
ข้อมูล ณ วันที ่22 พฤษภาคม 2560 ต ำแหน่งบุคลำกร หน้ำ 1 

รวบรวมโดยกลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกูต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027) 

บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำน และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ-สกุล 

ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

1 นายปภาณภณ 
ปภังกรภูรินท ์

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

1. งานวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภายในองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
2. งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
และกลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งของหัวหน้างาน
กับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. งานวิเคราะห์ เรื่องค่าตอบแทนในการด าเนินการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐแห่งประเทศไทย 
4. บทความ เรื่อง เมื่อไรที่ต้องประเมินค่างาน? 
5. บทความ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่าง
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน
สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
6. บทความ เรื่อง ประเด็นข้อแตกต่างส าคัญของ
ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 
และ พ.ศ. 2553 
7. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- วท.ม. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ) 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

- การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
- การพัฒนาองค์การ 
- การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การจัดท าสมรรถนะ และตัวชีว้ัด 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์
ทรัพยากรมนุษย ์
- การจัดท ากฎหมายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- การวิเคราะห์และการประเมิน
ค่างาน และการจัดท า Job 
description 
- การท าผลงานสายสนับสนุน 
(คู่มือปฏิบัติงาน และผลงานเชิง
วิเคราะห์) 
- การก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน 
 

สพบ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น 
บางกะปิ กทม. 10240 
โทร. 0 2727 3397,  
08 6068 8688 

2 นางบุษยมาศ   
แสงเงิน 

ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
 

- ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
- บธ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป) 

- การบริหารงานบุคคลตาม
ภาครัฐแนวใหม ่
- การประเมินค่างาน 
- การวิเคราะห์ Job 
description 
- การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุนวิชาการ 
- สมรรถนะของบุคลากร สาย
สนับสนุน 

มรภ. พิบูล
สงคราม 

รับราชการ 
 

กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม  
156 หมู่ 5 ต าบลพลายชุม
พล อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 
โทร. 0 5526 7093 

3 นางเฉลิมศรี   
สันติธรางกูร 
 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งหัวหน้างานทะเบยีนประวัติ
และบ าเหน็จความชอบ 

ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 
 

 

- มทร.ล้านนา - 27/19 ม.3 ซ.ราษฎร์
สามัคคี ถ.เชียงใหม่-ล าพูน 
ต.หนองหอย อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
โทร. 08 1022 1007 
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ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 
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4 พันจ่าเอกอ านาจ   
ใจค าฟู 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

งานวิจัย เร่ือง "การศึกษาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มทร.ล้านนา - 25 ม. 14 ต.แม่กาษา อ.
แม่สอด จ.ตาก 

5 นางรัญชนา  น าอิน บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

งานวิจัยเร่ือง "ปัญหาและแนวทางการพฒันา
ระบบการลาศึกษาต่อภายในประเทศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                   
คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง "การลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ" 

บธ.ม. (การ
บริหารธุรกิจ) 

- มทร.ล้านนา 
เชียงราย 

- 283 ม.1 ต.ทรายขาว อ.
พาน จ.เชียงราย  
โทร. 08 9635 3770 

6 นายสุชาต ิ  
จันทร์แก้ว 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

1. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบคุคล: 
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบบุคลากรประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยกับพนักงานราชการ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป 
การบัญชี) 

ด้านงานต าแหน่งและอัตราก าลัง ม.แม่โจ ้ - กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 5387 3134 

7 นายสมวงค์   
ทิพย์ประจกัษ ์

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานทะเบียน
ประวัติกองการเจ้าหน้าที ่ส านักงานอธกิารบด ี  
2. โปรแกรมการออกรายงานขอ้มูลบุคลากรของ 
งานทะเบียนประวัต ิกองการเจ้าหนา้ที่ ส านักงาน
อธิการบดี 

ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง) 

ด้านงานบริหารงานบุคคล ม.แม่โจ ้ - กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 5387 3137 

8 นางสาวภัคจิรา   
วิจิตร 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลด้าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

ศศ.ม.(บริหารการ
พัฒนา) 

- ทะเบียนประวัต ิ
- บริหารงานบุคคล 

ม.แม่โจ ้ - กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 5387 3133 

9 นางสาวศุธัญญดา  
คูหาวิชานันท ์

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

1. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารงานด้าน
ทรัพยกรบุคคล ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว. 
ประจ าปี 2552 
2. งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การใช้อินเตอร์เน็ตของบุคลากร คณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว. ประจ าปี 2552 
3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบคัดเลือก คัดเลือก 
และสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว. 

กศ.ม. - มศว. ข้าราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
โทร. 0 2649 5790 

10 นายเสถียร อักษรช ู บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

1. งานวิจัย เร่ือง การจัดสวัสดิการของ มศว. ตาม
ทัศนะของบุคลากร 
2. งานวิจัย เร่ือง การพัฒนาบุคลากรของ มศว. 
3. งานวิจัย เร่ือง การบริหารงานบุคคลระบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย (วิจยัร่วม) 
 

กศ.ม. - มศว. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

โทร. 0 2649 5680 
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ที่ 
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11 นางวัลย์ลิกา  
สวัสดิ์นฤเดช 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การขอเสนอต าแหน่งทาง
วิชาการ ของพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.ม. - มศว. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 2649 5760 

12 ดร.สุรวี ศุนาลัย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(เทียบเท่า
ผู้อ านวยการ) 
ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. บทความวิชาการเรื่องระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
2. งานวิจัยเร่ือง ปจัจัยแห่งความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
4. Book chapter เร่ือง Knowledge sharing 
and human resource development in 
innovative organizations. In M. Mohiuddin 
(Ed.), Knowledge Management. Rijeka, 
Croatia: InTech Press.  
5. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู้ของ ธ.กรุงไทย 

Ph.D. (Human 
Resource 
Development) 

- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

มธบ. - มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์   
งานคุณภาพการศึกษา 
110/1-4 ประชาชื่น หลักสี ่
กรุงเทพ 10210 
โทร 081 932 8048 

13 ดร. พสุธิดา  
 ตันตราจิณ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

1. บทความวจิัยเร่ืองการพัฒนาภาวะผูน้ าของ
บุคลากรรุ่นใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้2. 
2. บทความวจิัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าของบุคลากรรุ่น
ใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในธุรกิจการ
ประกันภยั 
บทความวิชาการเรื่องทุนมนุษย ์: การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

ปร.ด. (การจัดการ)   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มธบ. - มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
110/1-4 ประชาชื่น หลักสี ่
กรุงเทพ 10210 
โทร 062 195 4692  

14 นางสาวศรินาฎ  
 อ้นบ ารุง 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ศษ.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย) 

การบริหารบุคลากรและ
ค่าตอบแทน 

มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  
โทร. 0 2419 7705 

15 นางจริยา ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

การบริหารงานบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 2849 6282 

16 นางสาวอร่ามศรี  
 วิชิรานนท ์

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) การบริหารงานบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 2849 6282 

17 นางกาญจนา  
คงแสงชู 

 
 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) การบริหารงานบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี 
โทร. 0 2201 1000 



ข้อมูล ณ วันที ่22 พฤษภาคม 2560 ต ำแหน่งบุคลำกร หน้ำ 4 

รวบรวมโดยกลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกูต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027) 

ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

18 นางสาวปิยนุช  
 รัตนกุล 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 2849 6282 

19 นางสาวผ่องศรี  
 ก้อนทอง 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

การลา การเลื่อนขั้นเงินเดือน มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
โทร. 0 2354 9100-4 

20 นางฐิติมา สุขกิจพงษ ์ นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- บธ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 2849 6282 

21 นางนวพร อัมพวา นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ศศ.ม. (สารสนเทศ
ศาสตร์) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  
โทร. 0 2800 2840-60 

22 นางสาวชัญญา  
 บริสุทธิ ์

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ศษ.ม (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี 
โทร. 0 2201 1000 

23 นางอริยา ธัญญพืช นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- รป.ม. (บริหารงาน
บุคคล) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะพยาบาลศาสตร์  
โทร. 0 2419 7466-80 

24 นางหทัยรัตน์  
 พบชัยภูม ิ

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) การประเมินผล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี 
โทร. 0 2201 1000 

25 นายวษิุวัต มหิทธกิร นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ศศ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย  
โทร. 0 2441 4125 

26 นางอมรรัตน์ ภู่นคร นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ศษ.ม (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย  
โทร. 0 2441 4125 

27 นางธันยาพร ลักษณะ นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  
โทร. 0 2800 2840-60 

28 นายสายชล  
เกตุกรรณ ์

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- บธ.บ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  
โทร. 0 2419 7705 

29 นายเทวัญ  
 คงพิพัฒน์กุล 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

- ค.บ. (การวัดผล
การศึกษา) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(สวัสดิการและสิทธิประโยชน์) 

มม. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธกิารบด ีโทร. 
0 2849 6282 

30 นางชุติมา  
มุตตาหารัช 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี

31 นางนวพร หอมจันทร ์
 
 
 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี



ข้อมูล ณ วันที ่22 พฤษภาคม 2560 ต ำแหน่งบุคลำกร หน้ำ 5 

รวบรวมโดยกลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกูต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027) 

ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

32 นางนิศากร  
ช่างสุวรรณ 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี

33 นายเริงศักดิ์  
ธรานุเวชน ์

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี

34 นางอุษณีย์  
ธรรมสุวรรณ 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะแพทยศาสตร์ 

35 นางอิสราภรณ์  
รัตนคช 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

- มอ. ข้าราชการ กองธุรการ ส านักงาน
อธิการบดี วิทยาเขต
ปัตตานี 

36 นางอนงค์ หนูเรือง บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองธุรการ ส านักงาน
อธิการบดี วิทยาเขต
ปัตตานี 

37 นางพรนิภา พลฤทธิ ์ บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์
เพื่อพัฒนาชุมชน) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการบริหารและการ
พัฒนายุทธศาสตร์ 
ส านักงานอธกิารบด ี 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

38 นางเกษร  
จรัญพรหมสิร ิ

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

การขอต าแหน่งทางวิชาการสาย
วิชาการ 

มอบ. ข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 4535 3050 

39 นางสาวชนัญชิตา  
สวัสดิ์พันธ ์

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ทุนและลาศึกษาตอ่ มอบ. ข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที ่
ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 4535 3029 

40 นางสาวศศิธร  
สิทธิรัตนยืนยง 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะ) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการ
บุคลากร 

มอบ. ข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที ่
ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 4535 3085 

41 นายอภิชาต ิ 
ธรรมแสง 

บุคลากรช านาญการ
พิเศษ 

- วท.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท) 

การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน
บริหารงานบุคคล 

มอบ. พนักงาน กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 4535 3031 

42 นายปรเมศร์  
จิตรมาตร 

บุคลากรช านาญการ คู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหาร
ความรู้ภายในองค์การ สถาบันบัณฑิตพฒันบริ
หารศาสตร ์ 

วท.ม. (เทคโนโลยีการ
บริหาร) 

การจัดการความรู้ และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สพบ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ 118 ถ.
เสรีไทย คลองจั่น บางกะป ิ
กทม. 10240 
โทร. 0 2727 3406 
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รวบรวมโดยกลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกูต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027) 

ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

43 นางสาววาสินี  
ใยโพธิ์ทอง 

บุคลากรช านาญการ 1. งานวิจัย เรื่อง สภาพการบริหารและปญัหาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ 
2. คู่มือ เร่ือง การประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานสถาบันสายสนันสนุน สถาบันบัณพิต
พัฒนบริหารศาสตร์ 

รอ.ม. (การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน) 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน สพบ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ 118 ถ.
เสรีไทย คลองจั่น บางกะป ิ
กทม. 10240 
โทร. 0 2727 3581 

44 นางสฤญธรณ์  
 พูลสวัสดิ ์

บุคลากรช านาญการ คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

บธ.ม. (การจัดการ
ธุรกิจ) 

การบริหารงานบุคคล มทร.ศรีวิชัย พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย กองบริหารทรัพยากร 
1 ถนนราชด าเนินนอก 
ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 
โทร. 0 7432 4246 

45 นางสาวอังคณา  
ศิริกุล 

บุคลากรช านาญการ - - ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

การบริหารงานบุคคล, การ
พัฒนาบุคลากร, งานก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน
วิชาการ), งานก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

มรภ.
สกลนคร 

ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร งานบริหาร
บุคคลและนิติการ 
กองกลาง ส านกังาน
อธิการบดี 680 ถนนนิตโย 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร 
47000  
โทร. 0 42274 4174 

46 นางเพ็ญรดี ไชยค ามี บุคลากรช านาญการ การด าเนินการขอพระราชทานเครื่องอิสราภรณ์อัน
เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องอิสราภรร์อันมี
เกียรติยศยิ่งมุงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ด้านบุคลากร มกส. ข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
โทร. 08 5006 8023 

47 นางเกษร  กันทะตา บุคลากรช านาญการ - ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป มทร.ล้านนา 
(น่าน) 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าน 
โทร. 089--514015 

48 นางนราพร   
จันพิบูลย ์

บุคลากรช านาญการ งานวิจัย เร่ือง "แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา" 

ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

การบริหารการศึกษา มทร.ล้านนา 
(น่าน) 

- 0864485851 

49 นางศุภรากาญจน ์  
 น้อยคง 

 
 
 
 

บุคลากรช านาญการ - บธ.ม. (การบรหิาร
เชิงกลยุทธ์) 

การบริหารเชิงกลยุทธ ์ มทร.ล้านนา 
(พิษณุโลก) 

- 1084/16 ถ.บรมไตรนาถ 
ต.ในเมือง อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
โทร. 081-7867856 
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รวบรวมโดยกลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกูต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027) 

ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

50 นางจิราพร   
 ช านาญศิลป ์

 

บุคลากรช านาญการ - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
 

รัฐศาสตร์ 
 

มทร.ล้านนา 
(ล าปาง) 
 

- 200 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน 
สายล าปาง-งาว ต.พิชัย อ.
เมือง จ.ล าปาง 
0897556976 

51 นางดาวรุ่ง  เรียนรู ้ บุคลากรช านาญการ - - - มรภ. 
กาญจนบุร ี

- กองกลาง ส านกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี 
โทร. 08 9802 1055 

52 นายยอดชาย   
 สายทอง 

บุคลากรช านาญการ 
 

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง ประเมินค่าในการก าหนด
ต าแหน่ง ระดับช านาญการ ระดับช านาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
 

- ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
- รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

การวางแผนอัตราก าลัง , การ
ก าหนดต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน , การสรรหา การสอบ 
การบรรจุ แต่งต้ัง , การเลื่อน
ต าแหน่ง ,การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร การจัดสรร
ทุน สวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลอื่น, ประเมินค่างานของ
ต าแหน่ง การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมิน
คุณสมบัติและผลงานของบุคคล 

มรภ.
เพชรบูรณ์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์ 
ถนนสระบุร-ีหล่มสัก 
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
โทรศัพท์ 0 5671 7116 

53 นางสอฝีน๊ะ  นวนด า บุคลากรช านาญการ - - ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
- ศศ.บ. (การบัญชี)  
 
 

การบริหารงานบุคคล มรภ.ยะลา ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ
เตง อ.เมือง จ.ยะลา 
95000  
โทร. 08 4300 6363 

54 นางสาวเพ็ญฉาย  
กุลโชติ 

บุคลากรช านาญการ - รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ มทษ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

โทร. 0 7431 7600 ต่อ 
7228 

55 นางสาวอารยา  
ด าเรือง 

บุคลากรช านาญการ - ศศ.ม. (นโยบายและ
การวางแผนสังคม) 

ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน, 
งบประมาณ 

มทษ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

โทร. 0 7460 9616 ต่อ 
7011 

56 นางเมตตา ชุมอินทร์ บุคลากรช านาญการ - บธ.บ. (การตลาด) - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี

57 นางสุนันทา  
แก้วเจริญ 

บุคลากรช านาญการ - รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี

58 นางสาวอภิสรา  
อินทแก้ว 

 

บุคลากรช านาญการ - ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี
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รวบรวมโดยกลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกูต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027) 

ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

59 นายสัมฤทธิ ์แก้วน้อย บุคลากรช านาญการ - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี

60 นางจินตนา  
แก้วสลับนิล 

บุคลากรช านาญการ - รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี

61 นางวัชรี ไชยศรี บุคลากรช านาญการ - รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี

62 นางเฉลียว ภู่ดอก บุคลากรช านาญการ - ศษ.บ. (การบริหาร
การศึกษา) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

63 นางรัตติยา เขียวแป้น บุคลากรช านาญการ - รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี

64 นายประยุทธ ์โอภาโส บุคลากรช านาญการ - รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะแพทยศาสตร์ 

65 นายอ านวย ทองน้อย บุคลากรช านาญการ - น.ม. (นิติศาสตร์) - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะเภสัชศาสตร์ 

66 นางวรสุ ศรีประพันธ ์ บุคลากรช านาญการ - ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะแพทยศาสตร์ 

67 นางสุทัสสา พุทธนกุูล บุคลากรช านาญการ - ค.บ. (สังคมศึกษา) - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะแพทยศาสตร์ 

68 นางปานจิต ชูศร ี บุคลากรช านาญการ - ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะแพทยศาสตร์ 

69 นางสาวเขมณัฏฐ์  
มาศวิวัฒน ์

บุคลากรช านาญการ - วท.บ. (วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

คณะศิลปศาสตร์ 

70 นางสินีพร เชียงสอน 
 
 
 

บุคลากรช านาญการ - ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะแพทยศาสตร์ 
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รวบรวมโดยกลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกูต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027) 

ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

71 นายมนตรี  
วัฒนประดิษฐ์ 

บุคลากรช านาญการ - ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

72 นางแวรอบยิะ เจะ๊อะ บุคลากรช านาญการ - ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

- มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา 

73 นางขนิษฐา  
พระสุพรรณ์ 

บุคลากรช านาญการ - ศศ.บ. (การปกครอง) - มอบ. ข้าราชการ ส านักงานเลขานุการ คณะ
เกษตรศาสตร์  
โทร. 0 4535 3503 

74 นายปรีชา บุญท านุก บุคลากรช านาญการ - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) - มอบ. ข้าราชการ ส านักงานเลขานุการ คณะ
วิทยาศาสตร์  
โทร. 0 4535 4637 

75 นางวรัครศิริ  
โหตระไวศยะ 

บุคลากรช านาญการ - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) - มอบ. พนักงาน ส านักงานเลขานุการ คณะ
ศิลปศาสตร์  
โทร. 0 4535 3710 

76 นางชวนพิศ อันพิมพ ์ บุคลากรช านาญการ - ค.บ. (จิตวิทยาและการ
แนะแนว) 

- มอบ. ข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที ่
ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 4535 3085 

77 นางสาวสิริรัตน์  
วงษ์ทอง 

บุคลากรช านาญการ - รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- มอบ. พนักงาน กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธกิารบด ี 
โทร. 0 4535 3030 

78 นางสุภาพร  
ธีระพงษ์สวัสดิ ์

บุคลากรช านาญการ - ค.บ. (การบริหาร
การศึกษา) 

- มอบ. ข้าราชการ ส านักงานเลขานุการ 
ส านักวิทยบริการ  
โทร. 0 4528 8400-3 ต่อ 
1805 

79 นางสาวจันจิรา 
จันทยาน ี

บุคลากรช านาญการ คู่มือการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

บธ.บ. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มทร. 
สุวรรณภูมิ 

ข้าราชการ กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 0 3570 9104 
 
 
 
 
 



ข้อมูล ณ วันที ่22 พฤษภาคม 2560 ต ำแหน่งบุคลำกร หน้ำ 10 

รวบรวมโดยกลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกูต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027) 

ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

80 นางสาวยวุด ี
สูนพยานนท ์

บุคลากรช านาญการ - - บธ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป) 
- ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มทร. 
สุวรรณภูมิ 

ข้าราชการ กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 0 3525 2392 

 


