
ล ำดบั ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

อธิกำรบดี ผู้บริหำร
1 0171 รองศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่22 กันยายน 2562

(ข้าราชการ) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี
ลว. 11 ตุลาคม 2562
วันทีค่รบวาระ 21 กันยายน 2566

รองอธิกำรบดี ผู้บริหำร
2 0068 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่24 ตุลาคม 2562

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่21 กันยายน 2566
ค าส่ังสภาฯ มรภ.อย. ที ่16/2562
ลว.24 ตุลาคม 2562

ผู้บริหำร
3 0218 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่24 ตุลาคม 2562

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่21 กันยายน 2566
ค าส่ังสภาฯ มรภ.อย. ที ่16/2562
ลว.24 ตุลาคม 2562

ผู้บริหำร
4 0226 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่24 ตุลาคม 2562

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่21 กันยายน 2566
ค าส่ังสภาฯ มรภ.อย. ที ่16/2562
ลว.24 ตุลาคม 2562

ผู้บริหำร
5 0067 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่24 ตุลาคม 2562

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่21 กันยายน 2566
ค าส่ังสภาฯ มรภ.อย. ที ่16/2562
ลว.24 ตุลาคม 2562

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ)

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร)

(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน)

รำยละเอียดทะเบียนต ำแหน่งผู้บริหำรในมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

สังกัด/ชื่อสกุล ต ำแหน่งในสำยงำน

ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์

ต ำแหน่งประเภท

(รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย นวตักรรมและพฒันาท้องถิ่น)

รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร์

ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง

นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์

(อธิการบดี)

ผศ.ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม

หนา้ที ่1



ล ำดบั ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

สังกัด/ชื่อสกุล ต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท

ผู้บริหำร
6 0079 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่24 ตุลาคม 2562

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่21 กันยายน 2566
ค าส่ังสภาฯ มรภ.อย. ที ่16/2562
ลว.24 ตุลาคม 2562

ผู้ชว่ยอธิกำรบดี ผู้บริหำร
7 0210 ผศ.ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่10 กุมภาพันธ์ 2565

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่21 กันยายน 2566
ค าส่ัง มรภ.อย. ที ่123/2565
ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้บริหำร
8 0190 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่24 ตุลาคม 2562

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่21 กันยายน 2566
ค าส่ัง มรภ.อย. ที ่1038/2562
ลว. 24 ตุลาคม 2562

ผู้บริหำร
9 0312 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่24 ตุลาคม 2562

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่21 กันยายน 2566
ค าส่ัง มรภ.อย. ที ่1038/2562
ลว. 24 ตุลาคม 2562

คณะครุศำสตร์
คณบดี ผู้บริหำร

10 0042 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564
(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568

ค าส่ังสภาฯ มรภ.อย. ที ่16/2564
ลว.17 สิงหาคม 2564

น.ส.สุดารัตน์  เกล้ียงสอาด

(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ)

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี

ดร.นพดล  ปรางค์ทอง

หนา้ที ่2



ล ำดบั ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

สังกัด/ชื่อสกุล ต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท

รองคณบดี ผู้บริหำร
11 0044 ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่655/2564
ลว.21 สิงหาคม 2564

ผู้บริหำร
12 0367 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่1 มกราคม 2565

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่1202/2564
ลว. 29 ธันวาคม 2564

ผู้บริหำร
13 0301 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่655/2564
ลว.21 สิงหาคม 2564

คณบดี ผู้บริหำร
14 0131 รองศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังสภาฯ มรภ.อย. ที ่16/2564
ลว.17 สิงหาคม 2564

รองคณบดี ผู้บริหำร
15 0306 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่656/2564
ลว.21 สิงหาคม 2564

ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

นางเนตรนิภา เจียมศักด์ิ

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

หนา้ที ่3



ล ำดบั ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

สังกัด/ชื่อสกุล ต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท

ผู้บริหำร
16 0307 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่656/2564
ลว.21 สิงหาคม 2564

ผู้บริหำร
17 0375 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่656/2564
ลว.21 สิงหาคม 2564

คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดี ผู้บริหำร

18 0114 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2563
(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2567

ค าส่ังสภาฯ มรภ.อย. ที ่7/2563
ลว.21 กันยายน 2563

รองคณบดี ผู้บริหำร
19 0157 รองศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2563

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2567
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่911/2563
ลว.1 ตุลาคม 2563

ผู้บริหำร
20 0108 ผศ.ภัทราพร  จันตะนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2563

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2567
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่911/2563
ลว.1 ตุลาคม 2563

นายพันธรัตน์ ศรีสุวรรณ

รศ.ดร.วันทนา  เนาวัน

นายประพันธ์ แสงทองดี

ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี

หนา้ที ่4



ล ำดบั ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

สังกัด/ชื่อสกุล ต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท

ผู้บริหำร
21 0122 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2563

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2567
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่911/2563
ลว.1 ตุลาคม 2563

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณบดี ผู้บริหำร

22 0225 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564
(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568

ค าส่ังสภาฯ มรภ.อย. ที ่16/2564
ลว.17 สิงหาคม 2564

รองคณบดี ผู้บริหำร
23 0227 ผศ.กฤษณะ  กันอ่ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที6่57/2564
ลว.21 สิงหาคม 2564

ผู้บริหำร
24 0141 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังฯ มรภ.อย. ที ่657/2564
ลว.21 สิงหาคม 2564

ผู้บริหำร
25 0148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่21 สิงหาคม 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่20 สิงหาคม 2568
ค าส่ังฯ มรภ.อย.ที ่657/2564
ลว.21 สิงหาคม 2564

น.ส.สมปรารถนา  สุขเกษม

ผศ.ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

นายพวัสส์  อัครพัฒน์ก าชัย

หนา้ที ่5



ล ำดบั ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

สังกัด/ชื่อสกุล ต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท

สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร

26 0132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่27 กันยายน 2564
(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่26 กันยายน 2568

ค าส่ังสภา มรอย.ที ่19/2564
ลว. 13 กันยายน 2564

รองผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร
27 0132 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่27 กันยายน 2564

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่26 กันยายน 2568
ค าส่ัง มรภ.อย.ที ่780/2564
ลว. 27 กันยายน 2564

ผู้บริหำร
28 0183 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่27 กันยายน 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่26 กันยายน 2568
ค าส่ัง มรภ.อย.ที ่780/2564
ลว. 27 กันยายน 2564

ผู้บริหำร
29 0217 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่27 กันยายน 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่26 กันยายน 2568
ค าส่ัง มรภ.อย.ที ่780/2564
ลว. 27 กันยายน 2564

สถำบันอยุธยำศึกษำ
ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร

30 0097 ดร.สุรินทร์  ศรีสังข์งาม อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่1 มกราคม 2564
(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2567

ค าส่ังสภา มรอย.ที ่16/2563
ลว. 29 ธันวาคม 2563

ดร.ภาวินีย์  ธนาอนวัช

ผศ.ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์

ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

ดร.ศิรประภา  ดีประดิษฐ์

หนา้ที ่6



ล ำดบั ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

สังกัด/ชื่อสกุล ต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท

รองผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร
31 0082 นางอมุาภรณ์  กล้าหาญ อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่5 มกราคม 2564

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2567
ค าส่ัง มรภ.อย.ที ่1/2564
ลว.5 มกราคม 2564

ผู้บริหำร
32 0164 นางกันยารัตน์  คงพร อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่5 มกราคม 2564

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2567
ค าส่ัง มรภ.อย.ที ่1/2564
ลว.5 มกราคม 2564

ผู้บริหำร
33 0072 ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่1 มิถุนายน 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2567
ค าส่ัง มรภ.อย. ที ่476/2564
ลว. 31 พฤษภาคม 2564

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร

34 0135 ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่27 กันยายน 2564
(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่26 กันยายน 2568

ค าส่ังสภา มรอย.ที ่19/2564
ลว. 13 กันยายน 2564

รองผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร
35 0229 นางทัศนี  สุทธิวงศ์ อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่27 กันยายน 2564

(ข้าราชการ) ส้ินสุดวันที ่26 กันยายน 2568
ค าส่ัง มรภ.อย.ที ่779/2564
ลว. 27 กันยายน 2564

หนา้ที ่7



ล ำดบั ต ำแหน่ง
ที่ เลขที่

สังกัด/ชื่อสกุล ต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท

ผู้บริหำร
36 0134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที ่27 กันยายน 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่26 กันยายน 2568
ค าส่ัง มรภ.อย.ที ่779/2564
ลว. 27 กันยายน 2564

ผู้บริหำร
37 0214 อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่27 กันยายน 2564

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ส้ินสุดวันที ่26 กันยายน 2568
ค าส่ัง มรภ.อย.ที ่779/2564
ลว. 27 กันยายน 2564

รวม  37  ต ำแหน่ง

ดร.กันยาลักษณ์ โพธิด์ง

ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย

หนา้ที ่8


