
 

คณะคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com และ nuntana6694@gmail.com   
ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  098-275-9493, นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธิ์ธรรม  082-232-9595 

นางอมรรัตน์ อมรนาถ 084-568-2171 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานผล 
กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจรติในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันพุธที่ 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.  

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.  

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
หลักการและเหตผุล 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้มีระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)” และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ข้อ 034 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร โดยผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนารมย์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคงยั่งยืนขององค์กร 
นั้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดจัดกิจกรรมการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่  26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
เวลา 13.00-12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแสดงเจตนารมณ์หรือคํามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันและผู้บริหารทุกระดับในการให้ความสําคัญกับ
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 

3. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการเกรงกลัวต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 634 คน ประกอบด้วย  
1. ผู้บริหาร ได้แก่  อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน รองคณบดี  

รองผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงาน และหัวหน้างาน 
2. คณาจารย์  
3. บุคลากร/เจ้าหน้าที่  
4. นักศึกษา  
5. สื่อมวลชนท้องถ่ิน  
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เชิงคุณภาพ 
1. มหาวิทยาลัยมีมาตรการป้องกันการปราบปรามทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
2. การมสี่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันและผู้บริหารทุกระดับในการให้ความสําคัญกับ 

การปรับปรงุพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปรง่ใสเพิ่มมากขึ้น  

 
ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
 วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. วางแผนการดําเนินงาน 
2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ทําหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและแบบตอบรับ 
4. จัดทําคําสั่งให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ดําเนินการตามแผน 
6. ประเมินและติดตามผล 

 
รูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 

1. การบรรยายพิเศษ 
2. การแสดงเจตจํานงของผู้บริหารสูงสุดต่อคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
 
ปฏิทินการปฏบิัติงาน 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วางแผนการดําเนินงาน             
2 ประสานงานกบักลุ่มเป้าหมายเพือ่เข้าร่วม

กิจกรรม 
            

3 ทําหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและ 
แบบตอบรับ 

            

4 ดําเนินการตามแผน             
5 ประเมินและติดตามผล             

 
งบประมาณในการด าเนนิงาน 

งบประมาณสําหรับการดําเนินการทัง้สิ้น จํานวน  …7,000.. บาท 
 
 



 
๓ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. ผู้บริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทํางาน 
2. มหาวิทยาลัยมีการป้องกันการปราบปรามทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

  



 
๔ 
 

 
ก าหนดการ 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
เวลา หัวข้อ หมายเหต ุ

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน  
13.30-13.45 น. กล่าวต้อนรบั และรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  รองอธิการบด ี

ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
13.45-14.15 น. พิธีกล่าวค าประกาศเจตจํานงสจุริตในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
อธิการบด ี
รองอธิการบดี  
ผู้ช่วยอธิการบด ี
คณบดี   
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 

14.15-14.45 น. พิธีลงนามเจตจํานงสุจริตในการบรหิารงานของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา  

อธิการบด ี
รองอธิการบดี  
ผู้ช่วยอธิการบด ี
คณบดี   
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 

14.45-15.00 น. กล่าวขอบคุณแขกผู้มเีกียรติ และสื่อมวลชน  อธิการบด ี
15.00-15.30 น. - แลกเปลีย่นเรียนรูเ้กี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และ การปฏิบัติงานการป้องกันการทจุริต 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

 - ช้ีแจงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วนและแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานเพื่อพัฒนาให้ดีข้ึน 

 

15.30-15.45 น. อธิการบดีใหส้ัมภาษณ์และแถลงการณ์ประกาศเจตจํานงสจุริตใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยกบัสื่อมวลชน 

อธิการบด ี
สื่อมวลชน 
งานสื่อสารองค์กร 

15.45-16.00 น. ร่วมถ่ายภาพพิธีประกาศเจตจํานงสุจริตในการบรหิารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  

ผู้บริหาร 
 

16.00-16.30 น. กล่าวปิดกจิกรรม รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 



 
๕ 
 

สรุปสาระส าคัญกิจกรรม 
การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
วันพุธท่ี 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.  

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
.................................................... 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมดจํานวน 700 คน รายละเอียดตามคําสั่งที่  140/2563 เรื่อง ให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจําตามสัญญา 
เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี ้

 
 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ท่ี  140/ 2563 

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  
และลูกจ้างประจ าตามสัญญา 

เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
....................................................... 

 
ตามที่ มหา วิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา กํ าหนดจั ดกิ จกรรมประกาศเจตจํานงสุ จ ริต ใน 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สร้างจิตสํานึกในการเกรงกลัวต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งในระดับนโยบายและ  
ระดับปฏิบัติ รวมทั้งตระหนักและให้ความสําคัญในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความมั่นคงยั่งยืนขององค์กร นั้น 
 เพื่อให้กิจกรรมฯ ดังกล่าว ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัย
อํานาจตามมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจําตามสัญญา เข้าร่วม
กิจกรรมฯ  ตามรายช่ือ ดังต่อไปนี้  



 
๖ 
 

 
 สายวิชาการ 

1. สังกัดคณะครุศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  ผศ.ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล ข้าราชการ 
๒.  นายกิตติภพ  มหาวัน ข้าราชการ 
๓.  ผศ.ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน ข้าราชการ 
๔.  ดร.ชัยยศ  เดชสรุะ ข้าราชการ 
๕.  นางสาวนพวรรณ  จํานวน ข้าราชการ 
๖.  ผศ.ดร.นปิ  เอมรัฐ ข้าราชการ 
๗.  ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน ข้าราชการ 
๘.  ผศ.วัชรินทร ์ เสมามอญ ข้าราชการ 
๙.  นายศักดา  จันทราศร ี ข้าราชการ 
๑๐.  ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง ข้าราชการ 
๑๑.  ผศ.ดร.สุวนิตย ์ รุ่งราตร ี ข้าราชการ 
๑๒.  ผศ.ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง ข้าราชการ 
๑๓.  นางสาวกนกพร  ศรีทองแดง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๔.  นางกรกนก  ฮัปเปิล พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๕.  ดร.กิ่งสร  เกาะประเสรฐิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๖.  ผศ.จันจิรา  หาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๗.  นางสาวจริาภรณ์  มีสง่า พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๘.  นางสาวจุฑามาส  นิลคง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๙.  ผศ.ชนกานต์  ขาวสําลี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๐.  นางสาวชนิกา  จิตจักร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๑.  นางณัฏชญา  ธาราวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๒.  ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๓.  ดร.ธานี  ชูกําเนิด พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๔.  ผศ.ดร.ธีระวัฒน ์ มอนไธสง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๕.  นายนรเศรษฐ ์ เตชะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๖.  ดร.นรสิานันท ์ แมนผดุง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๗.  นางสาวนฤมล  ตันติชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๘.  นางเนตรนิภา  เจียมศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๙.  ผศ.ดร.บรบิูรณ์  ชอบทําด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๐.  ผศ.ดร.ประวิทย ์ ประมาน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๑.  ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๒.  ผศ.ปิยะ  มีอนันต ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๓.  ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๔.  ดร.พัชน ี บุญรัศม ี พนักงานมหาวิทยาลัย 



 
๗ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๓๕.  นายพัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๖.  นางสาวพัชราภร  พูลบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๗.  นายพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๘.  นายพิเชษฐ์  อยู่สด พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๙.  นายพิศาล  สีสด พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๐.  ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๑.  นางสาวภัทรภร  พิกุลขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๒.  ผศ.ภัทราวรรณ  จันทรเ์นตร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๓.  นางสาวภัธภร  หลัง่ประยรู พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๔.  นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๕.  นางรักษมน  ยอดมิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๖.  ผศ.รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๗.  นางสาววนิดา  เรอืงศาสตร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๘.  ดร.วรวุฒ ิ ธาราวุฒ ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๙.  ผศ.ดร.วรสิรา  จุ้ยดอนกลอย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๐.  ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริดํารง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๑.  นางสาววิจิตรตา  โป๊ะฮง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๒.  นางสาววิชชุดา  พลยางนอก พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๓.  นางวิชลดา  รอดแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๔.  นางสาววิลาสิน ี วันปาน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๕.  นางสาวศาสตรบ์ุญธาภา  ฤทธ์ิธนัตถ์โรจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๖.  ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๗.  นางสาวศิริรัตน์  ชาวนา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๘.  ดร.สมกมล  กาญจนพบิูลย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๙.  นางสาวสิอร  หาสาสน์ศร ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๐.  นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๑.  นางสาวสุพัตรา  ฟักอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๒.  นางสาวสุพินดา  เพชรา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๓.  ผศ.เสาวลักษณ์  ประมาน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๔.  ผศ.หนึง่ฤทัย  ชวนะลิขิกร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๕.  นางสาวอัจฉราพรรณ  กันสุยะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๖.  ดร.อิศรา  รุ่งทวีชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 

  
2. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางวิชชุลดา  ตันประเสริฐ ข้าราชการ 
๒.  ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ข้าราชการ 



 
๘ 
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๓.  นางทัศนี  สุทธิวงศ์ ข้าราชการ 
๔.  ผศ.บวรศร ี มณีพงษ ์ ข้าราชการ 
๕.  นางพรเพ็ญ  ไพศาลศุภนิมิต ข้าราชการ 
๖.  นายศุภฤกษ์  แก้วศรีงาม ข้าราชการ 
๗.  นายสุรินทร ์ ศรีสงัข์งาม ข้าราชการ 
๘.  นางสุวณี  วิจารัตน์ ข้าราชการ 
๙.  นางอุมาภรณ์  กล้าหาญ ข้าราชการ 
๑๐.  นายเฉลิมพล  พลมุข ข้าราชการ 
๑๑.  ผศ.บุญสบื  บุญเกิด ข้าราชการ 
๑๒.  ผศ.วิภาวี  ฝ้ายเทศ ข้าราชการ 
๑๓.  ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ ข้าราชการ 
๑๔.  ผศ.เอกสิทธ์ิ  สุนิมิตร ข้าราชการ 
๑๕.  ผศ.ดร.จันทร์เพญ็  คล้ายมุข ข้าราชการ 
๑๖.  ผศ.ดร.รัตนา  รักสกุลพาณิชย ์ ข้าราชการ 
๑๗.  ผศ.ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา ข้าราชการ 
๑๘.  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ ข้าราชการ 
๑๙.  นายกัมปนาท  บัวเจรญิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๐.  นางสาวกาญจณา  สุขาบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๑.  ผศ.ดร.กานดา  เต๊ะขันหมาก พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๒.  ดร.กาวี  ศรีรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๓.  นายกุลธีร ์ บรรจุแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๔.  นางสาวกุสมุา  นะสานี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๕.  นางเกตุวด ี หิรัญพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๖.  นายคมลักษณ์  ไชยยะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๗.  นางสาวจินดา  ธํารงอาจริยกลุ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๘.  ผศ.ชนิกานต์  ผลเจรญิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๙.  นางสาวปิยธิดา สังสีแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๐.  นางสาวดาราพร  ศรีม่วง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๑.  ผศ.เด่นเดอืน  เลิศทยากลุ ไชยยะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๒.  นายตราดุลย ์ นรนิติผดงุการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๓.  ผศ.ทรงพล  คชเสนี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๔.  นายธนกรณ์  โพธิเวส พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๕.  นางสาวธัญญารัตน์  มะลาศร ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๖.  นางสาวธิดารัตน์  ภูมิวัฒนะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๗.  ผศ.ดร.นภัสนันท ์ จุนนเกษ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๘.  นางสาวนภัสสรณ์  เหลืองศักดิ์ศร ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๙.  ผศ.ดร.นฤมล  อนุสนธ์ิพัฒน ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 



 
๙ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๔๐.  ผศ.ดร.นิพล  แสงศร ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๑.  หม่อมหลวงบราล ี สุทัศนีย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๒.  ผศ.บังอร  บุญปั้น พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๓.  ว่าที่ร้อยตรบีัณฑิต  สุนทรวิกรานต ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๔.  ผศ.ปกาศิต  เจมิรอด พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๕.  ดร.ปฐมบุตร  แก้วสมนึก พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๖.  นายปฐมพงษ์  พุ่มพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๗.  นายปราโมทย ์ ระวิน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๘.  ผศ.ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๙.  นางสาวปานหทัย  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๐.  ดร.พยัญชน ์ เอี่ยมศลิป ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๑.  นายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๒.  นายพินิจ  ศรีสวัสดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๓.  ดร.พิมพป์ฏิมา  นเรศศิริกลุ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๔.  ผศ.เพชรรุ่ง  เทียนปิ๋วโรจน ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๕.  นายฟารุก  ขันราม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๖.  นายภูวมินทร ์ วาดเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๗.  ผศ.มูนีเราะฮ ์ ยีดํา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๘.  นายรวมศักดิ ์ เจียมศักดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๙.  นายรัตนชัย  ปรีชาพงศ์กิจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๐.  ผศ.ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๑.  นางสาวฤตพชรพร  ทองถนอม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๒.  นางสาววรางคณา  ปัญญาม ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๓.  นางสาววัชรีวรรณ  หิรญัพลาวัสถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๔.  ผศ.ดร.วาสนา  บุญสม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๕.  นางสาววิราวรรณ  สมพงษ์เจรญิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๖.  นายวิวัฒน์  ร้อยศร ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๗.  ดร.วิศิษฏ์  เพียรการค้า พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๘.  ดร.ศิขรินทร ์ แสงเพชร นาเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๙.  นางสาวศิรินันท ์ นุยภูเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๐.  ผศ.ศุภกาณฑ์  นานรัมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๑.  นางสาวศุภสุตา  ปรีเปรมใจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๒.  นางสาวสริิพร  ทิชาชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๓.  นางสาวสริิรัตน์  ผลหมู ่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๔.  ผศ.สุกลัยา  คงประดิษฐ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๕.  นางสาวสุชนา  หลงเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๖.  ผศ.ดร.สุธี  โกสิทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 



 
๑๐ 
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๗๗.  นางสาวสุมาลิน ี สาดส่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๘.  นายสุรศักดิ ์ ศรีธรรมกลุ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๙.  ผศ.สรุศักดิ ์ เพชรคงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๐.  นางสาวสรุางคนางค์  รัตนวิจารณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๑.  นายสุวัฒชัย  คชเพต พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๒.  นางสาวอรคนางค์  นวลเจรญิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๓.  นางสาวอรพิมพ ์ สุขสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๔.  นายอัครวินท ์ ศาสนพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๕.  นายอิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๖.  นายเอกรัตน์  คณาพร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๗.  ดร.เอนก  รักเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๘.  Mr. John peter  Edwards ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 
๘๙.  Mr. Simon  Ellis White ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 
๙๐.  Mr. Edouard  Le Bout de Chateau-Thierry ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 
๙๑.  Mr. Kenneth  Selby Drew ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 
๙๒.  Mr. Navadet  Yongsawai ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 
๙๓.  Mr. Taro  Saito ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 

 
3. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางสาวกันทมิา  มั่งประเสริฐ ข้าราชการ 
๒.  นางกันยารัตน์  คงพร ข้าราชการ 
๓.  ดร.กิติมา  ทามาล ี ข้าราชการ 
๔.  รศ.จิตติมา  อัครธิติพงศ ์ ข้าราชการ 
๕.  นายณัฏฐ์พล  จงพิทักษ์สกลุ ข้าราชการ 
๖.  ผศ.ดวงรัตน์  โพธ์ิเงิน ข้าราชการ 
๗.  ผศ.นันทนิธ์ิ  เอิบอิม่ ข้าราชการ 
๘.  ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์ ข้าราชการ 
๙.  ผศ.ดร.พทัธ์พสุตม ์ สาธุนุวัฒน์ ข้าราชการ 
๑๐.  ดร.ภาวินีย์  ธนาอนวัช ข้าราชการ 
๑๑.  นางมณฑิรา  ชุมวรานนท ์ ข้าราชการ 
๑๒.  นางสาวรุ่งเรือง  ทองศร ี ข้าราชการ 
๑๓.  รศ.ดร.วันทนา  เนาว์วัน ข้าราชการ 
๑๔.  ผศ.สมุนา  พูลผล ข้าราชการ 
๑๕.  นางเสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์ ข้าราชการ 
๑๖.  นายกวินภพ  สายเพ็ชร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๗.  นายกําธร  แจ่มจํารสั พนักงานมหาวิทยาลัย 



 
๑๑ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑๘.  นางจันจริา  ดีเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๙.  นายฉัตรชัย  นิยะบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๐.  นางชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๑.  นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๒.  นายชาลีวัฒน์  จิตต์โสภา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๓.  นางสาวชุติมา  นิ่มนวล พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๔.  นางสาวญาณิศา  เผื่อนเพาะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๕.  นางสาวณัฐรดา  ไหมมาลา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๖.  นางสาวทรรศิกา  ธานีนพวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๗.  นางสาวนภัสนันท ์ ทองอินทร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๘.  นางสาวนฤมล  ญาณสมบัต ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๙.  นายประพันธ์  แสงทองด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๐.  ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๑.  นายพวัสส ์ อัครพฒัน์กําชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๒.  นางสาวพัฒนก์มล  อ่อนสําล ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๓.  นายพิเชษฐ  เนตรสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๔.  นายพิเนต  ตันศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๕.  ผศ.เพญ็นภา  หวังที่ชอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๖.  ผศ.ดร.ภัทรนันท  สรุชาตร ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๗.  ผศ.ภัทราพร  จันตะน ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๘.  นางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๙.  นายมรุต  กลัดเจรญิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๐.  ดร.เมธารัตน์  จันตะนี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๑.  นางสาวฤดี  เสริมชยุต พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๒.  นางสาววรปภา  มหาสําราญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๓.  นางวรรณิภา  ใจด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๔.  นายวีรพล  น้อยคล้าย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๕.  นางสาวศรัญญา  วิสุทธิศาลวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๖.  นางศุภลักษณ์  ศรีวิไลย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๗.  นายสมเกียรต ิ แดงเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๘.  นายสรพล  ขัตติยาสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๙.  นางสาวสวิตา  อยู่สุขขี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๐.  นางสาวสริิพร  อินทสนธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๑.  นางสุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๒.  นางสาวสุภลัคน ์ จงรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๓.  นางสุรารักษ์  สุพฒันมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๔.  นางสาวสุวรรณา  สิทธนาวิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 



 
๑๒ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๕๕.  ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๖.  นางสาวอมรา  ดอกไม้ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๗.  ผศ.อรกช  เก็จพริุฬห ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๘.  ดร.อารมณ ์ เอี่ยมประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๙.  นายเอกพล  วิงวอน พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  ผศ.กฤษณะ  กันอ่ํา ข้าราชการ 
๒.  ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา  วันชัย ข้าราชการ 
๓.  ผศ.คมศักดิ ์ หาดขุนทด ข้าราชการ 
๔.  นายจําลอง  ศรีสง่า ข้าราชการ 
๕.  ผศ.จุฑามาศ  บรรณสาร ข้าราชการ 
๖.  นายเจรญิ  จันทร์ทาโล ข้าราชการ 
๗.  ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ ข้าราชการ 
๘.  ผศ.ชาญณรงค์  น้อยบางยาง ข้าราชการ 
๙.  ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ ข้าราชการ 
๑๐.  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ ข้าราชการ 
๑๑.  ผศ.ดร.บุญล้ํา  สุนทร ข้าราชการ 
๑๒.  ดร.ปรัชวนี  พิบํารงุ ข้าราชการ 
๑๓.  ผศ.ปิยธิดา  สุดเสนาะ ข้าราชการ 
๑๔.  นายพงระภี  ศรีสวัสดิ ์ ข้าราชการ 
๑๕.  ผศ.พวงชมพ ู หงษ์ชัย ข้าราชการ 
๑๖.  ผศ.ดร.พเิชฐ  ศรีสังข์งาม ข้าราชการ 
๑๗.  ดร.ภควดี  สุขอนันต ์ ข้าราชการ 
๑๘.  ผศ.ดร.ภัททิรา  หอมหวล ข้าราชการ 
๑๙.  นางสาวภารด ี แซ่อึ้ง ข้าราชการ 
๒๐.  ผศ.ยุพิน  พวกยะ ข้าราชการ 
๒๑.  นางรงรอง  แรมสิเยอ ข้าราชการ 
๒๒.  ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ ข้าราชการ 
๒๓.  ผศ.วิมล  กิตติรักษ์ปัญญา ข้าราชการ 
๒๔.  ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล ข้าราชการ 
๒๕.  รศ.ศานิต  สวัสดกิาญจน ์ ข้าราชการ 
๒๖.  ผศ.ศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล ข้าราชการ 
๒๗.  ผศ.ดร.ศุกรวรรณ  แซ่อึ้ง ข้าราชการ 
๒๘.  ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจริญ ข้าราชการ 
๒๙.  ผศ.อร่าม  ชนะโชต ิ ข้าราชการ 



 
๑๓ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๓๐.  ดร.ปฏิภาณี  ขันธโภค พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๑.  ผศ.ธนิดา  ยงยืน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๒.  ผศ.อธิบ    โพทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๓.  นางสาวสริิวรรณ    สมิทธิอาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๔.  ผศ.ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๕.  ผศ.พัชร ี สินธุนาวา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๖.  ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๗.  นางสาวชะกาแก้ว  สุดสีชัง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๘.  นายอภิชิต  กระจ่างเย่า พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๙.  นายธีรพล  ทรัพยบ์ุญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๐.  ผศ.ชุติมา  แก้วกระจาย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๑.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  มะลพิันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๒.  นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๓.  นางสาวสุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๔.  นายสุทัศน์  อู่ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๕.  นางนันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๖.  นางสาวนพา  ลีละศุภพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๗.  นางสาวสุวรรณ  อาจคงหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๘.  นายณัฐวุฒิ  จั่นทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๙.  ผศ.ดร.ประดินันท ์ เอี่ยมสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๐.  นายอูน  ตะสงิห ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๑.  นางสาวอัมมันดา  ไชยกาญจน ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๒.  นางสาวเนตรนภา  สาสงัข์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๓.  นายพชฏ  นรสิงห ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๔.  นางสาวเพญ็นภา  ภู่กันงาม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๕.  นางสาวปิยลักษณ์  เจรญิชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๖.  นางสาวภัทรวด ี  โตปรางกอบสิน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๗.  ดร.รุง่อรุณ  พิมพป์ร ุ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๘.  นางสาวสุนันทา  คะเนนอก พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕๙.  นางสาวชนาธิป  พรหมเพศ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๐.  นางสาวช่อเพชร  จําปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๑.  นางสาวรุ่งรัตน์  สมานหมู ่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๒.  นางสาวกันยาลกัษณ์  โพธ์ิดง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๓.  รศ.ดร.ชลธิชา  แก้วอนุชิต พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๔.  ผศ.ดร.ปวีณา  รัตนเสนา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๕.  นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๖.  ดร.จินดาวรรณ  ธรรมปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย 



 
๑๔ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๖๗.  ดร.ปทิตตา  นาควงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๘.  นางสาวชลวิภา  สลุักขณานุรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖๙.  นายวิโรจน ์ ยอดสวัสดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๐.  นางสาวกาญจนา  สาธุพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๑.  นางสาวสริีพัชร  แสงสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๒.  นางสาวอัณธิกา  เสงี่ยมใจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๓.  ดร.สายชล  สุขญาณกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๔.  นางสาวโสภิดา  จิวประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๕.  ดร.ยุพาภรณ์  วิริยะนานนท ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๖.  ดร.จันทกานต ์ นุชสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๗.  ดร.พิชิต  โชดก พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๘.  ดร.สทุธยศ  ยิ้มพูลทรพัย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗๙.  ดร.วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๐.  ดร.วุฒิพงษ์  แปงใจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๑.  ผศ.ดร.พทิยา  ใจคํา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๒.  ดร.เพชรพิกลุ  ขําอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๓.  ดร.ชะญานุศภัฒค์  รัตนะวรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๔.  นางสาวสุภาวิณี  แสนทวีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๕.  นายศิริวัชร์  อาลักษณสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๖.  นางสาวสุพิชญา  คําคม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๗.  ผศ.ดร.กรงุ  ลือวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๘.  ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘๙.  นายพงศ์ธร  รักซ้อน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๙๐.  นางสาวจรัสสิน ี สุวีรานนท ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
5. สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นายณัฐพล  ปาริสทุธ์ิศิลป ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๒.  นางสาวธิยาพร  สพภูเขียว ครูโรงเรียนสาธิต 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีอาณัต ิ บุญคง ครูโรงเรียนสาธิต 
๔.  นายสิทธิชัย  ทรพัย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนสาธิต 
๕.  นายวรเทพ  เขียวน้อย ครูโรงเรียนสาธิต 
๖.  นายวรรณพงษ์  คล้ายสบุรรณ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๗.  นางสาวอ้อมใจ  การสมอรรถ ครูโรงเรียนสาธิต 
๘.  นางสาวสุนีย์  มณีโชต ิ ครูโรงเรียนสาธิต 
๙.  นางสาวพัชราภรณ์  ไวยเดช ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๐.  นางสาวปัทมา  มากขุนทด ครูโรงเรียนสาธิต 



 
๑๕ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑๑.  นางสาวสุมิตรา  กาญจนลักษณ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๒.  นางสาวชนาณัศ  นุกูลอุดมพานิชย์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๓.  ว่าที่ร้อยตรสีมชาย  ผลทพิย ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๔.  นางสาวสุพรรณี  อุทธา ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๕.  นางสาวพิมผกา  แก้วศรีปราชญ ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๖.  นางสาวภัทราภรณ์   ทับเรือง ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๗.  นางสาวพูลสวัสดิ ์ มะลิแย้ม ครูโรงเรียนสาธิต 

 
6. สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางจิตติมา  สุรารักษ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๒.  นางสาวธมลวรรณ  พุฒิวร ครูโรงเรียนสาธิต 
๓.  นางสาวน้องนุช  จําปาศักดิ ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๔.  นางสาวชฎาพร  บุญรักษ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๕.  นางสาวดาวรุ่ง  ฤทธ์ิบํารุง ครูโรงเรียนสาธิต 
๖.  นายนพรัตน์  นิลปาน ครูโรงเรียนสาธิต 
๗.  สิบเอกหญิงอารีย ์ ขอพึ่ง ครูโรงเรียนสาธิต 
๘.  นายธีระภัทร ์ ยอดชมญาณ ครูโรงเรียนสาธิต 
๙.  นางสาวศศธร  ห่มซ้าย ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๐.  นางอัจฉรา  ทรัพย์ฉัตร ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๑.  นางสาวชลสรณ์  จันทรเ์สาร ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๑๒.  นายอาทิตย ์ รอดตัวดี ครูโรงเรียนสาธิต 

  



 
๑๖ 

 
7. สังกัดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางสาวจริะวรรณ  พีระพัฒนพงศ์ ครูโรงเรียนสาธิต 
๒.  นางสาววิไลลักษณ์  ธีระกาย ครูโรงเรียนสาธิต 
๓.  นางสาวสุภาวดี  บํารุงเวช ครูโรงเรียนสาธิต 
๔.  นางสาวเมศรินทร ์บุญงาม ครูโรงเรียนสาธิต 

 
สายสนับสนุนวิชาการ 

1. สังกัดคณะครุศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑.  นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน ข้าราชการ 
๒.  นายจํานงค์  จําปาทอง ลูกจ้างประจํา 
๓.  นางสาวกนกวรรณ  ทองศร ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  นางกัญชนัญ  ภาคเกษี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  นางภัทธราภรณ์  ศรีประสงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นางมณีรัตน์  โปรง่อารมย์เจรญิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘.  นางสาวรุ่งนภา  อุบาล ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๙.  นางสาวเบญญาพฒัน ์ โกษะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๐.  นางสาวเพญ็ศร ี คําผ่อง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๑.  นายนที  ยาวิราช พนักงานราชการ 
๑๒.  นางสาวฐานิต  พันธุ พนักงานราชการ 
๑๓.  นางอมรา  ม่วงงาม เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๔.  นางจรสัศร ี ศรีโชติ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๕.  นางกรองทอง  แหวนนาค เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๖.  นางมีนา  สาครเย็น เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๗.  นางสาววราภรณ์  ไทยมอญ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๘.  นางสําอางค์  เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
2. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางอรัญญา  จงกลรัตน์ ข้าราชการ 
๒.  นางภัทร์ฐิตา  กิจถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓.  นายนัฐพงษ์  สาระเมฆ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช  ตรีประดับ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นายภูรุจ  จันทรส์ว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาวมนัญญา  ธีรกัมปนาทธาดา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นายสุริยา  แก้วพูลศร ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘.  นายนัฐพล  จริตซื่อ พนักงานราชการ 



 
๑๗ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๙.  นายฉัตรชัย  พวงทอง พนักงานราชการ 
๑๐.  นางสาวรมยร์วี  โพธ์ิคํา พนักงานราชการ 
๑๑.  นางสาวสุทาทิพย ์ ธรรมะวิมล เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๒.  นางประไพ  เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๓.  นางรัตนา  วงศ์ตัว เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
3. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  ว่าที่ร้อยตรหีญงิรัตติยา  พาวินัย ข้าราชการ 
๒.  นายสมบัต ิ เช้ืออินทร ์ ลูกจ้างประจํา 
๓.  นางสาวเจนจริา  พัสศร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวทิพย์พวรรณ  คล้ายสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวณัฐภรณ์  ศิริวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  นางจุฑามาศ  เจริญใจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นางสาววรรณิศา  ทองส่งโสม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘.  นายเจนศิลป ์ วรพรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๙.  นางสาวเนาวรัตน์  สืบเสาะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๐.  นางสาวอณิสา  บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๑.  นางประเสริฐ  รักชาติ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๒.  นางสาวสมคิด  หาวุฒ ิ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
4. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางวิรินดา  มีบํารุง ข้าราชการ 
๒.  นางสาวกฤษณา  มะหะหมัดซอและ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓.  นางสาววริศรา  แน่นอุดร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  นายก้องพสิิฐ  มูลจันทร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นายนพดล  อภิระนานนท ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  นายธวัชชัย  คํากัน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นายปิยะพงษ์  วงศ์ป้อม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘.  นางศิริลกัษณ์  วงศ์ป้อม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๙.  นางปวีณา  มะลิซ้อน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๐.  นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีไทย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๑.  นายณัฏฐพล  ศรีช่วงโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๒.  นางสาวบุษยา  ธูปบูชากร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๓.  นายภาณุพันธ์  พันธ์รัมย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๔.  นายสุรพงษ์  วงค์เพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๕.  นางสาวอุสา  คงเกตุ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 



 
๑๘ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑๖.  นางสุณีย ์ โต้ตอบ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๗.  นางสาวเกศศิณี  เฉลิมวงศ์วิจิตร เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๘.  นางสุวรรณี  มีชูเชาว์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๙.  นางสาวชลธิชา  แจ้งตรง เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๒๐.  นางสาวสําราญ  อาภาผล เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
5. สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางสาวลลิตา  ใยดํา เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๒.  นางสาวชลาศัย  ศรียาภัย เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓.  นายสุภัทร  ชูพงษ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๔.  นางประไพศร ี แจ้งตรง เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๕.  นางอัญชัน  สวนเศรษฐ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖.  นายสาโรจน ์ ใบกว้าง เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗.  นางสุวรรณา  การประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
6. สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางจุฬารัตน์  สืบหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๒.  นางสาวเบญจวรรณ  เจริญทรัพย ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓.  นางสาวคนึงนิตย์  จันทรอ์น ุ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
7. สังกัดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางคมขํา  ฉ่ิงเงิน เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
8. สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน ข้าราชการ 
๒.  นายดิเรก  กองชนะ ลูกจ้างประจํา 
๓.  นายทองสุข  วงษ์สังข์ ลูกจ้างประจํา 
๔.  นายมนัตธ์  สําเร็จทรัพย ์ ลูกจ้างประจํา 
๕.  นายละมัย  บุญล้อม ลูกจ้างประจํา 
๖.  นายสมชาย  สุนทรวิทย ์ ลูกจ้างประจํา 
๗.  นายสําเรงิ  พงษ์โอสถ ลูกจ้างประจํา 
๘.  นายโสภิศ  เวรุนัติ ลูกจ้างประจํา 
๙.  นายอดุลย ์ ตรีมงคล ลูกจ้างประจํา 
๑๐.  นายอนุลักษณ์  หนูประสทิธ์ิ ลูกจ้างประจํา 



 
๑๙ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑๑.  นางอรุณศร ี ภาคสุข ลูกจ้างประจํา 
๑๒.  นางสาวกาญจน์พิชญา  ภิญญา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๓.  นางสาวกีรตกิาญจน ์ กลิ่นธรรมเสน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๔.  นายเกียรติศักดิ ์ เจริญใจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๕.  นางขนิษฐา  จําแนกยุทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๖.  นางจิตรตรา  มาทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๗.  นางจิราพร  พัฒน์ธนกจิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๘.  นางสาวชุติมา  สุขสวัสดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๙.  นายณัฐพงษ์  แก้วนักค้า พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๐.  นายทรงกิต  การีซอ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๑.  นายทรงธรรม  รุ่งอรุณ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๒.  นายทัศนัย  ดํารงสุกจิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๓.  นางสาวนพรัตน์  โมธินา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๔.  นางสาวนภาพรรณ  รวมทรัพย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๕.  นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๖.  นายพรเทวา  สันทัด พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๗.  นางสาวพัชร ี รุ่งจํารสั พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๘.  นางสาวมาลัยรัก  สระทองพลู พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๙.  นางสาวรัชดา  วงศ์ณศรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๐.  นายวรพจน ์ วรนุช พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๑.  นางสาววราภรณ์  นุชภู่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๒.  นางสาววราภรณ์  กองชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๓.  นางสาววีรวรรณ  แตงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๔.  นางศราริตา  แจ้งพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๕.  นางสาวศรีวิชชญาน์  บรสิุทธ์ิธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๖.  นางศิขรินทร ์ สุวรรณทัศน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๗.  นายสมพล  คนึงบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๘.  นางสาวสมฤดี  สุขเภร ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓๙.  นางสันทนา  แสงสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๐.  นายสําเรงิ  ภาคธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๑.  นางสาวสุภาพร  จอนเจก๊ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๒.  นายอนนต ์ พงษ์สวัสดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๓.  นางสาวอรอุมา  ชูเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔๔.  นางสาววิชุตา  พวงมาลัย พนักงานราชการ 
๔๕.  นางสาวสรุีย ์ มาลาศร ี พนักงานราชการ 
๔๖.  นางสาวอัญชล ี แสงทวี พนักงานราชการ 
๔๗.  นางอรฤทัย  วิริยะกานนท ์ พนักงานราชการ 



 
๒๐ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๔๘.  นายวรพันธ์  ระเริงฤทธ์ิ พนักงานราชการ 
๔๙.  นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง พนักงานราชการ 
๕๐.  นางนงคราญ  คงสมทรง พนักงานราชการ 
๕๑.  นายอภิวิชญ์  ราศร ี พนักงานราชการ 
๕๒.  นางสาวเสาวนีย์  ยุวเรืองศร ี พนักงานราชการ 
๕๓.  นางสาววัลลภา  อาจแหยม พนักงานราชการ 
๕๔.  นางศิริพรรณ  มีธรรมยุต ิ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๕๕.  นางสาวศิรลิักษณ์  สุคันธชาติ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๕๖.  นายสุชาติ  สุพรรณม ี เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๕๗.  นายสุรัตน์  ลิ่วลาภาวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๕๘.  นายสุภสิทธ์ิ  กลั่นสอน เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๕๙.  นายนพดล  เข็มปัญญา เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๐.  นายอภิรม  หอมมาก เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๑.  นายกิตติกร  รามคุณ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๒.  นายณัฐกิตติ  จันหวา เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๓.  นายสมบรูณ์  แก้วกล่ํา เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๔.  นายอาคม  กุ้ยอ่อน เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๕.  นายจําเนียน  ศรีสุนทร เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๖.  นายนัทท ี สอนมาก เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๗.  นายสุรศักดิ ์ เสงี่ยมวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๘.  นางสาวสุมาล ี ชมวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๖๙.  นายสําเรงิ  เรืองฉิม เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๐.  นางวันดี  ขันธริโย เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๑.  นายสุทีป  ขันธวิจารณ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๒.  นายประจิน  มานะชีพ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๓.  นางสุวรีย ์ จันทร์พุ่ม เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๔.  นางจันทณี  หาวุฒ ิ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๕.  นางจรสัศร ี มีธรรมยุต ิ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๖.  นายวิชาญ  ตรีมงคล เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๗.  นางสุพัตรา  หอมธูป เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๘.  นายทวีศักดิ์  งามขํา เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๗๙.  นางระเบียบ  สามารถ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๘๐.  นางวรรณภา  สุทธิธรรม เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๘๑.  นายชาติ  ต้นสกุล เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๘๒.  นายสมชาย  คงสมใจ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๘๓.  นางสาวจําลอง  อาภาผล เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๘๔.  นายสมชาย  สวนเศรษฐ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 



 
๒๑ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๘๕.  นางกฤษณะ  บํารงุราษฏร ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๘๖.  นายเสกสรรค์  มณีพราว เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๘๗.  นายเอกลกัษณ์  มีธรรมยุต ิ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๘๘.  นางอําพร  บุญล้อม เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๘๙.  นายสุรินทร ์ เอี่ยมประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๙๐.  นายสํารวย  ศิลมั่น เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๙๑.  นายถาวร  บุตรพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
9. สังกัดงานตรวจสอบภายใน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  ว่าที่ร้อยเอกอนุชา  ดีเปรม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒.  นางสาวปวีณา  สุดลาภา พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
10. สังกัดกองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางสาวพิจกิามาศ  แย้มบู่ ข้าราชการ 
๒.  นางเดือนเพ็ญ  สนแย้ม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓.  นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาววิภา  การภักด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นายวีรศักดิ์  โพธ์ิภิรมย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘.  นายสราวุธ  คําสัตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๙.  นางอมรรัตน์  อมรนาถ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๐.  นางอรสิสา  บัวเจรญิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๑.  นายไอศูรย์  จิตกระแสร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๒.  นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี พนักงานราชการ 

 
11. สังกัดกองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางเบญญาภา  สอนพรม ข้าราชการ 
๒.  นางทิวาพร  ส่งแสง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓.  นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวบัณฑิตา  สอนดี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวภัสน์นันท ์ กรพาโชค พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาวยุวนาร ี ฉิมพาล ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นางวลัยทิพย ์ พิมพส์ุธีถิรชา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘.  นางสาววิภา  ทองทา พนักงานมหาวิทยาลัย 



 
๒๒ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๙.  นางสาวสจุิตรา  แก้วแสงแจม่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๐.  นางสาวสุดาทพิย ์ ศุภผล พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๑.  นางสาวสุภัทรสร  ขุมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๒.  นางสาวชันษา  กิ่งศักดิ ์ พนักงานราชการ 
๑๓.  นางสาวสมจิตร ์ สอนดา พนักงานราชการ 
๑๔.  นางสาวนุชจร ี สัญญะสาร เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๕.  ว่าที่ร้อยตรสีามารถ  ลําใยหวาน เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
12. สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางสารภี  พูลศิร ิ ข้าราชการ 
๒.  นางบุณยาพร  บุญเกียรต ิ ลูกจ้างประจํา 
๓.  นางสาวกมลทิพย ์ เถ่ียนมิตรภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวกาญจนา  จินตนา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นายพรศักดิ ์ ทรัพยส์มบัต ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  ว่าที่ร้อยตรสีิทธา  ฉิมท้วม พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นายสิทธ์ิพงษ์  พงษ์สุข พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘.  นายอนิวัตต์ิ  ปริยาสริิวรกลุ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๙.  นายกิตติรัตน์  บุญล้ํา พนักงานราชการ 
๑๐.  นางสาวเจนจริา  หยดย้อย พนักงานราชการ 
๑๑.  นางสาวขวัญเรอืน  เอี่ยมสอาด เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๒.  นางชูศรี  มีธรรมยุต ิ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๓.  นางนพเก้า  สระบัว เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๔.  นางสาวมาริน  ครองทรพัย ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๕.  นางสุนทร  ธรรมโชต ิ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
13. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางสาวพิมพป์ระภา  พลรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒.  นางสาววิไลวรรณ  สังฤทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓.  นางสาวศรินยา  โพธ์ินอก พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุธีรา  มูลด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นายอวิรุทธ์  เจียมฮวดหล ี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาวอัจฉรา  วงษ์หา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นางสาวบงกช  สมหวัง พนักงานราชการ 
๘.  นางสาวสจุิตรา  งามบญุปลอด พนักงานราชการ 

 
 



 
๒๓ 

 
14. สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ข้าราชการ 
๒.  นางสาวสายรุ้ง  กล่ําเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓.  นางประภาพร  แตงพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวศรสีุวรรณ  ช่วยโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  นายอายุวัฒน์  ค้าผล พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นายพัฑร ์ แตงพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘.  นางสาวอรอุมา  โพธ์ิจิ๋ว พนักงานมหาวิทยาลัย 
๙.  นายปัทพงษ์  ช่ืนบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๐.  นางสาธิยา  รื่นชล พนักงานราชการ 
๑๑.  นางยุพดี  ป้อมทอง เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๒.  นางสายใจ  ขันธฤกษ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๑๓.  นางอรุณ  ชํานาญหมอ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
15. สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.  นางสาวเพลินตา  โมสกลุ ข้าราชการ 
๒.  นางละเอียด  รามคุณ ลูกจ้างประจํา 
๓.  นายกสิพงษ์  กสพิันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.  นายจิรทปีต ์ น้อยดี พนักงานมหาวิทยาลัย 
๕.  นายเจษฎา  สุขสมพืช พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสทุธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗.  นายณเรศณ์  จิตรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๘.  นางนภารัตน์  จําเนียร พนักงานมหาวิทยาลัย 
๙.  นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๐.  นายนิทัศน์  รสโอชา พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๑.  นางพรทพิย ์ เดชรอด พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๒.  นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๓.  นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๔.  นางสาวมัทนียา  หามาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๕.  นางสาวเมตตา  สังข์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๖.  นางยุพิน  กิจที่พึง่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๗.  นางสาวรสสุคนธ์  คําสอน พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๘.  นายสายชน  คงคะพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑๙.  นายอรรถสิทธ์ิ  กิจที่พึง่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๐.  นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทรส์ิงห ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๒๑.  นายอํานาจ  แก้วภูผา พนักงานมหาวิทยาลัย 



 
๒๔ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๒๒.  นายมานิช  โชติช่วง พนักงานราชการ 
๒๓.  นางสาวกัลยา  จันทร์โชต ิ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๒๔.  นางจินดา  ไพยกาล เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๒๕.  นายเจษฎา  พานแก้ว เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๒๖.  นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๒๗.  นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกลู เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๒๘.  นางนงรกัษ์  เกษมสังข์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๒๙.  นางบุปผา  ชมวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๐.  นางเบญจา  ผลโต เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๑.  นางพลอยนภัส  เพ็ชรวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๒.  นางมาล ี รื่นรมย ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๓.  นางสาวยุธิดา  เข็มปญัญา เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๔.  นางศิริพร  แจ่มจํารสั เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๕.  นางศิริรัตน์  โพธ์ิภิรมย ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๖.  นายสมชาย  เพ็ญสุข เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๗.  นายสมยศ  เฉลยมณี เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๘.  นางสาวสมศร ี รัมมะมนต ์ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๓๙.  นางสาวอัญชรพีร  เหลืองธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๔๐.  นายอําพล  เกิดชนะ เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
๔๑.  นางอุษา  บุญโสม เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 

 
เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว หากมีปัญหาใดในการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ให้รายงาน

มหาวิทยาลัยทราบ 
 

สั่ง ณ วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 
 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์) 
                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
๒๕ 

 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : 

1. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
2. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
3. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
4. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
5. หัวหน้าสํานักงานผูอ้ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
6. หัวหน้าสํานักงานผูอ้ํานวยการสํานักวิทยบริการ  
 และเทคโนโลยสีารสนเทศ    กรรมการ 
7. หัวหน้าสํานักงานผูอ้ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
 บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
8. หัวหน้าสํานักงานผูอ้ํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
9. อาจารย์ชะกาแก้ว   สุดสีชัง   กรรมการ 
10. อาจารยส์ุภารัตน์   ชัยกิตติภรณ์   กรรมการ 
11. นายอํานาจ แก้วภูผา   กรรมการ 
12. นางสาวมันนียา หามาลัย   กรรมการ 
13. นายเกียรติศักดิ์     เจริญใจ   กรรมการ 
14. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธ์ิ กรรมการ 
15. นางสาวศิรลิักษณ์   สุคันธชาติ กรรมการ 
16. นางสาววราภรณ์   นุชภู่   กรรมการ 
17. นางสาวสมจิตร ์ สอนดา   กรรมการ 
18. นายสิทธ์ิพงษ์ พงษ์สุข   กรรมการ 
19. นางสาวปวีณา   สุดลาภา   กรรมการ 
20. นางสาวนันทนา    ศรีชัยมูล   กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวศรีวิชชญาน์   บรสิุทธ์ิธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางอมรรัตน์ อมรนาถ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก : 
1. นายสัมฤทธ์ิ  เจียมเจริญพรกลุ สื่อมวลชนจากสถานีข่าวเอทีวี และ 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
2. นายวิชิต  คงศ์พลัง สื่อมวลชนจากสถานีข่าวเอทีวี 
3. นายเกียรติยศ  ศรีสกลุ สื่อมวลชนจากหนงัสอืพิมพ์แนวหน้า 
4. นายสิทธิรักษ์  แสงกล้า สื่อมวลชนจากหนงัสอืพิมพส์ยามโฟสล ์

 
เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. มีบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชล และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม 
เวลา 13.30 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดย ผู้ศาสตราจารย์ 

ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 



 
๒๖ 

 
เวลา 13.45 น. ผู้บริหารระดับสูง นําโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นํากล่าวคําประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถ่ิน และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศสืบไป  

ข้าพเจ้า  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอประกาศเจตจํานงว่า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 มาบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ โดยมี
แนวทางและดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ดําเนินงานตามแนวนโยบายเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่  2)  การใช้งบประมาณ 3) การใช้อํานาจ 4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต 

2. ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนดไว้ 

3. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้  ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รู้จักแบ่งแยก
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตสาํนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน ใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากร  ใน
มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้ายและความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อมหาวิทยาลัย     
และประเทศชาติ ให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 

4. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่อดทนต่อการกระทําทุจริตที่ก่อให้เกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความละอายหรือความ
เกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

5. ปลูกฝังจิตสํานึกของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้รู้จัก
แยกแยะ ผิด ชอบ ช่ัว ดี ให้ทุกคนมุ่งประพฤติดีปฏิบัติชอบ ปฏิเสธคอร์รัปช่ันและสิ่งช่ัวร้าย ช่วยกันสร้างและ
ส่งเสริมคนดี รวมทั้งจะต่อต้านการกระทําทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจังตลอดไป 

6. สร้ างความเ ช่ือมั่ นแก่ท้อง ถ่ิน สังคม และผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสีย ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  มีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นในเจตนารมณ์ให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ ณ วันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 



 
๒๗ 

 
จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิการบดี  

ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ทําพิธีลงนามในประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4. อาจารย์ ดร.นพดล  ปรางค์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถ่ิน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย 
9. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
15. อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. นางลักขณา  เตชวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
เวลา 14.45 น. อธิการบดีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากแหล่งต่างๆ ที่มาร่วมงาน  
 
เวลา 15.00 น. อธิการบดีกล่าวปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภายในและ

ภายนอกที่มาร่วมงาน 
 
เวลา 15.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ การ
ปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต 

- ช้ีแจงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและแนวทางการนําผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อพัฒนาให้ดีข้ึน 

 
 ทั้งนี้คําประกาศเจตจํานงและนโยบายคุณธรรมฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้บริหารได้ลงนาม
ทั้งสองแบบ 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

------------------------ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ  

การประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  
Assessment : ITA)” ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่2)  การใช้งบประมาณ 3)  การใช้อ านาจ 4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุง
ระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 5 ตัวช้ีวัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 9.2 การบริหารงาน 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส และ 10) การป้องกันการทุจริต 2 ตัวช้ีวัดย่อย  
10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

โดยการด าเนินการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยระบบสารสนเทศ คือ ระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA System) หรือ ITAS ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. จะส่ง QR code มายังผู้
ประสานงานของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะเผยแพร่ QR code ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน  
พ.ศ. 2563 บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหรือช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับ
ทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
มากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด  โดยมีรายละเอียดประเด็น
การประเมินมีดังนี ้

ค าอธิบายวิธีการตอบแบบส ารวจ 
  โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบ ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ 
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แกผู่้มาตดิตอ่ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสตามขั้นตอนท่ีก าหนด     
 โปร่งใสตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกผู่้มาติดตอ่
ทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด  

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน  
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ให้ความส าคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียบรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผูม้าติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหตุ : เป็นการเรยีกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดใหร้บัได้ เช่น ค่าธรรมเนยีม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสตา่งๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรบัสิ่ง
ดังต่อไปนี้ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเปน็กรณีพิเศษ   

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อม มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งใจ     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I10 บุคคลในหน่วยงานของท่าน มกีารเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพยีงใด 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได ้     
 เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     



 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I13 ท่านได้รบัมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญอย่างเป็นธรรม มากนอ้ย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ : การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหนง่หน้าท่ี 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I14 ท่านได้รบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I16 ท่านเคยถูกบังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ไปเป็น
ของส่วนตัว ไปเป็นของส่วนตัวหรอืน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่งถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชนส์่วนตัว กลุม่ หรือพวก
พ้องมากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี ้

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 
 



ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแกไ้ข มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจรติให้ตอบ “มากที่สุด” 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนีต้่อการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 เฝ้าระวังการทุจรติ     
 ตรวจสอบการทุจรติ     
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจรติ จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัยให้ตอบ “มากที่สดุ” 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ัง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง 
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได ้     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง     

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

คณะกรรมการด าเนินงาน ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 










