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ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนพิจิตร 
ที ่  027   /๒๕๖5 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบบุคลำกร วิทยำลัยชุมชนพิจิตร 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5 

________________________ 

เพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการจัดการศึกษา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558  จึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

1. นายมนตรี  พันธ์กสิกร ครูช านาญการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2. นางวิลยั  บุตร์วัตร ครูช านาญการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3. นางสาวปฐมพร  อุไรพันธ์ ครูช านาญการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
1. นางวิลยั  บุตร์วัตร ครูช านาญการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2. นายประเสรฐิ  เฉยดิษ ครูช านาญการ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 งำนแผนและงบประมำณ / กพร. 
1. นางวิลยั  บุตร์วัตร ครูช านาญการ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ/กพร. 
2. นางสาวชฎานันท์  กลิ่นหอม เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ/กพร. 
3. นางสาวมณิอร  สีดา อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ/กพร. 

 งำนกำรเงิน   
1. นางสิรยา  เอ่ียมละออ นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานการเงิน 
2. นางสาววิชุดา  เม่นบางผึ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานการเงิน/งานบัญชี 

 งำนบัญช ี   
1. นางสภุาวดี  เมืองทอง นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานบัญชี 

 งำนพัสด ุ   
1. ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว ครูช านาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. ว่าที่ร.ต.สุธี  เมืองทอง นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. นางสาวสุวรรณา  สุขเหม อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
5. นางสาวคติกานต์  แก้วงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 งำนทรัพยำกรบุคคล   
1. นายประเสรฐิ  เฉยดิษ ครูช านาญการ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
2. นายนิษฐเนตร  โตด้วง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าทีง่านทรัพยากรบุคคล 

 งำนประชำสัมพันธ์   
1. นางสาวปรารถนา  จันทร์อ่ า อาจารย์พิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. นายจิระ ปฐมวณิชกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าทีง่านประชาสัมพันธ์ 
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 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
3. นายนิษฐเนตร  โตด้วง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าทีง่านประชาสัมพันธ์ 
4. นางสาวมณิอร  สีดา อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์  
5. นายพีระพล  สิงห์ลอ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์  

 งำนกิจกำรสภำวิทยำลัย   
1. นางวิลยั  บุตร์วัตร ครูช านาญการ หัวหน้างานกิจการสภาวิทยาลัย 
2. นางสาวปฐมพร  อุไรพันธ ์ ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย 
3. นายประเสรฐิ  เฉยดิษ ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย 
4. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่งานสหการร้านค้า 
 งำนบริหำรควำมเสี่ยง   

1. นางสาวทิวา  เอมธาน ี ครูช านาญการ หัวหน้างานบรหิารความเสี่ยง 
2. นางสาวสุนิสา  พรหมอยู่ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง 
3. นางสาววินิดา  เจิมรอด อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง 

 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
1. นายจิระ ปฐมวณิชกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. นายพีระพล  สิงห์ลอ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งำนยำนพำหนะและขนส่ง  
1. นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม อาจารย์พิเศษ หัวหน้างานยานพาหนะและขนส่ง 
2. นางสาวสวุรรณา  สุขเหม อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะและขนส่ง 
3. นายสมชาย  ต่อมยิ้ม พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 

 งำนอำคำรสถำนที ่   
1. นายทชภณ  เมืองฤทธิ ์ ผู้สอน หัวหน้างานอาคารสถานที ่
2. นายเกียรตชิัย ธาราวิกรัยรัตน ์ ผู้สอน เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
3. นายพิษณุ  ค าอินทร์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
4. นายพรศักดิ์  อยู่สอาด อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
4. นางสาวสวุรรณา  สุขเหม อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
5. นางสาวจริาภรณ์  อยู่วงั เจ้าหน้าทีธ่รุการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
6. นางพิมาย  สันต่าย พนักงานท าความสะอาด เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
7. นางสาวนิตยา  มูลเงิน พนักงานท าความสะอาด เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
8. นางสาวเยาวภา  ชนะภยั พนักงานท าความสะอาด เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
9. นางนิสรา  โตด้วง พนักงานท าความสะอาด เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

10. นายสุธชิัย  เครือวลัย์ นักการภารโรง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
11. นายเอกราช  เครือวลัย ์ นักการภารโรง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
12. นายอติรุจ  สุขนุ่ม คนท าสวน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
13. นายสมพงษ์  ทองแจ่ม ยามรักษาการณ ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
14. นายอนุ  โตด้วง ยามรักษาการณ ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
15. นายประเสรฐิ  นุ่มน้อย ยามรักษาการณ ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
16. นายบุญสม  สังข์กฤษ ยามรักษาการณ ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย(หน่วยจดัเมืองเก่า) 
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 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
 งำนธรุกำร/สำรบรรณ   

1. นายนิษฐเนตร  โตด้วง เจ้าพนักงานธุรการ หัวหน้างานธรุการ/สารบรรณ 
 งำนโสตทัศนูปกรณ ์   

1. นายชยัชนะ  นงนุช อาจารย์พิเศษ หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
2. นายณรรชพล  เย็นจรุะ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าทีง่านโสตทัศนูปกรณ์ 

ส ำนักวิชำกำร 
 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
1. นายมนตร ี พันธ์กสิกร ครูช านาญการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2. นางขนิษฐา  นครประสาท ครูช านาญการ หัวหน้าส านักวิชาการ 

 กลุ่มงำนจัดกำรศึกษำ   
1. นายมนตร ี พันธ์กสิกร ครูช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา 

 งำนหลักสูตรอนุปริญญำ 
1. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศร ี ครูช านาญการ หัวหน้างานหลักสูตรอนุปริญญา 
2. นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรอนุปริญญา 
3. นางสาววิไลพร  คุณปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรอนุปริญญา 

 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
1. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศร ี ครูช านาญการ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
1. นางสาวทิวา  เอมธานี ครูช านาญการ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2. นางธัญยธรณ์  ตันโน ครูช านาญการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. นายจักรพันธ์   อิ่มนรัญ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 
1. นายสง่า  ศรีรักษ์ อาจารย์พิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
2. นางอุมาพร  ศรีรักษ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์ อาจารย์พิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นางขนิษฐา  นครประสาท ครูช านาญการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. นายจิระ  ปฐมวณิชกะ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร ์
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.  นางสาวจันจิรา  เคยอาษา เจ้าหน้าที่ทะเบียน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นายธวัชชัย   ค าภาอินทร์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
1. นายสุริยา  ม้วนทอง นักวิชาการศึกษา หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 งำนหลักสูตร ปวช./ปวส. 
1. นางขนิษฐา  นครประสาท ครูช านาญการ หัวหน้างานหลักสูตร ปวช./ปวส. 
2. นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ปวช./ปวส. 
2. นางณชาภรรค  พึงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ปวช./ปวส. 
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 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
 งำนสหกิจศึกษำ 

1. นายกนกศักดิ์  นครประสาท ผู้สอน หัวหน้างานสหกิจศึกษา 
2. นายอรรถนิติ  กมเลศรังสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
3. นางธัญยธรณ์  ตันโน ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
4. นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน ผู้สอน เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
5. ว่าที่ร.ต.ธนิตศักดิ์  อัครวิมลนันท์ ผู้สอน เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
6. นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
7. นางสาวฐิภาพรรณ  งอกผล อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 

 สำขำงำนยำนยนต์ 
1. นายกนกศักดิ์  นครประสาท ผู้สอน หัวหน้าสาขางานยานยนต์ 
2. นายพิษณุ  สินสมุทร ์ ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอนสาขางานยานยนต์ 
3. นายทชภณ  เมืองฤทธิ ์ ผู้สอน  
4. นายพิพัฒน์  คงนว่ม อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานยานยนต์ 
5. นายพิษณุ  ค าอินทร์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานยานยนต์ 
6. นายพัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานยานยนต์ 
7. นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานยานยนต์ 

 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง   
1. นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน ผู้สอน หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
2. นายเกียรตชิัย ธาราวิกรัยรัตน ์ ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
3. นายกฤชเทพ  กรมตะเภา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานไฟฟ้าก าลัง 

 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส ์   
1. ว่าที่ร.ต.ธนิตศักดิ์  อัครวิมลนันท์ ผู้สอน หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
2. นายมนตรี  พันธ์กสิกร ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นายพรศักดิ์  อยู่สอาด อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
4. นายชยัชนะ  นงนุช อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
5. นายณรรชพล  เย็นจรุะ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 สำขำงำนโครงสร้ำงฯ   
1. นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง อาจารย์พิเศษ หัวหน้าสาขางานโครงสร้างฯ 
2. ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอนสาขางานโครงสร้างฯ 
3. นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด นักวิชาการศึกษา อาจารย์ผู้สอนสาขางานโครงสร้างฯ 
4. นายจาตุรงค์  ทองมี อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานโครงสร้างฯ 

 สำขำงำนกำรบัญชี   
1. นางธัญยธรณ์  ตันโน ครูช านาญการ หัวหน้าสาขางานการบัญชี 
2. นายอนุศักดิ์  นาคไพจิตร ครูเชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
3. นางวิลยั  บุตร์วัตร ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
4. นางสาวทิวา  เอมธานี ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
5. นางสาวปณิชา  จันทร์ค า ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
6. นางสาวสุวรรณา  สุขเหม อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
7. นางสาวมณิอร  สีดา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
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 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช.)/สำขำงำนธุรกิจดิจิทัล(ปวส.)  

1. นายอรรถนิต ิ กมเลศรังสรรค ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสาขางาน 
2. นางขนิษฐา  นครประสาท ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอน 
3. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอน 
4. นางสาวฐภิาพรรณ  งอกผล อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอน 
5. นายพีระพล  สิงหล์อ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอน 

 หมวดวิชำทักษะชีวิต / หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง 
1. นางสาวณัชนก  สอนใย ผู้สอน หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต 
2. นายวชิาญ  ชุ่มมั่น ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาทักษะชีวิต 
3. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศร ี ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาทักษะชีวิต 
4. นายประเสรฐิ  เฉยดิษ ครูช านาญการ อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาทักษะชีวิต 
5. นางสาวสุนสิา  พรหมอยู่ นักวิชาการศึกษา อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาทักษะชีวิต 
6. นายสง่า  ศรรีักษ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาทักษะชีวิต 
7. นางสาวปรารถนา  จันทร์อ่ า อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาทักษะชีวิต 
7. นางสาววินดิา  เจิมรอด อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาทักษะชีวิต 

กลุ่มงำนวิชำกำรและมำตรฐำน 
 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
1. นางสาวสุภาวดี  มาศบาง นักวิชาการวัดและ

ประเมินผล 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและมาตรฐาน 

 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
1. นางสาวสุภาวดี  มาศบาง นักวิชาการวัดและ

ประเมินผล 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นางสาวกนกวรรณ  จุลพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  
3. นางอุมาพร  ศรีรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 งำนวัดผลและประเมินผล   
1. นางสาวสุภาวดี  มาศบาง นักวิชาการวัดและ

ประเมินผล 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

2. นางสาวกนกวรรณ  จุลพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล  
 งำนทะเบียนและติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1. นางสาวริญญาภัทร์  บุษดี เจ้าหน้าที่ทะเบียน หัวหน้างานทะเบียนและติดตามผู้ส าเร็จฯ 
2. นางสาวจันจิรา  เคยอาษา เจ้าหน้าที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและติดตามผู้ส าเร็จฯ 

 งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรม  
1. นายพีระพล  สิงห์ลอ อาจารย์พิเศษ หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
2. นายจิระ  ปฐมวณิชกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
3. นายวีรธรรม   ทับทิมเกิด นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
4. นายพัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
5. นายณรรชพล  เย็นจุระ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
6. นางสาวสุวรรณา  สุขเหม อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
7. นายกฤชเทพ   กรมตะเภา อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
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กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
1. นายมนตรี  พันธ์กสิกร ครูช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 งำนกิจกำรนักศึกษำและแนะแนว 
1. นายดนัยภัทร  ดีมี เจ้าหน้าที่ธุรการ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและแนะแนว 
2. นายพิษณุ  ค าอินทร์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว 
3. นายกฤชเทพ  กรมตะเภา อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว 
4. นายณรรชพล  เย็นจุระ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว 
5. นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว 
6. นางสาวสุวรรณา  สุขเหม อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว 
7. นางสาวฐิภาพรรณ  งอกผล อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว 

 งำนกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ(กยศ.)  
1. นายดนัยภัทร  ดีมี เจ้าหน้าที่ธุรการ หัวหน้างานกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 
2. นางสาวปรารถนา  จันทร์อ่ า อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งาน กยศ. 

 งำนสวัสดิกำรพยำบำล  
1. นายอนุศักดิ ์ นาคไพจิตร ครเูชี่ยวชาญ หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล 

 งำนปกครอง   
1. นายพิพัฒน์  คงนว่ม อาจารย์พิเศษ หัวหน้างานปกครอง 
2. นายอนุศักดิ์  นาคไพจิตร ครเูชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
3. นายเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน์ ผู้สอน เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
4. นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
5. นายชัยชนะ  นงนุช อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
6. นายจาตุรงค์  ทองมี อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
7. นางสาวฐิภาพรรณ  งอกผล อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

 งำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์   
1.  นางสาวณัชนก สอนใย ผู้สอน หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2. นางสาวริญญาภัทร์  บุษดี เจ้าหน้าที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3. นายณัฐพงศ ์ ปั้นเพ็ง อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4. นายพัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5. นายกฤชเทพ  กรมตะเภา อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
6. นายพรศักดิ์  อยู่สอาด อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. นางสาวมณิอร   สีดา อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
8. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 งำนคนพิกำร   
1. นางสาวปณิชา  จันทร์ค า ครูช านาญการ หัวหน้างานคนพิการ 

 งำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
1. นายพิษณุ  สินสมุทร ์ ครูช านาญการ หัวหน้างานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
2. นางสาวนงลักษณ์   ม่วงศรี ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
3. นางสาวทิวา   เอมธานี ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
4. นายณัฐพงษ์   กลั่นหวาน ผู้สอน เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
5. นายสุริยา  ม้วนทอง นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
6. นางสาวจันจิรา  เคยอาษา เจ้าหน้าที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
7. นายพิษณุ  ค าอินทร์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
8. นายพรศักดิ์   อยู่สอาด อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
9. นายจาตุรงค์   ทองมี อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าทีง่านทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

10. นางสาวฐิภาพรรณ   งอกผล อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
11. นายสง่า  ศรีรักษ์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวพินนะรัฐ   คงศิลป์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
13. นายดนัยภัทร  ดีม ี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม 

 ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่รับผิดชอบ 
1. นายมนตรี  พันธ์กสิกร ครูช านาญการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2. นายวิชาญ  ชุ่มม่ัน ครูช านาญการ หัวหน้าศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 งำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
1. นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน ผู้สอน หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
2. นายอรรถนิติ  กมเลศรังสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
3. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
4. นางธัญยธรณ์  ตันโน ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
5. นางสาวทิวา  เอมธานี ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
6. นายกนกศักดิ์   นครประสาท ผู้สอน เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
7. ว่าที่ร.ต.ธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ ผู้สอน เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
8. นายสุริยา  ม้วนทอง นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
9. นางสาวจันจิรา  เคยอาษา เจ้าหน้าที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

10. นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
11. นายสง่า  ศรีรักษ์  อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
12. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
 งำนหลักสูตรฝึกอบรม/บริกำรวิชำกำร 
1. นางสาวสุนสิา  พรหมอยู่ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานหลักสูตรฝึกอบรม/บริการวิชาการ 
2. นางสาวกมลวรรณ กันสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม/บริการวิชาการ 

 งำนห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
1. นางสาวทิวา   เอมธานี ครูช านาญการ หัวหน้างานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
2. นางสาววินิดา  เจิมรอด อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 

 งำนจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (KM) 
1. นางอุมาพร  ศรีรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ หัวหน้างานจัดการความรู้ (KM) 

 งำนส่งเสริมควำมร่วมมือ   
1. นายสง่า  ศรีรักษ์ อาจารย์พิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือ 
2. นางอุมาพร  ศรีรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์วิจัยฯ 

 



-๘- 

 

ให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามค าสั่งนี้มีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการได้ และให้ผู้ที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลา 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  25   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5  เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5 
 
 

 

(นายวิชัย    ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


