


 
กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในแต่ละคณะ ก ากับติดตามการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่  
และหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  
    2.2) ก ากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การใช้รูปแบบ  
วิธีการสอน และสื่อการเรียน การพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ในทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    2.3) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีให้มีทักษะและผลลัพธ์ตามที่คาดหวังของมหาวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ในทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    2.4) รับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาและทุกคณะ  
ให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการที่ก าหนด โดยเน้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานเป็นส าคัญ  
    2.5) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   3) รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา มีภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    3.1) รับผิดชอบงานด้านการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ควบคุม ก ากับ ติดตามผลการจัดกิจกรรมหล่อหลอมคุณลักษณะของนักศึกษา 
ประสานงานสนับสนุนอ านวยความสะดวกด้านกิจการนักศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีสุดท้าย ในแต่ละคณะและ
สาขาวิชา แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตามที่ก าหนดไว้ 
    3.2) วางแผนและร่วมมือกับฝ่ ายวิชาการและฝ่ายบริหารด า เนินการ 
จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวก สวัสดิการ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน ชีวิตความเป็นอยู่ 
แก่นักศึกษาให้ครอบคลุมทุกมิติ 
    3.3) รับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักกิจการ
นักศึกษา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดีและทุกคณะ ให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 
เครือข่ายสัมพันธ์และการพัฒนาศูนย์อู่ทองทวารวดีที่ก าหนด โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
เป็นส าคัญ 
    3.4) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว มีภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    4.1) รับผิดชอบงานตามนโยบายและแผนงานด้านท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม งานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายนอกและภายในด้านพิธีการส าคัญต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยและของชาติรวมทั้งก ากับดูแลงานด้านการสื่อสารองค์กรในภาพรวม 
    4.2) รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล กิจการงานด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยและการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการกฎหมาย เป็นต้น และน าข้อสรุปที่ได้ในทุกการประชุม 
ที่เก่ียวข้องแจ้งให้ประชาคมและหน่วยงานรับทราบเพ่ือน าสู่การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติได้อย่างทั่วถึง
และฉับไว 
    4.3) ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในการน าข้อมูลส าคัญเพ่ือเข้าเล่มวาระ 
การประชุมแต่ละการประชุมเพ่ือพิจารณาและเพ่ือแจ้งข่าวสารส าคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบและน ามติ ข้อสรุป
ส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับด าเนินการต่อได้อย่างทันการณ์ 
 



    4.4) ก ากับ ดูแล อ านวยความสะดวกงานด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล 
ข่าวสารจากการประชุมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแก่ส านักประชาสัมพันธ์เพ่ือเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยให้ประชาคมท้ังภายนอกและภายในได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
    4.5) วางแผนพัฒนาระบบงานด้านการสื่อสารองค์กรและการประชุมให้มี 
ความทันสมัยเพื่อการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ฉับไวและมีประสิทธิภาพ 
    4.6) รับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยและทุกคณะ ให้ปฏิบัติงาน 
ตามนโยบาย แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกิจการงานประชุมและการสื่อสารองค์กรที่ก าหนด  
โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นส าคัญ 
    4.7) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   5) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม  มีภาระงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    5.1) รับผิดชอบงานด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
การวิเคราะห์ ควบคุมอัตราก าลัง การสรรหาและการด าเนินงานตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยของ
คณาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
    5.2) ก ากับ ดูแล ประสานงานและอ านวยความสะดวกการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในส านักงานอธิการบดีให้เป็นหน่วยงานบริการยุคใหม่ที่มีความทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยี  
ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ในทุกภารกิจ 
    5.3) รับผิดชอบด้านการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมวางแผนพัฒนา
งานด้านบริหารบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและปรับปรุงบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย  
ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่ วางแผนพัฒนาและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยร่วมกับฝ่ายวิชาการ ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.4) รับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
ส านักคอมพิวเตอร์และทุกคณะ ให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่ก าหนด โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
เป็นส าคัญ 
    5.5) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   6) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  มีภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    6.1) รับผิดชอบการด าเนินงานด้านวิ เทศสัมพันธ์และการพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนสาธิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
    6.2) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ประสานงาน วางแผน จัดกิจกรรมประชุม พัฒนา ยกระดับการศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะการสื่อสารและ
การเรียนรู้ของนักศึกษาเรื่องความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนร่วม) กับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
    6.3) รับผิดชอบด้านการประสานงาน เพ่ือจัดท าความร่วมมือด้านการพัฒนา
หลักสูตรที่ โดดเด่น ระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา  
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่มีศักยภาพโดดเด่นในด้านต่างๆ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และในระดับคณะให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
 



    6.4) รับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ศูนย์ภาษา สถาบันขงจื้อ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติและทุกคณะ ให้ปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย แผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและการพัฒนาระบบการให้บริการ
นักศึกษาต่างชาติที่ก าหนด โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นส าคัญ 
    6.5) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖. ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติงานดังนี้ 
    1) อาจารย์มรกต  ภู่ทอง  มีภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    1.1) รับผิดชอบด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทั้งในภาพรวมและภาพย่อยของแต่ละหน่วยงานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน ก ากับ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
ที่ก าหนด 
    1.2) ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบและก ากับดูแลด้านการเบิกจ่าย การเงินการคลัง 
    1.3) ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร จัดระบบการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการอ านวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายและอ่ืนๆ 
ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ให้ครบทุกด้าน 
    1.4) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   2) อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์  มีภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    2.1) รับผิดชอบด้านการประสานงานกับหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
ในการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ จัดสวัสดิการแก่นักศึกษาดูแลการใช้ชีวิต 
ในหอพักและรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ร่วมวางแผนกับฝ่ายกิจการนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมชมรม  
ต่างๆ และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษาให้ครอบคลุม  
ทุกมิต ิ
    2.2) ก ากับดูแล รับผิดชอบงานด้านการให้บริการด้านยานพาหนะ ก ากับดูแล
ระบบการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนวางแผนพัฒนา
การด าเนินงานด้านการควบคุมการปรับลดการใช้พลังงาน และการสร้างบรรยากาศภายในรั้วมหาวิทยาลัย  
ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่และทันสมัยให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 
    2.3) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
   3) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก  มีภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    3.1) ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม 
อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การท างานด้านประกันคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
    3.2) กลั่นกรอง ตรวจสอบ การประเมินและการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตามข้อบังคับ ตลอดจนการประเมินเรื่องอ่ืนๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกมิติ 
    3.3) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานด้านการประเมินผลงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ประสานความร่วมมือในการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใสและ
ประสบผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  
    3.4) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  มีภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    4.1) รับผิดชอบงานด้านการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
อาจารย์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ให้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ก าหนดไว้ใ นแต่ละปี 
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาทักษะการสร้างนักวิจัยระดับสูงให้มีในทุกหลักสูตร ก ากับติดตาม 
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