
คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานบริหารทั่วไป วิจัย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ท่ีปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะกรรมการประจ า
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปรับปรุงวันที่ 24/11/2563

คณะกรรมการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม

หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการท างาน

หลักสูตรระยะส้ัน

งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วิชาการและพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ

พัฒนาท้องถ่ิน

งานการเงินและพัสดุ

งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม

งานแผน และระบบคุณภาพ

งานกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์

งานสารบรรณ

งานศิลปวัฒนธรรม

งานบริหารงานวิชาการ
และวิจัย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่ือสารองค์กร

งานทรัพยากรบุคคล
ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์

 สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

 สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 



คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานบริหารทั่วไป
หัวหน้าส านักงาน

(นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร)

วิจัย
คลินิกการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

ท่ีปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะกรรมการประจ า
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปรับปรุงวันที่ 24/11/2563

คณะกรรมการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

วไลยอลงกรณ์คลินิก
เวชกรรม

วิชาการและ
พัฒนานักศึกษา

บริการวิชาการ
พัฒนา
ท้องถ่ิน

ผังการบริหารงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและการวางแผน

(รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์)

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล)

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์

(อ.ธธิธา เวียงปฏ)ิ

ผู้อ านวยการ
(อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์)

ผู้อ านวยการ
(อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร)

ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

 สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
(อ.รัฐพล ศิลปรัศมี)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อ.ปัณณฑัต ตันธนปัญญากร)

 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
(อ.ธธิธา เวียงปฏ)ิ

 สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
(อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย)

 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม
(อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท)์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต



คณะสาธารณสุขศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ)

งานบริหารทั่วไป
(นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร)

วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา

ศูนย์บริการงานสาธารณสุข
ผู้อ านวยการศุนย์ฯ: อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

งานการเงินและพัสดุ

งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม

ท่ีปรึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผังการบริหารงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานแผน และระบบคุณภาพ

งานกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์

งานสารบรรณ

งานศิลปวัฒนธรรม

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อาจารย์ปัณณฑัต ตันธนปัญญากร)

 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์)

 สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์)งานบริหารงานวิชาการและวิจัย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่ือสารองค์กร

ปรับปรุงวันที่ 27/08/2563

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และการวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.

ภูษิตา อินทรประสงค์)

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

(อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล)

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์

(อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ)

 สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
(อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย)

 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม
(อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์)

คณะกรรมการประจ า
คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะกรรมการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

งานทรัพยากรบุคคล

วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม

คลินิกการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์

หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการท างาน

หลักสูตรระยะส้ัน

งานผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ความงาม

งานบริการสุขภาพ



คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
(รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อ. อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
(อ.ธธิธา เวียงปฏิ)

สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  บริหารฐานข้อมูลการศึกษา

จัดท าแผนบริการวิชาการ

  งานการเงินและพัสดุ

 งานสารบรรณ

  บริหารฐานข้อมูลการบริหาร

บริหารงานกิจการนักศึกษา

 บริหารฐานข้อมูลศิษย์เก่า –  ศิษย์ปัจจุบัน

 จัดท าแผนงาน โครงการกิจการนักศึกษา

  บริหารฐานข้อมูลบริการวิชาการ

หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน
การจัดการเรียนการสอน

ผู้ช่วยคณบดี อ. ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี  อ.นิโรบล มาอุ่น

ผู้ช่วยคณบดี อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ผังภารกิจของ
รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี

ศูนย์บริการงานสาธารณสุข
ผู้อ านวยการศุนย์ฯ: อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

  บริหารงานบริหาร 

ส านักงานคณบดี
(นางพรทิพย์ 

กุศลสิริสถาพร)

ระเบียนนักศึกษา

จัดการความรู้ด้านการศึกษา

บริหารวิชาการ

 วางแผนและพัฒนานักศึกษาสู่ 21st Century skills

ผู้ช่วยคณบดี อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

พัฒนาบุคลากรตามแผนฯ

บริหารพันธกิจสัมพันธ์

  ประกันคุณภาพระดับคณะ

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ Green Faculty
งานศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

บริหารแผน

  วางแผนยุทธศาสตร์

 วางแผนปฏิบัติการประจ าปงงบประมาณ

 วางแผนพัฒนาบุคลากร

 ติดตาม และรายงานผลตามแผน

 ประเมินความส าเรจจตามแผน

บริหารระบบคุณภาพ

 บริหารความเส่ียง

  บริหารการจัดการความรู้

บริหารงานเทคโนโลยีและการส่ือสารองค์กร

รายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ

บริหารการวิจัย

 วางแผนการวิจัย

 หาทุนการวิจัย

 ติดตามการด าเนินงานการวิจัย

  บริหารฐานข้อมูลวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์
ผู้ช่วยคณบดี อ.สุกฤษฏ์ิ ใจจ านงค์

 รายงานผลงานการวิจัย

 จัดการความรู้การวิจัย

 รายงานการเผยแพร่ผลงานการวิจัย

หลักสูตรระยะส้ัน

งานผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
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จัดท าฐานข้อมูล Results ของคณะฯ

บริหารและประกันคุณภาพหลักสูตร

 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล



คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงสร้างความรับผิดชอบภารกิจส านักงานคณบดี
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

ปรับปรุงวันที่ 05/07/2563

งานการเงินและพัสดุ

งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม

งานแผน และระบบคุณภาพ งานกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์

งานศิลปวัฒนธรรม

งานบริหารงานวิชาการและวิจัย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสารองค์กร

งานทรัพยากรบุคคล

นายกิตติวุฒิ ไชยการ น.ส.ชลทิชา พงษ์ทวี น.ส.มณทิชา ล่ีผาสุข
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์

นายณัฐวุฒิ วันเชียง

น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง

นายกิตติวุฒิ ไชยการ

น.ส.มณทิชา ล่ีผาสุข

น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง

นายณัฐวุฒิ วันเชียง

น.ส.ปิยะเนตร แต่งงาม นายกิตติวุฒิ ไชยการ

น.ส.มณทิชา ล่ีผาสุข

น.ส.ปิยะเนตร แต่งงาม

น.ส.ชลทิชา พงษ์ทวี

น.ส.ปิยะเนตร แต่งงาม

นายกิตติวุฒิ ไชยการ

น.ส.มณทิชา ล่ีผาสุข
น.ส.ชลทิชา พงษ์ทวี

น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์

งานสารบรรณ

นายกิตติวุฒิ ไชยการ

น.ส.มณทิชา ล่ีผาสุข

นายณัฐวุฒิ วันเชียง
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