
 

ติดตอคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  :  06 4191 5181      : fet.rmuti     : fet@rmuti.ac.th  

ชื่อ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
นางณวรรณ  วัฒนะกุล 

 : 0 4423 3073 ตอ 3175 

 : 09 5639 9264 

 : nawan0511 

 : nawan05.wa@gmail.com 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
1. กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงานคณบดี 
2. เลขานุการการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 
4. ใหบริการยืมชุดครุยวิทยฐานะ 
5. ประสานงานเร่ืองตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่อ – นามสกุล 

เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 
ภาระงาน 

 
นางสาวนฤมล ตั้งสุณาวรรณ 

 : 0 4423 3073 ตอ 3103 

 : 08 6581 2610 

 : koy_goy 

 : koy_goy@hotmail.com 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 
1. งานแผนยุทธศาสตร และงานแผนปฏิบัติการประจําป 
2. งานตรวจสอบโครงการ ติดตามโครงการ และออกรหัสโครงการในระบบ 
3. งานตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
4. งานคําเสนอของบประมาณ โครงการ (ง.8) ครุภัณฑ (ง.4) ท่ีดินและสิ่งกอสราง  

(ง.5) โครงการ (F-01 , F-02) 
5. งานจัดทํางบประมาณเงินรายไดคณะ (แผนพลิกโฉมคณะ) 
6. งานบริหารความเสี่ยง 
7. งานประชุมคณะกรรมการบริหาร 
8. งานสารบรรณ E-Document แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
9. งานสารบรรณ E-Document แผนกงานธุรการคณะ 
10. งานเลขานุการรองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 



 

ชื่อ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
นางสาวจิราภา พรอมสันเทียะ 

 : 0 4423 3073 ตอ 3103 

 : 08 1966 5213 

 : nam-tan-kaa 

 : jirapa.pr@hotmail.co.th 

หัวหนาแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2. งานตรวจสอบ และบันทึกรายงานผานระบบ CHE QA Online 
3. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) 
4. งานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) 
5. งานการจัดการความรู (KM) 
6. งานประชุมระบบบริหารงานคุณภาพ (QMRC) 
7. งานกิจกรรม 7ส 
8. งานสารบรรณแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
9. งานเลขานุการรองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
นางสาวสุวรรณา คุณสันเทียะ 

 : 0 4423 3073 ตอ 3103 

 : 06 1929 2545 

 : suwanna3027 

 : suwanna.ku@rmuti.ac.th 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2. งานตรวจสอบ และบันทึกรายงานผานระบบ CHE QA Online 
3. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) 
4. งานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) 
5. งานการจัดการความรู (KM) 
6. งานกิจกรรม 7ส 

 
นางสาวสิริกัลยา เต็มเกษม 

 : 0 4423 3073 ตอ 3103 

 : 09 3424 4862 

 : sk_kanraya 

 : sirikanraya.te@gmail.com 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 
1. งานขออนุมัติโครงการสาขา (13 สาขา) และตรวจสอบความถูกตอง 
2. งานขออนุมัติไปราชการโครงการสาขา 
3. งานจัดทําเอกสารสําหรับการเบิกจายโครงการสาขา 
4. งานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการสาขา 
5. งานตรวจสอบโครงการ ติดตามโครงการ และออกรหัสโครงการในระบบ 
6. งานตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

 



 

1.2 แผนกงานธุรการคณะ 
ชื่อ – นามสกุล 

เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 
ภาระงาน 

 
 
 

 

 
 
 

 
นางพรทิพย  ไกรกลาง 

 : 0 4423 3073 ตอ 3151 

 : 06 4441 5924 

 : bokikimmy 

 : mamaakim@hotmail.com 

หัวหนาแผนกงานธุรการคณะ 
1. งานสรรหาบุคลากร 
2. งานฐานขอมูลบุคลากร 
3. งานศึกษาตอ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง (พนง.ในสถาบันฯ/พนง.ราชการ/

ลูกจางเงินรายได) 
5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันฯ/พนง.ในสถาบันฯ/พนง.ราชการ)  
6. งานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
7. ตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งกอนนําเสนอลงนาม 
8. งานประชุมคณะกรรมการบริหาร 
9. งานเลขานุการรองคณบดีฝายบริหาร 

 
นางสาวศศิกาญจน เทพมาลี 

 : 0 4423 3073 ตอ 3100 

 : 09 0259 6310 

 : puy_st 

 : puysasikarn@gmail.com 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 
1. งานสารบรรณคณะ E-Document คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
2. งานตรวจสอบความถูกตองหนังสือราชการภายใน - ภายนอกกอนเสนอหัวหนา

สํานักงานคณบดี/คณบดี 
3. คัดกรองหนังสือราชการ จัดสงหนังสือไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
4. สแกนหนังสือราชการและจัดเก็บขอมูล (บันทึกขอความ/หนังสือราชการ

ภายนอก 
5. งานจัดทําคําสั่งแตงตั้งรักษาราชการแทนหัวหนาสาขา และบันทึกขอมูลคําสั่ง 
6. งานประชุมบุคลากร 

 
นางเสริมพร เนาวบุตร 

 : 0 4423 3073 ตอ 3100 

 : 09 4404 8105 

 : 0831163766 

 : sermpon20@gmail.com 

พนักงานหองปฏิบัติการ 
1. งานสารบรรณคณะคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
2. คัดกรองหนังสือราชการ จัดสงหนังสือไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. ออกเลขหนังสือสงและจัดเก็บสําเนา เชน บันทึกขอความ หนังสือราชการ

ภายนอก คําสั่ง 
4. สแกนหนังสือราชการและจัดเก็บขอมูล (บันทึกขอความ/หนังสือราชการ

ภายนอก  



 

ชื่อ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
นางสาวพัชชาพร พลชนะ 

 : 0 4423 3073 ตอ 3191 

 : 08 8956 9391 

 : 088 9569391 

 : furnja@gmail.com 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
1. งานออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะ 
2. งานดานการประชุมออนไลนของคณะ 
3. งานดานการใหบริการดานสารสนเทศแกบุคลากรในคณะ 
4. งานพัฒนาเว็บไซตคณะ 

 
นางสาวนฤมล ผองกุศล 

 : 0 4423 3073 ตอ 3151 

 : 06 3198 9946 

 : nam.nice 

 : naruemon.po1989@gmail.com 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
1. งานออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะ 
2. งานดานการประชุมออนไลนของคณะ 
3. งานดานการใหบริการดานสารสนเทศแกบุคลากรในคณะ 
4. งานพัฒนาเว็บไซตคณะ 
5. งานถายภาพกิจกรรมผูบริหาร บุคลากรคณะ/การจัดโครงการ/การจัดประชุมของ

คณะ 
6. งานจัดทํารายงานประจําป 
7. งานดูแลหองประชุมคณะ (หองประชุมบุษราคัม/โกเมน) 
8. งานลงเวลาปฏิบัติราชการ 
9. งานบันทึกการลา/ไปราชการของบุคลากร 
10. งานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
11. งานฐานขอมูลบุคลากร   

 
นายวศิน นาครังสรรค 

 : 0 4423 3073 ตอ 3101 

 : 08 1977 7022 

 : xxpparn 

 : wasin00700@gmail.com 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
1. งานจัดทํารายงานประจําป 
2. งานถายภาพกิจกรรมผูบริหาร บุคลากรคณะ/การจัดโครงการ/การจัดประชุม

ของคณะ 
3. งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารคณะผานเฟสบุค/ไลนกลุมคณะ/ผานจอ LED 
4. งานสงขาวใหฝายประชาสัมพันธ มทร.อีสาน ลงจดหมายขาว 
5. งานจัดทําจดหมายขาวคณะ 



 

ชื่อ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
 

 
 

 
 

 
นางขวัญดาว  จารุวงศวิทยา 

 : 0 4423 3073 ตอ 3151 

 : 09 5635 6019 

 : pairva2543 

 : pairva2543@gmail.com 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
           เลขานุการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร, สาขา
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ, สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ 
และสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ปฏิบัติหนาที่ 

1. บันทึกตารางนัดหมายหัวหนาสาขาที่รับผิดชอบ  
2. สารบรรณสาขาท่ีรับผิดชอบ  
3. จัดเตรียมงานประชุมสาขาท่ีรับผิดชอบ 
4. วางแผนการปฏิบัติงานสาขาท่ีรับผิดชอบ 
5. บันทึกขอมูลการเลื่อนคาตอบแทนบุคลากรสายวิชาการสาขาท่ีรับผิดชอบ 
6. บันทึกขอมูลสถิติตาง ๆ ตามแบบฟอรม กพอ.03  

 
 
 
 
 

 

 
นางสาวปยดา  ปรีชาศาสตร 

 : 0 4423 3073 ตอ 3151 

 : 09 4235 1465 

 : piyada_1980 

 : aompiyada1980@gmail.com 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
           เลขานุการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมวัสดุ, สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

1. บันทึกตารางนัดหมายหัวหนาสาขา  
2. สารบรรณสาขา  
3. จัดเตรียมงานประชุม  
4. วางแผนการปฏิบัติงาน  
5. บันทึกขอมูลการเลื่อนคาตอบแทนบุคลากรสายวิชาการ  
6. บันทึกขอมูลสถิติตาง ๆ ตามแบบฟอรม กพอ.03  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
นางณิชมาศ  สมนึกนิตยพงศ 

 : 0 4423 3073 ตอ 3191 

 : 08 9187 3247 

 : jaoe14302 

 : nitchamas.k@gmail.com 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
           เลขานุการสาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมสํารวจ, สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

1. บันทึกตารางนัดหมายหัวหนาสาขา  
2. สารบรรณสาขา  
3. จัดเตรียมงานประชุม  
4. วางแผนการปฏิบัติงาน  
5. บันทึกขอมูลการเล่ือนคาตอบแทนบุคลากรสายวิชาการ  
6. บันทึกขอมูลสถิติตาง ๆ ตามแบบฟอรม กพอ.03 



 

ชื่อ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
นางสาวฤทัยรัตน ลายก่ิง 

 : 0 4423 3073 ตอ 3102 

 : 08 6243 4835 

 : au_au18 

 : auau_18@hotmail.com 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
1. งานตรวจสอบ ใหคําปรึกษางานเบิกจายงบประมาณของคณะทั้งหมด  

(คาเดินทางไปราชการ , โครงการ , คาสอน , คาสอบวิทยานิพนธ , คาตอบแทนการประชุม) 
2. โอนจัดสรรงบประมาณ 
3. งานจัดทํา ตรวจสอบ เบิกจายใบเบิกคาสอน 
4. งานขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุทุกประเภทงบ 
5. งานขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ลงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (EGP) 
6. งานขออนุมัติจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ 
7. งานท่ีดินและสิ่งกอสราง 
8. งานซอมบํารุงวัสดุ อุปกรณหองเรียนรวม 
9. งานซอมบํารุง/ปรับปรุงอาคารสถานที่/ครุภัณฑ 
10. งานการคืนหลักประกันสัญญาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
11. งานแผนพลิกโฉมคณะ 
12. กํากับดูแลรายงานผลการทําความสะอาดอาคาร 

 
นางสุทธิรัตน ดอนแรม 

 : 0 4423 3073 ตอ 3102 

 : 08 8366 5360 

 : gate2524 

 : gate2524@gmail.com 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 
1. ตรวจสอบความถูกตองสัญญายืมเงิน 
2. งานจัดทํา ตรวจสอบ เบิกจายใบเบิกคาสอน 
3. เบิกจายคาตอบแทนการประชุม 
4. งานควบคุมพัสดุและเก็บรักษา ครุภัณฑ 
5. งานเขียนหมายเลขครุภัณฑ (สํานักงานคณบดี/สาขา) 
6. ดําเนินการเบิก – จาย วัสดุ/ครุภัณฑ 
7. งานตรวจสอบพัสดุ ประจําป 
8. งานโอนพัสดุ/ครุภัณฑ 
9. งานขาย/จําหนายพัสดุ/ครุภัณฑ ชํารุด 

 
น.ส.ปรางคทับทิม ปราณีตพลกรัง 

 : 0 4423 3073 ตอ 3102 

 : 06 3004 7406 

 : prangtabtim 

 : prangtabtim@gmail.com 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 
1. งานจัดทํา ตรวจสอบ เบิกจายใบเบิกคาสอน 
2. งานเสนอใบเบิก ใบฎีกา 
3. จัดซื้อจัดจางในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองคกร (ERP)  

(ทั้งคณะ) 
4. งานจัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ท้ังคณะ) 
5. งานรวบรวมเอกสารการขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง (ทั้งคณะ) 
6. งานออกใบสั่งซ้ือในระบบการจัดซ้ือ จัดจางภาครัฐ  (ทั้งคณะ) 
7. งานตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง   (ทั้งคณะ) 
8. งานบริหารจัดการวัสดุสํานักงาน/วัสดุการศึกษา คณะ  



 
ชื่อ – นามสกุล 

เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 
ภาระงาน 

 
นางสาวเกวลี พืมขุนทด 

 : 0 4423 3073 ตอ 3102 

 : 09 8637 2660 

 : mookree1999 

 : kewwalee.pu@rmuti.ac.th 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 
1. งานจัดทํา ตรวจสอบ เบิกจายใบเบิกคาสอน 
2. งานขออนุมัติเดินทางไปราชการสาขา (13 สาขา) 
3. จัดทําสัญญายืมเงิน คาใชจายเดินทางไปราชการ  
4. เบิกคาใชจายเดินทางไปราชการสาขา (13 สาขา) 
5. จัดซื้อจัดจางในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองคกร (ERP)  

(ทั้งคณะ) 
6. งานจัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ท้ังคณะ) 
7. งานรวบรวมเอกสารการขออนุมัติดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง (ทั้งคณะ) 
8. งานออกใบสั่งซ้ือในระบบการจัดซ้ือ จัดจางภาครัฐ  (ทั้งคณะ) 
9. งานตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง   (ทั้งคณะ) 

 

นายนพดล  พานงูเหลือม 
 : 0 4423 3073 ตอ 3191 

 : 088 1194786 

 : 0881194786 

 : noppadon.pa@hotmail.co.th 

ชางเทคนิค 
1. งานเก่ียวกับท่ีดินและสิ่งกอสราง 
2. งานเบิกจายและจัดซื้อจัดจางอาคารสถานที่ 
3. งานสํารวจ ซอม บํารุง ปรับปรุง อาคารสถานที่และระบบสาธาณูปโภคของคณะ 
4. ตรวจสอบความเรียบรอยของอาคารสถานท่ี 
5. งานเตรียมหองและอุปกรณ 
6. จัดทําขอมูลอาคาร 

 
นายธีรนท  เรืองมะเริง 

 : 0 4423 3073 ตอ 3101 

 : 0934120105 

 : aofza1604 

 : aof3001@gmail.com 

พนักงานขับรถยนต 
1. งานยานพาหนะในการเดินทาง 
2. วางแผนซอมบํารุง ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 
3. เดินเอกสารระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  



 

2. งานบริการการศึกษา 
  2.1 แผนกงานวิชาการและวิจัย 

ช่ือ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
 
 
 
 

 

 
นางสาวนิภาพร  อาศัยปา 

 : 0 4423 3073 ตอ 3192 

 : 08 7448 1517 

 : tom_nipaporn 

 : mana_tom@hotmail.com 

หัวหนางานบริการการศึกษา 
1. งานรับเขา ระดับปริญญาตรี 
2. งานบันทึกขอตกลง (MOU) เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
3. งานเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
4. งานเกี่ยวกับการอนุมัติผลการศึกษา 
5. การเทียบโอนผลการเรียน (เทียบตรีไปตรี) 
6. การโอนยายสถานศึกษา โอนยายสาขาวิชา 
7. งานสารบรรณ E-Document แผนกงานวิชาการและวิจัย 
8. งานสารบรรณ E-Document แผนกงานพัฒนานักศึกษา 
9. โครงการเปดประตูสูคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
10. จัดทําหนังสือราชการขอความอนุเคราะหขอมูลเพ่ือประกอบการทําโครงงาน/

งานวิจัย 
11. รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน (เทียบระดับปวส.) สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
 
 
 
 
 

 

 
นางสาวมะลิวัลย  เหวชัยภูมิ 

 : 0 4423 3073 ตอ 3109 

 : 08 2610 0138 

 : maliwan.ho 

 : maliwanhewchaiyaphum.ho@gmail.com 

หัวหนาแผนกงานวิชาการและวิจัย 
1. งานดานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2. งานหลักสูตรโครงการพิเศษ (คณะรวมกับตางสถาบัน) 
3. งานติดตามและตรวจสอบการเขียนรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร 

(มคอ.7) ระดับปริญญาตรี 
4. งานรวบรวมและติดตามการจัดทํา มคอ. 3-7 ระดับปริญญาตรี 
5. โครงการยุทธศาสตรของคณะ 
6. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
7. โครงการวิพากษหลักสูตร 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม 
9. รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน (เทียบระดับปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคม 

 
 

 



 

ช่ือ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
 
 
 
 
 

 

 
นางสาวพรรษธรณ  รัชณาลักษณ 

 : 0 4423 3073 ตอ 3107 

 : 08 1064 2948 

 : pansfair 

 : pans_at@hotmail.com 

นักวิชาการศึกษา 
1. งานสหกิจศึกษา และการฝกงานในสถานประกอบการ 
2. รับผิดชอบจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา/สงตัวนักศึกษา  

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

3. รับคํารองนักศึกษาเก่ียวกับสหกิจ/ฝกงาน 
4. จัดทําฐานขอมูลนักศึกษา เกี่ยวกับสหกิจ/ฝกงาน 
5. จัดทําขอมูลทําเนียบสถานประกอบการ 
6. รวบรวมแผนนิเทศจากสาขา 
7. รวบรวมแบบตอบรับจากสถานประกอบการ 
8. จัดทําและปรับปรุงเว็บไซตสหกิจศึกษา และการฝกงานในสถานประกอบการ 
9. โครงการเกี่ยวกับสหกิจ/ฝกงาน 
10. สรุปผลการดําเนินงานฝกประสบการณวิชาชีพ ภาพรวมคณะ 
11. งานดานเลขานุการรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
12. สารบรรณแผนกงานวิชาการและวิจัย (paper) 

 
 
 
 
 
 

 
นางเพลินพิศ  มณีศรี 

 : 0 4423 3073 ตอ 3109 

 : 08 1955 0567 

 : 0819550567 

 : nongauen11@gmail.com 

นักวิชาการศึกษา 
1. งานวิจัย 
2. งานบริการวิชาการแกสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแกสังคม ไดแก 

           - ตําบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T 
           - โครงการบริการวิชาการแกสังคม  
           - Talent mobility/ ITAP 
           - โครงการหมูบานวิศวะตะโกราย 
           - ติดตามผลโครงการยุวชนอาสา/ คลินิกเทคโนโลย ี

4. โครงการเกี่ยวกับการตีพิมพผลงานวิจัย 
5. ดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการ 
6. ภาระงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ ภาระงานวิจัยและบริการ

วิชาการ อ่ืน ๆ สวน 60% และ 20% 
7. รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน (เทียบระดับปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ 
 

 

 

 
 
 
 



 
ช่ือ – นามสกุล 

เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 
ภาระงาน 

 
 
 
 

 
 

 
นางสาวปวริศา  อุมพิมาย 

 : 0 4423 3073 ตอ 3107 

 : 08 5883 9814 

 : 0858839814 

 : pawarisa1982.rmuti@gmail.com 

นักวิชาการศึกษา 
1. งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
2. รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนการเรียน/ 

การจัดทําตารางเรียน/ตารางสอน/การจัดทําทําเนียบอาจารยผูสอน/ 
การจัดตารางสอบและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบ/รวบรวม 
ใบสงคาระดับคะแนนตัวอักษร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

3. การจัดตารางเรียนตารางสอน และตารางสอบสอบรายวิชาพ้ืนฐาน 
ทางวิศวกรรม ระดับปริญญาตรี 

4. งานประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอน 

5. รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน (เทียบระดับปวส.) สาขาวิชา
วิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวสุกัญญา  สังขกลาง 

 : 0 4423 3073 ตอ 3194 

 : 06 5216 2865 

 : beersky. 

 : sukanya.sn@rmuti.ac.th 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 
1. งานดานหลักสูตร ต่ํากวาระดับปริญญาตรี  
2. หลักสูตรระยะสั้น 
3. ตรวจสอบการจัดทําปรับปรุงแกไขหลักสูตรเล็กนอย 
4. จัดทํา มคอ. 3 -4 
5. งานความรวมมือกับตางประเทศ เชน ไทย-จีน-รัสเซีย 
6. รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน (เทียบระดับปวส.) สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
ช่ือ – นามสกุล 

เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 
ภาระงาน 

 
นางสาวธิพา  พูมะดัน 

 : 0 4423 3073 ตอ 3109 

 : 08 4888 7151 

 : 0848887151 

 : thipa.phu@gmail.com 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบสาขาวิชา  

- วิศวกรรมสํารวจและภูมิสารสนเทศ 
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-ระบบสื่อสาร 
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-ระบบอัตโนมัติ 
- วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
- วิศวกรรมโยธา 

ในการจัดการเรียนการสอน, งานสหกิจศึกษา และการฝกงานในสถาน
ประกอบการ ดังนี้ 

1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา/สงตัวนักศึกษา 
2. งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
3. งานตรวจใบสอนชดเชยและใบสอนแทนพรอมเสนอลงนาม 
4. บันทึกแผนการเรียน 
5. จัดตารางเรียน/ตารางสอน/ทําเนียบอาจารยผูสอน พรอมปร้ินเสนอ 

ลงนาม 
6. จัดตารางสอบ/จัดทําขอสอบ 
7. หนังสือเกี่ยวกับนักศึกษา ถึง สวท./อธิการบดี 
8. รวบรวมใบสงคาระดับคะแนนตัวอักษร 
9. งานโสตทัศนศึกษาและหองสมุด 
10. รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน (เทียบระดับปวส.) สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-ระบบสื่อสาร และ สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
ช่ือ – นามสกุล 

เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 
ภาระงาน 

 
 
 
 
 

 
 
นางสาวจุรีภรณ  คํากระโจม 

 : 0 4423 3073 ตอ 3192 

 : 09 0828 3886 

 : nangnoi1107 

 : jureeporn.kh@rmuti.ac.th 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 
รับผิดชอบสาขาวิชา  

- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 
- วิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ 
- วิศวกรรมไฟฟา 
- วิศวกรรมโทรคมนาคม 

ในการจัดการเรียนการสอน, งานสหกิจศึกษา และการฝกงานในสถาน
ประกอบการ ดังนี้ 

1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา/สงตัวนักศึกษา 
2. งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
3. งานตรวจใบสอนชดเชยและใบสอนแทนพรอมเสนอลงนาม 
4. บันทึกแผนการเรียน 
5. จัดตารางเรียน/ตารางสอน/ทําเนียบอาจารยผูสอน พรอมปร้ินเสนอ 

ลงนาม 
6. จัดตารางสอบ/จัดทําขอสอบ 
7. หนังสือเกี่ยวกับนักศึกษา ถึง สวท./อธิการบดี 
8. รวบรวมใบสงคาระดับคะแนนตัวอักษร 
9. รวบรวม ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน 
10. รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน (เทียบระดับปวส.) สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
ช่ือ – นามสกุล 

เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 
ภาระงาน 

 
 
 
 
 

 

 
นางสาวสุกัญญา  เมืองสุข 

 : 0 4423 3073 ตอ 3109 

 : 08 1360 4808  

 : jang.sukanya 

 : Sukanya.mu@rmuti.ac.th 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 
รับผิดชอบสาขาวิชา  

- วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมโลจิสติกส 
- วิศวกรรมการผลิต 
- วิศวกรรมเคร่ืองมือและแมพิมพ 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
- วิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 

ในการจัดการเรียนการสอน, งานสหกิจศึกษา และการฝกงานในสถาน
ประกอบการ ดังนี้ 

1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา/สงตัวนักศึกษา 
2. งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
3. งานตรวจใบสอนชดเชยและใบสอนแทนพรอมเสนอลงนาม 
4. บันทึกแผนการเรียน 
5. จัดตารางเรียน/ตารางสอน/ทําเนียบอาจารยผูสอน พรอมปร้ินเสนอ 

ลงนาม 
6. จัดตารางสอบ/จัดทําขอสอบ 
7. หนังสือเกี่ยวกับนักศึกษา ถึง สวท./อธิการบดี 
8. รวบรวมใบสงคาระดับคะแนนตัวอักษร 
9. งานโสตทัศนศึกษาและหองสมุดรับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน 

(เทียบระดับปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  2.2 แผนกงานพัฒนานักศึกษา 
ชื่อ – นามสกุล 

เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 
ภาระงาน 

 
 
 
 
 

 
 

 
นางสาวกรรภิรมย สุขศาลา 

 : 0 4423 3073 ตอ 3195 

 : 08 8377 0951 

 : mindmind1301 

 : kanpirom.su@rmuti.ac.th 

หัวหนาแผนกงานพัฒนานักศึกษา 
1. งานใหบริการคําปรึกษาและขอมูลขาวสารแกนักศึกษา 
2. งานจิตอาสา/พัฒนาสังคม 
3. งานพัฒนาวินัย 
4. งานการผอนผันทหาร 
5. งานทุนการศึกษา 
6. งานใหคําปรึกษานักศึกษา 
7. งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
8. งานสวัสดิการนักศึกษา 
9. งานอาจารยท่ีปรึกษา 
10. งานขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติดําเนินกิจกรรม (จํานวน 6 สาขา ไดแก IE  

ME  MCE  RAE  AME  PPE) 
11. งานขอบันทึกหนวยกิจกรรมออนไลน (จํานวน 6 สาขา ไดแก IE  ME  MCE  

RAE  AME  PPE) 
12. งานสารบรรณแผนกงานพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
นางสาวสุริยุพิน สุดปรารถนา 

 : 0 4423 3073 ตอ 3195 

 : 08 8289 7905 

 : 0882897905 

 : suriyupin242538@gmail.com 

นักวิชาการศึกษา 
1. งานใหบริการคําปรึกษาและขอมูลขาวสารแกนักศึกษา 
2. งานกิจกรรมตาง ๆ ของสโมสรนักศึกษา/สาขา 
3. งานจิตอาสา/พัฒนาสังคม 
4. งานสโมสร 
5. งานจัดหานักศึกษาเขารวมกิจกรรมและอาจารยผูควบคุม 
6. งานศิลปวัฒนธรรม 
7. งานขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติดําเนินกิจกรรม (จํานวน 7 สาขา ไดแก CE  

SE  EE  EEE  TE  CPE MAE) 
8. งานขอบันทึกหนวยกิจกรรมออนไลน (จํานวน 7 สาขา ไดแก CE  SE  EE  EEE  

TE  CPE MAE) 

 
 
 
 
 
 

 

 
นางสาวศณิศรรวี สรอยวรเศวต 

 : 0 4423 3073 ตอ 3195 

 : 09 0365 6369 

 : khanitrawee 

 : khanitrawee.so@rmuti.ac.th 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 
1. งานใหบริการคําปรึกษาและแนะแนวขอมูลขาวสารแกนักศึกษา 
2. งานจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมประสบการณวิชาชีพ 
3. งานประชาสัมพันธหลักสูตร 
4. งานแนะแนวศึกษาตอ 
5. งานสํารวจขอมูลการมีงานทํา 
6. งานศิษยเกา 
7. งานเก่ียวกับการจัดหางาน 
8. งานเลขานุการรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 



 
3. งานบัณฑิตศึกษา 

ชื่อ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
 
 
 
 
 

 
นางสาวอัญชลี  จินดาภี 

 : 0 4423 3073 ตอ 3193 

 : 09 3561 5598 

 : anlee.jin 

 : anchalee_jin@windowslive.com 

หัวหนางานบัณฑิตศึกษา 
1. ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานดานบัณฑิตศึกษา 
2. งานดานหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. รวบรวม และติดตามการจัดทํา มคอ. 3-7ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ติดตามและตรวจสอบการเขียนรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. การขอรับรองปริญญาฯ จากสภาวิศวกร 
6. โครงการแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม 
7. โครงการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู 
8. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
9. โครงการวิพากษหลักสูตร 
10. รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน (เทียบระดับปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, 

วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ, วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลหนัก และ
วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 

 
 
 
 
 
 

 
นายณัฐพล  ยอยโคกสูง 

 : 0 4423 3073 ตอ 3193 

 : 09 9084 1290 

 : Golf_nadthapol 

 : nadthapol.yo@rmuti.ac.th 

หัวหนาแผนกงานบัณฑิตศึกษา  
1. งานดานบัณฑิตศึกษา 
2. งานรับเขาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หนังสือเกี่ยวกับนักศึกษา ถึง สวท./อธิการบดี 
5. โครงการนํานักศึกษาเขารวมนําเสนอประชุมวิชาการ  
6. รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน (เทียบระดับปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรม

การผลิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. งานฝายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได  

ช่ือ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
 

 
 
 
 
 
นางกัญญาภัค  เอียการนา 

 : 0 4423 3073 ตอ 3190 

 : 09 1020 1325 

 : 09 1020 1325 

 : a.kanyapak@hotmail.com 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
1. งานสารบรรณฝายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได 
2. กลั่นกรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ กอนเสนอรองคณบดีฝายนวัตกรรม

วิชาชีพ พิจารณาสั่งการ/ลงนาม 
3. จัดทําคําสั่ง/ประกาศ/พิมพหนังสือโตตอบตางๆ ของฝายนวัตกรรมวิชาชีพ

และการจัดหารายได 
4. งานประชุมคณะอนุกรรมการฝายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได 
5. งานประชุมคณะกรรมการสถาบันสหเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 
6. กํากับ ดูแลงานดานสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม และงานดานการจัดหา

รายได 
7. ประสานงานกับ USI และสถาบัน ท้ัง 58 แหง ในการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตางๆ  
8. ประสานงานกับวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเก่ียวกับการดําเนินงานดานตางๆ  

 
 
 
 
 
 

 
นางสาวสุดใจ  ซ่ือสัตย 

 : 0 4423 3073 ตอ 3101 

 : 08 0655 5514 

 : sudjai.su   
 
 
 
 

 : sudjai.su@rmuti.ac.th 

นักวิชาการศึกษา 
1. งานเลขานุการคณบดี 
2. งานสงเสริม Start up ของอาจารย  
3. งานสงเสริม Start up นักศึกษา 
4. งานดานการข้ึนบัญชีนวัตกรรม 
5. งานดานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
6. งานบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)  
7. จัดทําสรุปขอมูลงานงานบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)  

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ – นามสกุล 
เบอรโทร/ LINE ID/ e-mail 

ภาระงาน 

 
นางสาวเพ็ญพร  สัตยเลขา 

 : 0 4423 3073 ตอ 3101 

 : 08 1818 9216 

 : little_amazon 
 
 
 
 

 : phenporn.sa@rmuti.ac.th 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
1. งานเลขานุการรองคณบดีฝายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได 
2. จัดทําขอเสนอโครงการของสถาบันสหเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน เสนอ USI พิจารณาอนุมัติ 
3. จัดทําเอกสารการเบิกจายโครงการของสถาบันฯ 
4. จัดทําสรุปโครงการของสถาบันฯ สง USI 
5. จัดทําสรุปขอมูลขอเสนอโครงการ / คาบํารุงคณะที่ไดรับจากการบริการ

วิชาการประจําเดือน 
6. ตรวจสอบขอเสนอโครงการของสถาบันแหงความเปนเลิศดานนวัตกรรม 
7. จัดทําราง TOR บุคลากรของสถาบัน   
8. ประสานงานการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม/หลักสูตรระดับ ปวช./ปวส. 
9. จัดทําโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


