้ำงำน 

อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์พบพร  เอี่ยมใส     ประจ ำงำน 
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 ผศ.อนัน  หยวกวัด     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     ประจ ำงำน 
 อำจำรย์เอกสิทธิ์  เทียนมำศ    ประจ ำงำน 
 น.ส.คัทลียำ  ปัญญำอูด     ประจ ำงำน 
 ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวัฒนำ    ประจ ำงำน 
งานนโยบายและแผน  มีหน้ำที่จัดท ำแผนหน่วยงำน วิเครำะห์ข้อมูล กำรขอและจัดท ำงบประมำณ

แผ่นดินและงบประมำณรำยได้ วิเครำะห์ข้อมูลกำรขออัตรำใหม่ วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  กำรจัดท ำ
รำยงำนแผนและแผนกำรปฏิบัติงำน วิเครำะห์อัตรำก ำลัง ติดตำมประเมินผลโครงกำรแผนงำนและนโยบำย 
จัดระบบควบคุมภำยใน  ประกอบด้วย 

 ผศ.ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร     หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ธนสิทธิ  นิตยประภำ    ประจ ำงำน 
 น.ส.ยุวธิดำ  พรมสำยใจ     ประจ ำงำน 
 น.ส.สุติมำ  นครเขต     ประจ ำงำน 
งานประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรติดตำมและประเมิน

คุณภำพภำยใน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำ SAR ของโปรแกรมวิชำ/คณะ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

 ผศ.ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร     หัวหน้ำงำน 
ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ    ประจ ำงำน 

 น.ส.สุติมำ  นครเขต     ประจ ำงำน 
งานกิจการนักศึกษา มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ให้ค ำปรึกษำ วินิจฉัยและก ำหนดแนวปฏิบัติควำมประพฤติ

ตำมระเบียบวินัย  ติดตำมพฤติกรรมควำมเสี่ยงในด้ำนยำเสพติดกิจกรรมต่ำงฯ  เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้มี
คุณภำพตำมคุณลักษณะบัณฑิตของคณะและมหำวิทยำลัยฯ งำนด้ำนสโมสรนักศึกษำ งำนด้ำน
ศิลปะวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนกำรแต่งกำย มำรยำท สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรม        
ทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์ธนกิจ   โคกทอง     หัวหน้ำงำน 
รศ.สฤษณ์  พรมสำยใจ     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน     ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ     ประจ ำงำน 
ผศ.อัษฎำงค์  บุญศรี     ประจ ำงำน 
ผศ.อนัน  หยวกวัด     ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนสิทธิ  นิตยะประภำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     ประจ ำงำน 
อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธัชชัย  ช่อพฤกษำ     ประจ ำงำน 

 นำงสุพิชำ  จันทร์ละมูล     ประจ ำงำน 
1. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีหน้ำที่ประสำนงำนจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ

โปรแกรมวิชำต่ำง ๆ จัดระบบกำรนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกฯ 
สัมมนำกลำงภำค และสัมมนำหลังฝึกฯ ประมวลผลกำรประเมินกำรฝึกฯ ให้แก่โปรแกรมวิชำ  ประกอบด้วย 
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อำจำรย์พบพร  เอี่ยมใส     หัวหน้ำงำน 
น.ส.นิสรำ  สิงห์ทอง      ประจ ำงำน 

 ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ    ประจ ำงำน 
 2. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกิจกรรมพิเศษต่ำง ๆ   

งำนสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกและงำนวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย   
ผศ.จำรุกิตติ์   พิบูลนฤดม     หัวหน้ำงำน 

 อำจำรย์พศวีร์  ศิริสรำญลักษณ์    ประจ ำงำน  
อำจำรย์นิวดี  คลังสีดำ     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     ประจ ำงำน 
น.ส.สุติมำ   นครเขต     ประจ ำงำน 

งานฝ่ายดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนมำตรฐำนคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  งำนพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยี งำนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล ประกอบด้วย 

 อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์เศวต  สมนักพงษ์     ประจ ำงำน 
ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวัฒนำ    ประจ ำงำน 
น.ส.นิสรำ  สิงห์ทอง     ประจ ำงำน 

งานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกิจกรรมงำนประชำสัมพันธ์ทุกด้ำนของคณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประกอบด้วย 

 ผศ.จำรุกิตติ์   พิบูลนฤดม     หัวหน้ำงำน 
 ประธำนโปรแกรมวิชำทุกโปรแกรมวิชำ   ประจ ำงำน 

น.ส.นิสรำ  สิงห์ทอง     ประจ ำงำน 
งานศูนย์พัฒนาก าลังคนเพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่น   มีหน้ำที่ในกำร

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและสถำนศึกษำเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำรสอนและเกิดทักษะทำงด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับนักศึกษำและชุมชนในกำรยกระดับ
พัฒนำก ำลังคน ประกอบด้วย 

 ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข     หัวหน้ำงำน 
ผศ.สัญญำ  พรหมภำสิต     ประจ ำงำน  
ผศ.อัษฎำงค์  บุญศรี     ประจ ำงำน 
ผศ.อนัน  หยวกวัด     ประจ ำงำน 
อำจำรย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์     ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย     ประจ ำงำน 
อำจำรย์เอกสิทธิ์  เทียนมำศ    ประจ ำงำน  
ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวัฒนำ    ประจ ำงำน 
น.ส.นิสรำ  สิงห์ทอง     ประจ ำงำน 

งานจัดหารายได้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหน้ำที่จัดหำรำยได้ให้คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประกอบด้วย 
 ผศ.อำนนท์  วงษ์มณี     หัวหน้ำงำน 

ผศ.อนัน  หยวกวัด      ประจ ำงำน  
ผศ.วรวุฒิ    บุตรดี      ประจ ำงำน 
ดร.พัชรีรัต  หำรไชย     ประจ ำงำน 
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น.ส.ยุวธิดำ  พรมสำยใจ    ประจ ำงำน  
น.ส.สุติมำ  นครเขต     ประจ ำงำน 

 
คณะพยาบาลศาสตร์  
 

มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนพยำบำลศำสตร์ วิจัย ให้บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    
และผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ในวิชำชีพเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้ 

  อำจำรย์สมิตรำ  กันทำหงส์    สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก 

อำจำรย์สุภำพร ปรำรมภ์     สำขำวิชำกำรพยำบำลมำรดำ  

ทำรก หรือกำรผดุงครรภ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 เป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น มีหน้ำที่ให้กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรวิจัย 
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 

  ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ     ผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว        รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและวิจัย   
อำจำรย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและ 

บริกำรวิชำกำร   
ดร.เอกรฐั  ปัญญำเทพ                        รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

  นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำ 
         ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วย 
   อำจำรย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู ่    ประธำนโปรแกรม 
   ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ    ประจ ำโปรแกรม 
   ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว    ประจ ำโปรแกรม 
   ผศ.คมสันต์  นำควังไทร        ประจ ำโปรแกรม 

อำจำรย์ปุณณดำ  ทรงอิทธิสุข   ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประกอบด้วย 
              ผศ.วันชัย  เพ็งวัน   ประธำนโปรแกรม 
              ผศ.ชัยรัตน์  ขันแก้ว   ประจ ำโปรแกรม 
              ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ   ประจ ำโปรแกรม  
   อำจำรย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชำติ   ประจ ำโปรแกรม 
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ดร.ศุภมำส  ผกำกำศ    ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปประกอบด้วย 
             อำจำรย์รำววำด  ยิม้สวัสดิ์   ประธำนโปรแกรม 
                    ผศ.ดร.วำสนำ จรูญศรีโชติก ำจร   ประจ ำโปรแกรม 
                    อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    ประจ ำโปรแกรม 
                    อำจำรย์ธนัชพร หำได้    ประจ ำโปรแกรม 
  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 
             อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี   ประธำนโปรแกรม 
                    อำจำรย์ธนวทิย์  ฟองสมุทร์   ประจ ำโปรแกรม  
                    อำจำรย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด   ประจ ำโปรแกรม 
                    อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ    ประจ ำโปรแกรม  
                    อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิ่น    ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วย 
   ผศ.ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์   ประธำนโปรแกรม 
   ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำโปรแกรม 
   ผศ.นงลักษณ์  จิ๋วจู    ประจ ำโปรแกรม  

ผศ.กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์    ประจ ำโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  
   อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   ประธำนโปรแกรม 
   อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    ประจ ำโปรแกรม   
   ผศ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์    ประจ ำโปรแกรม   

ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์    ประจ ำหลักสูตร 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณงำน
เลขำนุกำรและงำนช่วยอ ำนวยกำร งำนประชุม ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ทั้งเงินงบประมำณ
และเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ ควบคุม ด ำเนินกำรบริหำรสัญญำ ประสำนงำน 
ดูแลจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและสำมำรถตรวจสอบ
ได้ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินงำน เผยแพร่กิจกรรม  ควำมรู้  ควำมก้ำวหน้ำ  ผลงำนของ
มหำวิทยำลัยฯ จัดท ำวำรสำร ติดต่อสื่อมวลชน ท ำข่ำวกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆของมหำวิทยำลัยฯ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน เว็บไซต์ วีดิทัศน์ และมัลติมีเดียของมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ ควบคุม
กำรก่อสร้ำงอำคำร ดูแล บ ำรุงรักษำ พัฒนำ ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยฯ 
ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง ท ำควำมสะอำดจัดและเก็บครุภัณฑ์ประจ ำอำคำรควบคุมระบบงำนไฟฟ้ำ ประปำ 
ก ำหนดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงของทุกอำคำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย 

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

หน่วยการเงิน บัญช ี มีหน้ำที่ควบคุม และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ทั้งเงิน 
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งบประมำณและเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 
  นำงมัลลิกำ  ปัญญำ    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย   ประจ ำงำน 
  นำงสำวปิยวรรณ   ค ำหอม   ประจ ำงำน 

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์  มีหน้ำที่ ควบคุม ด ำเนินกำรบริหำรสัญญำ ประสำนงำน ดูแลจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ และสำมำรถตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วย 

นายวิเชษฐ  เครือวัลย์    หัวหน้างาน 
นำยณัฐพงษ์  ล ำจะเรำ    ประจ ำงำน 

  หน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน มีหน้ำที่ เผยแพร่กิจกรรม  ควำมรู้  
ควำมก้ำวหน้ำ  ผลงำนของมหำวิทยำลัยฯ  จัดท ำวำรสำร  ติดต่อสื่อมวลชน  ท ำข่ำวกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัยฯ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เว็บไซต์ วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย ของมหำวิทยำลั ย 
ประกอบด้วย  

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

  หน่วยอาคารสถานที่  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ  ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
ดูแล บ ำรุงรักษำ พัฒนำ ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยฯ  ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง 
ท ำควำมสะอำดจัดและเก็บครุภัณฑ์ประจ ำอำคำร งำนไฟฟ้ำ ประปำ ก ำหนดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงของทุกอำคำร
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต    หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่   
  นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง    บริหำรงำนรักษำควำมสะอำด  

นำยแชน  ต๊ะปุก     บริหำรงำนไฟฟ้ำ  
นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    ประจ ำงำนอำคำรสถำนที่ 
หน่วยยานพาหนะ  มีหน้ำที่ให้จัดท ำแผนงำนซ่อมบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ ดูแลและบริกำร           

ด้ำนยำนพำหนะต่ำงๆ ประกอบด้วย 
  อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิ่น    หัวหน้ำงำน 

นำยธวัชชัย  แดงซิว    ประจ ำงำน 
  หน่วยการเจ้าหน้าที่และนิติกร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลใน
มหำวิทยำลัย  รำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ได้แก่ กำรสรรหำ  บรรจุ แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ ต ำแหน่ง กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน     กำรเลื่อนต ำแหน่งทำงวิชำกำร  กำรพัฒนำบุคลำกร   เก็บข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร  
ตรวจสอบกำรลงเวลำสถิติกำรลำป่วย  ลำคลอด  จัดท ำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลำกรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กฎหมำย ข้อบังคับ สัญญำจ้ำง  

นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง     หัวหน้ำงำน 
นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    ประจ ำงำน 

  หน่วยรักษาความปลอดภัย มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย,ทรัพย์สินของบุคลำกรและ
มหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 
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  อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    หัวหน้ำงำน 

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

2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดแนวทำง
กำรควบคุมคุณภำพกำรตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำน  จัดท ำแผนพัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
และด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรและส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรและส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  จัดระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำร กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของ
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 

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

ด ำเนินกำรรำยงำนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปย.๒) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้กับ
คณะกรรมกำรประจ ำมหำวิทยำลัย    รำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

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

ตำมผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควำมคุมภำยในประเมินควำมเสี่ยง เพ่ือบริหำร
จัดกำรองค์กร ก ำกับดูแล เพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  ผศ.ดร.อังคณำ ตำเสนำ    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปิยวรรณ  ค ำหอม    ประจ ำงำน 
นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 

หน่วยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินตำมวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนทั้งด้ำนปัจจัยใน
กำรด ำเนินงำน กระบวนกำรท ำงำน และผลกำรด ำเนินงำน โดยให้ควำมส ำคัญต่อพันธกิจส ำคัญของหน่วยงำน 

อำจำรย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด   หัวหน้ำงำน 
นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
นำยณัฐพงษ์  ล ำจะเรำ    ประจ ำงำน 
นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย   ประจ ำงำน 
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3. งานนโยบายและแผน 

หน่วยวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและงบประมาณ  มีหน้ำที่วิเครำะห์ สังเครำะห์และวำงแผน
นโยบำย แผนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำหน่วยงำน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประสำนงำนกำรจัดท ำค ำของบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอก  ประสำนกำรจัดท ำและจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำน กำรถ่ำยทอดแผนงำน โครงกำรและ
ตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่กำรปฏิบัติระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมไตรมำส 
ติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รวบรวมและประสำนกำรจัดท ำ
ข้อมูลสถิติและสำรสนเทศเพ่ือบริหำรและกำรตัดสินใจของหน่วยงำน และเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

นำงสำวพุทธรักษ์ เป็งมอย    หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวพัชรีญำ ใจโปร่ง    ประจ ำงำน 

ผศ.ดร.อังคณำ ตำเสนำ    ประจ ำงำน 
นำยณัฐพงษ์ ล ำจะเรำ    ประจ ำงำน 

หน่วยประเมินและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ มีหน้ำที่จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ จัดท ำและถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล จัดท ำค ำ รับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
และกำรพัฒนำระบบรำชกำร ประกอบด้วย 

นำงสำวพุทธรักษ์  เป็งมอย           ประจ ำงำน  
นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
นายพิเชษฐ  เครือวัลย์    ประจ ำงำน 
นำงสำวพัชรีญำ  ใจโปร่ง          ประจ ำงำน 
 

4. งานวิจัย 
หน่วยวิจัยและพัฒนา  มีหน้ำที่พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย วำงแผนพัฒนำงำนวิจัย

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและโจทย์วิจัยของท้องถิ่นและประเทศชำติ พัฒนำสมรรถนะบุคลำกำรด้ำนกำร
วิจัย ส่งเสริมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์กลำงข้อมูล คลินิกวิจัยและให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนวิจัยแก่ท้องถิ่น จัดหำแหล่งทุนและแหล่งทรัพยำกรเพ่ือกำรวิจัย ส่งเสริมกำรตีพิมพ์และเผยแพร่งำนวิจัยเพ่ือ
พัฒนำองค์ควำมรู้และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ ส่งเสริมกำรขอลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำร
วิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงำนสู่ภำยนอก  ประกอบด้วย 

ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท ์    ประจ ำงำน 
ผศ.คมสันต์ นำควังไทร    ประจ ำงำน 
ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์    ประจ ำงำน 
ผศ.มัลลิกำ ทองเอม    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.อังคนำ ตำเสนำ      ประจ ำงำน 
อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    ประจ ำงำน 
นำงสำวพุทธรักษ์ เป็งมอย    ประจ ำงำน 
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5. งานวิชาการ 

  หน่วยส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มีหน้ำที่สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตร  กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย  ส่งเสริมประสำนงำนพัฒนำงำนวิชำกำร  ผลงำนทำงวิชำกำร  
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผล   กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่  งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน
ของนักศึกษำภำคปกติและภำค กศ.บป.  ด ำเนินกำรตอบสนองกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย   

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

หน่วยมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร สถำบันอุดมศึกษำ
ต่ำง ๆ กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่  ประสำนงำนก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำและมำตรฐำนหลักสูตร  ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร  มำตรฐำนทำงวิชำกำรให้สอดคล้องกับกำรเป็น
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงสรรค์งำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์  ส่งเสริม
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำและติดตำมประเมินผลด ำเนินงำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล พัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบต่ำง ๆ  พัฒนำสถำบันสู่สำกล จัดท ำแผนพัฒนำวิชำกำรระดับสำขำ 
ติดตำมและประเมินผล  ด ำเนินกำรให้สถำบันได้รับกำรจัดอันดับของสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำของโลก  
ประกอบด้วย 

ดร.ศุภมำส ผกำกำศ    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่    ประจ ำงำน 

 ผศ.วันชัย  เพ็งวัน    ประจ ำงำน 
อำจำรย์รำววำด  ยิ้มสวัสดิ์   ประจ ำงำน 

 ผศ.ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   ประจ ำงำน 
 นำงสำวศิริทร  ศิริคุณ    ประจ ำงำน 

หน่วยจัดการศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป   มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรจัดกำรกลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป
วิชำพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 

 ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.ธีรศิลป์  กันธำ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.อังคณำ ตำเสนำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    ประจ ำงำน 

 อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 

นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท ์   ประจ ำงำน 
งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา   มีหน้ำที่จัดหำบุคลำกร พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ

ให้กับนักศึกษำและบุคลำกร ผลิต แปลเอกสำรข้อตกลงทุกชนิดที่เป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้อนรับ อ ำนวยควำม
สะดวก ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของชำวต่ำงชำติ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน ภำยนอกประเทศ 
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ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร แม่สอด ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกประเทศ ประกอบด้วย 

อำจำรย์วิชำนนท์  ผ่องจิตต์   หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์   ประจ ำงำน 

 นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   ประจ ำงำน 
6. งานบริการวิชาการ   

หน่วยบริการวิชาการ  มีหน้ำที่ ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงเครือข่ำยองค์ควำมรู้ในชุมชนอย่ำง
เข้มแข็งและยั่งยืน เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก รวมถึงชุมชนท้องถิ่น สนับสนุน 
ประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร จัดบริกำรวิชำกำรให้กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ประกอบด้วย 

อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ   หัวหน้ำงำน 
 อำจำรย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชำติ   ประจ ำงำน 

ดร.ศุภมำส ผกำกำศ    ประจ ำงำน 
          อำจำรย์วิชำนนท์ ผ่องจิตต์ ประจ ำงำน 

หน่วยประสานงานบริการวิชาการหลักสูตร มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรประสำนงำนบริกำรวิชำกำร
ของหลักสูตร สำขำวิชำ ส่งเสริมและจัดกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย 

 อำจำรย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชำติ   หัวหน้ำงำน 
 ผศ.คมสันต์  นำควังไทร    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์ธนัชพร  หำได้    ประจ ำงำน 
 ผศ.กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์    ประจ ำงำน 
 อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ   ประจ ำงำน 
 อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    ประจ ำงำน 

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ   
จัดให้มีกำรบริกำรวิชำกำร กำรฝึกอบรม กำรวิจัย เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนภำษำ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
สังคมของสำธำรณรัฐแห่งสภำพเมียนมำ ประกอบด้วย 

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

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์ศึกษำและพัฒนำอัญมณี    
ในด้ำนจัดท ำแผนด ำเนินกำร บริกำรวิชำกำร ศึกษำ พัฒนำ ค้นคว้ำ ตรวจ ออกใบรับรองคุณสมบัติของอัญมณี
และอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น ประกอบด้วย 

อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์รำววำด  ยิ้มสวัสดิ์    ประจ ำงำน 
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  พระรำชเสำวนีย์และกำรด ำเนินกำรตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน ประกอบด้วย 

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

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

อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนัชพร  หำได้    ประจ ำงำน 
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  นำยดวงดี  ทองคูณคณำลำภ    ประจ ำงำน 

นำงสำวพุทธรักษ์ เป็งมอย    ประจ ำงำน 
  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ ในสำขำอำชีพที่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรทดสอบ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนประกำศก ำหนด  
  อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    หัวหน้ำงำน 
  อำจำรย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด    ประจ ำงำน 

ผศ.กฤติเดช จินดำภัทร์    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ภัคพล  รื่นกลิ่น    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์น้ ำฝน  สะละโกสำ    ประจ ำงำน 
  ดร.เอกรัฐ ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
  ดร.ศุภมำส ผกำกำศ     ประจ ำงำน 
  นำยก ำภู สุจริตจันทร์    ประจ ำงำน 
7. งานวิทยบริการ  

หน่วยวิทยบริการ  มีหน้ำที่ จัดหำและจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำและ
วิจัย จัดบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรทั้งนักศึกษำ บุคลำกร ตลอดจนผู้ใช้บริกำรทั่วไป ดูแล
และพัฒนำสภำพแวดล้อมส ำหรับกำรให้บริกำร  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและโครงกำรในพระรำชด ำริที่
เกี่ยวข้องกับงำนวิทยบริกำร จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรด้ำนวิทยบริกำรแก่ชุมชน จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำร 
ประเมินผลและปรับปรุงกำรให้บริกำร จัดซื้อจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำน กำรจัดพิมพ์และจัดเก็บหนังสือเอกสำรรำชกำร  เอกสำร
กำรจัดกิจกรรม เอกสำรด้ำนกำรเงิน เอกสำรกำรบัญชีและงบประมำณ ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน  
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของงำนวิทยบริกำรต่อสำธำรณะ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และรับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนด้ำนวิทยบริกำร  ประกอบด้วย  

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

8. งานกิจการนักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษา มีหน้ำที่ประสำนงำนกับกองพัฒนำนักศึกษำและคณะท ำงำนในหน่วยต่ำงๆ 
ประกอบด้วย หน่วยพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ หน่วยกีฬำและนันทนำกำร  หน่วยบริกำรหอพัก
นักศึกษำ หน่วยเวชศึกษำป้องกันและสวัสดิกำรนักศึกษำ หน่วยให้ค ำปรึกษำและแนะแนว  หน่วยทุนกู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ  หน่วยเลขำนุกำรและสำรสนเทศ เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนของงำนกิจกำร
นักศึกษำให้นักศึกษำสำมำรถศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงมีควำมสุขสู่กำรเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 
  นำยวีระ    วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 

หน่วยพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ม ีหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกระบวนกำรและกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริม
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และสนับสนุนให้นักศึกษำรวมกลุ่มจัดกิจกรรมภำยใต้แนวคิดและกำรด ำเนินกำรของนักศึกษำเพ่ือฝึกกำร
ท ำงำนเป็นหมู่คณะในรูปแบบของชมรมหรือชุมนุม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลและให้ค ำปรึกษำแก่องค์กำรบริหำร
นักศึกษำให้เป็นไปตำมกฎระเบียบและแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรนักศึกษำ จัดท ำโครงกำร/แผน
กิจกรรมและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษำ ที่นอกเหนือจำกแผนปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
นักศึกษำ จัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนและประเมินผลหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ 
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตัวเองตำมตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย        

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
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 
อำจำรย์นิพิฐพนธ์   ฤำชำ    ประจ ำงำน 
นำยดวงดี  ทองคูณคณำลำภ   ประจ ำงำน  
หน่วยกีฬาและนันทนาการ มีหน้ำที่จัดท ำโครงกำร แผนพัฒนำกำรให้บริกำร ระเบียบกำร

ให้บริกำรและกำรจัดแสดงขั้นตอนต่ำงๆเกี่ยวกับกำรให้บริกำรห้องออกก ำลังกำย อุปกรณ์ทำงด้ำนกีฬำต่ำงๆ  
รวมถึงควบคุมดูแลกำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ในห้องออกก ำลังกำยและสนำมกีฬำ  จัดหำอุปกรณ์กีฬำเพ่ือกำร
ส่งเสริมสุขภำพ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ จัดกำรแข่งขันกีฬำและประสำนงำนกับส่วนงำนบุคคลหรือ
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพ่ือจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง  ๆ  พัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำด้ำนกำรกีฬำ จัดส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรต่ำง ๆ จัดกิจกรรมนันทนำกำร ส่งเสริม
ทักษะกำรเล่นดนตรีและกำรแสดงให้กับนักศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วย 

ผศ.วันชัย   เพ็งวัน    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช   ประจ ำงำน 
ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์    ประจ ำงำน 
นำยสุรศักดิ์  วังวงษ์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี    ประจ ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนัชพร  หำได้    ประจ ำงำน 
หน่วยบริการหอพักนักศึกษาและบัตรนักศึกษา มีหน้ำที่จัดท ำโครงกำร  แผนพัฒนำ ก ำกับ

ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนหอพักนักศึกษำ จัดท ำระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษำ  
ประสำนด ำเนินงำน ประสำนกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ประกอบด้วย 
  อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    หัวหน้ำงำน 



~ ๕๘ ~ 
 
  ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 
  นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 

หน่วยเวชศึกษาป้องกันและวินัย มีหน้ำที่จัดท ำโครงกำรและแผนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
จัดบริกำรเวชภัณฑ์และห้องพยำบำล งำนเวชศึกษำป้องกัน ประสำนงำนและเผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนกำรประกัน
อุบัติเหตุของนักศึกษำ จัดท ำแผนกิจกรรมต่อต้ำนและป้องกันสำรเสพติดในสถำนศึกษำ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
และด ำเนินกำรป้องกันโรคติดต่อในสถำนศึกษำ ประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรป้องกันสิ่งเสพติดใน
สถำนศึกษำ จัดกิจกรรมและจัดแสดงกฎระเบียบต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยอันเกี่ยวข้องกับงำนวินัยนักศึกษำ 
พิจำรณำกำรสืบสวนทำงวินัยและกำรลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ รำยงำนผลกำรผิดวินัยนักศึกษำ จัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ประกอบด้วย 

ผศ.กฤติเดช  จินดำภัทร์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์นิพิฐพนธ์  ฤำชำ ประจ ำงำน 
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 
หน่วยประสานงานนักศึกษาวิชาทหารและการเกณฑ์ทหาร มีหน้ำที่ ก ำกับ ดูแล ติดตำม 

และประสำนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำรักษำดินแดนส ำหรับนักศึกษำวิชำทหำรรวมทั้งให้ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรสมัครและฝึกอบรมนักศึกษำวิชำทหำร  ประสำนงำนกำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร  กำร
ประสำนงำนให้นักศึกษำวิชำทหำรร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย และงำนอ่ืนๆ ของชุมชนท้องถิ่น 
จัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ ตลอดจนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์   ประจ ำงำน 
นำยสุรศักดิ์  วังวงษ์    ประจ ำงำน 
หน่วยดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษา  มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนแนะแนวกำรใช้ชีวิตใน

มหำวิทยำลัย แนะแนวกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรประกอบอำชีพ กำรเข้ำสู่งำน กำรท ำงำนระหว่ำงเรียน ประสำนและน ำเสนอข้อมูลจัดหำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก  จัดท ำระบบที่ปรึกษำ รวบรวมและสังเครำะห์รำยงำนภำรกิจอำจำรย์ที่ปรึกษำ
หมู่เรียน จัดกิจกรรมพัฒนำกำรเป็นที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ  จัดกิจกรรมและจัดท ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ จัดกิจกรรม
ควำมรู้สู่นักศึกษำใหม่และนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยเพ่ือเสริมทักษะชีวิต จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 
  นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 

ผศ.คมสันต์  นำควังไทร ประจ ำงำน 
ผศ.วันชัย  เพ็งวัน ประจ ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์ ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุกัญญำ  ธรรมธีระศิษฏ์ ประจ ำงำน 



~ ๕๙ ~ 
 

อำจำรย์สำมำรถ  ยืนยงพำนิช ประจ ำงำน 
อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.วำสนำ  จรูญศรีโชติก ำจร   ประจ ำงำน 
ผศ.กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์    ประจ ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 
หน่วยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรด้ำนทุน

กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำต่ำงๆ ของนักศึกษำให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเป็นไปตำม
กฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนกำรศึกษำ  จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำและผู้ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรเข้ำรับทุนกำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ประกอบด้วย 

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

นักงำน กำรจัดพิมพ์และจัดเก็บหนังสือเอกสำรรำชกำร  เอกสำรกำรจัดกิจกรรม เอกสำรด้ำนกำรเงิน เอกสำร
กำรบัญชีและงบประมำณ ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน  ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของงำนกิจกำรนักศึกษำต่อสำธำรณะ จัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกิจกำร
นักศึกษำและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  รับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เกี่ยวกับ กำร
ด ำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด้วย 

นำยวีระ  วนำเจริญเขต    หัวหน้ำงำน 
ผศ.พรรษพร  เครือวงษ์    ประจ ำงำน 

9. งานศิลปะและวัฒนธรรม 
งานศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้อง

กับศิลปวัฒนธรรม ประสำน ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนในหน่วยต่ำงๆ ประกอบด้วย 
หน่วยอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ หน่วยศึกษำวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  หน่วยเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรม ประกอบด้วย 

อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    หัวหน้ำงำน 
หน่วยอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ มีหน้ำที่จัดท ำแผนงำนและด ำเนินกำรด้ำนกำร

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่ำงแนวนโยบำยในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในองค์กร  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ หัตถกรรม นำฏศิลป์ ดนตรีและวัฒนธรรมแก่นักศึกษำ สนับสนุน ส่งเสริมกำร
เผยแพร่และ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้ำน จัดกิจกรรมในวันส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ พัฒนำและเผยแพร่ อัตลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนำขึ้นโดย
มหำวิทยำลัยและท้องถิ่น สร้ำงเครือข่ำยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม จัดแสดง
นิทรรศกำรเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ พิจำรณำกำรยกย่องนักศึกษำ
และบุคลำกรที่เป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

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

อำจำรย์ธนัชพร  หำได้    ประจ ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 



~ ๖๐ ~ 
 

นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   ประจ ำงำน 
หน่วยศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาติพันธุ์และประเทศเพื่อนบ้าน มีหน้ำที่จัดท ำแผนงำนและ

ด ำเนินกำรด้ำนกำรรวบรวม ศึกษำและเผยแพร่ข้อมูล/องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่ น ชำติ
พันธุ์และประเทศเพ่ือนบ้ำน จัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

นำงสำวภชิสำ  ปัทมภูวนนท์   หัวหน้ำงำน 
 ผศ.มัลลิกำ  ทองเอม    ประจ ำงำน 

อำจำรย์สันติ  คู่กระสังข์    ประจ ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 
นำยดวงดี  ทองคูณคณำลำภ   ประจ ำงำน 
หน่วยเลขานุการและสื่อสารองค์กร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดหำอุปกรณ์

ส ำนักงำน กำรจัดพิมพ์และจัดเก็บหนังสือเอกสำรรำชกำร  เอกสำรกำรจัดกิจกรรม เอกสำรด้ำนกำรเงิน 
เอกสำรกำรบัญชีและงบประมำณ ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ ประชำสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของงำนศิลปวัฒนธรรมต่อสำธำรณะ  จัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  รับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ 
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

อำจำรย์สุธิดำ  ทับทิมศรี    หัวหน้ำงำน 
นำยวีระ  วนำเจริญเขต    ประจ ำงำน 

10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทักษะดิจิทัล  มีหน้ำที่ปรับปรุงและดูแลระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์  ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทั่วถึงและทันสมัย  ประสำนและ
จัดกำรทดสอบวัดเกณฑ์มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์  พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับบุคลำกรและนักศึกษำ บริหำรจัดกำรและให้บริกำรกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ ต่ำงๆ 
ปรับปรุงดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เน็ต  ห้องกำรเรียนกำรสอนทำงไกล และห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  
ดูแลและควบคุมระบบบันทึก/ถ่ำยทอดภำพและเสียง จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำร ประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย มีหน้ำที่จัดท ำแผนด ำเนินกำรประจ ำปีแผนกำร
ให้บริกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป กำรจัดทดสอบมำตรฐำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติสำขำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชนและศูนย์ดิจิทัลชุมชน สร้ำงเครือข่ำยกำร
ด ำเนินงำนกับศูนย์อ่ืนๆ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
หน่วยงำนที่ อ่ืนๆ เกี่ยวข้อง  ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำระบบสำรสนเทศหรือ
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน พัฒนำเว็บไซต์และระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำร
วำงแผนของมหำวิทยำลัย พัฒนำเว็บไซต์ตำมแนวทำงและกำรจัดอันดับ Webometric  ประกอบด้วย 

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

 มีหน้ำที่ บริหำรงำนของบัณฑิตวิทยำลัยด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพโดยแบ่ง
ภำระหน้ำที่ออกเป็น ๒ ฝ่ำย คือ ฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยบริหำรและวำงแผน ประกอบด้วยที่ปรึกษำคณบดี 
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 

  ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

  อำจำรย์ธัญรดี   บุญปัน                          หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 1.บุคลากรประจ าฝ่ายวิชาการ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ 
งำนวิจัย งำนพัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ งำนพัฒนำอำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ         
งำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรประเมินคุณภำพวิทยำนิพนธ์  ประกอบด้วย 
 

๑.๑ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับ
และควบคุมคุณภำพกำรศึกษำระดับปริญญำโท ได้แก่ งำนวิชำกำรและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ งำนกำรจัดตำรำงเรียน และปฏิทินกำรศึกษำ งำนคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ งำนสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ งำนสอบประมวลควำมรู้และสอบปลำยภำค      
งำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ งำนตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร งำนตรวจรูปแบบและกำร
ประเมินคุณภำพวิทยำนิพนธ์ 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 

  ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง   ประจ ำงำน 

  ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ    ประจ ำงำน 

  นำงสำวกิตติยำ ลำเต๊ะ    ประจ ำงำน 

  นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน  
๑.๒ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับ

และควบคุมคุณภำพกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ได้แก่ งำนวิชำกำรและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ งำนประสำนงำนกับสำขำวิชำ งำนกำรจัดตำรำงเรียน และปฏิทินกำรศึกษำ งำนคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ งำนสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ สอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลควำมรู้และสอบ
ปลำยภำค งำนตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร งำนตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ งำนพัฒนำอำจำรย์
และนักศึกษำระดับปริญญำเอก งำนก ำกับและควบคุมคุณภำพกำรศึกษำประกอบด้วย  

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

  รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์    ประจ ำงำน 
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รศ.ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ    ประจ ำงำน 

นำงสำวพิกุล  อินไผ่    ประจ ำงำน 

  นำยทวิทัต  ริ้วมงคล    ประจ ำงำน 

  นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน 

๑.๓ งานส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา มีหน้ำที่ส่งเสริมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำแก่
อำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้แก่ งำนฝึกอบรมและกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร งำนส่งเสริม
เผยแพร่บทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำรในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 

รศ.ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.นิศำกร ประคองชำติ       ประจ ำงำน 
รศ.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 
ผศ.พิมพ์ผกำ  วงษ์กองแก้ว   ประจ ำงำน 
ผศ.อนุธิดำ  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 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ 

ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนกลำงของมหำวิทยำลัย จัดท ำแผนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ด ำเนินงำนประสำนงำนระดับนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 
ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   หัวหน้ำงำน 
  ผศ.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. บุคลากรประจ าฝ่ายบริหารและวางแผน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนนโยบำยและแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนธุรกำรและสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ งำนพัฒนำบุคลำกร งำนพัฒนำส ำนักงำน งำนบริหำรควำมเสี่ยง                
งำนตรวจสอบภำยใน งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ งำนให้บริกำรห้องสมุดบัณฑิตวิทยำลัย ประกอบด้วย 
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๒.๑ งานนโยบายและแผน/งานบริหารงานทั่วไป มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนนโยบำยและแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนธุรกำรและสำรบรรณ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ งำนพัฒนำบุคลำกร งำนพัฒนำส ำนักงำน และงำนให้บริกำร
ห้องสมุดบัณฑิตวิทยำลัยประกอบด้วย 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ ำงำน 
ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ประพล  จิตคติ    ประจ ำงำน 
ผศ.พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว    ประจ ำงำน 
ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง   ประจ ำงำน 
ผศ.อนุธิดำ เพชรพิมูล    ประจ ำงำน 
นำงสำวพิกุล  อินไผ่    ประจ ำงำน 
นำยทวิทัต  ริ้วมงคล    ประจ ำงำน 
นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ    ประจ ำงำน 
นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน 
๒.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ งำนบริหำรควำมเสี่ยง 

งำนตรวจสอบภำยใน งำนกำรจัดกำรควำมรู้ และงำนประกันคุณภำพระดับหน่วยงำน ประกอบด้วย  
ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    หัวหน้ำงำน 

  ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ประจ ำงำน 
  ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ ำงำน 
  ผศ.พิมพ์ผกำ  วงศ์กองแก้ว    ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง     ประจ ำงำน 
  ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     ประจ ำงำน 
  ผศ.ศิริพร  โสมค ำภำ    ประจ ำงำน 
  นำงสำวพิกุล  อินไผ่    ประจ ำงำน 
  นำงสำวกิตติยำ  ลำเต๊ะ    ประจ ำงำน 
  นำยจักกริช  มีสี     ประจ ำงำน 
  นำยทวิทัต  ริ้วมงคล    ประจ ำงำน    

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

ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน    ประจ ำงำน 

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

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

๒.๔ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร บทบำท ภำรกิจ 
และผลกำรปฏิบัติงำนของบัณฑิตวิทยำลัย บริกำรวิชำกำร งำนวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง
เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรสู่ชุมชน โดยผ่ำนสื่อและช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน เกิดกำรรับรู้ เกิดควำมเชื่อม่ัน มีทัศนคติที่ดี  และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงำน ประกอบด้วย 

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

  ผศ.ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง   ประจ ำงำน 
  ผศ.พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว    ประจ ำงำน 
   นำยทวิทัต  ริ้วมงคล    ประจ ำงำน 
 
ส านักงานอธิการบดี 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งเป็นหน่วยงำนสำยสนับสนุนที่มีหน้ำที่ให้บริกำร สนับสนุน ประสำนงำน และ 
อ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือตอบสนองภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
โดยมี ปรัชญา “มีจิตบริกำร พัฒนำคน พัฒนำงำน และใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้ค่ำ” วิสัยทัศน์ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่มุ่งเน้นให้บริกำร พัฒนำงำน พัฒนำคน ให้มีคุณภำพ และเป็นหน่วยงำนต้นแบบ
ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยและกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
พันธกิจ พัฒนำงำนด้ำนบริกำร โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล
มีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวหน้ำ ต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว สู่หน่วยงำนและชุมชน และส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรม 
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีจิตอำสำเพ่ือพัฒนำสังคม และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำสู่สำกล มีกำรแบ่ง
โครงสร้ำงประกอบด้วยกองและงำน ดังต่อไปนี้ 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด         รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
กองกลาง   

มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียวสู่หน่วยงำนและชุมชนส่งเสริมกำรเป็นจิต
อำสำเพ่ือพัฒนำสังคม และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำสู่สำกล โดยได้แบ่งโครงสร้ำงหน่วยงำน
ออกเป็น 17 งำน ได้แก่ งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนงำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนพัฒนำเครือข่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม(Green Office) งำนสวัสดิกำร  งำนธุรกำร         
งำนประชำสัมพันธ์ งำนกำรเงิน งำนพัสดุ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร งำนเลขำนุกำร งำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์
พลังงำน งำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ งำนตรวจสอบภำยใน งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน        
งำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบไปด้วย 

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

ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
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ด้ำนต่ำงๆ คือ ด้านการปฏิบัติการ ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินและ
พัสดุ ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สรุปรำยงำน เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำน ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของ
ผู้บริหำร จัดเตรียมกำรประชุม ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ด้านการวางแผน ด ำเนินกำร
วำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมหรือผลกำรปฏิบัติตำม
ค ำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร ด้านการประสานงาน ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำน 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ ด้านการบริการ ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   หัวหน้ำงำน 
  นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 
  นำงผ่องศรี  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
  2. งานวางแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้ำที่ ควบคุม 
ดูแล ด ำเนินกำรและประสำนงำน เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร กำรด ำเนินกำรตำมแผน/โครงกำร กำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) งำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองกลำง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
ประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด   หัวหน้ำงำน 
นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ    ประจ ำงำน 
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    ประจ ำงำน 
นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    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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3. งานพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้ำที่พัฒนำปรับปรุง 
ซ่อมบ ำรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบดังกล่ำว กำรจัดท ำข่ำวสำร
เผยแพร่กิจกรรมผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองกลำง เพ่ือให้กำรด ำเนิ นงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  

นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   หัวหน้ำงำน 
นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 

4. งานพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office) กองกลำงส ำนักงำนอธิกำรบดี มีหน้ำที่
ดูแลและให้ควำมร่วมมือพัฒนำสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำหน่วยงำนเข้ำสู่โครงกำร Green office และ Green 
University ในโอกำสต่อไป ประกอบด้วย      

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 
นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    ประจ ำงำน 
นำงคณำรัตน์  ศิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำงำน 
นำยเอนก  บัวส ำลี     ประจ ำงำน 
นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำงำน 
นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ประจ ำงำน 
นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   ประจ ำงำน 
นำยมนตรี  ประชุม    ประจ ำงำน 
นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   ประจ ำงำน 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   ประจ ำงำน 
นำยธนกฤต  ภูโอบ    ประจ ำงำน 
นำงผ่องศรี  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
นำยมนัส  หล่อทอง    ประจ ำงำน 

5. งานสวัสดิการ กองกลาง ส านักอธิการบดี  มีหน้ำที่ดูแลและประสำนงำนกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงฯ ได้แก่ 
สวัสดิกำรบ้ำนพักอำศัย (อำคำร KPRU PLACE  อำคำรน้ ำเพชร 2 อำคำรหอพักรำชำวดี) สวัสดิกำรกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชีพ สวัสดิกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรประกันภัยกลุ่ม สวัสดิกำรตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย และ
โครงกำร/อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย   
    ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำงำน 
   นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำงำน 
      นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    ประจ ำงำน 
     นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย     ประจ ำงำน 
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    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 
  6. งานธุรการ มีหน้ำที่หลักในกำรบริหำรงำนเอกสำรของมหำวิทยำลัย เริ่มตั้งแต่กำรรับ -ส่งหนังสือ
รำชกำร กำรจัดท ำหนังสือรำชกำร (กำรร่ำงตรวจทำน) กำรส ำเนำเอกสำร กำรยืมเอกสำรกำรจัดเก็บเอกสำร  
กำรท ำลำยเอกสำร และกำรเกษียณและน ำเสนอหนังสือรำชกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และฉบับที่  3 พ.ศ. 2560 รวมทั้ง          
กำรให้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวกกับผู้ที่มำติดต่อทั้งหน่วยงำนภำยนอก หน่วยงำนภำยใน และงำนอ่ืน  ๆ       
ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี      หัวหน้ำงำน 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร     ประจ ำงำน 
  นำงภัทรวดี  จิตคติ     ประจ ำงำน 
   หน่วยลงทะเบียนรับหนังสือราชการ มีหน้ำที่ตรวจสอบหนังสือ จัดล ำดับควำมส ำคัญและ
ควำมเร่งด่วนของหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือภำยนอก หนังสือภำยใน หนังสือขออนุญำตไปรำชกำร ด้วย
ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติจัดกำรหนังสือรำชกำรและกำรลำ (e-Office Automations) ของมหำวิทยำลัย     
รำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือน ำเสนอให้ผู้บริหำรสั่งกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงำน คณะ/
ส ำนัก/สถำบัน เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป เมื่อด ำเนินกำรสิ้นเสร็จแล้วให้จัดเก็บเอกสำรเข้ ำแฟ้ม ตำมหมวด          
หมู่ที่ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 

นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงภัทรวดี  จิตคติ    ประจ ำหน่วย    

  หน่วยลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ  มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมเรียบร้อย ครบถ้วนของ
หนังสือ จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วน จัดท ำทะเบียนส่งหนังสือด้วยระบบ Manual ควบคู่ไปกับกำร
ลงทะเบียนส่ งหนั งสือด้วยระบบส ำนักงำนอัตโนมัติจัดกำรหนั งสือรำชกำรและกำรลำ (e-Office 
Automations) เพ่ือให้ผู้บริหำรลงนำมหนังสือ จ่ำหน้ำซองจดหมำยบรรจุซองจดหมำย เขียนใบน ำส่งจดหมำย
เพ่ือจัดส่งไปยังไปรษณีย์ สรุปใบน ำส่งจดหมำยทุกสิ้นเดือนเพื่อท ำเรื่องเบิกจ่ำย  ประกอบด้วย 
  นำงภัทรวดี  จิตคติ    หัวหน้ำหน่วย  
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำหน่วย 
  หน่วยจัดท าหนังสือราชการ มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำรหนังสือรำชกำรต่ำง ๆ เช่น หนังสือ
รับรอง/หนังสือรำชกำรโต้ตอบทั่วไป/ประกำศ/ค ำสั่ง ให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำหน่วย 
  นำงภัทรวดี  จิตคติ    ประจ ำหน่วย 
  หน่วยจัดเก็บและท าลายเอกสาร  มีหน้ำที่จัดเก็บเอกสำร โดยแบ่งหมวดหมู่กำรจัดเก็บตำม
คู่มือกำรจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยธุรกำรเริ่มจำกกำรน ำเอกสำรที่ด ำเนินกำรแล้วมำลงรหัสจัดเก็บ และให้จัดเก็บ
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เอกสำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำกนั้นน ำรหัสจัดเก็บไปลงในทะเบียนลงรับ -ส่งเอกสำร และน ำรวบรวม
เก็บเข้ำแฟ้มจัดเก็บตำมหมวดหมู่  ท ำลำยหนังสือโดยส ำรวจหนังสือที่ครบก ำหนดอำยุกำรเก็บในปีนั้น โดย
ปฏิบัติตำมระเบียบงำนสำรบรรณ ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำหน่วย 
  นำงภัทรวดี  จิตคติ    ประจ ำหน่วย 
 

  หน่วยแผนงาน งบประมาณ  และประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล 
ด ำเนินกำรและประสำนงำน เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของงำนธุรกำร และกำรด ำเนินกำรตำมแผน/
โครงกำรของงำนธุรกำร และรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี และมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
ประกอบด้วย 
  นำยเอนก  บัวส ำลี    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร    ประจ ำหน่วย 

นำงภัทรวดี  จิตคติ    ประจ ำหน่วย 
7. งานเลขานุการ  มีหน้ำทีด่ ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร งำนประชุม และงำนเลขำนุกำร

ของผู้บริหำร  ประกอบด้วย 
นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   หัวหน้ำงำน 
นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำงำน 

  นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   ประจ ำงำน 
  หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย  มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย         
จัดท ำหนังสือเชิญประชุม  ติดต่อประสำนงำนผู้เข้ำร่วมประชุม จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม บันทึกกำร
ประชุม  จัดท ำรำยงำนกำรประชุม จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม  จัดเตรียมห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่ ใช้ในกำรประชุม กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเดินทำงของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ            
กำรจัดเตรียมห้องพัก จัดสวัสดิกำรด้ำนอำหำรว่ำง อำหำรเช้ำ-เย็น และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรประชุม  จัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 

นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   หัวหน้ำหน่วย 
นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำหน่วย 
นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   ประจ ำหน่วย 

   หน่วยงานบริหารทั่วไป  มีหน้ำที่ ในกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำรภำยใน ภำยนอก และ
จัดเก็บหนังสือรำชกำรตำมระเบียบงำนสำรบรรณ  งำนเสนอแฟ้มและติดตำมแฟ้มผู้บริหำรในระดับอธิกำรบดี 
และรองอธิกำรบดีตำมสำยงำนบริหำร  ดูแลและตรวจสอบควำมถูกต้อง และรูปแบบหนังสือรำชกำรจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ก่อนน ำเสนอผู้บริหำรลงนำม หรือสั่ งกำร จัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  บันทึก สรุปและจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม จัดท ำเอกสำรประกอบกำรจัดเตรียมห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม 
ประสำนงำนกับผู้ เข้ำร่วมกำรประชุม จัดเตรียมอำหำรบริกำรผู้ เข้ำร่วมประชุม จัดท ำโครงกำรที่ได้รับ
มอบหมำยตำมภำรกิจและเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จัดท ำโครงกำรเพ่ือขอรับงบประมำณสนับสนุนเพ่ือ
ด ำเนินงำนของงำนเลขำนุกำร ส ำรวจ จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรใช้งำนส ำหรับผู้บริหำร ตำมระเบียบงำนพัสดุ  
ประกอบด้วย 

นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   หัวหน้ำหน่วย 
นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำหน่วย 
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นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   ประจ ำหน่วย 
   หน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้ำที่  จัดเตรียมค ำกล่ำวในโอกำสต่ำง ๆ ส ำหรับผู้บริหำร     
จัดท ำตำรำงนัดหมำยอธิกำรบดี กำรลงสมุดบันหมำยเหตุประจ ำวัน รับค ำสั่งและปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง ติดต่อ
ประสำนงำนทำงโทรศัพท์ ภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำน รับ -ส่งเอกสำรทำงรำชกำร ทำงโทรสำร 
อีเมล์ และโปรแกรมสื่อต่ำง ๆ  ด ำเนินกำรเพ่ืออนุมัติกำรเข้ำร่วมอบรม / สัมมนำ / ประชุมวิชำกำร ส ำหรับ
ผู้บริหำรระดับอธิกำรบดี และรองอธิกำรบดี  ต้อนรับแขกของผู้บริหำร แจ้งเตือนงำนส่วนตัวผู้บริหำรเนื่องใน
โอกำสต่ำง ๆ เช่น กำรเดินทำง จองตั๋วโดยสำร ติดต่อยำนพำหนะ จองที่พัก และยืมเงินทดรองจ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร และเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่เก่ียวข้องตำมระเบียบฯ ประกอบด้วย 
  นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   หัวหน้ำหน่วย 

นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   ประจ ำหน่วย 
นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   ประจ ำหน่วย 

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

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 
    หน่วยเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ   มีหน้ำที่รับ-จ่ำยเงินนอกงบประมำณทุกประเภท  
ตรวจสอบเอกสำรและควบคุมกำรเบิกจ่ำยทุกหมวดรำยจ่ำย  ท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน  ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชีเงินสด  เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทและจัดท ำทะเบียนคุมเช็ค  ควบคุมกำร
ยืมเงินนอกงบประมำณและรำยงำนลูกหนี้เงินยืม  ควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินและจัดท ำทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน จัดท ำรำยงำนเงินฝำกถอนคืน  รับและจ่ำยเงินประจ ำวัน และออกใบเสร็จรับเงิน ติดต่อ
ประสำนงำนกับธนำคำรพำณิชย์และหน่วยงำนภำยนอก  น ำส่งเงินภำษี ณ ที่จ่ำยประจ ำเดือนให้สรรพำกร 
งำนบริกำรนักศึกษำหน้ำเคำน์เตอร์ จัดท ำทะเบียนคุมกำรช ำระเงินของนักศึกษำทุกประเภท  งำนเงินกู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย       
    นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี   หัวหน้ำหน่วย 
    นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวศิริรัตน์  ชิตสุระ    ประจ ำหน่วย 
    หน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  มีหน้ำที่รับ – จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินและงบ
กลำงทุกงบรำยจ่ำย จัดท ำบัตรเงินเดือน บัตรค่ำจ้ำง จัดท ำฎีกำเบิกเงินงบประมำณทุกหมวดรำยจ่ำยในระบบ 
GFMIS จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินในระบบ 3 มิติ จัดท ำเงินเดือนและค่ำจ้ำงพร้อมหักหนี้ส่งหน่วยงำนภำยนอก 
จัดท ำงบเดือน จัดเก็บเอกสำรแนบฎีกำและท ำทะเบียนใบส ำคัญ จัดท ำทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่ำย จัดท ำหนังสือ
รับรองหัก ณ ที่จ่ำย จัดท ำเอกสำรเบิกบ ำนำญ จัดท ำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยส่งให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยใน
และหน่วยงำนภำยนอก ล้ำงบัญชีพักครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินและเบิกเกินส่งคืนเงิน
งบประมำณ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
    นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง   หัวหน้ำหน่วย 



~ ๗๐ ~ 
 
     นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต   ประจ ำหน่วย 
    หน่วยธุรการและสนับสนุนทั่วไป  มีหน้ำที่จัดพิมพ์หนังสือรำชกำรทั้งภำยนอกและภำยใน  
ตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำยทุกงบรำยจ่ำย ตรวจสอบเอกสำรยืมเงิน สนับสนุนทุกงำนในกลุ่มงำนกำรเงินให้
ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิน  งำนประกันคุณภำพ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
ประกอบด้วย 
    นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย       หัวหน้ำหน่วย 
    นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี   ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง    ประจ ำหน่วย 
     หน่วยบัญชี  มีหน้ำที่ควบคุมและด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดท ำบัญชีทั้งเงินในงบประมำณและ
เงินนอกงบประมำณให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้  วิเครำะห์สถำนกำรณ์รำยกำรบัญชีทั้งเงิน
งบประมำณ และเงินนอกงบประมำณเพ่ือบันทึกบัญชี  – จัดท ำทะเบียนคุม และออกรำยงำนกำรเงิน
ประจ ำเดือน รำยไตรมำส และประจ ำปี ตรวจสอบควำมสมบูรณ์เอกสำรกำรเบิก – จ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบ 
ก่อนกำรด ำเนินกำรสู่กระบวนกำรจัดท ำบัญชีจัดท ำทะเบียนคุมต่ำงๆ รวมถึงกำรเคลื่อนไหวเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดต่ำงๆ ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องเบิกจ่ำย ให้เป็นไปตำมระเบียบเพ่ือจัดเก็บ
เอกสำร แยกประเภท – จัดกลุ่ม – ท ำทะเบียนคุม – เคลื่อนย้ำยเอกสำร น ำไปจัดเก็บไว้อย่ำงปลอดภัย ท ำผัง
พ้ืนที่จัดเก็บให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น  และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ 
มอบหมำย  ประกอบด้วย 
    นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก    หัวหน้ำหน่วย 
    หน่วยแผนงาน  งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ควบคุมดูแล
ด ำเนินกำรและประสำนงำนเพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
กลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
    นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    หัวหน้ำหน่วย     
  นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี   ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวศิริรัตน์  ชิตสุระ    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง   ประจ ำหน่วย 
    นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต   ประจ ำหน่วย  
 9. งานพัสดุ  มีหน้ำที่ควบคุมด ำเนินกำร  และให้บริกำรด้ำนกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ และ
สำมำรถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
    นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำงำน 
    นำงสำวปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม    ประจ ำงำน 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์    ประจ ำงำน 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม   ประจ ำงำน 
    นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์     ประจ ำงำน 

หน่วยจัดหาพัสดุ  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ รำยงำนผล     
กำรจัดหำพัสดุ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม   หัวหน้ำหน่วย 



~ ๗๑ ~ 
 
    หน่วยบริหารสัญญา  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรบริหำรสัญญำด ำเนินกำรบริหำรสัญญำรำยงำน
ผลกำรบริหำรสัญญำ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์     หัวหน้ำหน่วย 
    หน่วยควบคุมและจ าหน่าย  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรควบคุมและจ ำหน่ำยพัสดุด ำเนินกำร
ควบคุมและจ ำหน่ำยพัสดุ รำยงำนผลกำรควบคุม จ ำหน่ำยพัสดุ และงำนอ่ืน  ๆ ที่ ได้รับมอบหมำย 
ประกอบด้วย 
    นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์     หัวหน้ำหน่วย 
    นำงปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม     ประจ ำหน่วย 
    หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ของงำนพัสดุ ด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของงำนพัสดุ และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำหน่วย 
    หน่วยธุรการ และการสนับสนุนทั่วไป มีหน้ำที่จัดท ำควบคุมบริหำรงำนสำรบรรณของงำน
พัสดุ สนับสนุนทุกงำนในกลุ่มงำนพัสดุ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำหน่วย 
    นำงสำวปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์     ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์     ประจ ำหน่วย 
    หน่วยแผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ควบคุมดูแล
ด ำเนินกำรและประสำนงำนเพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
กลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
    นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำหน่วย 
    นำงสำวปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์     ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม    ประจ ำหน่วย 
    นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์     ประจ ำหน่วย 
  10. งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลภำยใน
มหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง งำนบ ำเหน็จควำมชอบ งำนทะเบียนประวัติ งำนวินัยและ
กฎหมำย ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หัวหน้ำงำน 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   ประจ ำงำน 
  หน่วยบริหารงานบุคคล  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ  งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
งำนบ ำเหน็จควำมชอบ  งำนทะเบียนประวัติ  ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   ประจ ำหน่วย 
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    ประจ ำหน่วย 

นำงสำวนฤชล เขื่อนยัง    ประจ ำหน่วย 

  นำงสำวน้ ำทิพย์  สังข์ทอง    ประจ ำหน่วย 



~ ๗๒ ~ 
 
  หน่วยนิติการ  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ  กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
งำนวินัยและกำรักษำวินัย  งำนเร่งรัดผลคดี  กำรสอบสวนคดี  งำนเร่งรัดหนี้ของมหำวิทยำลัย  งำนลำศึกษำ
ต่อทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  งำนกำรขอรับทุนกำรศึกษำ  งำนจรรยำบรรณวิชำชีพ  งำนต่อสัญญำจ้ำง
พนักงำนมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์   ประจ ำหน่วย 

นำงสำวนฤชล เขื่อนยัง    ประจ ำหน่วย 

  หน่วยผลงานทางวิชาการ  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หวัหน้ำหน่วย 
  นำงสำวน้ ำทิพย์ สังข์ทอง    ประจ ำหน่วย 
  หน่วยงานธุรการและสนับสนุนทั่วไป  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรเอกสำร ได้แก่ 
กำรรับ-ส่งกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร กำรจัดเก็บและท ำลำยเอกสำร รวมทั้งรับผิดชอบดูแลใบลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำร กำรลำทุกประเภท ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   ประจ ำหน่วย 
  หน่วยแผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรงำน
เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรทุกปี  กำรประกันคุณภำพระดับหน่วยงำน  และระดับมหำวิทยำลัย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวน้ ำทิพย์  สังข์ทอง    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   ประจ ำหน่วย 

นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    ประจ ำหน่วย 
นำงสำวนฤชล เขื่อนยัง    ประจ ำหน่วย 

  11. งานประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่ เผยแพร่กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของ
มหำวิทยำลัยฯ ทั้งภำยในภำยนอกหน่วยงำนด้วยสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ รวมทั้งสื่อวิทยุกระจำยเสียงของ
มหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 
   ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร   หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   ประจ ำงำน 
  ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง    ประจ ำงำน 
   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   ประจ ำงำน 
   หน่วยข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ และจดหมำย
ข่ำวสำรสักทอง เผยแพร่ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน หน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจ และเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่น และสื่อมวลชนส่วนกลำง มีหน้ำที่ตรวจสอบ และตัดข่ำวบน
หน้ำหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยฯ จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ จัดตั้งและประสำนเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือประสำนนโยบำย ประสำนควำมร่วมมือ และควำมเข้ำใจในงำนด้ำน
กำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้งมีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับสื่อมวลชนทุกแขนง และ
หน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ืองำนประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   หัวหน้ำหน่วย  

นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์   ประจ ำหน่วย 
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   หน่วยผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่ออกแบบ และผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์ เช่น ไวนิลประชำสัมพันธ์ สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ วีดีทัศน์ จัดท ำสื่อประสม ออกแบบป้ำย
ประชำสัมพันธ์ (โปสเตอร์ /ป้ำย LED / ป้ำย LCD ) ป๊อบอัพข่ำวประชำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ( Online 
social media) และเว็บไซต์ เป็นต้น รวมทั้งออกแบบและประสำนข้อมูล ภำพถ่ำยกิจกรรม เพ่ือจัดท ำข่ำว
ประชำสัมพันธ์ บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย เพื่อใช้จัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ และเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนให้กับมหำวิทยำลัย อัพโหลดภำพและ
ข่ำวประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) ประกอบด้วย 
  ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง     หัวหน้ำหน่วย 
  ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี    ประจ ำหน่วย 

นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    ประจ ำหน่วย 
   หน่วยบริการสัมพันธ์ (Customer Service)  มีหน้ำที่ ให้บริกำรถำมตอบข้อมูลของ
มหำวิทยำลัยให้กับบุคลำกรภำยใน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป จำกโทรศัพท์และผู้มำติดต่อรำชกำรที่
มหำวิทยำลัย จัดท ำตำรำงเวรรักษำกำรณ์และรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือน คัดแยก
พัสดุ – จดหมำย ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งอัพโหลดข้อมูลออนไลน์ตำรำงเวรรักษำกำรณ์ และตรวจสอบ
รำยชื่อพัสดุ บนเว็บไซต์ ให้บริกำรงำนด้ำนพิธีกำรแก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ร่วมให้บริกำรกำรต้อนรับ
คณะศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย 
   นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    หัวหน้ำหน่วย 

หน่วยวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม ๙๑.๒๕ เมกะเฮิรตซ ์ 
มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ  ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  ของงำนประชำสัมพันธ์ด้ำนวิทยุกระจำยเสียง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนวิทยุกระจำยเสียงของมหำวิทยำลัยเป็นที่รู้จักของสังคม ทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ  
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ด้ำนวิทยุกระจำยเสียงมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ดังนี้ 

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

เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสื่อสำรมวลชนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน ประกอบด้วย 
  รศ.ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด     ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยภำยใน 
                 หน่วยแผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ควบคุมดูแลด ำเนินกำรและ
ประสำนงำนเพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของกลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร     หัวหน้ำหน่วย 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี     ประจ ำหน่วย 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์     ประจ ำหน่วย 
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12. งานอาคารสถานที่   มีหน้ำที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรออกแบบ  ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร ดูแล
บ ำรุงรักษำ พัฒนำ ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย  ให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงอำคำร
สถำนที่ งำนประปำ งำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
  นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ    รักษำกำรหัวหน้ำงำน 
  นำยทศพร  ศีลอวยพร     ประจ ำงำน 
  นำงมำลัย  กลิ่นศรีสุข     ประจ ำงำน 
  นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช     ประจ ำงำน 
   นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์    ประจ ำงำน 
    หน่วยโยธาธิการและผังเมือง มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนวำงแผนงำนก่อสร้ำง ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ประสำนงำนด้ำนงำนก่อสร้ำง แก้ไขปัญหำงำนก่อสร้ำง ปฏิบัติงำนจัดท ำแบบรูปรำยกำรประกอบกำรก่อสร้ำง 
และงำนซ่อมบ ำรุงอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 
    นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ    หัวหน้ำหน่วย 
   นำยทศพร  ศีลอวยพร     ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์    ประจ ำหน่วย 
  นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช     ประจ ำหน่วย 

หน่วยภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และจัดตกแต่งสถานที่  มีหน้ำที่ดูแลภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและจัด
ตกแต่งสถำนที่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และสวยงำม ประกอบด้วย 
    นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ    หัวหน้ำหน่วย 
    นำยทศพร  ศีลอวยพร      ประจ ำหน่วย 
   นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช     ประจ ำหน่วย 

หน่วยประปา  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนผลิตน้ ำประปำ ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ และผลิตน้ ำประปำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ    หัวหน้ำหน่วย 
นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช     ประจ ำหน่วย 
หน่วยวางแผนงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ มีหน้ำที่

ด ำเนินกำรด้ำนกำรวำงแผนงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควำมเสี่ยง งำน
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดรวมทั้งงำนบริหำรงำนเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ประกอบด้วย  
   นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ    หวัหน้ำหน่วย 

นำงมำลัย  กลิ่นศรีสุข     ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์    ประจ ำหน่วย 

  13. งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนกำรให้บริกำรด้ำน
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 
  นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ     รกัษำกำรหัวหน้ำงำน 
  นำยมนตรี  ประชุม     ประจ ำงำน   
    หน่วยเครื่องปรับอากาศและอิเล็กทรอนิกส์  มีหน้ำที่ ให้บริกำรซ่อมบ ำรุง ดูแลด้ำน
เครื่องปรับอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น ลิฟต์โดยสำร โทรศัพท์ เครื่องเสียง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 
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นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ     หัวหน้ำหน่วย 
    นำยมนตรี  ประชุม     ประจ ำหน่วย 
   หน่วยอนุรักษ์พลังงานและบริหารงานทั่วไป  มีหน้ำที่ดูแลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและกำรจัดกำรพลังงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำน รวมทั้งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำร และงำนพัสดุ ประกอบด้วย 
    นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ    หัวหน้ำหน่วย 
                     นำยมนตรี  ประชุม     ประจ ำหน่วย 
    หน่วยระบบไฟฟ้า มีหน้ำที่ให้บริกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุง ดูแลระบบไฟฟ้ำภำยในและภำยนอก
อำคำร ระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงต่ ำ งำนออกแบบและประมำณกำร และควบคุมกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำภำยใน
มหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
    นำยมนตรี  ประชุม     หัวหน้ำหน่วย 

นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ    ประจ ำหน่วย 
หน่วยแผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ควบคุมดูแล

ด ำเนินกำรและประสำนงำน เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ของกลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

   นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ    หัวหน้ำหน่วย 
  นำยมนตรี  ประชุม     ประจ ำหน่วย 

14. งานยานพาหนะ มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนยำนพำหนะ รวมทั้งกำรซ่อมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะให้
อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ประกอบด้วย  

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด     รักษำกำรหัวหน้ำงำน 
นำยอภิชำติ  โตยิ่ง     ประจ ำงำน  
นำยอุดม  พรมณี      ประจ ำงำน 

15. หน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบ  มีหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินผลควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล

และตัวเลขต่ำง ๆ ทำงกำรเงิน บัญชี และรำยงำนทำงกำรเงิน ตรวจสอบและประเมินกำรปฏิบัติงำนต้ำนต่ำง ๆ 
ของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจตำมขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนด โดย
ค ำนึงถึงควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อเสนอแนะมำตรกำรกำรควบคุมภำยใน
ที่รัดกุมและเหมำะสม และกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ ประกอบด้วย 

รศ.พรเพ็ญ  โชชัย    หัวหน้ำหน่วย   
   นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   ประจ ำหน่วย 
   นำงสำวกันยำ  มั่นคง    ประจ ำหน่วย 

หน่วยให้ค าปรึกษา มีหน้ำทีต่อบปัญหำชี้แจงและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจ บริการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ โดย
การให้ค าแนะน าและบริการอื นๆ ที เกี ยวข้อง ประกอบด้วย 

รศ.พรเพ็ญ  โชชัย    หัวหน้ำหน่วย   
   นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   ประจ ำหน่วย 
   นำงสำวกันยำ  มั่นคง    ประจ ำหน่วย 
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หน่วยบริหารงานทั่วไป  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยตรวจสอบ
ภำยในหรือบริหำรรำชกำรทั่วไป ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย                    
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ คือ ด้านการปฏิบัติการ ศึกษำข้อมูล รวบรวมข้อมูล ติดตำมผลและ
สรุปรำยงำนเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนหน่วยงำน ด้านการวางแผน วำงแผนกำรท ำงำน กิจกรรม หรือ
โครงกำรต่ำงๆวำงแผนกำรตรวจสอบ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน ด้านการประสานงาน ประสำนกำรท ำงำนและ
ควำมร่วมมือด้ำนกำรตรวจสอบภำยในกับบุคคลและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน อีกทั้งปฏิบัติงำนด้านธุรการ ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ และจัดท ำบันทึกข้อควำม เอกสำร
หนังสือรำชกำรต่ำง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภำยใน  ปฏิบัติงำนด้านการเงินและพัสดุ ประสำนงำนและ
ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของหน่วยตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย 

รศ.พรเพ็ญ  โชชัย    หัวหน้ำหน่วย   
   นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   ประจ ำหน่วย 
   นำงสำวกันยำ  มั่นคง    ประจ ำหน่วย 

16. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (International 
Relations and ASEAN Affairs Office (IRA)) 

งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรติดต่อประสำนงำนและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนหรือองค์กรในต่ำงประเทศ ตลอดจนด ำเนินโครงกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำ บุคลำกร และอำจำรย์ของทำงมหำวิทยำลัย ตลอดทั้งกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับอำเซียนแก่นักเรียน นักศึกษำและประชนทั่วไป นอกจำกนั้นหน้ำที่ของงำนวิเทศสัมพันธ์ยังได้ แก ่     
กำรให้ค ำปรึกษำ กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของนักศึกษำและบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นสำกลในด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

หัวหน้ำงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน  หัวหน้ำงำน 
นำงสำวชฎำพร  โชติรดำภำณ์    นักวิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์และ 
รับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติ งำนทะเบียนและแผนกำรเรียน กำรอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรกำรศึกษำ             
กำรให้บริกำรด้ำนหอพักและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในมหำวิทยำลัย ตลอดจนงำนดูแลและให้ค ำปรึกษำ
นักศึกษำต่ำงชำติ เพ่ือให้นักศึกษำต่ำงชำติส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ประกอบด้วย  

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร    ประธำนกรรมกำร  
รองคณบดีทุกคณะที่ดูแลงำนวิเทศสัมพันธ์   กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ   กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล   กรรมกำร 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
หัวหน้ำงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน   กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์    กรรมกำร 
รศ.ดร. สุนทรี  ดวงทิพย์     กรรมกำร 
อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ    กรรมกำร 
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อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำที่มีนักศึกษำต่ำงชำติ  กรรมกำร 
อำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำต่ำงชำติ   กรรมกำร 
นำงสำวน้ ำพัก  ข่ำยทอง     กรรมกำร 
นำงสำวชุลีพร  แสงสุวรรณ์    กรรมกำร 
นำงสำวผดุงพร  พันธุ์พืช     กรรมกำร 
นำยณะรำทิ  น้อยม่วง     กรรมกำร 
นำยอนุวัฒน์  แนไพร     กรรมกำร 
นำงสำวปรำณี  แผนดี      กรรมกำร 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    กรรมกำร 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    กรรมกำร 
นำยอนุชำ  พวงผกำ     กรรมกำร 
นำยคมกริช  กลิ่นอำจ     กรรมกำร 
นำงสำวชฎำพร  โชติรดำภำณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

งานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มีหน้ำที่น ำ นโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ที่เกี่ยวกับ
สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรกับองค์กรและสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ กำรแสวงหำควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรกับองค์กรและสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ เกิดบริบทควำมเป็นนำนำชำติและขับเคลื่อนให้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล มีจุดเด่นในเวทีมหำวิทยำลัยโลก พร้อม
ทั้งมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประเมินผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนปัญหำ อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ
ในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร    ประธำนกรรมกำร 
คณบดีคณะครุศำสตร์     กรรมกำร 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   กรรมกำร 
คณะบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด กรรมกำร 
รองคณบดีทุกคณะที่ดูแลงำนวิเทศสัมพันธ์   กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ภำษำ     กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร   กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์    กรรมกำร 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ     กรรมกำร 
อำจำรย์พศวีร์  ศิริสรำญลักษณ์    กรรมกำร 
อำจำรย์บุญวัฒน์  ศรีวังรำช    กรรมกำร 
อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ     กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     กรรมกำร 
ผู้รับผิดชอบงำนวิเทศสัมพันธ์ทุกคณะ   กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวชฎำพร  โชติรดำภำณ์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน่วยด้านการพัฒนานักศึกษาสู่สากลและการบริการวิชาการ มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ประชำกรอำเซียนสู่คุณภำพในบทบำทเวทีโลก กำรบริกำรวิชำกำรและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
นักศึกษำสู่สำกล ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์กำรจัดแต่ละกิจกรรมพร้อมทั้งมีหน้ำที่รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน ประเมินผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนปัญหำ อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย ประกอบด้วย 

หัวหน้ำงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน  ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีทุกคณะที่ดูแลงำนวิเทศสัมพันธ์  กรรมกำร 
รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์     กรรมกำร 
อำจำรย์วิชชำนนท์  ผ่องจิตต์    กรรมกำร 
ผศ.ชญำน์นันท์  ศิริกิจเสถียร     กรรมกำร 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย    กรรมกำร 
นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด    กรรมกำร 
นำงภัทรวดี  จิตคติ      กรรมกำร 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    กรรมกำร 

  นำยอนุชำ  พวงผกำ     กรรมกำร 
  นำงสำวชฎำพร  โชติรดำภำณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

๑๗ . งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
งำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุม
คุณภำพ กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพของหน่วยงำน จัดท ำแผนพัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อมูลเพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ประเมิน
คุณภำพภำยใน ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพำกรศึกษำของมหำวิทยำลัย เตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
รองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรตลอดจนกำร
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยบุคลำกรดังต่อไปนี้ 

นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำงำน 
นำงสำวพันทิพำ  เย็นญำ     ประจ ำงำน 
ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง              ประจ ำงำน 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนัก และของมหำวิทยำลัยตำมที่ได้รับมอบหมำย รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงงำนประสำนเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 

  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวพันทิพำ  เย็นญำ    ประจ ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 

 หน่วยบริหาร ส านักงาน งานธุรการ และงานประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่  ด ำเนินงำนธุรกำร สำรบรรณ เลขำนุกำร 
กำรเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย   
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  นำงสำวพันทิพำ  เย็นญำ    หัวหน้ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 

หน่วยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ ขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร คณะ มหำวิทยำลัยและ หน่วยงำนสำยสนับสนุนตำมระบบ
คุณภำพกำรศึกษำมำตรฐำนสำกล ประกอบด้วย 

  นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวพันทิพำ  เย็นญำ    ประจ ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 

 หน่วยบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มีหน้ำที่ ร่วมก ำหนดนโยบำยและแผนกลยุทธ์ 
วิเครำะห์ ก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยง ประสำนงำน ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับสถำบัน ประกอบด้วย 

  นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวพันทิพำ  เย็นญำ    ประจ ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 

หน่วยบริการวิชาการ มีหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำรวมทั้งด ำเนินงำนหรือประสำนงำนเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย 

  นำงสำวพันทิพำ  เย็นญำ     หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    ประจ ำหน่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหน้ำที่ พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมทุกระดับประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร รวมทั้งพัฒนำ 
ควบคุมระบบเว็บ โอเมตริกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    หัวหน้ำหน่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    ประจ ำหน่วย 
  นำงสำวพันทิพำ  เย็นญำ    ประจ ำหน่วย 

หน่วยจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (U-multirank) มีหน้ำที่  ประสำนงำน ติดตำม รวบรวม และ
บันทึกข้อมูลเชิงตัวเลขลงในระบบออนไลน์ของกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก U-multirank  รวมทั้งกำร
ติดตำมข่ำวสำร กำรทบทวนข้อมูล และและกำรประสำนงำนโดยตรงกับเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคของ               
U-multirank ประกอบด้วย 
    นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    หัวหน้ำหน่วย 

นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก    ประจ ำหน่วย 
ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง    ประจ ำหน่วย 
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กองนโยบายและแผน 

 มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำนกำรวำงแผนพัฒนำสถำบัน ศึกษำวิเครำะห์สังเครำะห์ จัดท ำ
แผนพัฒนำ แผนงำนและโครงกำร จัดท ำและจัดสรรงบประมำณ ติดตำมประเมินผล รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  รวบรวมข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ  
กำรวิจัยสถำบันของมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 

นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ            ผู้อ ำนวยกำร 
กองนโยบำยและแผน 

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

งานแผนงานและติดตามประเมินผล มีหน้ำที่ด ำเนินงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติรำชกำร แผนปฏิบัติกำร วิเครำะห์แผนพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนระดับคณะ/สถำบัน/ส ำนัก  
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำ  แผนกลยุทธ์ กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ ก.พ.ร. 
และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก.พ.ร. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน
และเงินนอกงบประมำณของมหำวิทยำลัย  คณะและหน่วยงำน  รำยงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัย  
ประกอบด้วย 
  นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ             หัวหน้ำงำน 
  นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล             ประจ ำงำน 
  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ  สังวำรวงษ์    ประจ ำงำน 

งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้ำที่ วิเครำะห์และจัดท ำงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินนอก
งบประมำณของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรที่ก ำหนด และเพ่ือเป็นกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรอันจะน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยโดยส่วนรวม 

  นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ             หัวหน้ำงำน 
  นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณี     ประจ ำงำน 
  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ สังวำรวงษ ์    ประจ ำงำน 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติด้ำน
ต่ำงๆ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศ (MIS) งำนวิเครำะห์
ข้อมูลนักศึกษำเต็มเวลำ ภำระงำนสอนประจ ำภำคเรียนและประจ ำปีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลค่ำใช้จ่ำย            
ต่อหน่วยผลผลิตและจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศเผยแพร่  ประกอบด้วย  

นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ             หัวหน้ำงำน 
นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ    ประจ ำงำน 

 
กองพัฒนานักศึกษา 

 มีหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกระบวนกำรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ
และกิจกรรมนักศึกษำเพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
ตลอดจนกำรให้บริกำรนักศึกษำและสวัสดิกำรแก่นักศึกษำเช่นงำนด้ำนกำรบริกำรและสวัสดิกำรงำนวินัยและ
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พัฒนำนักศึกษำ งำนทุนกำรศึกษำ งำนพยำบำลและให้ค ำปรึกษำ งำนฝ่ำยหอพักนักศึกษำ งำนนักศึกษำวิชำ
ทหำร งำนผ่อนผันทหำร งำนจัดท ำบัตรนักศึกษำ งำนประกันอุบัติเหตุ งำนกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ งำน
ส่งเสริมอำชีพอิสระ งำนธุรกำร งำนจิตอำสำ และประสำนงำนต่ำง ๆ รวมถึงงำนด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษำ ประกอบด้วย 
    ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี             รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร 

กองพัฒนำนักศึกษำ 
งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปของกองพัฒนำนักศึกษำ ได้แก่ 

งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม รวมทั้งกำรประสำนงำน กำรจัดรวบรวมเอกสำรและงำนต่ำงๆ  
ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    หัวหน้ำงำน 
  ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ    ประจ ำงำน 
  นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 

งานวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวำงแผนและกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของกองพัฒนำนักศึกษำ  กำรจัดท ำข้อมูลและหลักฐำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  ตำมตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และตัวชี้วัดของ
ส ำนักงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ทั้งงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน และ
งำนแผนกลยุทธ์/นโยบำย/โครงกำรอ่ืนๆ งำนเกี่ยวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแผนปฏิบัติรำชกำร
แผนปฏิบัติรำชกำร งำนจัดกำรควำมรู้  ประกอบด้วย 
    นำยณะรำทิ  น้อยม่วง    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนุช    ประจ ำงำน 
  นำยอนุวัฒน์ แนไพร    ประจ ำงำน 

งานศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพนักศึกษา มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเวชศึกษำ
ป้องกันและงำนบริกำรสุขภำพนักศึกษำ เป็นกำรให้บริกำรให้ควำมรู้ กำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
โรคเอดส์และปัญหำ  ทำงเพศ งำนส่วนใหญ่จะเป็นงำนรณรงค์ที่จัดท ำเพ่ือผลประโยชน์ของคนหมู่มำก บริกำร
ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพแก่นักศึกษำ และบุคลำกร  ให้บริกำรและเวชภัณฑ์แก่คณะ/สำขำวิชำ ในกำรจัด
กิจกรรมนอกสถำนที่ประสำนงำนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ ประสำนงำนกับโรงพยำบำลและผู้ปกครองในกรณีที่
นักศึกษำประสบอุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคและครอบคลุมภำระงำนด้ำนกำรบริกำรประกัน
อุบัติเหตุกับนักศึกษำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร งำนทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    นำงสำวปรำณี  แผนดี    หัวหน้ำงำน 

นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดให้บริกำรและพัฒนำนักศึกษำ 
ด้ำนทุนกำรศึกษำภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำ ดูแลและติดตำมผลนักศึกษำ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) และท ำหน้ำที่ประสำนงำนและด ำเนินงำนเกี่ยวกับหอพักนักศึกษำ 
กำรผ่อนผันกำรคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร รวมถึงกำรให้บริกำรในด้ำนของกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพกำร
งำน กำรศึกษำต่อ ปัญหำส่วนตัว สังคม บุคลิกภำพ และกำรจัดหำงำนแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ นอกจำกนี้ยังมี



~ ๘๒ ~ 
 
กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน แนะ
แนวกำรประกอบวิชำชีพ/งำนนัดพบแรงงำนอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้ น รวมถึงงำนดูแลรับผิดชอบ
นักศึกษำพิกำร รวมถึงรับผิดชอบงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ประกอบด้วย 
    นำงสำวโสรยำ  วรนุช    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
  นำยอนุวัฒน์ แนไพร    ประจ ำงำน 

งานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำให้แก่องค์กรกิจกรรม
นักศึกษำ ควบคุมดูแลองค์กรกิจกรรมนักศึกษำให้ปฏิบัติตำมระเบียบ  ว่ำด้วยกิจกรรมนักศึกษำ  ตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดไว้ ๕ ประเภท ควบคุมดูแลนักศึกษำในกำรจัดท ำ
โครงกำรต่ำงๆ จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ให้บริกำรกำรยืมวัสดุอุปกรณ์ขององค์กำรนักศึกษำและกำรติดต่อ
ประสำนงำนขอใช้สนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำแก่นักศึกษำและบุคลำกร นอกจำกนี้ยังควบคุมดูแลควำมสะดวก
แก่นักศึกษำโดยประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ติดตำมกำรด ำเนินกำรท ำกิจกรรมของนักศึกษำพร้อมทั้งกำรสรุปโครงกำรต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว 
ด ำเนินงำนเรื่องงำนธุรกำรขององค์กำรนักศึกษำ ประกอบด้วย 
      ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ        หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 
 งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนวินัยนักศึกษำแก่นักศึกษำที่กระท ำผิดวินัย 
ก ำหนดเป็นรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือให้นักศึกษำได้รับทรำบข้อมูล ควำมรู้ และกำรปฏิบัติตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัย เพ่ือป้องกันสิทธิของตน และรับรู้กระบวนกำรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ในกรณีที่ตน     
ถูกด ำเนินกำรทำงวินัยนักศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน
ด้ำนวินัยนักศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
    ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ    หัวหน้ำงำน 

นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
  นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 
  นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
  นำยอนุวัฒน์ แนไพร    ประจ ำงำน 

งานทุนและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  มีหน้ำที่  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดให้บริกำรเรื่อง
ทุนกำรศึกษำ และกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) แก่นักศึกษำ ติดตำมผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุน
ต่ำงๆ เพ่ือแจ้งให้เจ้ำของทุน/มูลนิธิต่ำงๆ/โครงกำรอ่ืนๆ ทรำบและท ำหน้ำที่ประสำนงำนด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรจัดหำงำนให้แก่นักศึกษำ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงกำรให้บริกำรในด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำอำชีพ
เสริมหรืออำชีพอิสระ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเพ่ือให้
เป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน แนะแนวกำรประกอบวิชำชีพ/งำนนัดพบแรงงำน/อบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะ
สั้น และรับผิดชอบงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี    หัวหน้ำงำน 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนำ    ประจ ำงำน 
นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง    ประจ ำงำน 
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นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำงำน 
งานนักศึกษาวิชาทหาร  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนวิชำทหำร โดยก ำกับควบคุมนักศึกษำวิชำทหำร

ให้ปฏิบัติงำนให้แก่สังคม หรือภำยในมหำวิทยำลัย และงำนเกี่ยวกับนักศึกษำวิชำทหำร (นศท.)  ภำยใต้กำร
ควบคุมของหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนเฉพำะกิจอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย 

อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวโสรยำ  วรนชุ    ประจ ำงำน 
นำยอนุวัฒน์ แนไพร    ประจ ำงำน 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่จัดหำจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ

ค้นคว้ำและวิจัย จัดบริกำรสำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร พัฒนำสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
พัฒนำและดูแลระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย  พัฒนำระบบและนวัตกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำร พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และภำษำ 
ประกอบด้วยบุคลำกร  และหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์    ผู้อ ำนวยกำร 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ 
นำยอนุชำ  พวงผกำ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยห้องสมุดและ 

กิจกำรพิเศษและหัวหน้ำส ำนักงำน  
๑. งานบริหารทั่วไป  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ เลขำนุกำร กำรเงิน พัสดุ แผนงำนจัดท ำ

งบประมำณ  วิจัยและพัฒนำ  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  รำยงำนประจ ำปี  รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน 
ประชำสัมพันธ์ อำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 

๑.๑ ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร  มีหน้ำที่ดูแลงำนด้ำน สำรบรรณ พัสดุ กำรเงิน แผนงำน จัดท ำ
งบประมำณ รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน งำนพัฒนำบุคลำกรและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงกนกวรรณ นำคเหล็ก   หัวหน้ำงำน 
นำงเกศรินทร์ เมฆโพธิ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ สมหำรวงค ์   ประจ ำงำน 

  ๑.๒ ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และส่งเสริมกำรท ำโครงกำร
งำนวิจัยของส ำนักฯ ด ำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกของส ำนักฯ และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย    หัวหน้ำงำน 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    ประจ ำงำน 
ผศ.กนกวรรณ  เขียววัน    ประจ ำงำน 
ผศ.ชญำน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ ำงำน 
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นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงศ์   ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 
๑.๓ ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพหน่วยงำน และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่

รับผิดชอบในกำรดูแลควบคุมกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
งำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง รับผิดชอบในกำรประสำนงำน ระหว่ำงฝ่ำยประกัน
คุณภำพกับหน่วยงำนอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภำยนอก หรือจำกหน่วยงำนมำตรฐำนระบบคุณภำพ
อ่ืนที่เป็นมำตรฐำนสำกล และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    หัวหน้ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ์    ประจ ำงำน 
นำยอนุชำ  พวงผกำ    ประจ ำงำน 
นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 
นำงสำวจันทร์จีรำ  โยหงษ์    ประจ ำงำน 
นำยวิรุฬ  เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ์    ประจ ำงำน 
๑.๔ ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์และโสตทัศนวัสดุ ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ 

นโยบำย ผลงำน ควำมเคลื่อนไหวด้ำนบริกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักฯ ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำยใน
และภำยนอกทุกระดับชั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ และตรงกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งให้บริกำรด้ำนโสตทัศนวัสดุ และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำยวิรุฬ  เมฆำ     หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์พรนรินทร์  สำยกลิ่น   ประจ ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
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๑.๕ ปฏิบัติงำนอำคำรและสถำนที่ มีหน้ำที่ก ำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ 
อำคำรสถำนที่ ซ่อมบ ำรุง ปรับปรุงรักษำ ตลอดจนครุภัณฑ์ ให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่แก่หน่วยงำนทั้งใน
และนอกส ำนักฯ และบันทึกกำรใช้จัดท ำสถิติกำรขอใช้ อำคำรสถำนที่ ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำยอนุชำ  พวงผกำ    หัวหน้ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย    ประจ ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ์    ประจ ำงำน 

๒. งานวิทยบริการและสารสนเทศ มีหน้ำที่ จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรสำรสนเทศ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร รวมถึงกำรจัดกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์แก่นักศึกษำและ
ชุมชนอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

๒.๑ ปฏิบัติงำนจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรสำรสนเทศ  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ วิเครำะห์หมวดหมู่และท ำรำยกำร เตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ ซ่อมบ ำรุงทรัพยำกร
สำรสนเทศ จัดท ำฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมดรรชนีวำรสำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดบริกำร
สำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร  ได้แก่ บริกำรพื้นฐำน และบริกำรพิเศษ จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรใช้บริกำร ศึกษำผู้ ใช้และประเมินผลกำรใช้บริกำร และปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนตำมที่ ได้รับมอบหมำย 
ประกอบด้วย 

รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    หัวหน้ำงำน 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ์    ประจ ำงำน 
นำยอนุชำ  พวงผกำ    ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ    ประจ ำงำน 
นำงสำวจันทร์จีรำ  โยหงษ์    ประจ ำงำน 
นำยวิรุฬ  เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
๒.๒ ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ มีหน้ำที่บริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำ

และชุมชน ฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม ให้ควำมรู้ใน
รูปแบบอื่นๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์    หัวหน้ำงำน 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ประจ ำงำน 
ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ    ประจ ำงำน 
นำงสำวจันทร์จีรำ  โยหงษ์    ประจ ำงำน 
นำยวิรุฬ   เมฆำ     ประจ ำงำน 
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นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 

๓. งานศูนย์คอมพิวเตอร์   มีหน้ำที่ให้บริกำร และสนับสนุนกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำร
เรียนกำรสอน กำรสนับสนุนกำรท ำวิจัย และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำน รวมถึงพัฒนำ
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม 
พัฒนำสำรสนเทศบนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต พัฒนำนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำเว็บไซต์
มหำวิทยำลัย และเว็บไซต ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 

3.1 ปฏิบัติงำนหัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ด ำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

อำจำรย์จตุรงค์ ธงชัย    หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3.2 ปฏิบัติงำนพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม

ทั้งแก่นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรสอบวัดมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์จตุรงค์ ธงชัย    หัวหน้ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์   ประจ ำงำน 
อำจำรย์เฉลิม  ทองจอน    ประจ ำงำน 
ดร.เอกรัฐ  ปัญญำเทพ    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์   ประจ ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก    ประจ ำงำน 
นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์    ประจ ำงำน 
นำยวัชรินทร์  ปัญญำเสน    ประจ ำงำน 
นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง    ประจ ำงำน 
นำยสุรศักดิ์     วังวงษ์    ประจ ำงำน 

  3.3  ปฏิบัติงำนพัฒนำสำรสนเทศบนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีหน้ำที่ พัฒนำสำรสนเทศ 
พัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก    ประจ ำงำน 
นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์    ประจ ำงำน 
นำยวัชรินทร์  ปัญญำเสน    ประจ ำงำน 
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นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง    ประจ ำงำน 
นำยสุรศักดิ์   วังวงษ์    ประจ ำงำน 
3.4 ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลควบคุมกำร

ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ งำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ รับผิดชอบในกำรประสำนงำน ระหว่ำงฝ่ำยประกันคุณภำพกับหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    หัวหน้ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม   พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 

๔. งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร   มีหน้ำที่ จัดหำครุภัณฑ์ บ ำรุงรักษำ ดูแลระบบ
เครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรใช้ระบบเครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ประสำนงำนเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก  
ประกอบด้วย 

ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์    หัวหน้ำงำน 
นำยอนุชำ  พวงผกำ    ประจ ำงำน 
ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย    ประจ ำงำน 
อำจำรย์จตุรงค์  ธงชัย    ประจ ำงำน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 

๕. งานศูนย์ภาษา  มีหน้ำที่จัดหำบุคลำกร สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน) เพ่ือ
ให้บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ ให้บริกำรวิชำกำรและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำ
ทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

5.1 ปฏิบัติงำนหัวหน้ำศูนย์ภำษำ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรศูนย์ภำษำให้ด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

อำจำรย์นงลักษณ์   จันทร์พิชัย   หัวหน้ำศูนย์ภำษำ 
5.2 ปฏิบัติงำนพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ มีหน้ำที่ ฝึกอบรมทั้งแก่นักศึกษำและบุคลำกร

ของมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรสอบวัดมำตรฐำนภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   หัวหน้ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ    ประจ ำงำน 
ผศ.ชลชลิตำ  กมุทธภิไชย    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นันทิวัน  อินหำดกรวด   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ   สังวรินทะ   ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
5.3  ปฏิบัติงำนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  มีหน้ำที่ ให้บริกำรและสนับสนุน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำและชุมชน ฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม ให้ควำมรู้ในรูปแบบอื่นๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
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อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   หัวหน้ำงำน 
ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ    ประจ ำงำน 
ผศ.ชลชลิตำ  กมุทธภิไชย    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นันทิวัน   อินหำดกรวด   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชุติมำ   สังวรินทะ   ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
5.4 ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพศูนย์ภำษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลควบคุมกำร

ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ งำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ รับผิดชอบในกำรประสำนงำน ระหว่ำงฝ่ำยประกันคุณภำพกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   หัวหน้ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 

๖. งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้ำที่พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร 
เพ่ือใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ รวมถึงกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร รวมทั้งพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศให้แก่บุคลำกร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำยอนุชำ  พวงผกำ    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 

๗. งานกิจการพิเศษและจัดหารายได้ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนในงำนผลประโยชน์และกำรจัดหำรำยได้
อ่ืนๆ ของส ำนักฯ รวมถึงงำนวำงแผนโครงกำรและกิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้ของส ำนักฯ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

นำยอนุชำ  พวงผกำ    หัวหน้ำงำน 
อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   ประจ ำงำน 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์    ประจ ำงำน 
อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   ประจ ำงำน 
นำยสุริยำ  คชฤทธิ์    ประจ ำงำน 
นำงสำวจุฑำมำศ  นวลแก้ว   ประจ ำงำน 
นำงกนกวรรณ  นำคเหล็ก    ประจ ำงำน 
นำงสำวอรปรียำ ค ำแพ่ง    ประจ ำงำน 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม    ประจ ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค์   ประจ ำงำน 
นำงสำวจันทร์จีรำ  โยหงษ์   ประจ ำงำน 
นำยวิรุฬ   เมฆำ     ประจ ำงำน 
นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช    ประจ ำงำน 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์    ประจ ำงำน 
นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี   ประจ ำงำน 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี   ประจ ำงำน 
นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ์    ประจ ำงำน 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

มีหน้ำที่สนับสนุนให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรทั่วไป กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรพัฒนำหลักสูตรของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมประสำนงำนพัฒนำงำนวิชำกำร ผลงำนทำง
วิชำกำร ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ งำนหลักสูตรและแผนกำร
เรียน ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ปฏิบัติงำน
ร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย
บุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงดังนี้ 

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

                     อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ            รองผู้อ ำนวยกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                       อำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย   รองผู้อ ำนวยกำรงำนทะเบียนและประมวลผล 

ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี                      รองผู้อ ำนวยกำรงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
และหัวหน้ำงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน  
และหัวหน้ำงำนสหกิจศึกษำ 

ผศ.ศุภวัฒน์ วิสฐิศิริกุล   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
           และงำนทะเบียน 

                       ผศ.จิรพงค์ พวงมำลัย   หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล 
   นำยคมกริช กลิ่นอำจ   หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง   ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำน 
ผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำงำนเลขำนุกำร 

งานเลขานุการ มีหน้ำที่ด ำเนินงำนสรรบรรณ งำนกำรประชุม บริหำรงำนรับนักศึกษำ      
งำนประชำสัมพันธ์ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ จัดระบบควบคุมภำยใน บริหำรควำมเสี่ยง
จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประสำนกับคณะในกำรจัดท ำควำมพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และงำนที่มอบหมำย ประกอบด้วย  

นำงสำวน้ ำพัก  ข่ำยทอง   หัวหน้ำงำน 
นำงสำวกนกกร  ทองค ำ   ประจ ำงำน 
งานทะเบียนและประมวลผล มีหน้ำที่รับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ จัดท ำบัญชีรำยชื่อ ออก

รหัสบัตรประจ ำตัว จัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษำ ตรวจสอบคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ กำรลงทะเบียนเรียน  
ของนักศึกษำ และจัดท ำรำยชื่อผู้ลงทะเบียน ประมวลผลกำรเรียน กำรรำยงำนผลกำรเรียน กำรตรวจสอบกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่คำกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กำรออก
เอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรด้ำนค ำร้องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษำ ตรวจสอบนักศึกษำที่ต้องพ้น
สภำพ  และแจ้งผู้ปกครองทรำบ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนและยกเว้นรำยวิชำ บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
ที่เก่ียวกับนักศึกษำ ประกอบด้วย  

ผศ.จิรพงค์ พวงมำลัย   หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล 
 นำงบุษบำ เหมือนวิหำร   หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช   หัวหน้ำกลุ่มงำนประมวลผล 
งานหลักสูตร มีหน้ำที่ ประสำนงำนและจัดท ำแผนกำรเรียน ประสำนกำรจัดผู้สอนกับคณะ  
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จัดท ำตำรำงสอน ตำรำงเรียนและตำรำงสอบ  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยกเว้นรำยวิชำเรียน รวบรวมเอกสำร
หลักสูตรของมหำวิทยำลัย ประสำนและก ำกับดูแลกำรจัดท ำหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ จัดท ำคู่มือนักศึกษำ และประสำนงำนกับสำขำวิชำในกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำร
งำน (CWIL : Cooperative and Work Integrated Education ) ประกอบด้วย 

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

ทำงกำรศึกษำ เช่น ระบบรับสมัครนักศึกษำ ตรวจสอบประวัตินักศึกษำ สถิติจ ำนวนผู้ลงทะเบียน กรอกผล        
กำรเรียน ตรวจสอบผลกำรเรียน ประเมินผลกำรเรียน เป็นต้น พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
ตัดสินใจของมหำวิทยำลัย โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำระบบที่ตอบสนองต่อกำรใช้งำนใน
หน่วยงำน และกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนและบุคคลภำยนอก จัดท ำคู่มือกำรใช้ระบบ ดูแลระบบปฏิบัติกำร
ของเครื่องบริกำรอินเทอร์เน็ตของส ำนัก ดูแลซอฟต์แวร์ของส ำนัก ดูแลข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูล ส ำรอง
ข้อมูล และปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและเพ่ือให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
                      นำยคมกริช  กลิ่นอำจ         หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                      นำยสรุเชษฐ  ขอนทอง           ประจ ำงำน  
 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

มีหน้าที ท านุบ ารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ นและความเป็นไทย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ น 
ก าแพงเพชรศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 
  ผศ. ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร   ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผศ. ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและจัดหารายได้ 
ดร.พิมพ์นารา  บรรจง   รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศและงาน 

ประชาสัมพันธ ์
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและนิทรรศการ   
อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้        รองผู้อ านวยการฝ่ายท านุบ ารุงส่งเสริมเผยแพร่ 

ศิลปะและวัฒนธรรม   
นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน        รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริการวิชาการ 

และกิจการพิเศษ 
นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์      ปฏิบัติหน้าที ในต าแหน่ง 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  
 งานบริหารและจัดหารายได้ มีหน้าที ดูแลรับผิดชอบงานธุรการ การเงิน พัสดุ การบริหารงาน
ส านักงาน และงานจัดหารายได้ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

งานบริหาร 
นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์   หัวหน้างาน 
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นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง    ประจ างาน 
งานจัดหารายได้ 
อาจารย์จิระ  ประสพธรรม   หวัหน้างาน 
อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ ง    ประจ างาน 

งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที ดูแลรับผิดชอบด้านการสื อสาร การจัดการสื อสาร
สนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื อออนไลน์ เว็บไซด์และสื อสังคมออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน    หัวหน้างาน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ประจ างาน 
นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์    ประจ างาน 

งานแผนและนิทรรศการ มีหน้าที ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
งาน โครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลของการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผน  ดูแลการจัดแสดงเผยแพร่ผลงาน ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการ
ด าเนินงานด้านนิทรรศการ 

 งานแผน 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล  หัวหน้างาน  
อาจารย์ศรัณย์  จงรักษ์    ประจ างาน 
อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต    ประจ างาน 
นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์    ประจ างาน 

 นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง    ประจ างาน 
งานนิทรรศการ 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข      หัวหน้างาน 
อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์   ประจ างาน 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์   ประจ างาน 

งานวิชาการและงานวิจัย มีหน้าที ดูแลรับผิดชอบงานวิชาการ งานวิจัยที เกี ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ในเขตพ้ืนจังหวัดก าแพงเพชรและเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

งานวิชาการ 
อาจารย์สันติ  คู่กระสังข์    หัวหน้างาน 
อาจารย์ธนัชพร  หาได้    ประจ างาน 
งานวิจัย 
ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง    หัวหน้างาน 
นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์    ประจ างาน 

 นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง    ประจ างาน 
งานท านุบ ารุงส่ งเสริมเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม   มีหน้ าที ท านุบ ารุง ชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม      
ภูมิปัญญาท้องถิ นและความเป็นไทย ประกอบด้วย 

นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง    หัวหน้างาน 
 ดร.อัครพล  ชูเชิด    ประจ างาน 
 นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์    ประจ างาน 
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งานประกันคุณภาพ บริการวิชาการและกิจการพิเศษ  มีหน้าที ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานบริการวิชาการ งานกิจการพิเศษ เช่น งานในส่วนของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ งานประสานกับหน่วยงานภายนอกเกี ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ น 
ประกอบด้วย 
  นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน  หัวหน้างาน 

นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์   ประจ างาน 
นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง   ประจ างาน 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ มีหน้าที จัดแสดงนิทรรศการ จัดอบรมให้
ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นแหล่งเรียนรู้สายพันธุ์กล้วย และบริการสถานที ในงานพิธีต่าง ๆ 

ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร  หัวหน้างาน  
นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน        ประจ างาน 

 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร   มีหน้าที ดูแล
รับผิดชอบงานด าเนินการจัดท าแผนงาน งบประมาณ และด าเนินการตามแผน และเข้าร่วมการประชุมภาคี  
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยอนุรักษ์ฯ และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร  หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ 
 อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ  กรรมการประจ าหน่วยอนุรักษ์ฯ 
 นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน  เจ้าหน้าที ประจ าหน่วยอนุรักษ์ฯ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  เพื อให้การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดัง
โครงสร้างฝ่ายต่าง ๆ คือ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย  ฝ่ายบริหารและ
วางแผน  ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรประจ าฝ่าย ดังนี้ 

ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม  ผู้อ านวยการ 
ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ      รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัย 

             และบริการวิชาการ 
ผศ.กนกวรรณ  เขียววัน   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย 
ผศ.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน 

   อาจารย์ประภัสรา  ห่อทอง  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
     งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติงานเกี ยวกับงานพัฒนาสมรรถนะการวิจัย
งานที ปรึกษางานวิจัย งานบริการวิชาการ งานห้องสมุด งานวารสาร งานสังเคราะห์ เผยแพร่และใช้ประโยชน์
งานวิจัย งานจรรยาบรรณนักวิจัย งานสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย งานจัดหาสื อและเทคโนโลยีสนับสนุนการ
วิจัยและงานอื นๆ ที ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

ดร.พิมพ์ประไพ  ขาวข า   หัวหน้างาน 
ผศ.จิรัฏฐ์ เพ็งแดง   ประจ างาน 
ดร.ปราณี  เลิศแก้ว   ประจ างาน 
ผศ.ชญานันท์  ศิริกิจเสถียร  ประจ างาน 
นายทวิช  ปิ่นวิเศษ   ประจ างาน 
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  งานบริหารจัดการงานวิจัย  ปฏิบัติงานเกี ยวกับงานสนับสนุนทุนวิจัย งานติดตามและ
ประเมินงานวิจัย งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื อการบริหารจัดการงานวิจัย งานพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน งาน
ประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ และงานอื นๆที ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  

อาจารย์สุวิชญา  บัวชาติ     หัวหน้างาน 
ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  ประจ างาน 
อาจารย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์  ประจ างาน 
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ   ประจ างาน 

  งานบริหารและวางแผน  ปฏิบัติงานเกี ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานนโยบายและแผนงานวิจัย งานบริหารความเสี ยง งานตรวจสอบภายใน งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานการประชุม งานพัฒนาบุคลากร งานการจัดการความรู้ งานรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการต่างๆ และงานอื นๆที ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
    ผศ.ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น  หัวหน้างาน                
    ผศ.ศิริพร  โสมค าภา   ประจ างาน 

อาจารย์เศวต  สมนักพงษ์   ประจ างาน 
นางสาวชุติมา  ทอสาร   ประจ างาน 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ปฏิบัติงานเกี ยวกับการบ่มเพาะความรู้ทางด้านธุรกิจให้แก่อาจารย์
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั วไป ให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่รวมทั้งสร้างเครือข่ายความรู้ในเชิง
ธุรกิจกับองค์กรภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการที พร้อมทั้งทางด้านวิชาการ
และด้านการบริหารน าไปสู่บริษัทเริ มต้น (Start Up Company) ที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน โดยใช้วิธี
ฝึกอบรมบ่มเพำะและให้ค ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงงานทรัพย์สินทางปัญญา 
  นางสาวปิยภรณ์  ภูกระทาน  รักษาการผู้จัดการ 
  นางสาวพรอุมา  ส้มแป้น   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
  นายเอกพงศ์  เครือค าจิ๋ว   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและธุรการ 
  ดร.เอนก  หาลี    นักวิจัย 
 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  

มีหน้ำที่ เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยในกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น เป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรพ้ืนที่ในเชิงพำณิชย์และสร้ำงรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัยในรูปแบบของธุรกิจ เป็นหน่วยงำนในกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจ ตลอดจนกำรประเมินโครงกำร
ต่ำง ๆ เป็นแหล่งฝึกอบรม พัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น เป็นแหล่งให้ค ำปรึกษำ
และพัฒนำหลักสูตรเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรและท้องถิ่น ส่งเสริมกำรบรูณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับ พันธกิจ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย และด้ำนอื่น ๆ ประกอบด้วยบุคลำกรและงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

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

ผศ.ดร.ชำลี  ตระกูล   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและ 
จัดหำรำยได้ 

  อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดหำรำยได้  
  ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
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2. งานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วยงำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป จัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี แผนกำรควบคุมภำยใน แผนควำมเสี่ยง แผนพัฒนำบุคลำกร แผนกำรเงิน แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ งำนสำรบรรณ งำนเอกสำร งำนกำรประชุม งำนธุรกำร งำนพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรเงิน บัญชี และงำน
ประชำสัมพันธ์ รวมทั้งงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 

งานนโยบายและแผน  มีหน้ำที่ จัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนกำร
ควบคุมภำยใน แผนควำมเสี่ยง แผนพัฒนำบุคลำกร แผนกำรเงิน แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประเมินควำมส ำเร็จ
ของแผน และงำนอื่น ๆ 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 
งานธุรการและสารบรรณ  มีหน้ำที่วำงระบบเอกสำรในส ำนักงำน รับ ส่งหนังสือ จัดท ำหนังสือ

รำชกำรทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
นำงวำสนำ  มณีโชติ    หัวหน้ำงำน 
นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
งานเลขานุการ  มีหน้ำที่ในกำรจัดประชุม จัดท ำวำระกำรประชุม สรุปรำยงำนกำรประชุม 

ติดต่อประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอก และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
นำงวำสนำ  มณีโชติ    หัวหน้ำงำน 
นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 

  งานจัดการทรัพยากรมนุษย์  มีหน้ำที่ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง จัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกร ติดตำมกำรพัฒนำฝึกอบรม ประเมินควำมส ำเร็จของแผน และงำนอ่ืน  ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย ประกอบด้วย 
   ผศ.ดร.ชำลี  ตระกูล    หัวหน้ำงำน 
   ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    ประจ ำงำน 

  นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
   งานการเงินและบัญชี  มีหน้ำที่ ติดตำมกำรใช้เงิน ตัดยอดกำรใช้ รำยงำนผลกำรใช้เงินและ
งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้ำม   หัวหน้ำงำน   
    นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 

นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
งานพัสดุและครุภัณฑ์  มีหน้ำที่จัดซื้อ จัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ ท ำทะเบียนครุภัณฑ์ รำยงำน

ครุภัณฑ์ประจ ำปี จ ำหน่ำยครุภัณฑ์ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้ำม   หัวหน้ำงำน 
ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 

  นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
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  นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
   งานสื่อสารองค์กร  มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์ผลงำนของหน่วยงำนในรูปแบบต่ำง ๆ และ     
งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 
    นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 

3. งานบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น  มีขอบข่ำยงำนดังนี้ ส ำรวจควำมต้องกำรรับบริกำร 
ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ เพ่ือสร้ำงชุมชนเข้มแข็งทั้งบริกำรให้เปล่ำและแสวงหำรำยได้ ประเมินควำมพึง
พอใจองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเมินควำมส ำเร็จโครงกำรบริกำรวิชำกำร จัดท ำหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งงำน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้  
    งานบริการวิชาการ หน่วยฝึกอบรม และหน่วยสร้างสรรค์หลักสูตรและให้ค าปรึกษา      
มีหน้ำที่ ส ำรวจควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำร ให้บริกำรวิชำกำรตำมพ้ืนที่เป้ำหมำย และพ้ืนอ่ืนที่มีควำม
ต้องกำร และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

 ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    หัวหน้ำงำน 
  อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   ประจ ำงำน 

  อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ    ประจ ำงำน 
รศ.ดร.เพชรำ  บุดสีทำ    ประจ ำงำน 

  อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย   ประจ ำงำน 
           ดร.พิมประไพ  ขำวข ำ    ประจ ำงำน 
  ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้ำม   ประจ ำงำน 
  ผศ.ชญำนันท์  ศิริกิจเสถียร   ประจ ำงำน 
  ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์  ประจ ำงำน 

อำจำรย์อนันธิตรำ  ดอนบันเทำ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์พิรฎำ  ทองประเสริฐ   ประจ ำงำน 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต    ประจ ำงำน 
อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม    ประจ ำงำน 
ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 

     4. งานจัดหารายได้  มีขอบข่ำยงำนดังนี้ วำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือให้เกิดรำยได้ ให้บริกำรใน
กำรใช้สถำนที่ ขำยสินค้ำ ให้เช่ำพ้ืนที่ ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ บริหำรสหกรณ์ โรงน้ ำดื่ม ชุดครุย 
และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยประกอบด้วย 

  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อำคำรน้ ำเพชร, KPRU HOME) มีหน้ำที่ ในกำรให้บริกำร
ห้องพัก และจัดหำรำยได้จำกพ้ืนที่บริเวณอำคำรน้ ำเพชรและงำนอ่ืน  ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย  
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน   

อำจำรย์ประพล  จิตคติ    ประจ ำงำน 
  อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม    ประจ ำงำน 

ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
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อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง    ประจ ำงำน 
  นำยวัชรินทร์  ปัญญำเสน    ประจ ำงำน 

นำงสำวพิชญนันท์  ดอนไพรวัลย์    ประจ ำงำน 

งานบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ  มีหน้ำที่ให้บริกำรห้องชุม รับจัดงำนเลี้ยงในพิธีกำร
ต่ำง ๆ และงำนอ่ืน ๆ 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 

   งานบริการชุดครุยปริญญา มีหน้ำที่บริกำรตัดชุดข้ำรำชกำร ชุดครุย และให้เช่ำชุดครุย และ
งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
    อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 

ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
  นำงสำวพิชญนันท์  ดอนไพรวัลย์   ประจ ำงำน 

โรงอาหารและบริการพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ น้ าดื่ม KPRU   มีหน้ำที่จัดระเบียบควำม
สะอำด คุณภำพอำหำร กำรเช่ำพื้นที่ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 

  นำงสำวพิชญนันท์  ดอนไพรวัลย์   ประจ ำงำน 
โครงการจัดอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตาม

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีหน้ำที่จัดอบรมใบขับขี่ใหม่และต่ออำยุใบขับขี่ ออกใบรับรองกำรอบรมและงำนอ่ืน 
ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 

 5. งานประกันคุณภาพ มีหน้ำที่วำงระบบกำรประกันคุณภำพ จัดเก็บหลักฐำนประกำรประกัน
คุณภำพจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
     ผศ.ดร.ชำลี  ตระกูล    หัวหน้ำงำน 
    ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม    ประจ ำงำน 

อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   หัวหน้ำงำน 
ผศ.วรำงค์  รำมบุตร    ประจ ำงำน 
ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้ำม   ประจ ำงำน 
นำงวำสนำ  มณีโชติ    ประจ ำงำน 
นำงรุ่งทิพย์  แสงสว่ำง    ประจ ำงำน 
นำยขวัญ  พิกุลทอง    ประจ ำงำน 
นำงสำวพิชญนันท์  ดอนไพรวัลย์   ประจ ำงำน 

 
 



~ ๙๗ ~ 
 

สั่ง ณ วันที่ 6   พฤษภำคม  พ.ศ.  2564 
 

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

6   พฤษภำคม  พ.ศ.  2564 
  


