ขั้นตอนการดําเนินงาน
เรื่อง การขออนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยลาหยุดราชการ
เพื่อเดินทางไปฝึกอบรม ดูงาน หรือฝึกอบรมในเชิงวิจัยและสร้างสรรค์
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง

1. บันทึกขออนุญาตลาฯ
2. แบบฟอร์มขออนุญาตลา (ตามลักษณะการลา)
- แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน หรือ
- แบบใบลาไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือ
ปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์
3. หนังสือตอบรับการไปฝึกอบรม ดูงาน หรือฝึกอบรม
ในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์
4. หลักฐานการได้รับทุน
5. โครงการหรือแนวการฝึกอบรม ดูงาน หรือฝึกอบรม
ในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์
6. เหตุผลและความจําเป็นในการลาฝึกอบรม
ดูงาน หรือฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์
7. เอกสารตามข้อ 1 – 6
(ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน)

ผู้ลาฯ ทําบันทึกขออนุญาต
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น

กองการเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสาร

งานพัฒนาและฝึกอบรม
ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารครบ

พิจารณาเสนอความเห็นต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย และจัดทําหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(กรณีมีผู้ขอ PASSPORT/VISA)

A

เอกสาร
ไม่ครบ

ติดตามเอกสาร
จากต้นสังกัด

8. เอกสารตามข้อ 7
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
10. ระเบียบ มศก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
พ.ศ. 2560
11. ระเบียบ มศก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริม
พนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
พ.ศ. 2561
12. คําสั่ง มศก. ที่ 1512/2560 เรื่อง มอบหมายอํานาจ
หน้าที่ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 วันทําการ)
13. ข้าราชการฯ ใช้เอกสารตามข้อ 8 – 9 และข้อ 12
14. พนักงานฯ ใช้เอกสารตามข้อ 8 10/11 และข้อ 12
(ระยะเวลาดําเนินการขึ้นอยู่กับผู้บริหาร)
15. เอกสารตามข้อ 7
16. หนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อขอทําหนังสือเดินทาง/วีซ่า (ถ้ามี)

1

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง

A

17. เอกสารตามข้อ 15-16

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณา “อนุญาต” และลงนามในแบบใบลาฯ
- เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ถ้ามี)

กองนิติการทราบ
ผู้ลาฯ ดําเนินการ
ทําสัญญาฯ

สําเนาเรื่องแจ้งผลการพิจารณา

ไม่ทําสัญญา
ต้นสังกัดทราบ
และแจ้งวันออกเดินทาง
ของผู้ได้รับอนุญาตลา

18. สําเนาเอกสารการอนุญาตลาฯ
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 วัน)

ทําสัญญา

ไม่แจ้ง งานพัฒนาและฝึกอบรม
/กองนิติการ
ประสานงานกับ
ต้นสังกัดกํากับติดตาม
ให้ผู้ลาดําเนินการ

แจ้ง
งานพัฒนาและฝึกอบรมจัดทําคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัยลาหยุดราชการเพื่อเดินทางไปฝึกอบรม
ดูงาน หรือฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ และหนังสือแจ้ง
เลขาธิการ ก.พ. และปลัดกระทรวงการคลัง (สําหรับข้าราชการ)
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม
เวียนคําสั่งฯ ให้ต้นสังกัด/ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเลขาธิการ ก.พ. และ
ปลัดกระทรวงการคลัง
B

19. สัญญาอนุญาตให้พนักงาน/ข้าราชการไปฝึกอบรม
ดูงาน หรือฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์
20. บันทึกแจ้งวันเดินทางออกจากประเทศไทย
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(ระยะเวลาดําเนินการ 1 วันทําการ)

21. คําสั่งอนุญาตให้พนักงาน/ข้าราชการฯ ลาหยุด
ราชการเพื่อเดินทางไปฝึกอบรม ดูงาน หรือฝึกอบรม
ในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ ณ ต่างประเทศ
22. หนังสือแจ้งเลขาธิการ ก.พ. และหนังสือแจ้ง
ปลัดกระทรวงการคลัง (ข้าราชการฯ)
2

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดําเนินการ

B

บันทึกข้อมูลการลาและคําสั่งอนุญาตให้ลาฯ
ในไฟล์ Excel และระบบ MIS

23. เรื่องอนุญาตให้ลาฯ
24. คําสั่งอนุญาตให้พนักงาน/ข้าราชการฯ ลาหยุด
ราชการเพื่อเดินทางไปฝึกอบรม ดูงาน หรือฝึกอบรม
ในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ ณ ต่างประเทศ

ผู้ลาฯ แจ้งวันเดินทางกลับถึงประเทศไทยและ
วันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน/
กลับเข้าศึกษาต่อ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น

25. บันทึกแจ้งวันเดินทางกลับถึงประเทศไทยและ
วันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน/กลับเข้าศึกษาต่อ
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(ระยะเวลาดําเนินการ 1 วันทําการ)

กองการเจ้าหน้าที่รับบันทึกแจ้งวันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทยและวันรายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงาน

26. เอกสารตามข้อ 25

งานพัฒนาและฝึกอบรมจัดทําคําสั่งอนุญาต
ให้กลับเข้าปฏิบัติงาน/กลับเข้าศึกษาต่อ
และหนังสือแจ้งเลขาธิการ ก.พ. และปลัด
กระทรวงการคลัง (สําหรับข้าราชการ)
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม

27. เอกสารตามข้อ 26

เวียนคําสั่งฯ ให้ต้นสังกัด/ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเลขาธิการ ก.พ.
และปลัดกระทรวงการคลัง

28. คําสั่งอนุญาตให้พนักงาน/ข้าราชการฯ
กลับเข้าปฏิบัติงาน/กลับเข้าศึกษาต่อ
29. หนังสือแจ้งเลขาธิการ ก.พ.และหนังสือแจ้ง
ปลัดกระทรวงการคลัง (ข้าราชการฯ)

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ Excel
และระบบ MIS
(วันรายงานตัวกลับ เลขที่คําสั่งกลับ
เข้าปฏิบัติงาน/กลับเข้าศึกษาต่อ)

30. บันทึกแจ้งวันเดินทางกลับถึงประเทศไทยและ
วันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน/กลับเข้าศึกษาต่อ
31. คําสั่งอนุญาตให้พนักงาน/ข้าราชการฯ
กลับเข้าปฏิบัติงาน/กลับเข้าศึกษาต่อ

ส่งงานทะเบียนประวัติจัดเก็บ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน : การขออนุญาตใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย
ลาหยุดราชการเพื่อเดินทางไปฝกอบรม ดูงาน หรือฝกอบรมในเชิงวิจัยและสรางสรรค
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขาราชการฯ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคขออนุญาตลาฝกอบรม ดูงาน หรือฝกอบรมในเชิงวิจัย
และสรางสรรค ทําบันทึกขออนุญาตลาเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และสงใหตนสังกัดทําบันทึกเสนอเรื่องมายัง
กองการเจาหนาที่ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.1 หนังสือขออนุญาตลาฯ จากสวนงานตนสังกัด
1.2 แบบฟอรมขออนุญาตลา โดยมีผูบังคับบัญชาใหความเห็น แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1.2.1 แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
1.2.2 แบบใบลาไปฝกอบรมในเชิงวิจัยหรือสรางสรรค หรือปฏิบัติการวิจัยหรือสรางสรรค
1.3 หนังสือตอบรับการไปฝกอบรม ดูงาน หรือฝกอบรมในเชิงวิจัยและสรางสรรค
1.4 หลักฐานการไดรับทุน
1.5 แบบฟอรมโครงการหรือแนวการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน และเหตุผลความจําเปน
ในการฝกอบรม หรือดูงาน
1.6 แบบฟอรมโครงการหรือแนวการฝกอบรมในเชิงวิจัยและสรางสรรค และเหตุผลความจําเปน
ในการลาฝกอบรมในเชิงวิจัยหรือสรางสรรค หรือปฏิบัติการวิจัยหรือสรางสรรค
2. บุคลากรกองการเจาหนาที่ ลงทะเบียนรับเอกสารสงใหงานพัฒนาและฝกอบรมดําเนินการ
3. บุคลากรงานพัฒนาและฝกอบรม ตรวจสอบลักษณะการขออนุญาตลา คุณสมบัติของผูล า ความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร ตามระเบียบหลักเกณฑ ดังนี้
3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560
3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการสงเสริมพนักงานมหาวิทยาลัย
ดานการวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2561
กรณีเอกสารไมครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบตองประสานงานไปยังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ประจําคณะ/สวนงาน เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม พรอมทั้งจัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงการตางประเทศเพื่อขออํานวย
ความสะดวกในการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือขอหนังสือนําเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (VISA) หรือ
ดําเนินการทั้ง 2 อยาง (ถามี)
4. บุคลากรงานพัฒนาและฝกอบรม ทําบันทึกเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยเพื่อพิจารณา
(อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1512/2560 เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรปฏิบัติการแทนอธิการบดี) และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวง
การตางประเทศ กรณีขอความอนุเคราะหจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือขอหนังสือนําเพื่อขอรับการตรวจ
ลงตรา (VISA) หรือดําเนินการทั้ง 2 อยาง (ถามี)
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5. บุคลากรงานพัฒนาและฝกอบรม สําเนาเรือ่ งอนุญาตแจงคณะ/สวนงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
5.1 คณะ/สวนงานตนสังกัด พรอมสําเนาหนังสือถึงปลัดกระทรวงการตางประเทศ (ถามี)
สําหรับหนังสือถึงปลัดกระทรวงการตางประเทศฉบับจริงใสซองจดหมายสงไปพรอมกับ
สําเนาเรื่องอนุญาตที่สงคืนตนสังกัดเพื่อใหผูลาดําเนินการตอไป
5.2 กองนิติการ
5.3 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา (กรณีลาเกิน 30 วัน) โดยสําเนาเฉพาะบันทึกอนุญาต
และแบบใบลาฯ
6. คณะ/สวนงานตนสังกัด แจงผลการพิจารณาใหผูลาทราบ ผูลาแจงวันออกเดินทางจากประเทศไทย
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นสงใหตนสังกัดทําบันทึกสงมายังงานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่
7. กองนิติการทราบเรื่อง และแจงใหผูลาดําเนินการทําสัญญาลาฯ และสัญญาค้ําประกัน (ถามี) กอน
วันออกเดินทางไปฝกอบรม ดูงาน หรือฝกอบรมในเชิงวิจัยหรือสรางสรรค โดยผูไดรับอนุญาตลาตองเตรียมเอกสาร
ประกอบการจัดทําสัญญาฯ ดังนี้
1. สําเนาเรื่องที่ไดรับอนุญาตใหลาฝกอบรม ดูงาน หรือฝกอบรมในเชิงวิจัยหรือสรางสรรค
2. สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบาน 2 ชุด
4. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานคูสมรส อยางละ 2 ชุด (ถามี)
กรณีค้ําประกันดวยบุคคลใหแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
5. สําเนาบัตรประชาชนผูค้ํา 2 ชุด
6. สําเนาทะเบียนบานผูค้ํา 2 ชุด
7. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานคูสมรส อยางละ 2 ชุด (กรณีผูค้ําประกันมีคูสมรส)
8. กองการเจาหนาที่ รับบันทึกแจงวันออกเดินทางจากคณะ/สวนงานตนสังกัด และสําเนาสัญญา
อนุญาตใหลาฝกอบรม ดูงาน หรือฝกอบรมในเชิงวิจัยหรือสรางสรรค จากกองนิติการ
9. บุคลากรงานพัฒนาและฝกอบรม จัดทําคําสั่งอนุญาตใหขา ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/
พนักงานมหาวิทยาลัยลาหยุดราชการเพื่อเดินทางไปฝกอบรม ดูงาน หรือฝกอบรมในเชิงวิจัยหรือสรางสรรค ณ ตางประเทศ
พรอมทั้งจัดทําหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. และปลัดกระทรวงการคลัง (สําหรับขาราชการฯ) เสนอรองอธิการบดี
ฝายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม จํานวน 2 ฉบับ/เรื่อง
10. บุคลากรงานพัฒนาและฝกอบรม ดําเนินการออกเลขที่คําสั่ง และหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. และ
ปลัดกระทรวงการคลัง (ถามี) ที่งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยจัดเก็บคําสั่งไวที่งานสารบรรณ
1 ฉบับ และงานพัฒนาและฝกอบรม 1 ฉบับ
11. บุคลากรงานพัฒนาและฝกอบรม สําเนาคําสั่งแจงคณะ/สวนงานเพื่อทราบและดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาตามที่ตั้งของตนสังกัด ดังนี้
ตนสังกัดในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
1. ตนสังกัด 2 ฉบับ
2. กองคลัง 4 ฉบับ ระบุถึงคุณสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน 1 ฉบับ
3. กองนิติการ 1 ฉบับ
4. กองแผนงาน 1 ฉบับ
5. กองการเจาหนาที่ 3 ฉบับ (งานบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ งานทะเบียนประวัติ 1 ฉบับ)
กรณีผูลาเปนขาราชการฯ ใหสําเนาคําสั่งแจงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 1 ฉบับ
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ตนสังกัดในพืน้ ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
1. งานการเจาหนาที่ กองงานวิทยาเขต 8 ฉบับ
2. กองคลัง 4 ฉบับ ระบุถึงคุณสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน 1 ฉบับ
3. กองนิติการ 1 ฉบับ
4. กองแผนงาน 1 ฉบับ
5. กองการเจาหนาที่ 3 ฉบับ (งานบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ งานทะเบียนประวัติ 1 ฉบับ)
กรณีผูลาเปนขาราชการฯ ใหสําเนาคําสั่งแจงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 1 ฉบับ
ตนสังกัดในพืน้ ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. ตนสังกัด 2 ฉบับ
2. งานคลัง สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 3 ฉบับ
3. กองนิติการ 1 ฉบับ
4. กองแผนงาน 1 ฉบับ
5. กองการเจาหนาที่ 3 ฉบับ (งานบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ งานทะเบียนประวัติ 1 ฉบับ)
กรณีผูลาเปนขาราชการฯ ใหสําเนาคําสั่งแจงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 1 ฉบับ
12. บุคลากรงานพัฒนาและฝกอบรม บันทึกขอมูลการลาและคําสั่งอนุญาตใหลาฯ ในไฟล Excel และ
ระบบ MIS เพื่อเก็บเปนฐานขอมูล
13. เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหลาฯ ผูลาฯแจงวันเดินทางกลับถึงประเทศไทยและวัน
รายงานตัวกลั บเข าปฏิบัติงาน/กลั บเข าศึกษาต อ ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นสงใหตนสังกัดทําบันทึกมายัง
งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่
14. บุคลากรงานพัฒนาและฝกอบรม รับเรื่องและตรวจสอบความถูกตองของระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ใหลาฯ แลวจึงดําเนินการทําคําสั่งอนุญาตใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยกลับเขา
ปฏิบัติงาน/กลับเขาศึกษาตอ พรอมทั้งจัดทําหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. และปลัดกระทรวงการคลัง (สําหรับขาราชการฯ)
เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม จํานวน 2 ฉบับ/เรื่อง
15. ดําเนินการตามขอ 11
16. บุคลากรงานพัฒนาและฝกอบรม บันทึกขอมูลเพิม่ เติมในสวนของวันรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน/
กลับเขาศึกษาตอ และคําสั่งอนุญาตใหกลับเขาปฏิบัติงาน/กลับเขาศึกษาตอ ในไฟล Excel และ
ระบบ MIS เพื่อเก็บเปนฐานขอมูล
17. ดําเนินการสงตนเรื่องไปยังงานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ เพื่อเก็บเปนหลักฐานในแฟม
ประวัติ
หมายเหตุ

1. ระยะเวลาดําเนินการ : ตลอดปงบประมาณ
2. ผูรับผิดชอบหลัก
: นางสาวอังคณา ศรีบุญรอด
ผูรับผิดชอบรอง
: นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม
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รายชื่อผูประสานงานคณะตางๆ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
ผูประสานงาน : นายรัชภูมิ ทรงสําราญ
เบอรติดตอ : เบอรภายใน : 26414

คณะเภสัชศาสตร
ผูประสานงาน : นายชัยวัฒน ตันติบวรเดชา
เบอรติดตอ : 034-218769
เบอรภายใน : 24255

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูประสานงาน : นางยุพา เพ็ชรแกว
เบอรติดตอ : 02-4339970
เบอรภายใน : -

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูประสานงาน : นางพนิดา ตันติอํานวย
เบอรติดตอ : 034-219364-9
เบอรภายใน : 25111

คณะโบราณคดี
ผูประสานงาน : นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง
เบอรติดตอ : 02-4087671
เบอรภายใน : -

คณะดุริยางคศาสตร
ผูประสานงาน : นางสาวรุงนภา ดวงทอง
เบอรติดตอ : 02-8808660
เบอรภายใน : -

คณะมัณฑนศิลป
ผูประสานงาน : นายศุภฤกษ ทับเสน
เบอรติดตอ : 034-270413
เบอรภายใน : 26314

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ผูประสานงาน : นางสาววันเพ็ญ แสงพูล
เบอรติดตอ : 032-594029
เบอรภายใน : 41003

คณะอักษรศาสตร
ผูประสานงาน : นายสนั่น หวานแท
เบอรติดตอ : 034-255096-7
เบอรภายใน : 23108

คณะวิทยาการจัดการ
ผูประสานงาน : นางสาววันเพ็ญ แสงพูล
เบอรติดตอ : 032-594029
เบอรภายใน : 41003

คณะศึกษาศาสตร
ผูประสานงาน : นางลลิตา รุจจนเวท
เบอรติดตอ : 034-255095
เบอรภายใน : 29317

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูประสานงาน : นางสาวพรศรี แหยมอุบล
เบอรติดตอ : 091-7659890
เบอรภายใน : -

คณะวิทยาศาสตร
ผูประสานงาน : นางประภา เมฆอรุณ
เบอรติดตอ : 034-245300
เบอรภายใน : 28046

วิทยาลัยนานาชาติ
ผูประสานงาน : นางสาวโกลัญญา สุขประสม
เบอรติดตอ : 02-8497522
เบอรภายใน : 31505
7

สวนงานทีเ่ กี่ยวของ
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
ผูประสานงาน : นางสาวอังคณา ศรีบุญรอด
เบอรติดตอ : 02-8497547
เบอรภายใน : 31732

กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี
เบอรติดตอ : 02-8497549
เบอรภายใน : 31742-3
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