
ประจําป 2558 
คณะกรรมการ 5 ส. และวิชาการ 

 

1. นางรัตติยา   เขียวแปน  ประธาน 

2. นางฐิราพร   รัตนะ   รองประธานฝาย 5 ส. 

3. นางสาวจิระพา  ตรีตรง   รองประธานฝายวิชาการ 

4. นางสาวอภิสรา  อินทแกว                กรรมการ 

5. นางสาวสุภาวดี  ชนะวงศ   กรรมการ 

6. นายภิรมย   นิลรัตน    กรรมการ 

7. นางสาวนนัทนา  พันธภัย   กรรมการ 

8. นางกนกกวรรณ  พันธรัตน  กรรมการ 

9. นางสาวพรศรี  สวางลํ้าเลิศศิริ  เลขานุการ 

 

คณะกรรมการสวัสดิการและนันทนาการกองการเจาหนาที่ 
 

1. นายรัฐ   เดชะรัฐ    ประธาน 

2. นางจําเนียร   ประทุมชาติภักดี   กรรมการ 

3. นางชุติมา   มุตตาหารัช   กรรมการ  

4. นางศิริวรรณ   เรืองกูล    กรรมการ 

5. นายสัมฤทธ์ิ   แกวนอย   กรรมการ 

6. นางสาวสาวิตรี  ดําสาคร                            กรรมการ 

7. นายสุรศักด์ิ   สุวลักษณ   กรรมการ 

8. นางสาวจตุพร  อมรกุล    กรรมการ 

9. นางสาวกนกกร  จนัทรมณี   เลขานุการ 

 

คณะกรรมการจุลสารและคูมือบุคลากรกองการเจาหนาที่ 
 

1. นายคงพล   มนวรินทรกุล  ประธาน 

2. นายขจรศักด์ิ  จารุพันธ  กรรมการ 

3. นางจินตนา   แกวสลับนิล  กรรมการ 

4. นางนวพร   หอมจันทร  กรรมการ 

5. นางวัชรี   ไชยศรี   กรรมการ 

6. นายสมบูรณ   บัวเทพ   กรรมการ 

7. นายสมบูรณ   ลูกมณี   กรรมการ 

8. นางนิศากร   ชางสุวรรณ  กรรมการ 

9. นางสาววรารัตน  ประพัฒนพรกลุ             เลขานุการ 



 

ผูแทนผูบริหารดานคุณภาพ (QMR) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1.  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่              ประธาน 

2.  หัวหนางานบริหารงานบุคคล                          ผูแทนผูบริหารดานคุณภาพ (QMR) 

3.  หัวหนางานทะเบียนประวัติ              กรรมการ 

4.  หัวหนางานวนิัยและนิติการ                 กรรมการ 

5.  หัวหนางานพัฒนาและฝกอบรม              กรรมการ 

6.  หัวหนางานสวัสดิการ               กรรมการ 

7.  หัวหนางานธุรการ                กรรมการ 

8.  นายกิตติ             บริสุทธิ์    กรรมการ 

9.  นายสุรศักด์ิ สุวลักษณ   กรรมการ 

10.นางสาวกนกพร อินทรทอง   กรรมการ 

11.นางนิศากร ชางสุวรรณ   กรรมการ 

12.นางสาวอภิสรา อินทแกว   กรรมการ 

13.นายวราวฒุิ โประเทพ   กรรมการ 

14.นายสมบูรณ บัวเทพ    กรรมการ 

15.นางรัตติยา เขียวแปน   กรรมการ 

16.นางอชิดา นิลรัตน    กรรมการ 

17.นางสาวนนัทนา พันธภัย    กรรมการ 

18.นางชุติมา มุตตาหารัช   กรรมการ 

19.นางสาวลาวัลย บุญชู    เลขานุการ 
 

โดยมีวาระ  2 ป 
 

             ทั้งนี้     ต้ังแตวนัที่    5    มกราคม  2558     เปนตนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

1. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่   ประธาน 

2. นายกิตติ  บริสุทธิ ์   คณะทํางาน 

3. นางสาวลาวัลย  บุญชู   คณะทํางาน 

4. นางสาวกนกกพร อินทรทอง  คณะทํางาน 

5. นางสาวสุชาดา  เลิศวณิชยวฒันา  คณะทํางาน 

6. นายวราวุฒ ิ  โประเทพ  คณะทํางาน 

7. นางอทิตยา  ทองจืด   คณะทํางาน 

8. นางอชิดา  นิลรัตน   คณะทํางาน 
 



 
 

 (สําเนา) 
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานด้านพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
 

 
  เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาบุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ  
จึงแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพัฒนาบุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

1. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   ประธาน 
2. หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม  คณะทํางาน 
3. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ   คณะทํางาน 
4. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล   คณะทํางาน 
5. หัวหน้างานวินัยและนิติการ   คณะทํางาน 
6. หัวหน้างานสวัสดิการ    คณะทํางาน 
7. นางนิศากร       ช่างสุวรรณ   คณะทํางาน 
8. นางรัตติยา       เขียวแป้น   คณะทํางาน 
9. นางอทิตยา       ทองจืด   คณะทํางาน 
10. นางกนกวรรณ   พันธรัตน์   คณะทํางาน 
11. นางนวพร        หอมจันทร ์   คณะทํางาน 
12. หัวหน้างานธุรการ    เลขานุการ 

 
            ทั้งน้ี     ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
 
                                       ประกาศ   ณ   วันที่      22      พฤษภาคม 2558 
    
                                                       (ลงช่ือ)       สทิธิศักด์ิ   สมบัติยานุชิต 
                        (นายสิทธิศักด์ิ  สมบัติยานุชิต) 
               รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(สําเนา) 
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
  เพ่ือให้การจัดทํา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ  จึงแต่งต้ังคณะทํางานด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 
 

1. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   ประธาน 
2. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล   คณะทํางาน 
3. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ   คณะทํางาน 
4. หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม  คณะทํางาน 
5. หัวหน้างานวินัยและนิติการ   คณะทํางาน 
6. หัวหน้างานสวัสดิการ    คณะทํางาน 
7. นางนวพร         หอมจันทร ์   คณะทํางาน 
8. นางชุติมา         มุตตาหารัช   คณะทํางาน 
9. นางวัชรี           ไชยศร ี   คณะทํางาน 
10. นางกนกวรรณ   พันธรัตน์   คณะทํางาน 
11. นางอชิดา         นิลรัตน์   คณะทํางาน 
12. นายวราวุฒิ       โประเทพ   คณะทํางาน 
13. หัวหน้างานธุรการ    เลขานุการและผู้ช่วย 

                         
       ทั้งน้ี     ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
                                       ประกาศ   ณ   วันที่      22     พฤษภาคม 2558 
    
                                                       (ลงช่ือ)       สทิธิศักด์ิ   สมบัติยานุชิต 
                        (นายสิทธิศักด์ิ  สมบัติยานุชิต) 
               รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   
  
 
 
 
 
 
 
               


