คําสั่งภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ที่ 1
/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
------------------------เพื่อให้การบริหารงานภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ช่วยงานหัวหน้าภาควิชา ดังต่อไปนี้ :
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
นางสาวอุทัยวรรณ แสงวณิช
นายรองลาภ สุขมาสรวง
นายยงยุทธ ไตรสุรัตน์
นายเดชา วิวัฒน์วิทยา
นางวัชรวีร์ วชิระทวีสิทธิ์
นายวัฒนชัย ตาเสน
นางสาวนัทธมน โพธิยะราช

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่
1. จัดทําและจัดเอกสารระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ทั้งหมด
3. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
4. ดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการวิชาการ
นายสมคิด สิริพัฒนดิลก
นางสาวอุทัยวรรณ แสงวณิช
นายยงยุทธ ไตรสุรัตน์
นายนริศ ภูมิภาคพันธ์
นายเดชา วิวัฒน์วิทยา
นายดอกรัก มารอด
นายวิชาญ เอียดทอง
นายวิจักขณ์ ฉิมโฉม
นายสุธีร์ ดวงใจ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
1. บริหารหลักสูตรของภาควิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของภาควิชา
3. จัดทําและปรับปรุง ตํารา เอกสารคําสอน
4. จัดทําความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
5. สนับสนุนการเสวนาทางวิชาการที่จัดโดยนิสิต
6. สนับสนุนนิสิตเข้าร่วมศึกษา สัมมนา เสนอผลงาน ระดับมหาวิทยาลัยทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
7. ดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการวิจัย
นายสมคิด สิริพัฒนดิลก
นางสาวอุทัยวรรณ แสงวณิช
นายดอกรัก มารอด
นายนริศ ภูมิภาคพันธ์
นายเดชา วิวัฒน์วิทยา
นายยงยุทธ ไตรสุรัตน์
นายวัฒนชัย ตาเสน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
1. จัดทําแผนงานวิจัยของภาควิชา
2. รวบรวมโครงการวิจัยและผลงานวิจัยต่างๆ ของภาควิชา
3. ประสานงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาและหน่วยงานอื่น
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก
5. คัดเลือกนิสิตเพื่อร่วมโครงการวิจัยกับอาจารย์
6. จัดทําโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ เพื่อเสนอแหล่งทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
7. ดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
1.
2.
2.
3.
4.

คณะกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ทางวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ที่ปรึกษา
นายนริศ ภูมิภาคพันธ์
ที่ปรึกษา
นางดวงใจ ศุขเฉลิม
ที่ปรึกษา
นายประทีป ด้วงแค
ประธานกรรมการ
นายดอกรัก มารอด
กรรมการ

5. นายวิชาญ เอียดทอง
6. นายสราวุธ สังข์แก้ว

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
1. วางแผนและดําเนินการเผยแพร่งานทางวิชาการของภาควิชา โดยใช้ระบบต่างๆ
2. เผยแพร่งานวิชาการของภาควิชาไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านสังคมกับ
หน่วยงานในประเทศ
4. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และ/หรือการนําไปใช้ประโยชน์
5. ดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
.

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการห้องสมุดภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ที่ปรึกษา
นายวัฒนชัย ตาเสน
ประธานกรรมการ
นางวัชรวีร์ วชิระทวีสิทธิ์
กรรมการ
นางสาวนัทธมน โพธิยะราช
กรรมการ
นางเพ็ญศรี ขอบเขตต์
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
1. จัดระบบและบริหารจัดการห้องสมุดภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างระบบ การยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
3. ปรับปรุงห้องสมุด เอกสารสิ่งตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัย
4. ดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
5. การกู้ยืมเงินสวัสดิการของภาควิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการวัสดุ/ครุภัณฑ์
นายวิชาญ เอียดทอง
ประธานกรรมการ
นายกุศล ตั้งใจพิทักษ์
กรรมการ
นางวัชรวีร์ วชิระทวีสิทธิ์
กรรมการ
กรรมการ
นางสาวนัทธมน โพธิยะราช
นายสุธีร์ ดวงใจ
กรรมการและเลขานุการ
นางเพ็ญศรี ขอบเขตต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
1. สํารวจและดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ของภาควิชาให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ
ตรวจสอบและใช้งาน

2. สํารวจและจัดพิมพ์รายงานครุภัณฑ์ประจําปีของภาควิชา
3. ดําเนินงานในเรื่องต่างๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
คณะกรรมการการเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิจักขณ์ ฉิมโฉม
นายยงยุทธ ไตรสุรัตน์
นายดอกรัก มารอด
นายรองลาภ สุขมาสรวง
นายสุธีร์ ดวงใจ
นางวัชรวีร์ วชิระทวีสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
1. ตรวจสอบดูแลและควบคุมการดําเนินการด้านการเงินและบัญชี
2. ดูแลและตรวจสอบบัญชีเงินรายได้ และบัญชีเงินฝากของภาควิชา
3. จัดทํารายงานทางการเงินของภาควิชา
4. ดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการอาคารสถานที่ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ที่ปรึกษา
นายสราวุธ สังข์แก้ว
ประธานกรรมการ
นางเพ็ญศรี ขอบเขตต์
กรรมการ
กรรมการ
นายธีรพงศ์ โลทัง
นายวัฒนชัย ตาเสน
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
1. ดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 และ 5 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. บริหารจัดการโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ดี
3. ดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการอาคารสถานที่ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตึกวินิจวนันดร
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ที่ปรึกษา
นายสราวุธ สังข์แก้ว
ประธานกรรมการ
นายเดชา วิวัฒนวิทยา
กรรมการ
นายวิชาญ เอียดทอง
กรรมการ
นายประทีป ด้วงแค
กรรมการ
นางวิลัย จงสวัสดิ์
กรรมการ

7. นายสมบัติ ขุนทอง
8. นายวัฒนชัย ตาเสน
9. นางเพ็ญศรี ขอบเขตต์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
1. ดูแลอาคารสถานที่ ชั้น 1 และ 2 ของตึกวินิจวนันดร รวมถึงพื้นที่โดยรอบและห้องพักนิสิต
ปริญญาโท ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. บริหารจัดการโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ดี
3. ดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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(นายวิจักขณ์ ฉิมโฉม)
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

คําสั่งภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ที่
2 /2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการและห้องวิจัย
------------------------เพื่อให้การบริหารงานภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ช่วยงานหัวหน้าภาควิชา ดังต่อไปนี้ :
1.
2.
3.
4.

ห้องปฏิบัติการ 1 (ห้อง 403)
นายวิชาญ เอียดทอง
ประธานกรรมการ
นางเพ็ญศรี ขอบเขตต์
กรรมการ
นายธีระพงศ์ โลทัง
กรรมการ
นายกุศล ตั้งใจพิทักษ์
กรรมการและเลขา

1.
2.
3.
4.

ห้องวิจัยโรควิทยาป่าไม้ (ห้อง 405)
นางสาวอุทัยวรรณ แสงวณิช
ประธานกรรมการ
นายเดชา วิวัฒน์วิทยา
กรรมการ
นายธีระพงศ์ โลทัง
กรรมการ
นายกุศล ตั้งใจพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

ห้องวิจัยชีวโมเลกุล (ห้อง 407) และห้องปฏิบัติการ 2 (ห้อง 409)
นายสุธีร์ ดวงใจ
ประธานกรรมการ
นายวิชาญ เอียดทอง
กรรมการ
นายพฤทธิ์ ราชรักษ์
กรรมการ
นายธีระพงศ์ โลทัง
กรรมการ
นายกุศล ตั้งใจพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

ห้องวิจัยนิเวศสรีรวิทยา (ห้อง 408) และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นายสมคิด สิริพัฒนดิลก
ประธานกรรมการ
นางดวงใจ ศุขเฉลิม
กรรมการ
นายพฤทธิ์ ราชรักษ์
กรรมการ
นายธีระพงศ์ โลทัง
กรรมการ
นายกุศล ตั้งใจพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ

1.
2.
3.
4.

ห้องวิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ (ห้อง 406)
นายเดชา วิวัฒน์วิทยา
ประธานกรรมการ
นายธีระพงศ์ โลทัง
กรรมการ
นายวัฒนชัย ตาเสน
กรรมการและเลขานุการ
นางเพ็ญศรี ขอบเขตต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ห้องวิจัยสัตว์ป่า (ห้อง 404)
นายนริศ ภูมิภาคพันธ์
ประธานกรรมการ
นายวิจักขณ์ ฉิมโฉม
กรรมการ
นายรองลาภ สุขมาสรวง
กรรมการ
นายธีระพงศ์ โลทัง
กรรมการ
นายประทีป ด้วงแค
กรรมการและเลขานุการ
นางเพ็ญศรี ขอบเขตต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

ห้องวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ (ห้อง 412)
นายยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ประธานกรรมการ
นายดอกรัก มารอด
กรรมการ
นายกุศล ตั้งใจพิทักษ์
กรรมการ
นายธีระพงศ์ โลทัง
กรรมการ
นางเพ็ญศรี ขอบเขตต์
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายมีหน้าที่
1. บริหารจัดการครุภัณฑ์ทกุ ชิ้นในห้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด ใช้งานไดดีและมีสภาพ
เป็นของส่วนรวม
2. สอน จัดระบบ และให้คําแนะนําแก่ผขู้ อใช้เครื่องมือ โดยให้ความสําคัญแก่นสิ ิตใน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้เป็นลําดับแรก
3. ดําเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่ภาควิชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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(นายวิจักขณ์ ฉิมโฉม)
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

