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4. ดร.นฤมล จันทรเจิด รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี โยธาวุธ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
6. Dr.Vo Man Thi Hue ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ฝ่าย

กิจการต่างประเทศ 
7. นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
งานบริหารทั่วไป    
งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคณุภาพ  

งานคลังและพสัดุ    
งานสื่อสารองค์กร 
งานบริหารทั่วไป   

- งานบริการห้องประชุมและหอพัก

งานบริหารทั่วไป : หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. บริการห้องประชุม หน่วยหอพัก และอาคารสถานที่ ท าหน้าที่ ให้บริการแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่มาใช้บริการ ห้องพัก

ห้องประชุม และรวมถึงการจัดบริการอาหารและอาหารว่าง ในการประชุม การอบรมการสัมมนา และท าหน้าที่ดูแลความ
สะอาดด้านกายภาพให้ที่ความพร้อมใช้ ตลอดจนอ านวยความ  สะดวกสถานท่ีที่จอดรถ

2. ปฏิบัติงาน จัดหา/เตรียม เครื่องมือ /อุปกรณ์ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของฝ่ายฯ ดูแล
คอมพิวเตอร์ส าหรับอบรมสัมมนา ให้พร้อมใช้งาน เช่นตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้และหลังใช้บันทึกภาพนิ่ง และบันทึก
วิดีโอ และจัดเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบประจ าห้องเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ

3. หน่วยซ่อมบ ารุง ท าหน้าที่ ซ่อมบ ารุงรักษา จัดท าแผนงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจสอบ ติดตั้งซ่อมแซมงาน ระบบ
สาธารณูปโภค และอาคารสถานท่ี เพื่อให้พร้อมใช้ตลอดเวลา



4. หน่วยยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย ยานพาหนะให้บริการรถรับส่งบุคลากรไปปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ และ รักษา
ความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัย ท าหน้าที่ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของสถาบันฯให้รอดพ้น จากการ
โจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่น ๆ

5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย 
1. นายสิทธัตถเดช ศรีสุข

2. นางรัชฎาพร เจริญวราวุฒิ

3. นายอดุลย์ พ่ึงโต

4. นายกานต์ จันทวงษ์

5. นายประสิทธ์ิ เสือจุ้ย

6. นางสาวระวีวรรณ วีระพลชัย

7. นางธิดารัตน์ แก้วสว่าง

8. นายวิสูตร ศรไีทยพันธ์

9. นายน้อม บุญเกดิ

10. นายสมโภชน์ ทับทิมทอง

11. นายเจรญิ มากแพทย์

12. นายประสาน ศรไีทยพันธ์

13. นางวันทนา ตุ้มม่วง

14. นางพรพิมล ปิ่นประสานธนกลุ

15. นายเชือน ศรีสัมพันธ์

16. นายมนูญ อิ่มโต

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ : หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
หน่วยทรัพยากรบุคคล 

1. การจัดเก็บข้อมูลบุคลากร

2. การสรรหาและคดัเลือก

3. การวางแผนอัตราก าลัง

4. การฝึกอบรม

5. สวัสดิการ

6. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

7. งานบริหารค่าตอบแทน

หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 



1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ หรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจท่ีก าหนด

2. วิเคราะห์นโยบายของสถาบันฯ เพื่อช่วยจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

3. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ มหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลั กดั นยุ ท ธศาสตร์ และนโ ยบาย  ตลอดจนการติ ดตามประ เมิ นผล
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

4. ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด

5. ประสานงานด้านต่างๆ

(1) ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ    
ตามที่ก าหนดไว้ 

6. (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

7. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ

8. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

9. ก าหนดแผนงานและ วางแผนการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

10. ด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

11. ศึกษาวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลข้อมูลและจัดท ารายงาน ข้อสรุปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพ

12. ด าเนินการจัดฝึกอบรม สัมนา/เสวนา และเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารในรูปแบบสื่อต่างๆสู่เป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ

13. ประสานงานและร่วมด าเนินการในการจัดท าฐานข้อมูลต่างๆที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

14. ประสานงานประกันคุณภาพภายในและด าเนินการในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพในภาพรวมขอสถาบันฯ เสนอ
ต่อคณะท างานและผู้บริหารตามล าดับ

15. ด าเนินกิจกรรมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

16. ด าเนินการในการจัดการความรู้เพื่อการน าสถาบันฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

17. งานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย 
1. นางอารีย์ ริ้วไสว   นักทรัพยากรบุคคล 

2. นางสาวธนภร กุลสุข นักทรัพยากรบุคคล 

3. นายจเร ข่มอารมณ์ บุคลากร 

4. นายวินัย เสาองค์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

5. นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน นักวิชาการศึกษา

6. นายอภิสิทธ์ิ คุณวรปัญญา    นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ช านาญการพิเศษ)



งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ หน้าท่ีความรับผิดชอบ: 

หน่วยธุรการ ท าหน้าที่ รับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ, คัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ, เก็บรักษายืม และ 
ท าลายหนังสือราชการ, แจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ, น า
แฟ้มเสนอผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ เพื่อลงนาม หรือสั่งการ, 
หน่วยประชุมและพิธีการ ท าหน้าที่ ด าเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี จัดพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 

ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย : 
1. นายสุรชัย เล่าอุย   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2. นางสาวศรีไพร ปิ่นบัวทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

3. นางสาวกมลวรรณ์ รักแผน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

4. นางชนิกานต์ เงินมาก พนักงานธุรการ 

งานคลังและพัสดุ หน้าท่ีความรับผิดชอบ : 

การเงิน และ บัญชี มีหน้าที่ดังนี้       

1. การรับเงิน มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเงินรายได้ของสถาบันฯ จัดเก็บ มี ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าบริการ
ทางวิชาการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินรายได้ทุกประเภท รับเงินรับฝากโครงการวิจัยตา่งๆ รับเงินรายได้แผ่นดินทุกประเภท

2. จ่ายเงินมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท เช่น การจ่ายเงินตามฎีกา หรือใบตั้งหนี้ท่ีได้รับเงิน
จากกองคลัง การจ่ายเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทน ค่าเดินทางไปราชการ ค่า
วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ การจ่ายเงินรับฝากโครงการวิจัยต่างๆ ที่น าฝากไว้ที่คณะ
การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว เงินประจ าต าแหน่งต่างๆให้แก่บุคลากร การจ่ายเงินยืมทดรองหมุนเวียน
และเงินทดรองราชการ

3. การเบิกจ่ายเงิน มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เงิน
บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ ลูกจ้าง การขออนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดท ารายละเอียดการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว เงิน
ประกันสังคม เงินสมทบพนักงานของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินสวัสดิการที่หักจากเงินเดือน ค่าจ้าง       ต่าง ๆ ของ
สถาบันฯ

พัสดุ มีหน้าที่ดังนี้    

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเงินประจ างวดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง การจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจ าปี การด าเนินการจัดซื้อ จักจ้างและการเช่าโดยวิธีต่างๆ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และด าเนินการตามขั้นตอน
ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีควบคุมการใช้วัสดุ งานจัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ เพื่อก าหนดเลขหมายประจ า
ครุภัณฑ์ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค การจัดเก็บรักษาวัสดุ – ครุภัณฑ์ การ
ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจ าปี การตรวจนับวัสดุคงเหลือประจ าเดือน ประจ าปี



3. ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการขอขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่ง ก่อสร้างที่ช ารุด การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายใน
คณะ การจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จ้างเหมาก าจัดแมลง จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในสถาบันฯ

4. ด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบประจ าปี การด าเนินการเรื่องแต่งตั้งกรรมการจ าหน่ายพัสดุ การท า
การจ าหน่ายโดยการขายทอดตลาด การจัดท าทะเบียนการจ าหน่าย แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ ส่งเอกสาร
การจ าหน่ายครุภัณฑ์แจ้งให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยทราบตามล าดับ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. นางสาวพวงเงิน ธนูพันธ์   นักวิชาการเงินและบัญช ี

2. นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์      นักวิชาการเงินและบัญชี

3. นางสาวอันธิกา ละอองเอี่ยม      นักวิชาการเงินและบัญชี

4. นางสุคนธ์ หงษ์ไกรเลิศ   นักวิชาการพัสดุ 

5. นางจรรยา พุทธพงศ์พฤกษ์   นักวิชาการพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร : หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. บริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายและความ

ร่วมมือ รวมทั้งท าหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจอันดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านระบบ Social Network เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

2. ด าเนินการจัดงานหรือกิจกรรม รูปแบบและข้อก าหนดที่วางไว้ ตลอดจนควบคุมดูแลและบริหารจัดการให้บรรลุตามแผน

3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนงาน ในองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามแผน

4. จัดท า Video Production, การถ่ายวีดีโอ, การตัดต่อ, สร้าง motion graphic

5. ผลิตงานมัลติมีเดีย งานถ่ายท าวิดีโอ ตัดต่อ กราฟฟิค

6. จัดท าข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งภายนอกและภายใน

7. ดูแลภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร

8. เป็นตัวแทนขององค์กร เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์องค์กร

9. จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการวิเทศสัมพันธ์

10. จัดกิจกรรมและให้การต้อนรับการศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ

11. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย : 

นางสาวนฤมล จันทรเจิด   

นายภาณุพงษ์  ปุณญมาโนชญ์ 

นางสาวทิรัชชา คณาคุปต์    

นายบวรวัฒน์  สุจริตมงคล 

นายมนัส ทรัพยแกวยอด 

นายศราวุธ ปรีชาเดช

นางสาวกฤษริน รักษาแกว 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์    

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิเทศสัมพันธ



ส านักงานการศึกษาและบริการวิชาการ : หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
งานการศึกษา 

1. พัฒนาแนวทางวิธีการในงานการศึกษา ท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อก าหนดลักษณะ

2. ปฏิบัติงานการศึกษา ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและด าเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษา ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานการศึกษา

3. พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ

4. ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี

5. สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรMPHM หลักสูตร MA. (AS) หลักสูตร PhD.
(HSD)

6. สนับสนุนและให้บริการวิชาการด้านจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

7. สนับสนุนและ พัฒนางาน ติดตาม และประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา

8. ก ากับดูแลงานการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน (AUN-QA)

9. ก ากับ ดูแลการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทางไกล

10. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

11. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา

งานบริการวิชาการ 
1. ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและจัดการท าแผนฝึกอบรมประจ าปี (Training Year Plan)

2. วิเคราะห์ วางแผน ความต้องการฝึกอบรมให้สอดคล้องและส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดท างบประมาณในการ
ฝึกอบรม

3. ประสานงานฝึกอบรม (In-House, Public Training)

4. สนับสนุนและ พัฒนางาน ติดตาม และประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาและด้านบริการวิชาการ

5. ควบคุมดูแลการจัดท าเอกสารการประเมินผลการฝึกอบรม

6. ผลักดันแผนกลยุทธ์และ KPIs ของส านักงานการศึกษาและบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันฯ

7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย 

1. นายเลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ    นักวิชาการศึกษา 

2. นางสาวมนฤดี วงศ์แก้ว   นักวิชาการศึกษา 

3. นางสาวอรวรรณ ขวัญศรี   นักวิชาการศึกษา 

4. นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

5. นางจารุวรรณ ฉัตรแก้ว   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

6. นางสาวถิรนันท์ ปานศุภวัชร       นักวิชาการศึกษา

7. นางอารี แก้วประเสริฐ พนักงานธุรการ 



ส านักงานส่งเสริมการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสุขภาพ 
1. ก ากับ ดูแลและพัฒนาวารสารของสถาบันฯ ให้อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และ

การท า Newsletter ของสถาบันฯ
2. ก ากับ ดูแล และพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศควบคุมก ากับดูแล

ภารกิจ การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและอนาคต รองรับการขยายผล ต่อยอดงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนานโยบายสุขภาพ ระดับประเทศและระดับโลก

3. ส านักงานเลขาธิการ ASEAN University Network on Health Promotion(AUN-HPN)

4. ส านักงานเลขาธิการ Mahidol University Global Health Program(MUGH)

5. ส านักงานเลขาธิการ Regional Technical Facility on Social Health Protection (RTF SHP) ร่วมกับ International
Labor Organization (ILO)

6. ส านักงาน Mahidol Active Ageing Policy Watch Centre(MAPC)

7. ส านักงาน WHO Collaborating Centre (WHO CC) on Integrated People Centered Health Services
(IPCHS) and District Health Systems (DHS)

8. ส านักงาน ASEAN PHC Information Centre

9.3 ส านักงาน AP-ICUDDR 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล  นักปฏิบัติการวิจัย 

2. นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์  นักปฏิบัติการวิจัย 

3. นายวิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล  นักปฏิบัติการวิจัย 

4. นางสาวดุษณี ด ามี   นักวิชาการศึกษา 

5. นางเกณิกา จันชะนะกิจ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

6. นางสุภัทรา อินทร์ไพบูลย์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

AUN-HPN Secretariat Office 
1. นางฑิพรดา กองตาพันธ์ุ   นักวิชาการศึกษา 

2. นางสาวจริยา ศรีกลัด  นักปฏิบัติการวิจัย 

3. นางสาวกมลวรรณ์ รักแผน            เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

4. นางสาวกมลฉัตร จันทรรัตน์           เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

MUGH Secretariat Office 
นางสาวดุษณี ด ามี              นักวิชาการศึกษา (ผู้ช านาญการพิเศษ) 

นางสาวศรัญญา พูลผล นักปฏิบัติการวิจัย 

นายกษิดิ์เดช ชัยวงศ์รุ่งเรือง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 



กลุ่มวิชาสุขภาพ : หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยในสาขาวิชาการและวิชาชีพ

2. ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูงที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ ควบคุมและตรวจสอบการ
วิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

3. เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

4. ส่งเสริม และปฏิบัติกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย

5. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

6. ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และพัฒนา“หลักสูตร PhD. (HSD)”

7. ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และพัฒนา “หลักสูตร MPHM”

8. ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และพัฒนา“หลักสูตร MA. (AS)”

ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย: 

1. รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

2. รศ.ดร.ชีระวิทย์  รัตนพันธ์

3. ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน

4. รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์

5. รศ.ดร.อรพินท์  เล่าซี้

6. ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์

7. ผศ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ

8. Assis.Prof.Dr.Seo Ah Hong

9. ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส

10. อ.นลินี นกิตติพา เชื้อค าฟู

11. Dr.Vo Man Thi Hue

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
1. Dr. Christine Stanly    ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ระดับ 1

2. Mr. Jeevan Bhatta     อาจารย์ชาวต่างประเทศ


