
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ส านักงานคณบดี หลักสูตร
ศูนยบ์ริการ

งานสาธารณสุข

ท่ีปรึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

คณะกรรมการประจ า
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

 สาขาวิชาการจัดการระบบสขุภาพ

ปรบัปรุงวนัท่ี 23/0/2563

คณะกรรมการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

งานการเงินและพัสดุ

งานกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม

งานแผน และระบบคุณภาพ

งานกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสมัพันธ ์

งานสารบรรณ

งานศิลปวัฒนธรรม

งานบริหารงานวิชาการและวิจยั

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อสารองคก์ร

งานทรพัยากรบุคคล

โครงสร้าง

คณะสาธารณสุขศาสตร์



คณะสาธารณสุขศาสตร์
(ผศ.อารีย ์สงวนช่ือ)

ส านกังานคณบดี
(นางพรทิพย ์กุศลสิริสถาพร)

หลกัสูตร ศูนยบ์ริการงานสาธารณสุข

งานการเงินและพัสดุ

งานกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม

ท่ีปรึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ผงัการบริหารงาน
คณะสาธารณสขุศาสตร์

งานแผน และระบบคุณภาพ

งานกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสมัพันธ ์

งานสารบรรณ

งานศิลปวัฒนธรรม

ระดับปรญิญาตรี บัณฑิตศกึษา

หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร   
มหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อาจารยปั์ณณฑัต ตนัธนปัญญากร)

 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คณีุพงษ์)

 สาขาวิชาการจัดการระบบสขุภาพ
(รองศาสตราจารย ์ดร.
ภูษิตา อินทรประสงค)์

งานบริหารงานวิชาการและวิจยั

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อสารองคก์ร

ปรบัปรุงวนัท่ี 23/03/2563

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
การวางแผน

(รองศาสตราจารย ์ดร.
ภูษิตา อินทรประสงค)์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

(อาจารยปั์ณณฑัต 
ตันธนปัญญากร)

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศกึษาและพันธกิจสัมพนัธ์

(อาจารยธ์ธิธา เวียงปฏิ)

 สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
(อาจารยจั์นทรรัตน ์จาริกสกุลชัย)

 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอ้ม
(อาจารยเ์ฟ่ืองฟ้า รตันาคณหุตานนท)์

คณะกรรมการประจ า
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

คณะกรรมการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

งานทรพัยากรบุคคล



คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.อารีย ์สงวนช่ือ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
(รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค)์

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย
(อ. ปัณณฑตั ตันธนปัญญากร)

รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
(อ.ธธิธา เวียงปฏิ)

สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

  บริหารฐานขอ้มูลการศึกษา

จัดท าแผนบริการวิชาการ

  งานการเงินและพัสดุ

 งานสารบรรณ

  บริหารฐานขอ้มูลการบริหาร

บริหารงานกิจการนักศึกษา

 บริหารฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า –  ศิษยปั์จจุบนั

 จัดท าแผนงาน โครงการกิจการนักศกึษา

  บริหารฐานขอ้มูลบริการวิชาการ

หลักสตูรระยะสัน้ด้านสขุภาพ

การจัดการเรียนการสอน

ผู้ช่วยคณบดี  อ.เจียระไน ปฐมโรจนส์กุล
ผู้ช่วยคณบดี อ.ศศิวิมล จันทรม์าลี ผู้ช่วยคณบดี อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ผังภารกิจของ
รองคณบดี และผูช่้วยคณบดี

ศูนยบ์ริการงานสาธารณสุข
ผู้อ านวยการศุนยฯ์ อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

  บริหารงานบริหาร 

ส  านักงานคณบดี
(นางพรทิพย ์
กุศลสิริสถาพร)

ระเบียนนักศึกษา

จัดการความรูด้้านการศึกษา

บริหารวิชาการ

 วางแผนและพัฒนานกัศึกษาสู่ 21st Century skills

ผู้ช่วยคณบดี อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

พัฒนาบคุลากรตามแผนฯ

บริหารพันธกิจสัมพันธ์

  ประกันคณุภาพระดับคณะ

งานกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม

งานศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
ผู้ช่วยคณบดี อ.ศศิวิมล จันทรม์าลี

บริหารแผน

  วางแผนยุทธศาสตร ์

 วางแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

 วางแผนพัฒนาบคุลากร

 ติดตาม และรายงานผลตามแผน

 ประเมินความส ำาเรจจตามแผน

บริหารระบบคุณภาพ

 บริหารความเส่ียง

  บริหารการจดัการความรู ้

บริหารงานเทคโนโลยีและการส่ือสารองคก์ร

รายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ

บริหารการวิจัย

 วางแผนการวิจัย

 หาทุนการวิจยั

 ติดตามการด าเนินงานการวิจัย

  บริหารฐานขอ้มูลวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ - ระดับหลักสูตร
ผู้ช่วยคณบดี อ.อภิญญา อุตระชัย  - ระดับคณะ

 รายงานผลงานการวิจัย

 จัดการความรูก้ารวิจัย

 รายงานการเผยแพร่ผลงานการวิจยั

หน่วยฝึกอบรมอาชีวอนามยัและความปลอดภัย

วไลยอลงกรณค์ลินิกเวชกรรม
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จัดทำาฐานขอ้มูล Results ของคณะฯ

บริหารและประกันคณุภาพหลักสูตร

คลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต์
งานพัฒนาผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ



คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงสร้างความรับผิดชอบภารกิจส านักงานคณบดี
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

ปรับปรุงวันที่ 15/10/2562

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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