ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หน้ำ 1

บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้ำที่ประเมินผลงำนและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ
ลำดับ
ที่
1

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง
นางปุณญศิภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
เทวรักษ์พิทกั ษ์ แผนชานาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล

2

นางจินดา จันที

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ

3

นายวรุณสิริ สุจินดา

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ

4

น.ส.มีนา ทาหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและ

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ
1. คู่มือการจัดทาโครงการระดับ
คณะ
2. งานวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมและ
ความต้องการ
ของบุคลากร คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีต่อ
การจัดทาโครงการสนองยุทธศาสตร์
1. คู่มือปฏิบัติงานการเขียนแผน
ธุรกิจ
2. การประกันคุณภาพการวิจยั ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา : รายงาน
ผลการวิจยั มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. การศึกษาต้นทุนและรายได้ของ
การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน :
รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
4. บทบาทการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ :
รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
1. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ระบบ E-Performance)
2. รายงานผลการวิจัย เรื่อง ทัศนคติ
และมุมของผู้บริหารต่อทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15
ปี (พ.ศ. 2555-2569)
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

การจัดทาโครงการระดับ
คณะ

ม.แม่โจ้

-

งานนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ สานักงาน
เลขานุการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
โทร. 0-5387-3620-1

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

การวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

ม.แม่โจ้

-

กองแผนงาน สานักงาน
อธิการบดี
โทร. 0-5387-3120

ศศ.ม.(ภูมิภาคศึกษา)

การบริหารโครงการ
ยุทธศาสตร์

ม.แม่โจ้

-

งานยุทธศาสตร์และ
ติดตามประเมินผล กอง
แผนงาน
สานักงานอธิการบดีกอง
แผนงาน สานักงาน
อธิการบดี
โทร. 0-5387-3116

ศศ.ม. (บริหารการ

การบริหารโครงการ

ม.แม่โจ้

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

งานยุทธศาสตร์และ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หน้ำ 2
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง
แผนชานาญการพิเศษ

ศศ.ม. (บริหารการ
พัฒนา)

การบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน

ม.แม่โจ้

-

ศศ.ม.(บริหารการ
พัฒนา)

1. การจัดทางบประมาณ
รายได้ระดับคณะ
2. การประกันคุณภาพ
การศึกษา

ม.แม่โจ้

-

นักวิเคราะห์นโยบายและ
มหัทธนาภรณ์ แผนชานาญการพิเศษ
นางสาวขวัญฤดี
นักวิเคราะห์นโยบายและ
คล้ายแก้ว แผนชานาญการพิเศษ
นางอรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นายเสริม เจริญกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นายวีระพงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
อาภารัตนคุณ แผนชานาญการพิเศษ

-

กศ.ม.

-

มอ.

-

ศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ข้าราชการ

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

วท.ม.

-

มอ.

นางมาลี หังสพฤกษ์

-

รป.ม.

-

มอ.

นางรัตนา กันตีโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ

7

นายบุญส่ง

12

สถำนภำพ

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการบริหารงบประมาณ :
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. คู่มือการจัดทางบประมาณรายได้
ระดับคณะ
2. งานวิจัย
3. บทความ

6

11

สังกัด

ยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ

10

ควำมเชีย่ วชำญ

พัฒนา)

น.ส.วิไลพร นามวงค์

9

คุณวุฒิ

การบริหารโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E - PROJECT)

5

8

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

นักวิเคราะห์นโยบายและ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ
ติดตามประเมินผล กอง
แผนงาน
สานักงานอธิการบดีกอง
แผนงาน สานักงาน
อธิการบดี
โทร. 0-5387-3117
งานวิเคราะห์งบประมาณ
และอัตรากาลัง
กองแผนงาน สานักงาน
อธิการบดี
โทร. 0-5387-3110
งานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดาเนินงาน สานักงาน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สานักงาน
อธิการบดี
โทร. 0-5387-3313
สานักงานอธิการบดี กอง
แผนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สานักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
สานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตปัตตานี กองแผนงาน
วิทยาเขตปัตตานี
สานักงานอธิการบดี

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หน้ำ 3
ลำดับ
ที่
13

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง
แผนชานาญการพิเศษ
นายชัชวาล
นักวิเคราะห์นโยบายและ
พรธาดาวิทย์ แผนชานาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

กองแผนงาน
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
โทร. 02 649 5679

1. งานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
แพทย์ มศว.
2. คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและ
แผน สานักงานคณบดี มศว.
-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

-

มศว.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดทาแผนพัฒนา
บริการวิชาการ

ม.อุบลราชธานี

ข้าราชการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การวิเคราะห์จัดทาแผน

ม.อุบลราชธานี

นางสุจิตร อุตรมาตย์

15

นางสาวเบญจภัค

16

นางนันทนา พิมพ์พันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ

-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

แผนและงบประมาณ

ม.อุบลราชธานี

17

นางพนมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและ
เลิศศุภวิทย์นภา แผนชานาญการพิเศษ

-

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

การประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

ม.อุบลราชธานี

18

นางนิตยา ศรีใส

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบริหารงบประมาณ

ม.อุบลราชธานี

19

นางดลพร ทวาโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์

กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

วิเคราะห์นโยบายและแผน

มทร.กรุงเทพ

20

นางสาวสุพัตรา อังคาสัย นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทา
แผนและผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

-

สพบ.

21

นางชฎาพร โพธิ์ถาวร

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กลุ่มงานวิจยั
และพัฒนา สังกัดกองแผนงาน

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)
การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สถิติ)

-

สพบ.

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

14

นักวิเคราะห์นโยบายและ
มิ่งขวัญ แผนชานาญการพิเศษ

สถำนภำพ

คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353520
ข้าราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353624
ข้าราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
โทร. 045-354424
ข้าราชการ
สานักงานอธิการบดี
สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ
โทร. 045-353034
ข้าราชการ
สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
โทร. 045-353045
ข้าราชการ
กองนโยบายและแผน
โทร. 02-287-9600 ต่อ
2148,2149
พนักงานสถาบัน กองแผนงาน
โทร. 02-727-3352

พนักงานสถาบัน กองแผนงาน
โทร. 02-727-3355

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หน้ำ 4
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

22

นางสาวอัญญา นิ่มสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง

23

นางทัศนีย์ อาดา

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

24

นางสาวรัชนี แก้วผ่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทา
รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
2. งานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านไอที กรณีศึกษา:
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานเชิงวิเคราะห์: การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (Internal
Quality Assurance: IQA): ศึกษา
ความเหมาะสมในการนามาใช้กับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย

25

นางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

26

นางวรรณวลี ไตรธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หน่วย
วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้

27

นายเกษม บุตรดี

ผู้บริหารผู้อานวยการ

-

คุณวุฒิ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ประชากรและการ
พัฒนา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ภูมิศาสตร์)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ

-

สพบ.

พนักงานสถาบัน กองแผนงาน
โทร. 02-727-3361

-

สพบ.

พนักงานสถาบัน สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โทร. 02-727-3268

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพัฒนา
สังคม)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
กศ.ม.(วิจัยและ
ประเมินผล)
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)

-

สพบ.

พนักงานสถาบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โทร. 02-727-3919

ครุศาสตร์บัณฑิต

งานติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

งานงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ด้านนโยบายและแผน,

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข้าราชการ

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

กองนโยบายและแผน
156 ม.5 ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
กองนโยบายและแผน
156 ม.5 ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
กองนโยบายและแผน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หน้ำ 5
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

28

นางอังคณา
นักวิเคราะห์นโยบายและ
สุขเกษม มีเกษ แผนชานาญการ

-

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

29

นางนลัทพร คูหา

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางจิณณ์ณิชา รอบคอบ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารเชิงกลยุทธ์

มทร.ล้านนา พิษณุโลก -

นางสาวปภาวรินท์
บุญมาก
นายคชานนท์
จินดาแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

มทร.ล้านนา ลาปาง

-

สานักงานอธิการบดี 680
ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิง
ชุม อาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 47000
โทร. 042-970047
36 ม.2 ถ.ยุทธหัตถี
ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง
ตาก จ.ตาก
โทร. 095-5456151
59 ม.13 ต.ฝายแก้ว
อ.ภูเพียง จ.น่าน
52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง
อ.เมือง จ. พิษณุโลก
65000
โทร. 0 5434 2547

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

มทร.ล้านนา

-

สานักงานอธิการบดี

33

นางลดาวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
เวชชูศักดิ์ชัยกุล แผนชานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

สถาบันวิจยั เทคโนโลยี
เกษตร

-

สายลาปาง-งาว ต.พิชัย
อ.เมือง จ.ลาปาง 52000

34

นางสุมาลี ขลิบเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันวิจยั เทคโนโลยี
เกษตร

-

-

35

นางโสภาพรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
พิสิษฐ์ธนานันท์ แผนชานาญการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

สถาบันวิจยั เทคโนโลยี
เกษตร

-

0626949596

36

นางสมปอง นวมสุวรรณ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

-

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

-

กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี 43
ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

30
31
32

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
การศึกษามหาบัณฑิต
(การวิจยั การศึกษา)

การจัดทาแผนงาน,
โครงการด้านงบประมาณ

สกลนคร

การบริหารรัฐกิจ

มทร.ล้านนา ตาก

-

มทร.ล้านนา น่าน

-

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หน้ำ 6
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

37

นางประไพ ปรีชา

38

นางสาวสิรินทรา
กมลมาตยากุล
นายภูวัตนันทน์
เบ็ญจพรกุลพงศ์
นายจรูญ แก้วมี

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

ข้าราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางชุติมา แก้วมี
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางมะลิ นิลสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางสาววิไลลักษณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
สิงขรัตน์ แผนชานาญการ
นางบูรณิจฉ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แก้วพิบูลย์ แผนชานาญการ
นางนันธิญาน์ ศิริวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางสาวจรรยา ชูจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางสาววรณัน ยันตรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นายธนากร ทองอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางอุบลรัตน์ ไชยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

บธ.บ.

-

มอ.

ข้าราชการ

-

วท.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

ศศ.ม.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

นศ.บ.

-

มอ.

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

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ
โทร. 038 358201 ต่อ
8410
กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี 202
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053 885371
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานเลขานุการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาการจัดการ
สานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
สานักงานอธิการบดี กอง
แผนงาน
คณะวิทยาศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หน้ำ 7
ลำดับ
ที่
50

ชื่อ-สกุล

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

52

นางสาวซีตีบีเดาะ บากา

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

53

นางสุจิตรา หยงสตาร์

-

ศษ.ม.

-

มอ.

54

นางสาวสมร ถือทอง

-

ศศ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ข้าราชการ

55

นางชวนชื่น สูตรประจัน

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

56

นางปฐมา อาแว

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

วท.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

57

นางจุฑามาศ พงศ์เวช

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางสาวอัจฉราวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
ช่วยเนียม แผนชานาญการ
นายผดุงศักดิ์ อรนพ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางสาวอารยา พวงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางพิรุณ ฉิมพลีศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางสาวจิระจินต์ มณีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

บช.บ.

-

มอ.

-

บธ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ข้าราชการ

-

ศ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

วท.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตปัตตานี กองแผนงาน

61
62

-

มอ.

-

รป.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นางอัญชลี วีระสุข

60

รป.ม.

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ

51

59

-

สถำนภำพ

สานักวิจยั และพัฒนา
สานักงานเลขานุการ
สานักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายสนับสนุนงาน
บริหาร*
สานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตปัตตานี กองแผนงาน
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สานักงานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
สานักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง
สานักงานเลขานุการ
สานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตปัตตานี กองแผนงาน
วิทยาเขตปัตตานี
คณะแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
วิทยาเขตตรัง

58

นางอุไรวรรณ อินทศร

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หน้ำ 8
ลำดับ
ที่
63

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

นักวิเคราะห์นโยบายและ
ทิพรัตน์ แผนชานาญการ
นางสาวชนกานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
ทองจานงค์ แผนชานาญการ
นางปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางสาวจิระพร จงศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางเลขา บริพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นางปาริชาติ สุรมาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

กศ.ม.

-

มอ.

-

กศ.ม.

-

มอ.

-

กศ.ม.

-

มอ.

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

69

นางสาวกชพรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
บุญฉลวย แผนชานาญการ

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

70

นางนันทิญา ทีปวิ ัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

71

นางสาวปัญจีรา ศุภดล

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต -

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

72

นางสาวนาวินี

นักวิเคราะห์นโยบายและ
สุตัญตั้งใจ แผนชานาญการ

-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

73

นายรัฐพล แม่นธนู

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

64
65
66
67
68

นางสาวสุชาดา

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ข้าราชการ

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ
วิทยาเขตปัตตานี
สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353304
คณะศิลปศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353700
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข สานักงาน
เลขานุการ
โทร. 045-353905
สานักงานอธิการบดี
สานักงานส่งเสริมบริหาร
การวิจยั ฯ
โทร. 045-353035
สานักงานอธิการบดี
สานักงานส่งเสริมบริหาร
การวิจยั ฯ
โทร. 045-353042
สานักงานอธิการบดี
สานักงานประกันคุณภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หน้ำ 9
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

74

นางสาวขนิษฐา จูมลี

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

-

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

75

นางสาวพนารัตน์
วัชราทักษิณ
นางจันทร์จิรา
ภระกูลสุขสถิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

การจัดทาแผนกลยุทธ์

มหาบัณฑิต
ค.บ. (มัธยมศึกษา
(วิทย์))

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้าราชการ

-

วิเคราะห์งบประมาณและ
อัตรากาลัง
-

76

-

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ
การศึกษาและสารสนเทศ
โทร. 045-353036
สานักวิทยบริการ
สานักงานเลขานุการ
โทร. 045-288400 -3 ต่อ
1802
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
โทร. 081-7675828
สานักงานอธิการบดี
(กองนโยบายและแผน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473- 7000 ต่อ
1400

