
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

                                                                    

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองคลัง 

กองบริหารงานบุคคล 

กองนโยบายและแผน 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองประชาสัมพันธ ์

กองพัฒนาอาคารสถานที ่

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานบริหารทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ 

ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา 



                                                                      โครงสร้างหน่วยงานของกองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล (กบบ) 

งานบริหารทั่วไป งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

 

งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 

 

งานพัฒนาบุคลากร 
 

งานวินัยและนิติการ 

1. การจัดทุนการศึกษา 
2. การลาศึกษาต่อในประเทศและ

ต่างประเทศ 
3. การไปศึกษาดูงาน ฝกึอบรม เสนอผลงาน

วิชาการ แลปฏิบัติงานวจิัย ณ ต่างประเทศ 
4. การติดตามการปฏิบัติตามสัญญารับทุน 

(การชดใช้ทุน/ขยายเวลา/รายงานตัวกลบั/
รายงานผลการศึกษา) 

5. การพิจารณาต าแหน่งวิชาการบุคลากรสาย
วิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ.) 

6. โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ (โรงเรียน ผศ.,รศ.,ศ.) 

7. โครงการฝังตัว (Relearn) 
8. พิจารณาการแต่งตั้งบุคคลต าแหน่งที่มีเพตุ

พิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
อัตราก าลัง 
1. นางจีรวรรณ์  จิอู ๋(บุคลากร) 
2. นางสาวกฤตตยิา  สุรสิทธ์ (บุคลากร) 
3. นางสาวนิรมล  ประเสริฐพงศ์กุล (บุคลากร) 
4. นางสาวปรางค์ทิพย ์ ธรรมปัญญา (บคุลากร) 
5. นางสาวจินตนา  แสนวังขวา (บุคลากร) 

 

 

1. การวางนโยบายโครงสร้างอัตราก าลัง 
2. การวางนโยบายระบบการบริหารงานบุคคล 
   - การประชุม กบม. 
3. การสรรหาบุคลากรทกุประเภท 
    - สอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน 
4. การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร/กรรมการ 
5. การบรรจุ/แต่งตั้ง/โอนย้าย/สับเปลี่ยน/ช่วย
ราชการ/ลาออก บุคลากรทุกประเภท 
6. การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างทดลองงาน/ 
การปรับฐานค่าจา้ง 
7. การก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
อัตราก าลัง 
1. นางวิไลรัตน์  ยะเชียงค า (บุคลากร) 
2. นางสาวอารีรัตน์  ปันตันมูล (บุคลากร) 
3. นางสาวจันจิรา  สุขสามปัน (บุคลากร) 
4. นางสาวพัชรินทร์  จินตนา (บุคลากร) 
5. นางสาวอัมราพร  จันทร์เที่ยง (จบห.) 
 

1. การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า, 
2. บ าเหน็จบ านาญ 
3.ค่าวิชาชีพ,ค่าครองชีพ 
4. การจัดท าทะเบยีนประวัติและบ าเหนจ็   
ความชอบบุคลากรทุกประเภท 
   4.1 บันทกึทะเบียนประวัต ิ
   4.2 เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรทุก
ประเภทเพื่อพิจารณาความดีความชอบ 
6. การจัดท าบัตรประจ าตัวเจา้หนา้ที่ของรัฐ 
7. การบันทึกฐานขอ้มูลบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
8. การจัดการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
อัตราก าลัง 
1. นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร (บุคลากร) 
2. นางสาวอรทัย  ปรุงเรือน (บุคลากร) 
3. นางศรัญญา  อินทร์ค าเชื้อ (บุคลากร) 
4. นางสาวภาวิณี  ทรัพย์ปาน (จบห.) 
5. นางรุ่งอรุณ  มณีกุล (บุคลากร) 

 

1.  งานสารบรรณ, งานธุรการ 
2.  งานงบประมาณพัสดุ ครุภัณฑ์ 
3.  งานเลขานุการ 
4.  งานประชุมฝึกอบรม 
5.  งานตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
6.  จัดท าหนังสือรับรองการปฏิบัติ
ราชการ/หนังสือรับรองเงินเดือน/
หนังสือรับรองการผ่านสิทธิสวัสดิการ 
7.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหน่วยงาน 
8. การปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
(กพร.) 
9.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
อัตราก าลัง 
1. นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ์ (จบห.) 
2. นางสาวพิชชานันท ์ ปาคา (จบห.) 
3. นางสาวนารีรัตน์  ผยุเจริญ         
(บุคลากร) 
 

1. การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย 
2. การให้ค าปรึกษาและความเห็นทาง
กฎหมาย 
3. การร่างนิติกรรมสัญญาและการ
บริหารสัญญา 
4. การด าเนินการทางวินัย 
5. การท าส านวนเร่ืองร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ อุทธรณ์ค าสั่ง 
6. การด าเนินคดีอาญา
,แพ่ง คดีทางปกครอง 
หรือคดีอื่นๆ 
7. การเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย 
8. การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง 
9. การด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 
10. การประสานงานและจัดประชุม
คณะกรรมการ ก.อ.ม. 
11. การก ากับดูแลด้านจรรยาบรรณ
หรือ   ธรรมาภิบาล 
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราก าลัง 
1. นายพีร์  ไทยชนะ (นิติกร) 
2. นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์ (นิตกิร) 
3. นายศศิพงษ์  เมืองจันทร์ (นิตกิร) 
4. นางสาวปาริฉัตต ์ อธิพรหม (นิติกร) 


