
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 86 คน จําแนกเป็น
สายวิชาการจํานวน 42 คน (ร้อยละ 48.83) และสายสนับสนุน 44 คน (ร้อยละ 51.17) และมีอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 7 คน 

สายวิชาการ ชาย หญิง จ านวน สายสนับสนุน ชาย หญิง จ านวน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 19 19 38 พนักงานราชการ 3 2 5 
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง - 1 1 พนักงานมหาวิทยาลัย 5 5 10 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ - 2 2 เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาจ้าง 5 2 7 
     พนักงานขับรถ 4 - 4 
     นักการภาโรง - 10 10 
    คนงาน 8 - 8 

รวม   41 รวม   44 
 

บุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนักงานราชการ 5 5.88 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 48 56.47 
 

อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง 1 1.18 
 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 2 2.35 
 

เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาจ้าง 7 8.24 
 

พนักงานขับรถ 4 4.71 
 

นักการภาโรง 10 11.76 
 

คนงาน 8        9.41 
รวมทั้งหมด 85 100 

   

บุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
รวม วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 
คณะครุศาสตร ์ 4 1 - - 5 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 1 - - 5 
คณะวิทยาการจัดการ 11 2 - - 13 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 - - - 10 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แม่สอด 5 1 -  6 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ - - 2 - 2 

รวม 34 5 2 - 41 
ร้อยละ 95.12 4.88 100.00 

 



 สายวิชาการ ชื่อ ต าแหน่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

1 ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ 

2 ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ 

3 อ.ช่อพฤกษ์ ผิวกู ่ พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ 

4 ผศ.คมสันต์ นาควังไทร พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ 

5 อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ 

6 ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7 ผศ.วันชัย เพ็งวัน พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8 อ.ศุภมาส ผกากาศ พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

9 ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

10 อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11 อ.ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการทั่วไป 

12 ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกําจร พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการทั่วไป 

13 อ.สันติ                 คู่กระสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการทั่วไป 

14 อ.ธนัชพร หาได้ พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการทั่วไป 

15 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
16 อ.สามารถ ยืนยงพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

17 อ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
18 อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
19 อ.กฤติเดช จินดาภัทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
20 อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการโลจิสติกส์ 

21 อ.พัชรมณฑ์ อ่อนเชด พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการโลจิสติกส์ 

22 อ.น้ําฝน สะละโกสา พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการโลจิสติกส์ 
23 อ.ภัคพล รื่นกลิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการโลจิสติกส์ 

24 อ.สุธิดา ทับทิมศรี พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการโลจิสติกส์ 

25 อ.พรรษพร เครือวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย การบัญชี 

26 อ.ทิพย์วรรณ            ศิบุญนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย การบัญชี 

27 อ.นงลักษณ์ จิ๋วจู พนักงานมหาวิทยาลัย การบัญชี 

28 อ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย การบัญชี 

29 อ.สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ 
30 อ.Eishil Albon อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง ภาษาอังกฤษ 

31 อ.ถิรวิท   ไพรมหานิยม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ 

32 อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

33 ผศ.รต.สุขเกษม ขุนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังคมศึกษา 

34 อ.เกรียงไกร กันตีมูล พนักงานมหาวิทยาลัย สังคมศึกษา (สอนกําแพง) 

35 Miss  May  Soe  อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง ภาษาเมียนมา 

36 อ.มัลลิกา ทองเอม พนักงานมหาวิทยาลัย การศึกษาท่ัวไป 

37 ผศ.ดร.ธีรศิลป ์ กันธา พนักงานมหาวิทยาลัย การศึกษาท่ัวไป 

38 อ.ณัฐภาณี บัวดี พนักงานมหาวิทยาลัย การศึกษาท่ัวไป 

39 อ.สุมาลี แก้วสะแสน อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง การศึกษาท่ัวไป 

40 อ.อังคณา ตาเสนา พนักงานมหาวิทยาลัย การศึกษาท่ัวไป 

41 อ.ศศิกัญชณา บุญนาค พนักงานมหาวิทยาลัย การศึกษาท่ัวไป 

 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
จํานวน 38 คน 

 
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง    จํานวน 1 คน 

 
อาจารย์ชาวต่างชาติ      จํานวน 2 คน 

 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 41 คน 

  



 
 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชื่อ ต าแหน่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางมัลลิกา ปัญญาเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี  
2 ว่าที่ร.ต.สุวัต ชมอุต พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3 นายวีระ วนาเจริญเขต พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4 นายธวัชชัย แดงซิว พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ 
5 น.ส.ภัทรวลัญช ์ บางทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ 
6 นายแชน ต๊ะปุก พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7 น.ส.ภชิสา ปัทมภูวนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
8 นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร 
9 นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10 น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร  
11 นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12 น.ส.อลิษรา ศรีสุคนทารัตน์ พนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ 
13 นายณัฐพงษ์ ลําจะเรา พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา 
14 น.ส.ปิยวรรณ คําหอม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
15 นายกําภู สุจริตจันทร์ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
16 นายทัศไนย์ ศิริมา ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
17 น.ส.ศิริพร บัวคํา ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
18 นายวรกิตติ ์ หงส์สา ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการกีฬา 
19 นายณัฐพงษ์ เครือสาร ลูกจ้างชั่วคราว นักประชาสัมพันธ์ 
20 น.ส.ศิริทร ศิริคุณ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
21 นายพงศกร ฝ่ายอุประ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประปา  
22 นายภูริวัจน ์ ยอดคํา ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

     
  

พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คน 
 

  
พนักงานราชการ จํานวน 5 คน 

 
  

ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 7 คน 
 

  
รวมทั้งสิ้น จํานวน 22 คน 

 
  

   
     



คนงานภาคสนาม ชื่อ ต าแหน่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสิทธิชัย ธนวัชร ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 
2 นายฉัตรไชย ไชยสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 
3 นายวิธวัช กรสนธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 
4 นายอนุชิต ขัดต๋า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 
5 นางจันทรา   เมคี ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
6 นางสาวแสงเดือน คําอุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
7 นางกรองทอง   ทรัพย์ประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
8 นางดวงกมล ปิมลื้อ ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
9 นางอารีย์ เข็มศาสตร ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
10 นางกรรณิกา กุยสอน ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
11 นางสาวสุพรรษา กรสนธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
12 นางเทียมใจ เปี้ยสุ ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
13 นางสาวพุทธชาติ เพ็งพุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
14 นางสาวกริษฐา ใจหล้า ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 
15 นายธีระพงษ์ นามณีวงค์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
16 นายณรงศ์ศักดิ์ สิงห์แก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
17 นายนพดล แสนโท ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
18 นายพิเชษฐ์ ใจน้อย ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
19 นายจันคํา ยอดคํา ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
20 นายอุเทน ตาคํา ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
21 นายคมกฤษณ์ กลืนกลางดอน ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
22 นายณรงค์วิทย์ จันทร์แจ่ม ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 

 

พนักงานขับรถ  จํานวน 4 คน 
นักการภารโรง  จํานวน 4 คน 
คนงาน   จํานวน 4 คน 
รวมทั้งสิ้น                   จํานวน 22 คน 

                        
 

*** ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 *** 


