
 
 
 
 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ท่ี ๓๖๓๐ /๒๕๖๐  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-----------------------------  

 เพ่ือให้การบริหารงานตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างผลงาน
วิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา ในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานของ
ความรู้ทางวิชาการและเป็นท่ีพ่ึงพาของสังคมได้นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา พ.ศ.๒๕๔๗ ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยปีพ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๔ จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังต่อไปน้ี 

 
๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    รองประธาน 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ  
๔. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
๘. คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ  
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
๑๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ  
๑๕. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   กรรมการ 
๑๖. คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   กรรมการ 
๑๗. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ   กรรมการ 
๑๘. คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์    กรรมการ 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยภาพยนตร์ การแสดง และสื่อใหม่  กรรมการ 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
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๒๑. คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
๒๒. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต     กรรมการ 
๒๓. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมและสร้างสรรค์การ   กรรมการ 
      เรียนรู้ตลอดชีวิต  
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๒๖. ผู้อํานวยการสํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป    กรรมการ 
      และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์    
๒๗. ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 
๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
๒๙. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 
๓๐. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๓. นางสาวพรทิพย์    เรืองปราชญ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๔. นางสาวธนัญญา   ศานติธรรมกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๕. นางสาวเจนจิรา  ชินวงษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 โดยมีหน้าท่ีดังนี้  

๑. กําหนดนโยบายบริหาร แผนกลยุทธ์การดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม 
๓. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ท่ีได้รับการ

จัดสรรงบประมาณประจําปี 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     ประธานกรรมการ 
2 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
3 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
4 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กรรมการ 
5 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ กรรมการ 
6 ศาสตราจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก กรรมการ 
7 ศาสตราจารย์ นพ.สรรใจ  แสงวิเชียร กรรมการ 
8 รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต  สุวรรณโนภาส  กรรมการ 
9 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรุงศักด์ิ อัตพุฒ กรรมการ 

10 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร กรรมการ 
11 รองศาสตราจารย์ พิศณุ พูนเพชรพันธุ์ กรรมการ 
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12 รองศาสตราจารย์ เสาวภา ไพทยวัฒน์ กรรมการ 
13 รองศาสตราจารย์  ทัศนีย์ ศิริวรรณ กรรมการ 
14 รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ กรรมการ 
15 รองศาสตราจารย์ ศุภานัน สิทธิเลิศ กรรมการ 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิบูล ไวจิตรกรรม กรรมการ 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรช์ัย หญิงประยูร กรรมการ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั กมลธรรม กรรมการ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ กรรมการ 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ กรรมการ 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนา กาญจน์กมล กรรมการ 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารว ีบุตรบํารุง กรรมการ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขมณี กรรมการ 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลกัษณ์ เกตุฉาย กรรมการ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา กรรมการ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร อารีรัชชกุล กรรมการ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาภรณ์ อรุณดี กรรมการ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา กรรมการ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธชิัย ธรรมเสน่ห ์ กรรมการ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขํา กรรมการ 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ กรรมการ 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พิมพร ทองเมือง กรรมการ 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลศรี แสนสุข กรรมการ 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤดี นิยมรัตน์ กรรมการ 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วรารัตน์ไชย กรรมการ 
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง กรรมการ 

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลกัษณ์ นามวงษ์ กรรมการ 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สังวาระนที  กรรมการ 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภวิษย์ บุญศรีเมือง กรรมการ 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา  กรรมการ 
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวฒัน์ วาร ี กรรมการ 
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี กรรมการ 
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ กรรมการ 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ไชยสังข์ กรรมการ 
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กวิน วงศ์ลีดี กรรมการ 
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46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ ฉัตรทอง กรรมการ 
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง กรรมการ 
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร หล้าสมบูรณ์ กรรมการ 
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วภิาดา ประสารทรัพย์ กรรมการ 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ กรรมการ 
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รววีรรณ โปรยรุ่งโรจน์ กรรมการ 
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สังวาระนที  กรรมการ 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา นวลมีศรี กรรมการ 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการ 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการ 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ เจริญโภคราช กรรมการ 
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ประภาสุวรรณกุล กรรมการ 
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน กรรมการ 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ กรรมการ 
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร กรรมการ 
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน กรรมการ 
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนมนัส สุดสิ้น กรรมการ 
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา ยอดกลกิจ กรรมการ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวัฒนา เนียมอุทัย กรรมการ 
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย ปวะบุตร กรรมการ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ประภาสุวรรณกุล กรรมการ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาลดา พรประเสริฐ กรรมการ 
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี วัฒนสิน กรรมการ 
69 พล.ต.ท.อาจารย์ ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ กรรมการ 
70 พล.ต.ท.อาจารย์ ดร. สันฐาน ชยนนท์ กรรมการ 
71 พันเอก อาจารย์ ดร. วัลลภ พิริยวรรธนะ  กรรมการ 
72 อาจารย์ ดร. เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล กรรมการ 
73 อาจารย์ ดร. ทมนี สุขใส กรรมการ 
74 อาจารย์ ดร. ธนาชัย สุขวณิช กรรมการ 
75 อาจารย์ ดร. ทัศนาวลัย อุฑารสกุล กรรมการ 
76 อาจารย์ ดร. มนัสวี เดชกล้า กรรมการ 
77 อาจารย์ ดร. อินทิรา รอบรู้ กรรมการ 
78 อาจารย์ ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน กรรมการ 
79 อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ คําพันธ์ กรรมการ 
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80 อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า  กรรมการ 
81 อาจารย์ ดร. ชิตพงษ์ อัยสานนท์ กรรมการ 
82 อาจารย์ ดร. โกมล ไพศาล กรรมการ 
83 อาจารย์ ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ กรรมการ 
84 อาจารย์ ดร. ณิช  วงศ์ส่องจ้า กรรมการ 
85 อาจารย์ ดร. ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร กรรมการ 
86 อาจารย์ ดร. พรรณิลัย นิติโรจน์ กรรมการ 
87 อาจารย์ ดร. สุคนธ์ เครือนํ้าคํา กรรมการ 
88 อาจารย์ ดร. โสพิศ สว่างจิตร กรรมการ 
89 อาจารย์ ดร.สังเวียน เทพผา กรรมการ 
90 อาจารย์ ดร. นฤมล บุญม่ัน  กรรมการ 
91 อาจารย์ ดร. ณัฐชา ผาสุข  กรรมการ 
92 อาจารย์ ดร. วนิดา จันทิมา กรรมการ 
93 อาจารย์ ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ กรรมการ 
94 อาจารย์ ดร. วัฒนา พันธุ์พืช กรรมการ 
95 อาจารย์ ดร. จิตรลดา ชูมี กรรมการ 
96 อาจารย์ ดร. รัตนา ปานเรียนแสน กรรมการ 
97 อาจารย์ ดร. พงศ์มาดา ดามาพงษ์ กรรมการ 
98 อาจารย์ ดร. ตระการ พันธุมเลิศรุจี กรรมการ 
99 อาจารย์ ดร. ปรามศึก หวลประไพ กรรมการ 

100 อาจารย์ ดร. พอดี สุขพันธ์ กรรมการ 
101 อาจารย์ ดร. อดุลย์ ทานาราช กรรมการ 
102 อาจารย์ ดร. พีรดา ดามาพงษ์ กรรมการ 
103 อาจารย์ ดร. ชาญเดช เจริญวิริยะกุล กรรมการ 
104 อาจารย์ ดร. ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ กรรมการ 
105 อาจารย์ ดร. ปวิช เฉลิมวัฒน์ กรรมการ 
106 อาจารย์ ดร. รวิช ตาแก้ว กรรมการ 
107 อาจารย์ ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ กรรมการ 
108 อาจารย์ ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ กรรมการ 
109 อาจารย์ ดร. มณฑารพ สุธาธรรม กรรมการ 
110 อาจารย์ ดร. สืบสวัสด์ิ วุฒวิรดิษฐ์ กรรมการ 
111 อาจารย์ ดร. สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ กรรมการ 
112 อาจารย์ ดร. วิจิตรา ศรีสอน กรรมการ 
113 อาจารย์ ดร. เป่ียมจันทร์ ดวงมณี กรรมการ 
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114 อาจารย์ ดร. คณิตดา ทองขาว กรรมการ 
115 อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ กรรมการ 
116 อาจารย์ ดร. อรวรรณ ริ้วทอง กรรมการ 
117 อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ กรรมการ 
118 อาจารย์ ดร. สิริกร อมฤตวาริน กรรมการ 
119 อาจารย์ ดร. ทับทิมทอง กอบัวแก้ว กรรมการ 
120 อาจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ทองรอด กรรมการ 
121 อาจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี กรรมการ 
122 อาจารย์ ดร. สุดาวรรณ สมใจ กรรมการ 
123 อาจารย์ ดร. ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง กรรมการ 
124 อาจารย์ ดร. กนิษฐ์ โง้วศิริ กรรมการ 
125 อาจารย์ ดร. ศุภรา เจริญภูมิ กรรมการ 
126 อาจารย์ ดร. อัญชลี จันทาโภ กรรมการ 
127 อาจารย์ ดร. กิตติคุณ มีทองจันทร์ กรรมการ 
128 อาจารย์ ดร. ไสว ศิริทองถาวร กรรมการ 
129 อาจารย์ ดร. วลัยพร ผ่อนผัน กรรมการ 
130 อาจารย์ ดร. ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์  กรรมการ 
131 อาจารย์ ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท กรรมการ 
132 อาจารย์ ดร. ไพลิน ชยาภัม กรรมการ 
133 อาจารย์ ดร. ปรีชญา ครูเกษตร กรรมการ 
134 อาจารย์ ดร. ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ กรรมการ 
135 อาจารย์ ดร. พิจิตรา จอมศรี กรรมการ 
136 อาจารย์ ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ  กรรมการ 
137 อาจารย์ ดร. กาญจนา เกียรติกานนท์ กรรมการ 
138 อาจารย์ ดร. วิชาญ เลิศลพ กรรมการ 
139 อาจารย์ ดร. ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ กรรมการ 
140 อาจารย์ ดร. เบญจพนธ์ มีเงิน กรรมการ 
141 อาจารย์ ดร. พิเชษฐ ตรีไวย กรรมการ 
142 อาจารย์ ดร. ธงไชย สุรินทร์วรางกูร กรรมการ 
143 อาจารย์ ดร. นัทนิชา หาสุนทรี กรรมการ 
144 อาจารย์ ดร. วาสนา สุรีย์เดชะกุล กรรมการ 
145 อาจารย์ ดร. บุญทอง บุญทวี กรรมการ 
146 อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์ กรรมการ 
147 อาจารย์ ดร. ชนมภัทร โตระสะ  กรรมการ 
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148 อาจารย์ ดร. รัชฎา ฟองธนกิจ กรรมการ 
149 อาจารย์ ดร. ชูเกียรติ ผุดพรมราช  กรรมการ 
150 อาจารย์ ดร. ณัษฐา กิจประเทือง กรรมการ 
151 อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ พิกุลทอง กรรมการ 
152 อาจารย์ ดร. ดวงกมล ฐิติเวส  กรรมการ 
153 อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ กรรมการ 
154 อาจารย์ดร. ศุภะลักษณ์ ฟักคํา กรรมการ 
155 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว กรรมการ 
156 อาจารย์ ดร. นพดล บุรณนัฏ กรรมการ 
157 อาจารย์ ดร. พลอมร ธรรมประทีป กรรมการ 
158 อาจารย์ ดร. วิเศษ แสงกาญจนวนิช กรรมการ 
159 อาจารย์ ดร. บรรดิษฐ พระประทานพร  กรรมการ 
160 อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด กรรมการ 
161 อาจารย์นภิสสรา ธีระเนตร กรรมการ 
162 อาจารย์วรุณศิริ ปราณีธรรม กรรมการ 
163 อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ กรรมการ 
164 อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักด์ิ กรรมการ 
165 อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง กรรมการ 
166 อาจารย์ศศิฉาย พิมพ์พรรค์ กรรมการ 
167 อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล กรรมการ 
168 อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ กรรมการ 
169 อาจารย์วันวิสาข์ สายสน่ัน ณ อยุธยา กรรมการ 
170 อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสด์ิ กรรมการ 
171 อาจารย์รัศมี รัตนอุบล กรรมการ 
172 อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา กรรมการ 
173 อาจารย์จิราภรณ์ บุญย่ิง กรรมการ 
174 อาจารย์ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ กรรมการ 
175 อาจารย์กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร กรรมการ 
176 อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ กรรมการ 
177 อาจารย์อรทัย รุ่งวชิรา กรรมการ 
178 อาจารย์คมกฤช รัตตะมณี กรรมการ 
179 อาจารย์เอ้ืออารีย์ สาริกา กรรมการ 
180 อาจารย์ขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ กรรมการ 
181 อาจารย์วรรณา หกประเสริฐ กรรมการ 



~ ๘ ~ 
 

182 อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส กรรมการ 
183 อาจารย์จุรีย์รัตน์  สมบูรณ์ กรรมการ 
184 อาจารย์สุพัตรา ปราณี กรรมการ 
185 อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ กรรมการ 
186 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล กรรมการ 
187 อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ กรรมการ 
188 อาจารย์วรรณี สุทธใจดี กรรมการ 
189 อาจารย์มาธุสร แข็งขัน กรรมการ 
190 อาจารย์วรันลักษณ์ ภักด์ิใจดี กรรมการ 
191 อาจารย์เกตุม สระบุรินทร์ กรรมการ 
192 อาจารย์น้ําผึ้ง ชูเลิศ  กรรมการ 
193 อาจารย์ศุภวรรณ์ เพชรอําไพ กรรมการ 
194 อาจารย์สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ กรรมการ 
195 อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล กรรมการ 
196 อาจารย์มนพัทธ์ สีขาว กรรมการ 
197 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม กรรมการ 
198 อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ กรรมการ 
199 อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย กรรมการ 
200 อาจารย์ รัชศักด์ิ สารนอก กรรมการ 
201 อาจารย์นิยม สุวรรณเดช กรรมการ 
202 อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย กรรมการ 
203 อาจารย์ณฐพร โชติภูรีพงศ์ กรรมการ 
204 อาจารย์ณัฏฐาภรณ์ ศรีชนะ กรรมการ 
205 อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน กรรมการ 
206 อาจารย์เอกพจน์ ธนะสิริ กรรมการ 
207 อาจารย์ไปรพร วงศ์งามใส  กรรมการ 
208 อาจารย์ณธกร  คุ้มเพชร กรรมการ 
209 อาจารย์ธนิต พฤกธรา กรรมการ 
210 อาจารย์ธวัช พุ่มดารา กรรมการ 
211 อาจารย์อริสา สินธุ  กรรมการ 
212 อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์ กรรมการ 
213 อาจารย์กนกวรรณ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
214 อาจารย์ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ กรรมการ 
215 อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส กรรมการ 
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216 อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ กรรมการ 
217 อาจารย์มาลัย ประดับศรี กรรมการ 
218 อาจารย์แคทธียา เจริญสุข กรรมการ 
219 อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา กรรมการ 
220 อาจารย์สิริพร มีนะนันทน์ กรรมการ 
221 อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ กรรมการ 
222 อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ กรรมการ 
223 อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ กรรมการ 
224 อาจารย์อนุช นามภิญโญ กรรมการ 
225 อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี  กรรมการ 
226 อาจารย์ชิโนรส ถ่ินวิไลสกุล กรรมการ 
227 อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช กรรมการ 
228 อาจารย์ปิยมาส กล้าแข็ง กรรมการ 
229 อาจารย์ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล กรรมการ 
230 อาจารย์สุมาลา สว่างจิต กรรมการ 
231 อาจารย์วิชชา สันทนาประสิทธิ์ กรรมการ 
232 อาจารย์ปนัดดา สาระพิทักษ์  กรรมการ 
233 อาจารย์เอกณรงค์ วรสีหะ กรรมการ 
234 อาจารย์กิตติอําพล สุดประเสริฐ กรรมการ 
235 อาจารย์สราวุธ พุฒนวล  กรรมการ 
236 อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล กรรมการ 
237 อาจารย์เอกชัย สีทํามา กรรมการ 
238 อาจารย์อัญชลี  หิรัญแพทย์ กรรมการ 
239 อาจารย์สุรพันธุ์ รัตนาวะดี กรรมการ 
240 อาจารย์นชวัล ต้นทับทิมทอง กรรมการ 
241 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว กรรมการ 
242 อาจารย์กันต์กนิษฐ์ กุลชาติธีรธรรม กรรมการ 
243 อาจารย์ณัฐสินี แสนสุข กรรมการ 
244 อาจารย์กรกมล ชูช่วย กรรมการ 
245 อาจารย์ ไกรพ เจริญโสภา กรรมการ 
246 อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง  กรรมการ 
247 อาจารย์กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร กรรมการ 
248 อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท กรรมการ 
249 อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล  กรรมการ 
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250 อาจารย์พิจักษณ์ ภู่ตระกูล กรรมการ 
251 อาจารย์มาธินี คงสถิตย์ กรรมการ 
252 อาจารย์มนทกานต์ิ รอดคล้าย กรรมการ 
253 อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา กรรมการ 
254 อาจารย์จรสพร ปัสสาคํา กรรมการ 
255 อาจารย์ดนยา ด่านสวัสด์ิ กรรมการ 
256 อาจารย์อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ กรรมการ 
257 อาจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ กรรมการ 
258 อาจารย์รสรณ์รดี ภาคภากร กรรมการ 
259 อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ กรรมการ 
260 อาจารย์กิตติศักด์ิ แคล้ว จันทร์สุข กรรมการ 
261 อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง กรรมการ 
262 อาจารย์กิตติเวทย์ บุญโญปกรณ์ กรรมการ 
263 อาจารย์จรรจิรา โมน่า กรรมการ 
264 อาจารย์วิชุดา ขุนหนู กรรมการ 
265 อาจารย์ชนกพร ปานจินดา กรรมการ 
266 อาจารย์นฤมล เปียซ่ือ กรรมการ 
267 อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศร ี กรรมการ 
268 อาจารย์พรเพ่ิม แซ่โง้ว กรรมการ 
269 อาจารย์สันต์ชัย รัตนะขวัญ กรรมการ 
270 อาจารย์พิชัย นิยมธรรม กรรมการ 
271 อาจารย์นฤมล ชมโฉม กรรมการ 
272 อาจารย์ช่อเอ้ือง อุทิตะสาร กรรมการ 
273 อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์ กรรมการ 
274 อาจารย์อาภาภรณ์ พุฒเอก กรรมการ 
275 อาจารย์จามร สิริกรรณะ กรรมการ 
276 อาจารย์บัว ศรีคช กรรมการ 
277 อาจารย์ขจร ถํ้าทอง กรรมการ 
278 อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง กรรมการ 
279 อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ กรรมการ 
280 อาจารย์รวิ อุตตมธนินทร์ กรรมการ 
281 อาจารย์นราทัศน์ ประมวลสุข กรรมการ 
282 อาจารย์สามารถ แสงน้อย กรรมการ 
283 อาจารย์พนิดา นิลอรุณ กรรมการ 
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284 อาจารย์ Mohamed Darma Rizal Khairiree  กรรมการ 

285 อาจารย์รัชนิกร ชลไชยะ กรรมการ 
286 อาจารย์กิตติยา พูนศิลป์ กรรมการ 
287 อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี กรรมการ 
288 อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพ่ิม กรรมการ 
289 อาจารย์นภดล แช่มช้อย กรรมการ 
290 อาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา กรรมการ 
291 อาจารย์กฤติกา ผลเกิด กรรมการ 
292 อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ กรรมการ 
293 อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ กรรมการ 
294 อาจารย์อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์ กรรมการ 
295 อาจารย์วินิตา แน่ประโคน กรรมการ 
296 อาจารย์ศักรินทร์ ศรีอุปโย กรรมการ 
297 อาจารย์เบญจพร แย้มจ่าเมือง กรรมการ 
298 อาจารย์ สุภาวดี เลิศสําราญ  กรรมการ 
299 อาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา กรรมการ 
300 อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ กรรมการ 
301 อาจารย์ตีรวิชช์ ทินประภา กรรมการ 
302 อาจารย์วีระ ตุลาสมบัติ  กรรมการ 
303 อาจารย์รุ่งทิวา พงษ์จําปา  กรรมการ 
304 อาจารย์เขมิกา คุ้มเพชร กรรมการ 
305 อาจารย์คัทลียา จันดา กรรมการ 
306 อาจารย์อรพรรณ เดชา กรรมการ 
307 อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการ 
308 อาจารย์พงศวีร์ สุภานนท์ กรรมการ 
309 อาจารย์สุดารัตน์ ศรีมา กรรมการ 
310 อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ  กรรมการ 
311 อาจารย์ภัทรา อุ่นทินกร กรรมการ 
312 อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี กรรมการ 
313 อาจารย์ศราวุฒิ แย้มดี กรรมการ 
314 อาจารย์ณัฐกมล พ่ึงสําราญ กรรมการ 
315 อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ กรรมการ 
316 อาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย กรรมการ 
317 อาจารย์นัฐปภัสร์ ทับแอน กรรมการ 
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318 อาจารย์วรรณรัตน์ บรรจงเขียน กรรมการ 
319 อาจารย์สุกัญญา บุญวรสถิต กรรมการ 
320 อาจารย์วานิช สุขสถาน กรรมการ 
321 อาจารย์ภูรี ศิริรัตนพล กรรมการ 
322 อาจารย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ กรรมการ 
323 อาจารย์เพ็ญนภา  หมีโต กรรมการ 
324 อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ กรรมการ 
325 อาจารย์วิรัตน ปลั่งแสงมาศ กรรมการ 
326 อาจารย์ศศิพร พงศ์เพลินพิศ กรรมการ 
327  อาจารย์หัชชากร  วงศ์สายัณห์ กรรมการ 
328 อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช กรรมการ 
329 อาจารย์สุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตต์ิ  กรรมการ 
330 อาจารย์ดวงใจ จันทร์ดาแสง กรรมการ 
331 อาจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา กรรมการ 
332 อาจารย์ศิริอร สนองค์ กรรมการ 
333 อาจารย์อิสรี ไพเราะ กรรมการ 
334 อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ กรรมการ 
335 อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์ กรรมการ 
336 อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ กรรมการ 
337 อาจารย์จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 
338 อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ กรรมการ 
339 อาจารย์สุนทรี พุฒิวร กรรมการ 
340 อาจารย์ลําไผ่ ตระกูลสันติ กรรมการ 
341 อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา กรรมการ 
342 อาจารย์ธันย์ ชัยทร กรรมการ 
343 อาจารย์เปรมวดี ณ นครพนม กรรมการ 
344 อาจารย์อธิรัตน์ อินทจร กรรมการ 
345 อาจารย์รณรงค์ ม่ันสาย กรรมการ 
346 อาจารย์ชณิชา หอมยาดี กรรมการ 
347 อาจารย์อนุรัตน์ กําแหงหาญ กรรมการ 
348 อาจารย์ปานแพร บุณยพุกกณะ กรรมการ 
349 อาจารย์กรกมล ชูช่วย กรรมการ 
350 อาจารย์วดี พราหมณ์กระโทก กรรมการ 
351 อาจารย์ณัฐกันต์ รู้ทํานอง กรรมการ 
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352 อาจารย์ภาวิณี โสระเวช กรรมการ 
353 อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ กรรมการ 
354 อาจารย์ศุภรัศม์ิ  อัศวพรธนภัทร์ กรรมการ 
355 อาจารย์จรสพร ปัสสาคํา กรรมการ 
356 อาจารย์ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ กรรมการ 
357 อาจารย์มัทญา พัชนี กรรมการ 
358 อาจารย์ศรัณย์ จิระพงษ์สุวรรณ กรรมการ 
359 อาจารย์บุญฤดี อุดมผล กรรมการ 
360 อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง กรรมการ 
361 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน กรรมการ 
362 อาจารย์ภคพร เท่ียวรอบ กรรมการ 
363 อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด กรรมการ 
364 อาจารย์พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ กรรมการ 
365 อาจารย์สุณัฐา กรุดทอง กรรมการ 
366 อาจารย์สหภพ กลีบลําเจียก กรรมการ 
367 อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
368 อาจารย์โสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ 
369 อาจารย์วิภาวรรณ ถ่ินจันทร์ กรรมการ 
370 อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า  กรรมการ 
371 อาจารย์วิไลลักษณ์ มีประชา  กรรมการ 
372 อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน กรรมการ 
373 อาจารย์บารมีบุญ แสงจันทร์ กรรมการ 
374 อาจารย์ชเนศ  วรรณะ กรรมการ 
375 อาจารย์ ไกรวิทย์ สินธุคํามูล กรรมการ 
376 อาจารย์ วราเทพ จันทพันธ์ กรรมการ 
377 อาจารย์ศิริรัตน์ พักปากนํ้า กรรมการ 
378 อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย  กรรมการ 
379 อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักด์ิศรี กรรมการ 
380 อาจารย์อิทธิพล มีผล กรรมการ 
381 อาจารย์ฒาลิศา เนียมมณี  กรรมการ 
382 อาจารย์ภรณ์นภัส เบินท์ กรรมการ 
383 อาจารย์ธีระ อินทรเรือง กรรมการ 
384 อาจารย์ขวัญฤทัย เสมพูน กรรมการ 
385 อาจารย์วัชระ สังโขบล กรรมการ 
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386 อาจารย์ทิพวรรณ พัฒน์ชนะ กรรมการ 
387 อาจารย์ทิพาพรรณ สายเพ็ชร กรรมการ 
388 อาจารย์ขนิษฐา เจริญนิตย์ กรรมการ 
389 อาจารย์แสงสิทธิ์ กฤษฎี กรรมการ 
390 อาจารย์ประดับเพชร ครุธชั่งทอง กรรมการ 
391 อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง กรรมการ 
392 อาจารย์วรรณวิมล เมฆวิมล  ก่ิงแก้ว กรรมการ 
393 อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต กรรมการ 
394 อาจารย์ธนะสาร พานิชยากรณ์ กรรมการ 
395 อาจารย์พงษ์ศักด์ิ เจริญงามเสมอ กรรมการ 
396 อาจารย์พิชามณต์ ชาญสุไชย  กรรมการ 
397 อาจารย์สุวรรณา หัดสาหมัด กรรมการ 
398 ว่าท่ี ร.ต. หญิง เพ็ญนภา ปาละปิน กรรมการ 
399 อาจารย์กัญญาพัชร เพชราภรณ์ กรรมการ 
400 อาจารย์จุฑามาศ  มูลวงศ์ กรรมการ 
401 อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข กรรมการ 
402 อาจารย์อเสข ขันธวิชัย กรรมการ 
403 อาจารย์จันทรัตน์ ม่ันวิเชียร กรรมการ 
404 อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา กรรมการ 
405 อาจารย์วรรณี พรมด้าว กรรมการ 
406 อาจารย์สลิลทิพย์ ตันปัน  กรรมการ 
407 อาจารย์ทักษิณา บุญบุตร กรรมการ 
408 อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย  กรรมการ 
409 อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์  กรรมการ 
410 อาจารย์จิราพร รักการ กรรมการ 
411 อาจารย์ธรรมศักด์ิ สายแก้ว กรรมการ 
412 อาจารย์ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา กรรมการ 
413 อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ กรรมการ 
414 อาจารย์มุกดา โทแสง กรรมการ 
415 อาจารย์จีราภา ปัญญากําพล  กรรมการ 
416 อาจารย์โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ กรรมการ 
417 อาจารย์ปทิตตา อัคราธนกุล กรรมการ 
418 อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ กรรมการ 
419 อาจารย์สุนิสา ราชิวงค์ กรรมการ 
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420 อาจารย์พัฒน์พงศ์ กมลดิลก กรรมการ 
421 อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ กรรมการ 
422 อาจารย์สกุลตรา คํ้าชู กรรมการ 
423 อาจารย์นิธิวดี โฆสรัสวดี กรรมการ 
424 อาจารย์ดลพร วงศ์ประสาร  กรรมการ 
425 อาจารย์ นพ.วิชัย  โชควิวัฒน กรรมการ 
426 อาจารย์เอกพงศ์ อินเก้ือ กรรมการ 
427 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ กรรมการ 
428 อาจารย์นันทพร อัคนิจ กรรมการ 
429 อาจารย์วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ กรรมการ 
430 อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี กรรมการ 
431 อาจารย์วิภากร สอนสนาม กรรมการ 
432 อาจารย์อัมพร เจียงวิริชัยกูร กรรมการ 
433 อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม กรรมการ 
434 อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง กรรมการ 
435 อาจารย์รจนารถ วรมนตรี  กรรมการ 
436 อาจารย์ก่ิงแก้ว แจ้งสวัสด์ิ กรรมการ 
437 อาจารย์ณัฐสินี สงจันทร์ กรรมการ 
438 อาจารย์ ดุสิต บุหลัน กรรมการ 
439 อาจารย์เพียงเพ็ญ ภักดีกําจร กรรมการ 
440 อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ กรรมการ 
441 อาจารย์กัญญานันทน์ อนันต์มานะ กรรมการ 
442 อาจารย์ อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ กรรมการ 
443 อาจารย์ณัฐิดา จันหอม กรรมการ 
444 อาจารย์กรรณิกา เจิมเทียนชัย กรรมการ 
445 อาจารย์ปริญญา สีม่วง กรรมการ 
446 อาจารย์พิพัฒน์ ศักด์ิศิริเกษมกุล กรรมการ 
447 อาจารย์เมธา หริมเทพาธิป กรรมการ 
448 อาจารย์ ธีรพงศ์ เสรีสําราญ กรรมการ 
449 อาจารย์เสาวรส โพธิเศรษฐ กรรมการ 
450 อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี กรรมการ 
451 อาจารย์Samuel Forkner กรรมการ 
452 อาจารย์ผลึกพล  ตาบทิพย์วรรณ กรรมการ 
453 อาจารย์นิตยา ศรีจํานง กรรมการ 
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454 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการเลขานุการ 
455 นางสาวพรทิพย์    เรืองปราชญ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
456 นางสาวธนัญญา    ศานติธรรมกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
457 นางสาวเจนจิรา   ชินวงษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 โดยมีหน้าท่ีดังนี้  

๑.   จัดทําแผนและแนวทางการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน และภายนอก 

๒.   กลั่นกรองและพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
๓.   ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
๔.   เผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะชน 
๕.   กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการโครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
๖.   ภาระอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓. คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 

๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
๒. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ 
๓. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่  รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวขนิษฐา   พลับแก้ว 
๕. นางสาวชุติมา   ธีรสุวรรณ  กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐชา   วัฒนประภา  กรรมการ 
๗. นางสาววราภรณ์   ศรีบัวแก้ว  กรรมการ 
๘. นางสาวชไมพร   ยะปวง   กรรมการ 
๙. นางสาวอทิตยา   บัวศรี   กรรมการ 
๑๐. นางสาวโชฐิรส   พลไชยมาตย์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสรวงสุดา  ทรัพย์เจริญ  กรรมการ 
๑๒. นายอนุพันธ์   สุทธิมาร   กรรมการ 
๑๓.นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ  กรรมการ 
๑๔. นายวุฒิกร   มะลิคง   กรรมการ 
๑๕. นายวันจักร   น้อยจักร  กรรมการ 
๑๖. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาวพรทิพย์    เรืองปราชญ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวธนัญญา   ศานติธรรมกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวเจนจิรา   ชินวงษ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 



~ ๑๗ ~ 
 

โดยมีหน้าท่ีดังนี้  
๑.   ดําเนินโครงการบริการตาม ๗ ประเด็นหลัก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 - การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา 
 - สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ 
 - ยาเสพติด 
 - การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 - การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์ 
 - การปลูกป่า 
 - อ่ืนๆ 
๒.   เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ตรงตามไตรมาส 
๓.   รายงานผลการดําเนินงานแก่คณะกรรมการอํานวยการ 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 

๑. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
๒. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ    รองประธานกรรมการ  
๓. นางจุณีรัตน์    จันทร์นิตย์  กรรมการ 
๔. นายมนตรี    ไทรโรจน์รุ่ง  กรรมการ  
๕. นางสาวจุไรรัตน์   บริบาล   กรรมการ 
๖. นางสาวชลดา   รวยดี   กรรมการ 
๗. นางสาวชไมพร   ยะปวง   กรรมการ 
๘. นางสาวพรทิพย์   เรืองปราชญ์  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวขนิษฐา   พลับแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวธนัญญา    ศานติธรรมกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวเจนจิรา   ชินวงษ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
โดยมีหน้าท่ีดังนี้  
๑.   ควบคุมดูแลงบประมาณให้เป็นไปตามโครงการ 
๒.   ให้คําปรึกษาแนะนําการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละหมวด 
๓.   ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.   ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความ 
      เรียบร้อย 

 
๕. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 

๑. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวพรทิพย์  เรืองปราชญ์  กรรมการ 
๓. นางสาวธนัญญา  ศานติธรรมกุล  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวเจนจิรา  ชินวงษ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  



~ ๑๘ ~ 
 

 โดยมีหน้าท่ีดังนี้  
๑. ติดตามประสานงานการรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามแผน 
๒. รวบรวมข้อมูลจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเสนอ 

ผู้บริหาร 
 
 

ท้ังน้ีให้ปฏิบัติงานต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้คณะกรรมการในข้อ ๔,๕ และ ๖ สามารถ
เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐  

       
 
            สั่ง  ณ  วันท่ี ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

                                                                                                                                                                                                               

               (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  


