ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 1

บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ลําดับ
ที่
1

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นายพัฒน%ธวัตร%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เอี่ยมสม เชี่ยวชาญ
(ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี)
ชื่อ-สกุล

2

นางนพภัสสร จุลมนต%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

3

นางชนิดา เล็บครุฑ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

4

นางนารีรัตน%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เสียงทิพย%อนุกูล ชํานาญการพิเศษ

5

นางอุบลวรรณา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

-

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

-

มหาวิทยาลัย
นครพนม

ขาราชการ

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เกี่ยวกับการขอรับทุนวิจัย และงาน
เขียนตําราจากเงินทุนคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม
2. งานวิจัย เรื่อง แนวทางการ
ปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัด
ประชุมและการจดรายงานการ
ประชุม
2. งานวิจัย เรื่อง ผลกระทบของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผล
ตอความผูกพันตอองค%กรของ
บุคลากรสายสนุบสนุน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร%
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง คูมือ
ปฏิบัติงานสารบรรณ
2. งานวิจัย: เรื่อง ความพึงพอใจ
ของบุคลากรผูใชงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส% สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร%
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง โครงการ

บธ.บ. (การบริหารทั่วไป)
รป.ม. (การจัดการภาครัฐ
และเอกชน)

-

สพบ.

ขาราชการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการ
สําหรับนักบริหาร)

-

สพบ

ขาราชการ

คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดลอม
โทร. 02-727-3850

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร%)

-

สพบ.

ขาราชการ

กองงานผูบริหาร กลุมงาน
ติดตามการดําเนินงานศูนย%
พัฒนาวิชาการ
โทร. 02-727-3608

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

สพบ.

ขาราชการ

คณะรัฐประศาสนศาสตร%

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

อาคารสานสนเทศเพื่อการ
บริหาร สํานักงาน
อธิการบดี 103 หมู 3 ถ.
ชยางกูร ต.ขามเฒา อ.
เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 042-532477-8
คณะการจัดการการ
ทองเที่ยว
โทร.02-727-3674

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 2
ลําดับ
ที่

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
แกวเจริญไพศาล ชํานาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล

6

นางสาววันเพ็ญ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตระกูลศีลธรรม ชํานาญการพิเศษ

7

นางคณิตตา บุญนาค

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

8

นายสุชาติ ฤกษ%โอรส

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

เอกสารและตํารา
2. งานวิจัย เรื่อง การสํารวจ
ชองทางการสรางพันธมิตรในตลาด
ฝGกอบรม หลักสูตรพัฒนาการ
จัดการ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ดาน
การเงินหลักสูตรภาคพิเศษและ
หลักสูตรนานาชาติ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร%
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตตอการใหบริการของ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร%
กรณีศึกษานักศึกษาโครงการ
Flexible MBA รุนที่ 20
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง กองทุน
วิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร%
2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
กระบวนการใหทุนสนับสนุนทุน
วิจัยของขาราชการและพนักงาน
สายสนับสนุน: กรณีศึกษารางวัล
คนควาในวิทยาการการเขียน
เอกสารวิชาการ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห% เรื่อง
ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร:
เปรียบเทียบระหวางสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร%กับกรณี
ตัวอยางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน

(บริหารรัฐกิจ)
การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและ
เอกชน)
การศึกษาบัณฑิต
(ธุรกิจการศึกษา (การบัญชี))
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร%)

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ
โทร. 02-727-3868

-

สพบ.

ขาราชการ

คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 02-727-3940

ครุศาสตรบัณฑิต
(จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ประชากรและการพัฒนา)

-

สพบ.

ขาราชการ

สํานักวิจยั
โทร. 02-727-3303

รัฐศาสตรบัณฑิต
(ความสัมพันธ%ระหวาง
ประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพัฒนาสังคม)

-

สพบ.

พนักงานสถาบัน กองกลาง
กลุมงานสารบรรณ
โทร. 02-727-3390

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 3
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

9

นางเมธาพร หิรัญวงศ%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

10

นางอุษา ศรีเจริญ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

11

12

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา
2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการ
บริหารงานเอกสารของหนวยงาน
ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร%
-

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) การบริหารวิชาการ,
การวิจยั , การทะเบียน
และวัดผล, การผลิตตํารา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

ขาราชการ

-

ศษ.บ. (การจัดการทั่วไป)

การเลขานุการ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

ขาราชการ

นางกมลลักษณ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โชติรุงโรจน% ชํานาญการพิเศษ

-

ศศ.ม. (รัฐศาสตร%)

การบริหารงานทัว่ ไป

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

ขาราชการ

นางนฤมล ขนอม

1. รายงานการวิเคราะห%สถานภาพ กศ.ม. (การวิจยั และประเมิน)
และสาเหตุการพนสภาพของนิสิต
ระดับปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร%และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปTการศึกษา 2551-2554
2. งานวิจัย เรื่อง การประเมิน
โครงการฝGกอบรมบุคลากรองค%กร
ปกครองสวนทองถิ่น : สัมมนา
ขอบกพรองดานการเงิน การคลัง

การจัดโครงการบริการ
วิชาการ / การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รักษาการแทนหัวหนา
สํานักงาน , เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
พิเศษ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ

สํานักงานวิทยาเขตตรัง
179 หมูที่ 3 ตําบลไมฝาด
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
80240
โทร. 075-204051
สํานักงานวิทยาเขตตรัง
179 หมูที่ 3 ตําบลไมฝาด
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
80240
โทร. 075-204051
สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
133 หมูที่ 5 ถนนเอเชีย
หมายเลข 41 ตําบลทุง
ใหญ อําเภอทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80240
โทร. 075-479496
คณะเศรษฐศาสตร%และ
บริหารธุรกิจ
โทร. 074-317600 ตอ
1815

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 4
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

13

นางกาญจนา ชูศิริ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

14

นางสมนิตย% สุกาพัฒน%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

15

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา
และความรับผิดทางกฎหมายของ
ผูบริหารและบุคลากรทองถิ่น
-

คุณวุฒิ

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

คณะวิทยาศาสตร%
โทร. 074-317600 ตอ
2112
คณะศึกษาศาสตร%
โทร. 074-317600 ตอ
3100
ฝWายงานแผน
โทร. 074-317600 ตอ
7881
ฝWายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
โทร. 074-317600 ตอ
7213
ฝWายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ฝWาย
บริหารวิทยาเขตพัทลุง
โทร. 074-609600 ตอ
7101
คณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ํา
โทร. 0-5387-5107

งานบริหาร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) งานบริหาร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหสวิทยาลัย

นางสาวจุฑาวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
แสงชวง ชํานาญการพิเศษ

-

ศศ.ม. (นโยบายและการ
วางแผนสังคม)

งานบริหาร/ดานบริหาร
อัตรากําลัง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

16

นางอุทัยวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จันทรโชติ ชํานาญการพิเศษ

-

ศศ.ม. (ทยคดีศึกษา)

งานบริหาร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

17

นายนิพนธ% อินทร%ทอง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

งานวิจัย เรื่อง การบริหารงาน
พัสดุของผูบริหารหนวยงานระดับ
คณะ สถาบันและสํานักของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศศ.ม. (นโยบายและการ
วางแผนสังคม)

การพัสดุ/การบริหารงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

18

นางผองพรรณ กันธิยะ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)

ดานการบริหารธุรการ

ม.แมโจ

-

19

น.ส.รดาพร ทองมา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

1. คูมือการปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการระดับภาควิชา
2. คูมือเทคนิคการปฏิบัติงาน
บริหารธุรการระดับภาควิชา
1. งานวิจัย เรื่อง ขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
สหกรณ%การเกษตร ในจังหวัด
เชียงใหม
2. รายงานผลการวิจัย เรื่อง
เครือขายความรวมมือการผลิต
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ%
(OTOP) เพื่อการจัดการทองเที่ยว

วท.ม.
(เศรษฐศาสตร%สหกรณ%)

1. การปฏิบัติงานเกีย่ วกับ
งานบริหารและธุรการ
2. การเวียนหนังสือดวย
ระบบคอมพิวเตอร%

ม.แมโจ

-

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สํานักงานคณบดี คณะ
พัฒนาการทองเที่ยว
โทร. 0-5387-5153

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 5
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

20

น.ส.ยุภา วิเศษศร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

21

น.ส.อําภา วิรัตน%พฤกษ%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

22

นางแสงจันทร%

23

นางศิริพรรณ ขยัน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

24

นางยุคนธร ชํานาญ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

25

นางจิรติกานต%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พงษ%ศิวัตม% ชํานาญการพิเศษ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ศรีวังพล ชํานาญการพิเศษ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง งาน
การเงินและการบัญชี
2. การวิเคราะห%คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
คณะธุรกิจการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ประจํา
ปTงบประมาณ 2543 - 2546
3. รวบรวมระเบียบการเบิกจาย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
และคาใชจายในการฝGกอบรม
1. คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหาร
ทั่วไป
2. คูมือการควบคุมภายใน
งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ%
ระหวางรูปแบบภาวะผูนํากับผล
การพัฒนาคณาจารย%ของ
มหาวิทยาลัยแมโจ
1. คูมือปฏิบัติงานพัสดุ
2. คูมือการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑ%เพื่อการตรวจสอบ
1. คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหาร
และธุรการ
สํานักงานคณบดี คณะสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ
2. บทวิเคราะห%เพื่อการพัฒนางาน
การบริหารงานเอกสาร งานบริหาร
และธุรการ สํานักงานคณบดี คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแมโจ
1. คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหาร
และธุรการ

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร%)

ดานการเงินและบัญชี

ม.แมโจ

-

สํานักงานคณบดี คณะ
ศิลปศาสตร%
โทร. 0-5387-5200-7

M.P.A.
(Management for
Executive)
รป.ม.

1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานการจัดการ
คุณภาพ
ดานบริหารงานทั่วไป

ม.แมโจ

-

ม.แมโจ

-

สํานักงานคณบดี คณะ
เศรษฐศาสตร%
โทร. 0-5387-5257
สํานักงานคณบดี คณะสัตว
ศาสตร%และเทคโนโลยี
โทร. 0-5387-5431-2

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ดานพัสดุ

ม.แมโจ

-

รป.ม.

ดานงานบริหาและธุรการ

ม.แมโจ

-

วท.บ.
(เศรษฐศาสตร%สหกรณ%)

ระบบงานบริหารและ
ธุรการ

ม.แมโจ

-

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สํานักงานคณบดี คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0-5387-3816
งานบริหารและธุรการ
สํานักงานคณบดี คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0-5387-5400-7 ตอ
109

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-5387-5522

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 6
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

26

นางปรัญญินี

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พงษ%พานิช ชํานาญการพิเศษ

27

น.ส.ภัคสุณีย% ดวงงา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

28

นางนรมน โลไทยสงค%

29

นางประนอม จันทรังษี

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

30

น.ส.สิรวีธ% อินจินดา

31

นางรุงทิวา เจริญทรัพย% เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา
2. ระบบงานบริหารและธุรการ
ของงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ
1. คูมือปฏิบัติงานสํานักงาน
2. การบริหารจัดการสํานักงาน
แนวคิดและการปฏิบัติ
1. คูมือการปฏิบัติงานบริหารงาน
ทั่วไป กิจกรรม
งานบริหารและธุรการ สํานักงาน
ผูอํานวยการ
วิทยาลัยบริหารศาสตร%
2. รายงานการวิจยั เรื่อง ความพึง
พอใจตอการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยบริหารศาสตร%
3. รายงานวิจยั เรื่อง ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต ตอบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
บริหารศาสตร%
-

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ดานการบริหารองค%กร

ม.แมโจ

-

วิทยาลัยบริหารศาสตร%
โทร. 0-5387-5546, 5540

รป.ม.

ดานงานบริหาและธุรการ

ม.แมโจ

-

งานบริหารและธุรการ
สํานักงานผูอํานวยการ
วิทยาลัยบริหารศาสตร%
โทร. 0-5387-5540

ศศ.ม.(การจัดการมนุษย%กบั
สิ่งแวดลอม)
ศน.ม.
(รัฐศาสตร%การปกครอง)

การปฏิบัติงานเลขานุการ

ม.แมโจ

-

สํานักงานบริหารทรัพย%สิน

1. คูมือการปฏิบัติงานการสรรหา
ผูบริหารมหาวิทยาลัยแมโจ
2. รายงานผลการวิจัย เรื่อง "ความ
คาดหวังของผูบริหารและ
คณาจารย%ที่มีตอบทบาทสภา
คณาจารย%" มหาวิทยาลัยแมโจ
บทความ เรื่อง ความซื่อตรงมั่นใน ศศ.ม.(การจัดการมนุษย%กบั
คุณธรรม: องค%ประกอบที่สําคัญ
สิ่งแวดลอม)
ที่สุดของการเปiนผูนํา

1. การสรรหาผูบริหาร
2. ดานงานสภาคณาจารย%

ม.แมโจ

-

กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
โทร. 0-5387-3020

ดานบริหารงานทั่วไป

ม.แมโจ

-

1. คูมือการจัดการประชุม สัมมนา
ของกองแผนงาน สํานักงาน

การประชุม สัมมนา

ม.แมโจ

-

กองแนะแนว และศิษย%เกา
สัมพันธ%
สํานักงานอธิการบดี
โทร. 0-5387-3195
กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี

ค.บ.(สังคมศึกษา)

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 7
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

32

นางพรสวรรค%

33

น.ส.อัจฉรา บุญเกิด

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

34

น.ส.เขมิกา วิริยา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

35

นางปkทมา กาญจนพงศ% เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
นางธัญญ%มุนินทร%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปวินท%ธนาธร ชํานาญการพิเศษ
นางบงกช เทพสิงห%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
นางพิชยา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ศรเลิศล้ําวาณิช ชํานาญการพิเศษ

36
37
38
39
40
41

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักดนตรี ชํานาญการพิเศษ

นางนวลสวาท
ดานวรนันท%
นางสาวศิริรัตน%
ธํารงวัฒน%
นายภาคย%
ขวัญทองเย็น

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา
อธิการบดี
2. รายงานการวิจยั เรื่อง
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส%ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยแมโจ
-

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ
โทร. 0-5387-3111

ค.บ. (คอมพิวเตอร%ศึกษา)

1. คูมือการจัดเก็บเอกสารการ
ประเมินคุณภาพภายใน
2. คูมือการใชงานระบบจัดเก็บ
ขอมูลการประชุม
1. คูมือปฏิบัติงานบริหารและ
ธุรการ
2. หนังสือ เรื่อง การเขียนหนังสือ
ราชการ
-

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ)

1. ดานบริหารงานทั่วไป
2. ระบบสารสนเทศฝWาย
บริหารงาน
การจัดเก็บเอกสารการ
ประเมินคุณภาพภายใน

ม.แมโจ

-

ม.แมโจ

-

ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

การเขียนหนังสือราชการ

ม.แมโจ

-

สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ
โทร. 0-5387-3470-2

กศ.ม.

-

มอ.

-

ศศ.ม.

-

มอ.

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
วิศวกรรมเครื่องกล

-

ค.บ.

-

มอ.

-

พบ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

กศ.ม.

-

มอ.

-

ค.บ.

-

มอ.

-

กศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี โทร.
0-5387-3261
สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ
โทร. 0-5387-3464

คณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร%
คณะแพทยศาสตร%ภาควิชา
อายุรศาสตร%
คณะแพทยศาสตร%ภาควิชา
สูติศาสตร%และนรีเวชวิทยา
คณะวิทยาการจัดการ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร%

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 8
ลําดับ
ที่
42

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นางสาวเสาวนีย%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สุวรรณวงศ% ชํานาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี เลนุกูล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

-

กศ.ม.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

นางสาวรัตติยา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปริชญากร ชํานาญการพิเศษ
นางสมถวิล เรืองกูล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

46

นางทิพย%ราตรี

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นวนสินธุ% ชํานาญการพิเศษ

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

47

นางศิริ เทพริน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี ศรีสัจธรรม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

รป.ม.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

49

นายสมยศ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เอี่ยมหงษ%เหม ชํานาญการพิเศษ

-

บธ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

50

นางสมใจ ทองเนื้องาม

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.ม.

-

มอ.

43
44
45

48

51

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
นางกาญจนลักขณ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เพชรชนะ ชํานาญการพิเศษ

52

นางปาริฉัตร พรมนุกูล

53

นายจรูญ เกื้อชู

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
คณะเภสัชศาสตร% ภาควิชา
เภสัชเคมี
คณะพยาบาลศาสตร% ภาค
วิชาการพยาบาลสูต-ิ นรี
เวชและผดุงครรภ%
คณะแพทยศาสตร%
ภาควิชาจิตเวชศาสตร%
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร%
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร%
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร% ภาควิชา
เภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร%
สํานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตปkตตานี กองอาคาร
สถานที่วิทยาเขตปkตตานี
คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม
สํานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตสุราษฎร%ธานี กองการ
บริหารและการพัฒนา
ยุทธศาสตร%วิทยาเขตสุ
ราษฎร%ธานี
คณะเภสัชศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานอธิการบดี วิทยา

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 9
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

54

นางณญาดา อินทสโร

55

นางสุกุญญา ปฐมระวี

56

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
ชํานาญการพิเศษ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

มหาวิทยาลัย

เขตภูเก็ต กองกลางวิทยา
เขตภูเก็ต
สํานักงานอธิการบดี กอง
บริการการศึกษา
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร%
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
โทร. 02-3545588
คณะวิทยาศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-354567
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1000
คณะแพทยศาสตร%ศิริราช
พยาบาล
โทร. 0-2419-7705
คณะแพทยศาสตร%ศิริราช
พยาบาล
โทร. 0-2419-7705
คณะวิทยาศาสตร%
โทร. 0-2201-5000
สํานักงานอธิการบดี
โทร. 02-849-6041-4
คณะทันตแพทยศาสตร%
โทร. 0-2200-7555
คณะแพทยศาสตร%ศิริราช
พยาบาล
โทร. 0-2419-7705

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

ศศ.ม.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ

นางอรอนงค% งามชัด

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

57

นางวรุณี ไชยกาล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเขียนรายงานการ
ประชุม

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

58

นายชาลี พลสินพยัคฆ%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา

สาขาการปmองกันและ
ระงับอัคคีภัย

ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

59

นางสาวดุจดาว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
วงษ%ศรีมงคล ชํานาญการพิเศษ

-

สาขาการบริหารงาน
ประชุม

ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

60

นายชํานาญ เอกวิไล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร%)
นิติศาสตรบัณฑิต
(นิติศาสตร%)

สาขาการบริหารงานทั่วไป ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

61

นายคํารณ โชธนะโชติ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
นางสาวสุจิรา สอนสม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
นางสาวสุกานดา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โสดามุก ชํานาญการพิเศษ
นางสาวศรันญา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
มงคลครุฑ ชํานาญการพิเศษ

-

การศึกษามหาบัณฑิต
(การอุดมศึกษา)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(เลขานุการ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารงานโรงพยาบาล)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการ)

สาขาระบบงานสารบรรณ

ม. มหิดล

สาขาการดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานสภาคณาจารย%
สาขางานสนับสนุนทั่วไป

ม. มหิดล
ม. มหิดล

สาขาสนับสนุนทั่วไป

ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

62
63
64

-

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 10
ลําดับ
ที่
65
66

ชื่อ-สกุล
นายคํารณ วงค%พรหม

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ
คณะแพทยศาสตร%ศิริราช
พยาบาล
โทร. 0-2419-7705
คณะเภสัชศาสตร%
โทร. 0-2644-8680
คณะวิศวกรรมศาสตร%
โทร. 0-2889-2138
คณะแพทยศาสตร%ศิริราช
พยาบาล
โทร. 0-2419-7705
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1000
คณะสัตวแพทยศาสตร%
โทร. 02-441-5242-5
คณะสังคมศาสตร%และ
มนุษยศาสตร%
โทร. 02-8002840-60
คณะสังคมศาสตร%และ
มนุษยศาสตร%
โทร. 02-8002840-60
คณะวิศวกรรมศาสตร%
โทร. 0-2889-2138
คณะแพทยศาสตร%ศิริราช
พยาบาล
โทร. 0-2419-7705
คณะสังคมศาสตร%และ
มนุษยศาสตร%
โทร. 02-8002840-60
คณะวิศวกรรมศาสตร%
โทร. 0-2889-2138

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(คอมพิวเตอร%ธุรกิจ)

สาขาบริหารงานทั่วไป

ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

สาขาบริหารงานทั่วไป

ม. มหิดล

สาขาบริหารงานทั่วไป

ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จอยเจนสินธุ% ชํานาญการพิเศษ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหาร
จัดการสาธารณะ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

สาขาการบริหารงานทั่วไป ม. มหิดล
(การศึกษา)
สาขาการบริหารงานทั่วไป ม. มหิดล
(การบริการวิชาการและ
การประเมินผลโครงการ)
สาขาการบริหารงานทั่วไป ม. มหิดล
(สารบรรณและบุคคล)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

68

นางอรพรรณ%
โขมะสรานนท%
นางสาวสุกัญญา
ลี้เจริญ
นางวงเดือน สุขรื่น

69

นางณรังษี

70

นางนงลักษณ%

67

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

สาขาการบริหารงานทั่วไป ม. มหิดล
สาขาบริหารงานทั่วไป

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปราบใหญ ชํานาญการพิเศษ
นางศศิธร ลบล้ําเลิศ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

ป.วิชาชีพชั้นสูง (การตลาด)

-

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)

72

นายสินนครบาล

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)

73

นางสาวละออ
เอื้อจิตตระกูล
นางอรัญญา
ภัทรนาวิก

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร%)

สาขาบริหารงานทั่วไป

ม. มหิดล

ขาราชการ

สาขางานบริหารงานผา

ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

75

นางเกศริน ธารีเทียน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

สาขาบริหารงานทั่วไป

ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

76

นางสาวอภิรมย%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ฉายเพิ่มศักดิ์ ชํานาญการพิเศษ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

สาขาบริหารงานทั่วไป

ม. มหิดล

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

71

74

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นิลมาย ชํานาญการพิเศษ

-

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 11
ลําดับ
ที่
77
78
79

ชื่อ-สกุล
นางสาวอุษณีย% ผองใส
นางสาววารุณี
อัศวธัญญาสกุล
นางมุกดาลักษณ%
บุญทรง

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา
-

คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บริหารทรัพยากรมนุษย%)

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สาขาการบริหารงานทั่วไป ม. มหิดล
สาขาบริหารงานทั่วไป

ม. มหิดล

สาขาทุนสนับสนุนการ
วิจัย

ม. มหิดล

สาขาบริหารงานทั่วไป
(ระบบการเคลื่อนยาย
ผูปWวย)
สาขาบริหารงานทั่วไป

ม. มหิดล

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร%ศิริราช
พยาบาล
โทร. 0-2419-7705
พนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
โทร. 0-2441-4125
พนักงาน
คณะแพทยศาสตร%
มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1000
พนักงาน
คณะแพทยศาสตร%ศิริราช
มหาวิทยาลัย
พยาบาล
โทร. 0-2419-7705
พนักงาน
สถาบันวิจยั ประชากรและ
มหาวิทยาลัย
สังคม
โทร. 02-441-0201-4
พนักงาน
คณะเภสัชศาสตร%
มหาวิทยาลัย
โทร. 0-2644-8680
พนักงาน
คณะแพทยศาสตร%
มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1000
พนักงานสถาบัน คณะสถิติประยุกต%
โทร. 02-727-3040

80

นางสาวปรานอม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เกตุสมพร ชํานาญการพิเศษ

-

81

นางสมปรารถนา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นามขาน ชํานาญการพิเศษ

-

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(สิ่งแวดลอมศึกษา)

82

นางจิตรลดา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เหมินทราภรณ% ชํานาญการพิเศษ
นางธนารีย% บัวเผื่อน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร%)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

สาขาบริหารงานทั่วไป

ม. มหิดล

สาขาทุนสนับสนุนการ
วิจัย

ม. มหิดล

84

นางสาววิมล ชูเกียรติ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(การเงินและการธนาคาร)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

-

สพบ.

85

นางสาวกาญจน%ชิตา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ทันเที่ยง ชํานาญการ

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง แนว
ปฏิบัติเพื่อรับการตรวจประเมิน
รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะสถิติประยุกต%
2. งานสังเคราะห% เรื่อง วิธีการ
ดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง คูมือ
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร%

-

สพบ.

พนักงานสถาบัน สํานักงานสภาสถาบัน
โทร. 02-727-3622

86

นางสาวเนตรณัฏฐ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ธีรัตม%อังกูร ชํานาญการ

การศึกษาบัญฑิต (จิตวิทยา
และการแนะแนว)
การศึกษามหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการศึกษา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร%)

-

สพบ.

พนักงานสถาบัน สํานักสิริพัฒนา
โทร. 02-727-3229

83

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ม. มหิดล

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 12
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร%
-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การฝGกอบรมและการพัฒนา)
ค.บ. (การศึกษา)
การบริหารงานทัว่ ไป
การบริหารงานบุคคล

87

นางพิจิตตรา ทิมกุล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

88

นางอมรรัตน% พันธุ%ทอง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บธ.บ. (การจัดการ)

89

นางสายหยุด ดวงหวัง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

90

นางกรวดี เรืองทอง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

91

นางกานต%ยุพิน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หิรัญรัตน% ชํานาญการ

สังกัด

สถานภาพ

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

การบริหารงานทัว่ ไป การ
บริหารงานบุคคล

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

การพัฒนานักศึกษา การ
บริหารงานบุคคล

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

การพัสดุ

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

การพัฒนานักศึกษา

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ

คณะวิศวกรรมศาสตร%
1 ถนนราชดําเนินนอก
ตําบลบอยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 074-317162
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
1 ถนนราชดําเนินนอก
ตําบลบอยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 074-324246
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ 99 หมูที่ 4 ตําบล
ทองเนียน อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80210
โทร. 075-754024
สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
133 หมูที่ 5 ถนนเอเชีย
หมายเลข 41 ตําบลทุง
ใหญ อําเภอทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80240
โทร. 075-479496
สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
133 หมูที่ 5 ถนนเอเชีย
หมายเลข 41 ตําบลทุง

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 13
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

92

นางพิชามญชุ% วัฒนสุข

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

การพัสดุ

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

93

นางสาวญาดา คงชวย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

การบริหารงานบุคคล

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

94

นางสาวสาโรช รมแกว

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

การคลัง การพัสดุ

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

95

นางเสาวรัตน%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
แสงศรีจันทร% ชํานาญการ

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอรับ
ทุนการศึกษาภายในประเทศและ
ตางประเทศ คณะวิทยาศาสตร%
และเทคโนโลยีการประมง
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

การบริหารงานบุคคล

มทร.ศรีวิชัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
ใหญ อําเภอทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80240
โทร. 075-479496
สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
133 หมูที่ 5 ถนนเอเชีย
หมายเลข 41 ตําบลทุง
ใหญ อําเภอทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80240
โทร. 075-479496
สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
109 หมูที่ 2 ตําบลถ้าํ ใหญ
อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075-773131
สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
109 หมูที่ 2 ตําบลถ้าํ ใหญ
อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075-773131
วิทยาเขตตรัง คณะ
วิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยีการประมง
179 หมูที่ 3 ตําบลไมฝาด
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
80240
โทร. 075-204051

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 14
ลําดับ
ที่
96

97

ชื่อ-สกุล
นางสาวพณิตา คขกูล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

นายอดิศักดิ์
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
แกวกองทรัพย% ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ
วิทยาเขตรัตภูมิ
141 ตําบลทาชะมวง
อําเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา 90180
โทร. 074-584241
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 156 ม.5 ต.
พลายชุมพล อ.เมือง จ.
พิษณุโลก
65000
โทร. 055-267-080

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทําคํา
เสนอของบประมาณรายจายเงิน
รายได วิทยาลัยรัตภูมิ

บธ.ม. (วิทยาการจัดการ)

การจัดทํางบประมาณ,
การบริหารงานบุคคล

มทร.ศรีวิชัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
(กรณีขอตําแหนงชํานาญการ)
2. งานวิจัย/งานตีพิมพ%: ความ
คิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการที่
มีตอการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. การวิเคราะห%ผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ประจําปTงบประมาณ
2556
4. การวิเคราะห%ผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ประจําปTงบประมาณ
2557
5. การวิเคราะห%ผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ประจําปTงบประมาณ
2558
6. การวิเคราะห%และเปรียบเทียบ
ผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ของคณะ

- ศิลปศาสตร%มหาบัณฑิต
(การจัดการประยุกต%)
- ครุศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา

บริหารงานทั่วไป,
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 15
ลําดับ
ที่

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ชื่อ-สกุล

98

นางสาวเพ็ญศรี

99

นางสาวนันทินี ปาจินะ

100

นางสาวญาดา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ไกรกิจราษฎร% ชํานาญการ

101

นางชาโลมา กองสวัสดิ์

102

นางอัมพร เตกฉัตร

103

นางสาวสุวารี

104
105

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คํากลิ่น ชํานาญการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

รักษาการแทนหัวหนา
สํานักงาน, เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คลองโคน ชํานาญการ
นางสุภาภรณ% คติการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ประจําปTงบประมาณ 2558-2559
คูมือปฏิบัติงาน : การจัดซื้อจาง
พัสดุโดยวิธีตกลงราคา ระบบ
GFMIS กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(การจัดการ)
-รัฐประศาสนศาสตร% (การ
จัดการสําหรับนักบริหาร)

บริหารงานทั่วไป,นโยบาย
และแผน, การเงินและ
พัสดุ,การประกันคุณภาพ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ค.ม. (บริหารหารศึกษา)

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

ขาราชการ

บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

ศศ.ม. (นโยบายและการ
วางแผน)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

ศศ.ม. (นโยบายและการ
วางแผนสังคม)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) งานบริหาร, งานหลักสูตร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหสวิทยาลัย
พนักงาน
มหสวิทยาลัย
พนักงาน
มหสวิทยาลัย

งานวิจัย เรื่องความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในการใชบริการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รายงานวิจยั เชิงวิเคราะห% เรื่อง
การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปTงบประมาณ
2557

-

1. คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
จัดทํางบประมาณเงินรายได คณะ
ศึกษาศาสตร% มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งานแผน, งานงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถานภาพ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ

กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี 156 ม.5
ต.พลายชุมพล อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-267-089
156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.
เมือง จ.พิษณุโลก
65000
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม156 ม.5 ต.
พลายชุมพล อ.เมือง จ.
พิษณุโลก
65000
คณะนิติศาสตร%
โทร. 074-317600 ตอ
8702
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร%
โทร. 074-317600 ตอ
1311
คณะศิลปศาสตร%
โทร. 074-443959
คณะศึกษาศาสตร%
โทร. 074-322521
คณะศึกษาศาสตร%
โทร. 074-322521

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 16
ลําดับ
ที่

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ชื่อ-สกุล

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

มีสวนรวมในการบริหารแผนปฏิบัติ
การเชิงกลยุทธ%ประจําปT
งบประมาณ ของบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร% มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การ บธ.บ. (การบัญชี)
ปฏิบัติงานดานการเงิน สําหรับ
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน“การเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ”
2. ผลงานวิจัย เรื่อง ความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงานดานการเงิน
คณะศึกษาศาสตร% มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
กศ.ม. (การศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย%)

105

นางเยาวลักษณ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พริกบุญจันทร% ชํานาญการ

106

นางสาววารุณี

107

นางโสพิศ วุฒิปุญญะ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา
การตลาด)

108

นางประไพ อินทร%ทอง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

109

นางสาวผกามาศ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ครุธามาศ ชํานาญการ

110

นางสาวพยอม ธนมี

111

นางสาวเพ็ญฉาย

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

งานการเงิน, บัญชี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร%
โทร. 074-322521

งบประมาณ/การเงิน/การ
พัสดุ/การสอบประมวล
ความรูและการสอบวัด
คุณสมบัติ
-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 074-371655

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

ศศ.ม. (นโยบายและการ
วางแผนสังคม)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

กศ.ม. (ภาษาไทย)

การควบคุมภายใน /
การบริหารความเสี่ยง /
การตรวจสอบภายใน
ดานบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กุลโชติ ชํานาญการ

-

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร%)

การขอตําแหนงทาง
วิชาการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ฝWายการคลังและทรัพย%สิน
โทร. 074-317600 ตอ
7913
ฝWายการคลังและทรัพย%สิน
โทร. 074-317600 ตอ
7915
ฝWายตรวจสอบภายใน
โทร. 074-317600 ตอ
7913
ฝWายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
โทร. 074-317600 ตอ
7600
ฝWายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ทิพโอสถ ชํานาญการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 17
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

112

นางสาวอารยา ดําเรือง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.ม. (นโยบายและการ
วางแผนสังคม)

113

นางกนกวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เอกเจริญกุล ชํานาญการ

-

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ดานการอนุรักษ%พลังงาน / มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดานอาคารสถานที่

ขาราชการ

114

นางอํามร สงเคราะห%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ค.บ. (การสหกรณ%)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

115

นางรัตติกาล ชนะสิทธิ์

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บธ.บ. (การเลขานุการ)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

116

นางสาววิมล สุวรรโณ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร%)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

117

นางสาวชนิดา แกวมณี

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

118

นางสมพร ศรีสุวรรณ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวนฤมล ผลบุญ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางนงลักษณ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จักรมานนท% ชํานาญการ
นางสาวสุรัติ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปkจจันตโชติ ชํานาญการ
นายสุชีพ เพชรวงษ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

-

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-

รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี

งานระบบเครือขาย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน

119
120
121
122

ดานวิเคราะห%นโยบายและ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผน , งบประมาณ

สถานภาพ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
โทร. 074-317600 ตอ
7101
ฝWายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ฝWาย
บริหารวิทยาเขตพัทลุง
โทร. 074-609600 ตอ
7011
ฝWายบริหารวิทยาเขต
สงขลา
โทร. 074-443952
ฝWายบริหารวิทยาเขต
สงขลา
โทร. 074-443965
ฝWายบริหารวิทยาเขต
สงขลา
โทร. 074-443965
ฝWายบริหารวิทยาเขต
สงขลา
โทร. 074-311711
ฝWายบริหารวิทยาเขต
สงขลา
โทร. 074-443904
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
โทร. 074-591611-8
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
โทร. 074-591611-8
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
โทร. 074-591611-8
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
โทร. 074-591611-8
สํานักคอมพิวเตอร%

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 18
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
ชํานาญการ

123

นางสาวสุภาพร นุนมัน

124

นางเจนจิรา วิศพันธ%

125

นางอัจฉราภรณ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กวมทรัพย% ชํานาญการ
นางธัญชนก อิงวิยะ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวปราณี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
รักสนิท ชํานาญการ
นางกมลทิพย%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เกิดวิบูลย% ชํานาญการ

126
127
128

129

นางสาวสิริกุล จันดา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ
สารสนเทศ)

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

1.คูมือปฏิบัติงานสารบรรณใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. รายงานการวิเคราะห%ปริมาณ
หนังสือรับ - สงของสํานัก
คอมพิวเตอร% มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง ปTงบประมาณ
2553-2555
-

ศศ.ม. (พัฒนามนุษย%และ
สังคม)

-

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

คอมพิวเตอร% / งานระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร%แมขาย
/ งานระบบเครือขาย
โทรศัพท% IP Phone /
งานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร%ไรสาย
งานสารบรรณ / งานการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชุม
งานสารบรรณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

การบริหารจัดการ
หองสมุด
การบริหารงานพัสดุ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

งานสารบรรณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

-

มหาวิทยาลัย
นครพนม

-

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

-

มหาวิทยาลัย
นครพนม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

มหาวิทยาลัย

โทร. 074-317600 ตอ 4202

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

สํานักคอมพิวเตอร%
โทร. 074-317600 ตอ 4100
สถาบันคอมพิวเตอร%
โทร. 074-609600 ตอ 1110

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ

สํานักหอสมุด
โทร. 074-443905
สํานักหอสมุด
โทร. 074-443905
สํานักหอสมุด
โทร. 074-443905
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม 92
ซ.ประชาสุขสันต% ต.หนอง
แสง อ.เมือง จ.นครพนม
48000
โทร. 042-512196, 042514471
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม 92 ซ.
ประชาสุขสันต% ต.หนอง
แสง อ.เมือง จ.นครพนม

ขาราชการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 19
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

130

นางพสณชนก
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ไตรสิริโชค ชํานาญการ

-

รัฐประศาสนศาสตร%
มหาบัณฑิต

-

มหาวิทยาลัย
นครพนม

ขาราชการ

131

นายสมบัติ บุญกอง

ผูบริหารหัวหนาสํานักงาน
คณบดี

-

- ครุศาสตร%บัณฑิต
(วิทยาศาสตร%ทวั่ ไป)
- การศึกษามหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา)

บริหารงานทั่วไป,
การบริการการศึกษา,
งานเลขานุการคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ขาราชการ

132

นายสมเสนห% อุปพงษ%

ผูบริหารหัวหนาสํานักงาน
คณบดี

-

- นิติศาสตร%บัณฑิต
(นิติศาสตร%)
- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา)

บริหารงานทั่วไป,
การบริการการศึกษา,
งานเลขานุการคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ขาราชการ

133

นายศักดิ์ชัย ฟองอน

ผูบริหารหัวหนาสํานักงาน

-

ศิลปศาสตร%บัณฑิต
(รัฐศาสตร%)

บริหารงานทั่วไป,
การบริการการศึกษา,
งานสงเสริมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ขาราชการ

134

นางสาวพิชญาดา ธานี

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

- บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)

บริหารงานทั่วไป,
งานเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ขาราชการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
48000
โทร. 042-512196, 042514471
อาคารสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร สํานักงาน
อธิการบดี 103 หมูที่ 3 ถ.
ชยางกูร ต.ขามเฒา อ.
เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 042-532477-8
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี 680 ถนนนิตโย
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร
47000
โทร. 042-970030
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร% 680 ถนน
นิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 47000
โทร. 042-744014
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 680 ถนนนิต
โย ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 47000
โทร. 042-2970025
งานบริหารงานทั่วไป
กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี 680 ถนนนิต
โย ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 20
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

135

นางนงเยาว% จารณะ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

- บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)

การบริหารความเสี่ยง,
งานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ขาราชการ

136

นางสุพัตรา หลาชาญ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

- ครุศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร%)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)

บริหารงานทั่วไป,
การบริการการศึกษา,
งานเลขานุการคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ขาราชการ

137

นางสาวนุชนาฏ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คลายหิรัญ ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบริหารเชิงกลยุทธ%

มทร.ลานนา ตาก

-

138

นางวิภาวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จงชาญสิทโธ ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

มทร.ลานนา นาน

-

139

นางสาวอาจารีย%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เกตุวิริยะกุล ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบริหารเชิงกลยุทธ%

มทร.ลานนา
พิษณุโลก

-

140

นางสุภาวดี พริบไหว

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

มทร.ลานนา ลําปาง

-

-

รัฐศาสตร%

มทร.ลานนา

-

-

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

มทร.ลานนา

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

มทร.ลานนา

-

141
142
143

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางวณิชชา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เฉลิมวรรณ ชํานาญการ
นางมาลี จินดาแกว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางดาวรรณ เกิดคลาย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
สกลนคร 47000
โทร. 042-2970022
หนวยตรวจสอบภายใน
กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี 680 ถนนนิต
โย ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 47000
โทร. 042-2970256
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุ
เชิงชุม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 042-2743685
41 ม.7 ต.ไมงาม อ.เมือง
ตาก จ.ตาก
โทร. 0 5551 5900
165/130 ม.1 ต.หางดง อ.
หางดง จ.เชียงใหม
โทร.0899977282
9/26 ม.4 ต.พลายชุมพล
อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
สํานักงานอธิการบดี
โทร. 0832929129
สํานักงานอธิการบดี
โทร. 0849483918,
0922702490
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 21
ลําดับ
ที่
144

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

นางวิมลมาส
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พงศ%ธไนศวรรย% ชํานาญการ
นางทัศนาวลัย พงษ%ยืน เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

มทร.ลานนา

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

สถาบันวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร

-

นายสุทธิพันธุ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กฤตยาวัฒนกุล ชํานาญการ
นายเสรีย% ศรีสวการย% เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

-

-

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

การบริหารงานทัว่ ไป

สถาบันวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

148

นางดวงทิพย% รัตนชมภู

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

-

149

นางพิศวง กองกระโทก

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร%)

บรรณารักษ%

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

-

150

นางกิ่งดาว ปkดเปา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

งานประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

-

151

นางสาวศิริขวัญ

การเบิกจายเงินงบประมาณ
แผนดิน

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

การเบิกจายเงิน
งบประมาณแผนดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

-

152

นางปรานอม ดวงภมร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

-

153

นางวัลยา แยมสกุล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

-

145
146
147

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
วาวแวว ชํานาญการ

-

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
โทร. 086 7279888
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สถาบันวิจยั เทคโนโลยี
เกษตร 202 หมู 11 ถ.
พหลโยธิน
โทร. 0 5434 2553
งานอาคารสถานที่
กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
งานทะเบียนและ
ประมวลผล กองบริการ
การศึกษา
โทร. 054237399 ตอ
3841
คณะวิทยาศาสตร%
โทร. 054-237399 ตอ
2305
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
โทร. 054-237399 ตอ
3847
งานพัสดุ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
โทร. 054-237399 ตอ
4402
กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
โทร. 089-7363088
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 22
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

154

นางสาวกรรณิกา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สรอยสําโรง ชํานาญการ

-

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

-

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ%ใน
พระบรมราชูปถัมภ%

ขาราชการ

155

นางกมลทิพย%

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
นครพนม

ขาราชการ

156

นางสาวสิริกุล จันดา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
นครพนม

ขาราชการ

157

นางพสณชนก
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ไตรสิริโชค ชํานาญการ

-

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

-

มหาวิทยาลัย
นครพนม

ขาราชการ

158

นางสาวจิรภา คชหิรัญ

ปรับระดับตําแหนงตาม หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ
๐๕๐๙.๔/ว๔ ลงวันที่ ๙ ก.พ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบริหารทัว่ ไป)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การบริหารเชิงกลยุทธ)

บริหารงานทั่วไปใน
สํานักงาน , งานการเงิน
และบัญชี , งานบริหาร
อาคารสถานที่ ,

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ%

รับขาราชการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เกิดวิบูลย% ชํานาญการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
โทร. 081-1997674
สถาบันวิจยั และพัฒนา
เลขที่ 1 ม.20 ปณจ.
ประตูน้ําพระอินท% ถ.
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
13180
โทร. 087-9346625
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม 92 ซ.
ประชาสุขสันต% ต.หนอง
แสง อ.เมือง จ.นครพนม
48000
โทร. 0 42-512196 ,
042-514471
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม 92 ซ.
ประชาสุขสันต% ต.หนอง
แสง อ.เมือง จ.นครพนม
48000
โทร. 0 42-512196 ,
042-514471
อาคารสานสนเทศเพื่อการ
บริหาร สํานักงาน
อธิการบดี 103 หมู 3 ถ.
ชยางกูร ต.ขามเฒา อ.
เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 042-532477-8
ถนนสระบุรี-หลมสัก
ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ% 67000
โทร. 056-717-100

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 23
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

๒๕๕๐ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการกําหนดตําแหนงและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใน
สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

159

นางวีนัส ปk}นคลาย

160

นางสาวชญานันทน%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
แซเฮง ชํานาญการ

-

161

นางสาวกาญจนา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เลิศคชสีห% ชํานาญการ

162

นางวิไลวรรณ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สิงห%เจริญ ชํานาญการ

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

งานสัญญา

-

มทร.ตะวันออก

ขาราชการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

-

มทร. ตะวันออก

ขาราชการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

-

มทร. วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ

ขาราชการ

1. งานวิจัย การพัฒนาระบบ งาน
สารบรรณ อิเล็กทรอนิคส%
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2. งานวิจัย สภาพปkญหาการ
ปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. สมรรถนะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานสารบรรณของผู
ปฏิบัติหนาทีธ่ ุรการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ

คบ. (การประถมศึกษษ)
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต)

- บริหารงานทัว่ ไป
- วิทยากรการเขียน
หนังสือราชการและงาน
สํานักงานใหกับนักศึกษา
เตรียมฝGกประสบการณ%
และบุคคลภายนอก
- อาจารย%พิเศษ รายวิชา
การบริหารงานธุรการ
การเงินและพัสดุ
- วิชาบรรยายสรุปและ
เทคนิคการประชุม
- วิชาการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ขาราชการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี 43 ม.6 ต.
บางพระ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110
โทร. 038 358201 ตอ
8415
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี 43 ม.6 ต.
บางพระ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110
โทร. 038 358201 ตอ
9105
122/41 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 026922360-4
วิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง
โทร. 093 123 3696

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 24
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

163

นางเพ็ญศรี สุขไชยะ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

164

นางฐานิดา เดือนจํารูญ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

165

นางผองผิว อุไรกุล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

166

นางอรุณ หนูสอน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

168

นายมานพ สัมพันธ%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวพณิตา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พุมเอี่ยม ชํานาญการ
นางนันทิยา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คุปต%อัครภิญโญ ชํานาญการ
นายจักรกริช
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ซึ้งประสิทธิ์ ชํานาญการ
นางสาวพิกุล แกวนอย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการการพัฒนาสังคม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การบัญชี)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การบัญชี)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) ศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร%
เพื่อการพัฒนา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพัฒนาสังคม)
ศศ.บ.

-

169
170
171
172
173
174

นางสาวสาลินี นาคกุล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางแสงเดือน จีนาพงษ% เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ความเชีย่ วชาญ
สํานักงานภาครัฐ
การบริหารงานทัว่ ไป

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

ขาราชการ

การบริหารงานทัว่ ไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

ขาราชการ

งานบริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

ขาราชการ

งานบริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

ขาราชการ

-

มอ.

ศศ.ม.

-

มอ.

-

ค.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ
เตง อ.เมือง จ.ยะลา
95000
โทร. 081 5425353
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ
เตง อ.เมือง จ.ยะลา
95000
โทร. 089 4656477
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ
เตง อ.เมือง จ.ยะลา
95000
โทร. 085 8924330
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ
เตง อ.เมือง จ.ยะลา
95000
โทร. 086 9663220
สํานักงานอธิการบดี
กองการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
กองอาคารสถานที่
ศูนย%สงเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม

-

ศศ.ม.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน

สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
คณะวิศวกรรมศาสตร%

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 25
ลําดับ
ที่
175
176
177
178
179

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
ชํานาญการ
นางจันทร%วดี ลิ่มสกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวธัญลักษณ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โกมัย ชํานาญการ
ชื่อ-สกุล

นางกุศล แจมประเสริฐ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสถาพร ใบงาม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวลาวรรณ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจริญวรรณพงษ% ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

-

รป.ม.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศ.บ.

-

มอ

-

วท.บ.

-

มอ.

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร%ฝWาย
วิจัยและบริการทาง
วิชาการ
คณะวิทยาศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

180

นางสาวศิริวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ศรประสิทธิ์ ชํานาญการ

-

กศ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

181

นางมัณทนา จินเดหวา

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศษ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

กศ.ม.

-

มอ.

-

บธ.ม.

-

มอ.

182
183
184
185
186
187

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวสุดา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ศิริวิลาวัณย% ชํานาญการ
นางสาวสุรางค%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พันธ%ผล ชํานาญการ
นางกิจจา ปานะบุตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางวรัญญา ศรีพิเชียร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวอรวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สุวรรณรัตน% ชํานาญการ
นางวรภัทร ไผแกว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร%
คณะแพทยศาสตร%ภาควิชา
ศัลยศาสตร%ออร%โธป•ดิกส%
และกายภาพบําบัด
คณะแพทยศาสตร%ภาควิชา
พยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร%
คณะแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร%ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร%
คณะแพทยศาสตร%ภาควิชา
ชีวเวชศาสตร%
คณะแพทยศาสตร%
ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักงานเลขานุการ

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 26
ลําดับ
ที่
188

นางสาวรัตนา

189

โพชะเรือง
นางสาวสิขเรศ แสงขํา

190

นางปราณี จันทรัตน%

191

นางเบญจมาศ

192

เฉลิมวงค%
นางศิริพร พรหมพัฒน%

193

นายโอฬาร รัตนบุรี

194

นางสาวกอบพร
พสุนธราธรรม
นางสาวจุรีพรรณ
ตันสกุล
นางภาวิตา กุลสิรวิชย%

195
196
197
198
199
200
201
202

ชื่อ-สกุล

นางสาวเสาวรัตน%
มานสะอาด
นางอังคณางค% วิสิตกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

นางสาววรรณี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
มโนพิรุฬห%พร ชํานาญการ
นางจารีย% สุวรรณโชติ เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางประกายมาส
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บาหลัง ชํานาญการ
นางสาวเจะมายะ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจะดือราแม ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาวาริชศาสตร%
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาธรณีศาสตร%
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักงานเลขานุการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตร%
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตร%
คณะศิลปศาสตร%

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

รป.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ศศ.ม.

-

มอ.

-

ศศ.ม.

-

มอ.

-

ค.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

คณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานเลขานุการ
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร% ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะพยาบาลศาสตร%
ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร%
คณะพยาบาลศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร%
ฝWายพัฒนาเด็กปฐมวัย
วิทยาเขตตรัง
บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงาน
เลขานุการ

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 27
ลําดับ
ที่
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

215
216

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นางภารดี แทนทอง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสังวาล ผองสะอาด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางอัญญรัตน%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตั่นไพโรจน% ชํานาญการ
นายนวุธ ถาวรจิตต%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางคันธรส
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สนธิพิพัฒน% ชํานาญการ
ชื่อ-สกุล

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ค.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.ม.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.ม.

-

มอ.

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางจิระวัฒน%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พิสุทธิ์พิทยากุล ชํานาญการ

-

รป.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

รป.บ.

-

มอ.

นางสาวเขมิกา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พงศ%กิจเจริญ ชํานาญการ
นางสุนิสา นิลรัตน%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ค.บ.

-

มอ.

นางทิชาภรณ% รัตนะ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางอัจฉรา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ทิพย%สุเนตร ชํานาญการ
นางสาวบริรักษณาพิไล
รัตนพงศ%
นางสุดาวัลย%
จิโรจน%วณิชชากร
นายมงคล
ประกอบการ
นางศิรดี สุวรรณชัย

รป.ม.

มอ.

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตภูเก็ต
คณะนิติศาสตร%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

คณะศิลปศาสตร%
คณะทันตแพทยศาสตร%
ภาควิชาศัลยศาสตร%
คณะทันตแพทยศาสตร%
ภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ%
คณะทันตแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร%
ภาควิชาชีววิทยาชองปาก
และระบบการบดเคี้ยว
คณะทันตแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร%
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ%
คณะทันตแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สํานักงานเลขานุการ
สํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝWายสนับสนุนงาน
บริหาร*
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี กอง

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 28
ลําดับ
ที่

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
ชํานาญการ
นางสาวสุพิธพร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สัจจวนิช ชํานาญการ
นางศราวดี ศรีเกื้อ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ค.บ.

-

มอ.

219

นางพัชชลี ทองเจริญ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

กศ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

220

นายประยูร พันธุรัตน%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวสุปราณี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โอวาทฬารพร ชํานาญการ

-

ค.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

217
218

221

ชื่อ-สกุล

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ทะเบียนและประมวลผล
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
ม.สงขลานครินทร%
สํานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร%
ฝWายวิจัยและบริการทาง
วิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร%
ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร%
คณะวิทยาศาสตร%
ภาควิชาวิทยาศาสตร%
ประยุกต%
คณะวิทยาศาสตร%
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร%
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร%
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร%
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร%
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร%
คณะแพทยศาสตร%

222

นางยืนยง งามอุดม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

กศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

223

นางสาวสุดาวดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โรจน%ศิริมนตรี ชํานาญการ
นางมยุรี ราชยอด
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางกนิษฐา มุสกิ ะไชย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวขัตติยา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
อรุณพันธ% ชํานาญการ
นางจําเปiน ยอดมุณี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสาวเปมิกา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สิทธิจันทร% ชํานาญการ

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

กศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

M.S.E.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นางสาวลักษมี

-

บธ.บ.

-

มอ.

224
225
226
227
228
229

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงาน

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 29
ลําดับ
ที่
230
231
232
233

ชื่อ-สกุล
สัตตบุษย%วรกุล
นางชุติมา จิตต%แจง
นางสาวปkทมพร
อินสุวรรโณ
นางสุพร
ลิ่มสกุลภักดี
นายพนัสพงศ%
อาวรเจริญ

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

กศ.บ.

-

มอ.

สถานภาพ
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

234

นางยุพา วีจันทร%

235

นายบุญเจิด วีจันทร%

236

นางนัยนา สายสุนทร

237

นางสาวกาญจนา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เอียดเจริญ ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

238

นางสาววันเพ็ญ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
วิทยะสุนทร ชํานาญการ

-

ศษ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

239

นางพรทิพย% ทองศรีสุข

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ค.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

240

นางปพิชญา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานิไพบูลย% ชํานาญการ
นางวรรณี กาฬพันธุ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

241

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
ภาควิชาเวชศาสตร%ชุมชน
คณะแพทยศาสตร%
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
คณะพยาบาลศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร%
ภาควิชาการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร%
คณะทันตแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะนิติศาสตร%
สํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝWายสนับสนุนงาน
บริหาร*
สํานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตปkตตานี กองธุรการ
วิทยาเขตปkตตานี
สํานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตปkตตานี กองธุรการ
วิทยาเขตปkตตานี
สํานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตปkตตานี กองธุรการ
วิทยาเขตปkตตานี
คณะเศรษฐศาสตร%
สํานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตปkตตานี กองกิจการ

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 30
ลําดับ
ที่
242
243
244
245
246
247

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

นายอุสมาน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ราษฎร%นยิ ม ชํานาญการ
นางปาตีเมาะ ดอเล‚าะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางธารีรัตน% เผาจินดา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางกิตติวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
วรรณพฤกษ% ชํานาญการ
นางทัษนีย% พิณสุวรรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นายธนัท บุญคงวัฒน% เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.ม.

-

มอ.

สถานภาพ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

248

นางสาวปารณีย% เจะมิง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

249

นางจวน จันทนนท%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

250

นายอุดม คําคง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ค.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

251

นางกัลรภัสณ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พัฒนบดีพงศ% ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

252

นายประทีป

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

253

นางศศิธร บุญนํามา

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เอื้อนมงคล ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
นักศึกษาวิทยาเขตปkตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สํานักงานเลขานุการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สํานักงานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร%
โรงเรียนสาธิต
คณะการแพทย%แผนไทย
คณะแพทยศาสตร%
ภาควิชาเวชศาสตร%ชุมชน
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร% สํานักงาน
เลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร% สํานักงาน
เลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร% สํานักงาน
เลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร% สํานักงาน
เลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร% สํานักงาน
เลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี สํานักงาน
เลขานุการ
สํานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตภูเก็ต

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 31
ลําดับ
ที่
254

นางสุนารี สุวรรณโร

255

นางอัปษร

256

นางณัฐพร อิ่มอุไร

257

นายอิสมาแอ ระนี

258
259
260
261

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี ภาควิชา
คณิตศาสตร%และวิทยาการ
คอมพิวเตอร%
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี ภาควิชา
เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร%
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร% สํานักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สํานักงานเลขานุการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา
คณะศึกษาศาสตร%
ภาควิชาการศึกษา
คณะวิเทศศึกษา

-

ปร.ด.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นายบุญเจริญ บํารุงชู เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสายหยุด
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ขจรยุทธไกร ชํานาญการ
นางสาวประภัสรา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กิจไพบูลย%ทวี ชํานาญการ
นางสาวนูรอัยนี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หะยีอาแว ชํานาญการ

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

ปร.ด.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จงรักษ%วัฒนา ชํานาญการ

262

นายฮาเร‚ะ เจ‚ะโด

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

263

นายพยนต% ลิป•กุล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

264

นางกิตติมา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หงษ%หิรัญเรือง ชํานาญการ

-

บธ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี ภาควิชา
วิทยาศาสตร%
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สํานักงานวิชาการและ
บริการชุมชน
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี ภาควิชา
เทคโนโลยีและการ
อุตสาหกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลทันตกรรม

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 32
ลําดับ
ที่
265

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นางสุดารัตน%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
วาณิชวิริยะ ชํานาญการ
นางมาริสา พงษ%จีน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางลัดดาวัลย% ดํามณี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางยุพดี พิมพ%พงศ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางกลอยใจ คําคง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางสมใจ ยันตศิริ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางภัทรา ปรีชาวีรกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
ชื่อ-สกุล

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร.ติดตอ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ

สํานักวิจยั และพัฒนา
สํานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงาน
เลขานุการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา
ศูนย%คอมพิวเตอร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร%
ภาควิชาศัลยศาสตร%
คณะศิลปศาสตร%

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ค.บ.

-

มอ.

-

ค.บ.

-

มอ.

-

กศ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สุวรรณวงศ% ชํานาญการ
นางสาวกันธนา สมาธิ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นางกัลยา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ธีระพงษ%ธนากร ชํานาญการ

-

ศ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ

275

นางวิไล วรรณคํา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ครุศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

276

นางรุจิรา โชคสวัสดิ์

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

277

นายธิตกิ านต% บุญแข็ง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

266
267
268
269
270
271
272
273
274

นางสาวอารี

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝkƒง สถาบัน
ทรัพยากรทะเลและชายฝkƒง
คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม
วิทยาเขตตรัง
คณะเกษตรศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353516
คณะเภสัชศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353053
คณะวิศวกรรมศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ โทร.
045-353301
คณะวิศวกรรมศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353301

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 33
ลําดับ
ที่
278

นางฐิตินันท% ภูนิคม

279

นางปาณฑรา ศิริทวี

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

-

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

280

นางละอองดาว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เพชรแกว ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

281

นางสาวธัญฉัตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ศรีธัญรัตน% ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

282

นางสุรางคณา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
แสนทวีสุข ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

283

นางรติมา จึงจิตรักษ%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

284

นางสุชาฎา ไกรพันธ%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

285

นางสาวมัณฑนา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจือบุญ ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

286

นายธีรเศรษฐ%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
รัตนะเศรษฐากุล ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

287

นางศิมาพร กาเผือกงาม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
คณะศิลปศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353706
คณะศิลปศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353700
คณะศิลปศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353733
วิทยาลัยแพทยศาสตร%และ
การสาธารณสุข สํานักงาน
เลขานุการ
โทร. 045-355803
สํานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
โทร. 045-353043
สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
โทร. 045-353117
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานพัฒนานักศึกษา
โทร. 045-353008
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
โทร. 045-353054
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
โทร. 045-353059
สํานักวิทยบริการ
สํานักงานเลขานุการ

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 34
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

288

นางสาวมณีวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สาระไทย ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

289

นางนันทา กิจแสวง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ครุศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

290

นางวิริยา การมาสม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ค.บ. (คหกรรมศาสตร%)

พัสดุ

มทร.กรุงเทพ

ขาราชการ

291

นางนันทนา พูลทวีสุข

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

บุคลากร และสารบรรณ

มทร.กรุงเทพ

ขาราชการ

292

นางมานิสา การีโรจน%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

กิจการทัว่ ไป

มทร.กรุงเทพ

ขาราชการ

293

นางดวงพร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เผาทองบุตร ชํานาญการ

-

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

สารบรรณ

มทร.กรุงเทพ

ขาราชการ

294

นางทิศารัศม%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ติวาวิบูลย%พร ชํานาญการ

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

การงเนและงบประมาณ

มทร.กรุงเทพ

ขาราชการ

295

นางกันยารัตน%
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กัลยานันฑปรีชา ชํานาญการ

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายงบ
ดําเนินงาน
2. ผลงานเชิงวิเคราะห% การใชเงิน
งบประมาณ งบดําเนินงาน
-

บธ.บ. (การจัดการ)

ดานเอกสารงานสภา
มหาวิทยาลัย

มทร.สุวรรณภูมิ

ขาราชการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
โทร. 045-288400 -3
ตอ 1803
สํานักวิทยบริการ
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-288400 -3 ตอ
1803
สํานักวิทยบริการ
ฝWายหอสมุด
โทร. 045-353140
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร%
โทร. 02-287-9600
ตอ 7003,7205,7259
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร%
โทร. 02-287-9600
ตอ 7003,7205,7259
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร%
โทร. 02-287-9600
ตอ 7003,7205,7259
ศูนย%ผลิตเอกสาร
โทร. 02-287-9600
ตอ 7003,7205,7259
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร% โทร. 02-2879600
ตอ 7201
กองกลาง เลขที่ 60 หมู 3
ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 35
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

296

นางอุบล บริบูรณ%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

รป.บ. (รัฐศาสตร%)

ดานการบริหารงานทั่วไป

มทร.สุวรรณภูมิ

ขาราชการ

297

นางกันยา นวนพิจิตร%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)

ดานการบริหารงานทั่วไป

มทร.สุวรรณภูมิ

ขาราชการ

298

นายประเสริฐ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปุระชาติ ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ดานการบริหารงานทั่วไป

มทร.สุวรรณภูมิ

ขาราชการ

299

นางนิตยา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
แจงประจักษ% ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป)

ดานการบริหารงานทั่วไป

มทร.สุวรรณภูมิ

ขาราชการ

300

นางฤทัยชนก โพธิ์งาม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป)

ดานการบริหารงานทั่วไป

มทร.สุวรรณภูมิ

ขาราชการ

301

นางสาวดารุณี วานิ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ

-

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709-083
กองกลาง เลขที่ 60 หมู 3
ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709-083
กองกลาง เลขที่ 60 หมู 3
ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709-084
กองบริหารทรัพยากรวา
สุกร (ศูนย%วาสุกรี) เลขที่
19 ถ.อูทอง ต.ทาวาสุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709-083
กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี (ศูนย%
สุพรรณบุรี) เลขที่ 450 ถ.
สุพรรณบุรี –ชัยนาท ต.
ยานยาว อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-544-301-3
กองพัฒนานักศึกษา เลขที่
60 หมู 3 ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709-089
สํานักงานอธิการบดี
(กองกลาง)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนา 36
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

เจาพระยา
302

นางบุญเพ็ญ หงษ%ทอง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา

-

303

นางสาวพรวิภา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เสือสมิง ชํานาญการ

-

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร%)

-

-

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา

304

นางอําภาพร รับขวัญ

305

นางอัชรี ภักดีสุวรรณ%

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.ม. (พัฒนสังคมศาสตร%)

-

-

306

นางศศิภา สุวรรณวาล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ค.ม. (การศึกษา)

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา

307

นางศรีโสภา ออยหวาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา

-

-

-

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร.ติดตอ
โทร. 02-473- 7000
ตอ 1100, 1108
สํานักงานอธิการบดี
(กองคลัง)
โทร. 02-473- 7000
ตอ 1203-4
คณะครุศาสตร%
โทร. 02-473- 7000
ตอ 5000
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร%
โทร. 02-473- 7000
ตอ 2000-1
คณะวิทยาการจัดการ โทร. 02-473- 7000
ตอ 4000, 4008
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี
โทร. 02-473- 7000 ตอ
3000, 3008
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-473- 7000
ตอ 1700

