
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๓๙      วันท่ี   ๒๐     เดือน  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาจารย มก. ไดรับรางวัลเข็มทองคํา ปขมท. 
และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิจัยจากสถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาติ มก. ไดรับคัดเลือกใหเปนบุคลากรสายสนบัสนุนผูมีผลงานดีเดน ในที่ประชุมประธานสภาขาราชการและลูกจาง
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ประจําป 2551 ดานวิชาชีพดีเดน และไดเขารับรางวัลเข็มทองคํา ปขมท. พรอมเกียรติบัตร 
เม่ือวันที ่20 – 21 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม  

อนึง่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เกษม จันทรแกว คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดลอม มก. ที่ไดรับ
การโปรดเกลา ฯ แตงต้ังเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ที่ไดรับการโปรดเกลาฯ เปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒดิวย ทั้งนี ้ต้ังแตวนัที ่30 ธันวาคม 2551 เปนตนไป ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง 
แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประกาศ ณ วันที ่14 
มกราคม พ.ศ. 2552  
ท่ีมา : ท่ีประชุมประธานสภาขาราชการและลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย           ขอมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2552 

 
โอนยายสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ไปสังกัดคณะเศรษฐศาสตร 
 จากนโยบายของ มก. ในการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ โดยหนึ่งในภารกิจที่ดําเนินการ คือ การจัดกลุมหนวยงาน      
ที่มีภารกิจสนับสนุนการบริหารการศึกษาที่เหมือนกันไปอยูในกลุมงานเดียวกัน และไดพิจารณาเห็นวาภาควิชาสหกรณ คณะ
เศรษฐศาสตรมีปรัชญาในการปลูกฝงอุดมการณทางสหกรณ และใหความรูความเขาใจในหลักวิธีการสหกรณแกบุคคลทั่วไป โดยมี
ลักษณะงานที่ใกลเคียงกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
 ที่ประชมุสภา มก. ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2552 เม่ือวันที ่23 มีนาคม 2552 จึงเห็นชอบใหโอนยายสถาบันวิชาการ         
ดานสหกรณ ไปสังกัดคณะเศรษฐศาสตร เพ่ือนําภารกิจไปสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ในเรื่องที่
เก่ียวกับการสหกรณไดอยางเปนเอกภาพตอไป 
ท่ีมา : กองกลาง                 ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2552  

รายชื่อ ผูชวยอธิการบด ีและผูชวยรองอธกิารบด ี
ดํารงตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม 52 

 จากการดํารงตําแหนงอธิการบดี ของ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน ซึ่งไดแตงต้ังรองอธิการบดี จํานวน 13 คน โดยมีวาระ       
การดํารงตําแหนงชวงแรก 2 ป และไดครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันที ่19 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังรอง
อธิการบดี ทั้ง 13 คน ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีตอไป ต้ังแตวันที ่20 มีนาคม 2552 โดยใหสิ้นสุดวาระพรอมอธิการบดี แลวนั้น 
 ในสวนของการแตงต้ังผูชวยอธิการบดี (มาจากขาราชการ) และผูชวยรองอธิการบดี (มาจากพนักงานมหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังผูชวยอธิการบดี และผูชวยรองอธิการบดี เพ่ือชวยปฏิบัติราชการในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงต้ังแตวันที ่20 มีนาคม 2552 และสิ้นสุดวาระพรอมรองอธิการบดี ดังนี ้
 ผูชวยอธิการบดี (25 คน) 
  วิทยาเขตบางเขน 
  1. ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสด์ิ  ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ 
  2. ผศ.นงลักษณ งามเจริญ   ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ 
  3. รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชยั  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

 



 
  4. รศ.ลิลลี ่กาวีตะ   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
  5. รศ.ปทมาวดี เลหมงคล   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
  6. ผศ.วราภา มหากาญจนกุล  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
  7. นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร  ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 
  8. รศ.พันธุปติ เปยมสงา   ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  9. รศ.ชุลีรัตน จรัสกุลชัย   ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
  10. อ.ปญญา เหลาอนันตธนา  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
  11. รศ.ปสส ีประสมสินธิ ์   ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
  12. อ.ถวัลยศักด์ิ เผาสังข   ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 
  13. อ.ศรันยา เกษมบุญญากร  ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 
  14. รศ.จงกล แกนเพ่ิม   ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 
  15. นางวรพร อรามรักษ   ผูชวยอธิการบดี 
  16. น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล   ผูชวยอธิการบดี 
  วิทยาเขตกําแพงแสน 
  1. ผศ.สิรินทรพร สินธุวณิชย  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
  2. ผศ.ธน ูภิญโญภูมินทร   ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ 
  3. ผศ.พงษภวัลย ภัทรประภานนัท  ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 
  วิทยาเขตศรีราชา 
  1. ผศ.จําลอง เจียมจํานรรจา  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและประสานงานชุมชน 
  2. ผศ.พิพัฒน ภูริปญญาคุณ  ผูชวยอธิการบดีฝายฝายพัฒนากายภาพและบริการวิชาการ 
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 
  1. รศ.ศิริพร อองรุงเรือง   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและสารสนเทศ 
  2. อ.สมจิตต ปาละกาศ   ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
  3. ผศ.ทรงวุฒิ เฮงพระธาน ี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
  4. ผศ.อนุกูล วัฒนสุข   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ผูชวยรองอธิการบดี (8 คน) 
  วิทยาเขตบางเขน 
  1. อ.พรอมพิไล บัวสุวรรณ   ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
  2. อ.เสรี กุญแจนาค   ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
  วิทยาเขตศรีราชา 
  1. ผศ.ทรงพร หาญสันติ   ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 
  1. อ.วีระชัย ธนมัยมาศ   ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 
  2. อ.วาที่รอยตร ีภุชงค รุงอินทร  ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 
  3. อ. วาที่รอยตร ีอํานวย ตันพาณิชย ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 
  4. อ.พนม ทาวดี    ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 
  5. อ.ฐาปน ีเฮงสนั่นกูล   ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 
ท่ีมา : กองการเจาหนาท่ี                 ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2552 


