สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติให้แบ่งส่วนราชการ
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดังนี้
1.สานักงานคณบดี ประกอบด้วย
1.1 งานบริหารและธุรการ
1.2 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
1.3 งานพัสดุและซ่อมบารุง
1.4 งานบริการการศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทาเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การแบ่งงานในส่วนราชการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 4 กันยายน
2558 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสานักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ บริ บ ทของส านั ก งานคณบดี
คณะฯ จึงมีความจาเป็นจะต้องจัดคนลงสู่ ตาแหน่งกรอบอัตราตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดและสาระสาคัญตามเอกสารที่แนบนี้

แผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนราชการคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลทันตกรรม

สานักงานคณบดี

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป

ภาควิชาทันตกรรมสาหรับ
เด็กและทันตกรมป้องกัน

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์
และทันตกรมประดิษฐ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์
และเวชศาสตร์ช่องปาก

ภาควิชาโอษฐวิทยา

โครงสร้างการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการประจา
คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

ผู้อานวยการ
สานักงานคณบดี

หัวหน้าภาควิชา
ทันตกรรมทั่วไป

หัวหน้าภาควิชา
ทันตกรรมสาหรับเด็ก
และทันตกรรมป้องกัน

หัวหน้าภาควิชา
ทันตกรรมอนุรักษ์และ
ทันตกรรมประดิษฐ์

หัวหน้าภาควิชา
ศัลยศาสตร์และเวช
ศาสตร์ช่องปาก

หัวหน้าภาควิชา
โอษฐวิทยา

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงำนคณบดี
งำนบริหำรและธุรกำร

งำนกำรเงิน บัญชี แผน และ
งบประมำณ

งำนพัสดุ และซ่อมบำรุง

หน่วยธุรกำรและสำร
บรรณ

หน่วยงำนบุคคล

หน่วยกำรเงิน

หน่วยบัญชี

หน่วยจัดหำพัสดุ

หน่วยวิจัย

หน่วยประชุมและจัด
เลี้ยง

หน่วยนโยบำยและ
แผน

หน่วยตรวจสอบ

หน่วยซ่อมบำรุง

หน่วยประชำสัมพันธ์

หน่วยอำคำรสถำนที่
และยำนพำหนะ

หน่วยทะเบียนและ
กำรบริหำรพัสดุ

งำนบริกำรกำรศึกษำ

หน่วยจัดกำรศึกษำ

หน่วยกิจกำรนิสิต

หน่วยสนับสนุน
กำรศึกษำ

หน่วยประกัน
คุณภำพ

โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณบดี

หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร

หัวหน้ำงำนกำรเงิน บัญชี แผน
และงบประมำณ

หัวหน้ำงำนพัสดุและซ่อมบำรุง

หัวหน้ำงำนงำนบริกำรกำรศึกษำ

แผนภูมิกรอบอัตราตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงำนคณบดี
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรและธุรกำร

งำนกำรเงิน บัญชี แผน และงบประมำณ

งำนพัสดุ และซ่อมบำรุง

หน่วยธุรกำรและสำรบรรณ
-เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(พนักงำน) 1 อัตรำ
-เจ้ำหน้ำที่ห้องทดลอง
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยงำนบุคคล
-บุคลำกรชำนำญกำรพิเศษ
(ข้ำรำชกำร) 1 อัตรำ
-ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยกำรเงิน
-นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยบัญชี
-นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ชำนำญกำร
(ข้ำรำชกำร) 1 อัตรำ

หน่วยจัดหำพัสดุ
-นักวิชำกำรพัสดุชำนำญ
กำร (ข้ำรำชกำร) 1 อัตรำ
-นักวิชำกำรพัสดุ
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยวิจัย
-นักวิทยำศำสตร์
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยประชำสัมพันธ์
ยังไม่มีกรอบอัตรำ

หน่วยนโยบำยและแผน
-นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนชำนำญกำร
(ข้ำรำชกำร) 1 อัตรำ

หน่วยตรวจสอบ
-นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยทะเบียนและบริหำร
พัสดุ
-นักวิชำกำรพัสดุ
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยประชุมและจัดเลี้ยง
-เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(พนักงำน) 1 อัตรำ
-เจ้ำหน้ำที่ห้องทดลอง
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยอำคำรสถำนที่และ
ยำนพำหนะ
-เจ้ำหน้ำที่ห้องทดลอง
(พนักงำน) 1 อัตรำ
-พนักงำนขับรถยนต์
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยซ่อมบำรุง
-ช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน
(ข้ำรำชกำร) 1 อัตรำ
-ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
(พนักงำน) 1 อัตรำ

งำนบริกำรกำรศึกษำ
หน่วยจัดกำรศึกษำ
-นักวิชำกำรศึกษำชำนำญ
กำรพิเศษ
(ข้ำรำชกำร) 1 อัตรำ
-นักวิชำกำรศึกษำ
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยกิจกำรนิสิต
-นักวิชำกำรศึกษำชำนำญ
กำร (ข้ำรำชกำร) 1 อัตรำ
-นักวิชำกำรศึกษำ
(พนักงำน) 1 อัตรำ

หน่วยสนับสนุนกำรศึกษำ
-นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
(พนักงำน) 2 อัตรำ
-เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(พนักงำน) 1 อัตรำ
-ช่ำงเครือ่ งคอมพิวเตอร์
(ผู้พิกำร)
(พนักงำน) 1 อัตรำ
**อยู่ระหว่ำงอนุมัตกิ รอบ

หน่วยประกันคุณภำพ
-เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(พนักงำน) 1 อัตรำ

การจัดคนลงสู่ตาแหน่งกรอบอัตราตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นำงวรรณี สุขละมูล
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรและธุรกำร

หน่วยธุรกำรและสำรบรรณ
-น.ส.สุนันท์ เค้ำหัน

หน่วยงำนบุคคล
-น.ส.ศุธญ
ั ญดำ คูหำวิชำนันท์

-นำยบรรพต เพ็ชรโต

-น.ส.ภำวิณี อ่อนไสว

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่ห้องทดลอง

บุคลำกรชำนำญกำรพิเศษ
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร

งำนกำรเงิน บัญชี แผน และงบประมำณ
หน่วยกำรเงิน
-นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(พนักงำน) 1 อัตรำ
**อยู่ระหว่ำงสรรหำบุคคล

หน่วยบัญชี
-น.ส.ณัฏฐ์ชดุ ำ เศรษฐำพฤทธิ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ชำนำญกำร

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

หน่วยวิจัย
-น.ส.กนกพร ปิ่นนำค
นักวิทยำศำสตร์

หน่วยประชำสัมพันธ์
ยังไม่มีกรอบอัตรำ

หน่วยจัดหำพัสดุ
-นำงสุวณัฐ นูมหันต์

หน่วยจัดกำรศึกษำ
-น.ส.นิสำ กรีหริ ัญ

-น.ส.อ้อยทิพย์ ลำดับพงศ์

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
พิเศษ

-อัตรำว่ำง (ผู้พิกำร)

นักวิชำกำรศึกษำ

นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัสดุ

-อัตรำว่ำง (ผู้พิกำร)

งำนบริกำรกำรศึกษำ

งำนพัสดุ และซ่อมบำรุง

-นำยอุดม พวงเพชร

หน่วยนโยบำยและแผน
-นำงเทวี วิชัยดิษฐ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ชำนำญกำร

หน่วยตรวจสอบ
-น.ส.ศิริพร พูลสุขสวัสดิ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

หน่วยทะเบียนและบริหำร
พัสดุ
-นำยอิทธิพล ขจรกลิน่ มำลำ

หน่วยสนับสนุนกำรศึกษำ
-นำยอนิรุทธ์ เสวกอำภรณ์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

-นำยฉัตร แสงงำมสม
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

-น.ส.อัญชลี สมบูรณ์

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

-น.ส.สมศรี วิริยะอัตตสมบัติ
เจ้ำหน้ำที่ห้องทดลอง

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

-นำยโยธิน ศรีษะบำล
นักวิชำกำรศึกษำ

นักวิชำกำรพัสดุ

นักวิชำกำรพัสดุ

หน่วยประชุมและจัดเลี้ยง
-น.ส.ศิริพร ศิริ

หน่วยกิจกำรนิสิต
-นำงฐิตนิ ันท์ รองรัตน์

หน่วยอำคำรสถำนที่และ
ยำนพำหนะ
-นำยขรรค์ชัย หงีเจริญ

หน่วยซ่อมบำรุง
-นำยทนงศักดิ์ คล่องคำนวณกำร

-นำยสิทธิพร สิทธิ

-นำยประเสริฐ สหำยลับ

เจ้ำหน้ำที่ห้องทดลอง

ช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน

พนักงำนขับรถยนต์

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

-ช่ำงเครือ่ งคอมพิวเตอร์
(ผู้พิกำร)
(พนักงำน) 1 อัตรำ
**อยู่ระหว่ำงอนุมัตกิ รอบ

หน่วยประกันคุณภำพ
-นำยปรมินทร์ วิภำตะวิทย์

การจัดคนลงสู่ตาแหน่งกรอบอัตราหัวหน้างานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณบดี
นำงวรรณี สุขละมูล
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปชำนำญกำร)

หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร

หัวหน้ำงำนกำรเงิน บัญชี แผน และงบประมำณ

หัวหน้ำงำนพัสดุและซ่อมบำรุง

หัวหน้ำงำนงำนบริกำรกำรศึกษำ

น.ส.ศุธัญญดำ คูหำวิชำนันท์
(บุคลำกรชำนำญกำรพิเศษ)
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน

น.ส.ณัฏฐ์ชุดำ เศรษฐำพฤทธิ์
(นักวิชำกำรเงินบัญชีชำนำญกำร)
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน

นำงสุวณัฐ นูมหันต์
(นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร)
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน

น.ส.นิสำ กรีหิรัญ
(นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ)
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน

