
 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ที ่955 /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
------------------------------------ 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา ที่ 51/๒๕61 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เนื่องด้วยปัจจุบันมีสาขาวิชาที่
บรรจุสหกิจศึกษาลงในหลักสูตรเพิ่มเติม  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงยกเลิกค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ 51/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ประธาน 
 ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
 ๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร     กรรมการ 
 ๔. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน    กรรมการ 
 ๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
 ๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น   กรรมการ 
 ๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
 ๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย   กรรมการ 
 ๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
 ๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
 ๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
 ๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
 ๑๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       เลขานุการ 
 ๑๔. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที ่ ๑. ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  ให้ความเห็นชอบการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบ ระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับระบบสหกิจศึกษา 

 ๒. ท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจั ดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

         /๒. คณะกรรมการ...  
 



 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ    ประธาน 
 ๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองประธาน 
 ๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองประธาน 
 ๒.๔ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ   รองประธาน 
 2.5 ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     กรรมการ 
 2.6 ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    กรรมการ 
 2.7 ประธานสาขาวิชาภาษาไทย     กรรมการ 
 2.8 ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     กรรมการ 
 2.9 ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    กรรมการ 
 2.10 ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์     กรรมการ 
 2.11 ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์     กรรมการ 
 2.12 ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง     กรรมการ 
 2.13 ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล     กรรมการ 
 2.14 ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม   กรรมการ 
 2.15 ประธานสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์     กรรมการ 
 2.16 ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา  กรรมการ 
 2.17 ประธานสาขาวิชาดนตรีไทย     กรรมการ 
 2.18 ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
 2.19 ประธานสาขาวิชาเคมี      กรรมการ 
 2.20 ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร ์     กรรมการ 
 2.21 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  กรรมการ 
 2.22 ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   กรรมการ 
 2.23 ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา     กรรมการ 
 2.24 ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     กรรมการ 
 2.25 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
 2.26 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    กรรมการ 
 2.27 ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ    กรรมการ 
 2.28 ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
 2.29 ประธานสาขาวิชาการบัญชี     กรรมการ 
 2.30 ประธานสาขาวิชาการจัดการ     กรรมการ 
 2.31 ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   กรรมการ 
 2.32 ประธานสาขาวิชาการตลาด     กรรมการ 
 2.33 ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    กรรมการ 
 2.34 ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    กรรมการ 

         /2.35 ประธานสาขา… 



 2.35 ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว     กรรมการ 
 2.36 ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร   กรรมการ 
 2.37 ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม    กรรมการ 
 2.38 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
 2.39 นางสาวสุจิตรา  แก้วแสงแจ่ม     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.40 นางสาวบัณฑิตา  สอนดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.41 นางสาวภัสน์นันท์  กรพาโชค     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.42 นางศิริลักษณ์ วงษ์ป้อม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.43 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.44 นายเจนศิลป์  วรพรรณ์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที ่ 1. ให้ความเห็นชอบ ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. เตรียมความพร้อมนักศึกษา พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษา
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประสานงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมระบบสหกิจศึกษา 

3. จัดกระบวนการเตรียมความพร้อม พิจารณาคุณสมบุติของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติ    
งานสหกิจศึกษา 

4. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการและอ่ืนๆ   
ที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา 

5. รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 สั่ง ณ วันที่  28 กันยายน พ.ศ. 2562 
 
    

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

 


