โครงสร้ ำงกำรบริหำรองค์ กร

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ และศิษย์เก่ำสั มพันธ์
ผูช้ ่วยอธิ กำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

ผูช้ ่วยอธิ กำรบดีฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ

- คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกิจกำรนักศึกษำ
- คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ
- คณะกรรมกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ
- คณะกรรมกำรดำเนินงำนวินยั นักศึกษำ
- คณะกรรมกำรที่ปรึ กษำเชิงจิตวิทยำ
- คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึ กษำหอพัก
- คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อกำรศึกษำ

ผู้อำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ

(1)
งำนกิจกรรม
นักศึกษำ

(2)
งำนวินัยและ
พัฒนำนักศึกษำ

-หน่วยกิจกรรมบำเพ็ญ
- หน่วยวินยั นักศึกษำ
ประโยชน์
- หน่วยพัฒนำและ
-หน่วยกิจกรรมวิชำกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-หน่วยกิจกรรม
- หน่วยพัฒนำวินยั
ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษำ
-หน่วยกิจกรรมนำนำชำติ
-หน่วยกิจกรรมพิเศษ
-หน่วยทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษำ
-หน่วยอำคำรกิจกรรม และพัสดุ
-หน่วยส่ งเสริ มงำนอำสำสมัคร

(3)
งำนธุรกำร
- หน่วยบริ หำรงำน
ทัว่ ไป
- หน่วยสำรบรรณ
- หน่วยกำรเงิน
และบัญชี
- หน่วยงบประมำณ
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยบุคลำกร

(6)
งำนกองทุนเงินให้
กู้ยมื เพือ่ กำรศึกษำ

(7)
งำนหอพัก
นักศึกษำ

- หน่วยปฏิบตั ิกำรเงิน
กูย้ มื กยศ./กรอ.
- หน่วยส่ งเสริ มพัฒนำ
นักศึกษำกูย้ มื

-หน่วยหอพักชำย
-หน่วยหอพักหญิง
-หน่วยพัฒนำ
นักศึกษำในหอพัก
-หน่วยอำคำรสถำนที่
และพัสดุ
- หน่วยภูมิทศั น์และ
งำนสนำม
-หน่วยธุรกำร
-หน่วยประสำนงำน
หอพักเอกชน

(5)
งำนแนะแนวและ
จัดหำงำน

(4)
งำนสำรสนเทศ
และนวัตกรรม

- หน่วยทุนกำรศึกษำ
- หน่วยบริ กำรปรึ กษำเชิง
จิตวิทยำและพัฒนำตน
- หน่วยรับเรื่ องรำวร้อง
ทุกข์
- หน่วยพัฒนำอำชีพ
นักศึกษำ

- หน่วยสำรสนเทศ
- หน่วยประกันคุณภำพ
- หน่วยกำรจัดกำร
ควำมรู้ และนวัตกรรม
- หน่วยกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง
- หน่วยแผนและพัฒนำ
- หน่วยประชำสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์
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- คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ (ประกันคุณภำพ/
ควำมเสี่ ยง กำรจัดกำรควำมรู ้ แผนและพัฒนำ
5 ส. กิจกรรมสันทนำกำรสำนสัมพันธ์)

/

(8)
งำนบริกำรและ
สวัสดิกำรนักศึกษำ
-หน่ วยสุ ขำภิบำลอำหำร

-หน่วยบริ กำรสุ ขภำพ
อนำมัยนักศึกษำ
-หน่วยประกันภัย
อุบตั ิเหตุนกั ศึกษำและ
บุคลำกร
-หน่วยสวัสดิกำรต่ำงๆ
-หน่วยอำคำรสถำนที่
และพัสดุ
-หน่วยไปรษณี ยภัณฑ์
-หน่วยวิชำทหำร
(อยูใ่ นควำมดูแลของ
ศูนย์พฒั นำกีฬำ)

- คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
(ประกันคุณภำพ/ควำมเสี่ ยง กำรจัดกำรควำมรู ้ แผนและพัฒนำ
5 ส. กิจกรรมสันทนำกำรและสำนสัมพันธ์)

นำยสุ กรี เมฆทันต์
ผู้อำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ

(1)

รก.หน.งำนกิจกรรม
นักศึกษำ
(เยำวลักษณ์ คุณำวรกุล)
น.วิชำกำรอุดมฯ***
- นำงเกตุวดี สิ ทธิ ชยั
น.วิชำกำร ช.
- สุ ภำภรณ์ เพ็งทอง
น.วิชำกำรอุดมฯ**
- นำยวศกร ศรี ผอ่ ง
นักวิชำกำรศึกษำ*
- ปรเมศวร์ สำขุน
ช่ำงอิเลคทรอนิคส์ *
- ลูกจ้ำงประจำ 1 คน
- พนง.บ.เอกชน 2 คน

(2)
รก.หน.งำนวินัยและ
พัฒนำนักศึกษำ
(มนำ พรหมมี)
น.วิชำกำรอุดม***
- ศศิวิมล ทองแก้ว
น.วิชำกำรศึกษำ*

(3)
รก.หน.งำนธุรกำร
อำภรณ์ อุ่นธวัชนัดดำ
จ.บริหำรฯ ช.พ.

- พรทิพย์ อรัญดร
น.วิชำกำรเงินและบช.ช.
- จำรุ ณี สิ งขรัตน์
ผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ หำรฯ
- วิลยั อินทร์สุวรรณ์
ผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ หำรฯ
- อนันต์ อินคีรี
ผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ หำรฯ
- ศตรรรตน์ รัตนพงศ์
น.วิชำกำรอุดมฯ***
- ละออง สุ ขโสภำ
ผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ หำร*
- ทิพวัลย์ เตชะศรี
ผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ หำร *
- ไตรลดำ พงษ์ชำตรี
ผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ หำร *

(5)
รก.หน.งำนแนะแนว
และจัดหำงำน
(จีรนันท์ ยอดมณี )
น.วิชำกำรอุดมฯ***

(4)
รก.หน.งำนสำรสนเทศ
และนวัตกรรม
คมกริช ชนะศรี
น.แนะแนวฯ ช.พ.
- ชุลีพร สะสม
น.วิชำกำรคอมฯ
- นำยณัฐพงษ์ หนิมุสำ
น.วิชำกำรอุดมฯ**

- เบญจมำศ เลิศบวร
น.วิชำกำรอุดมฯ***
- นำยรณชัย ไชยกูล
น.วิชำกำรอุดมฯ***
- จันทร์จิรำ พนมเวช
น.วิชำกำรศึกษำ*

* พนักงำนเงินรำยได้
**พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้
***พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณ
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(6)

รก.หน.งำนกองทุนเงินให้
กู้ยมื เพือ่ กำรศึกษำ
(จุรี เจริญผล)
น.แนะแนวฯ ช.
- ชยำนุช เดิมคลัง
น.แนะแนวกำรศึกษำฯ*

(7)
รก.หน.งำนหอพัก
นักศึกษำ
(อัมพร อรุณศรี)
น.วิชำกำรฯ ช.พ.
- นันทวัน ชนะสิ ทธิ์
น.วิชำกำรฯ ช.
- ธนภร ไชยทอง
น.วิชำกำรฯ ช.
- พรผุสดี หล่อตระกูล
ผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ หำรฯ
- นำยอนุกิจ ชำติดำ
นักวิชำกำรฯ*
- อุไรวรรณ ปฏิญญำ
น.วิชำกำรอุดมฯ**
- ลูกจ้ำงประจำ 3 คน
- ลูกจ้ำงโครงกำร 10 คน
- พนง.บ.เอกชน 40 คน

(8)
รก.หน.งำนบริกำรและ
สวัสดิกำรนักศึกษำ
(นุกลู กุลสิ รวิชย์)
น.วิชำกำรฯ ช.
- นันทวี ภักดีจิตต์
แม่บำ้ น
- ธสร จิโรภำส
นักวิชำกำรศึกษำ*
- พนง.บ.เอกชน 27 คน
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