
สมาชกิเครอืขา่ยขบัเคลือ่น ผลงานทางวชิาการ 
ของขา้ราชการ&พนกังานสายสนบัสนุน 

ในสถาบนัอดุมศกึษา 
 

 

 
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  ระดับ เชีย่วชาญ 
ผูเ้ชีย่วชาญประจ า ส านักงานอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
  
  ทีป่รกึษา อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ์
             อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏบรุรัีมย ์
             อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
             รองฯอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
             คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 E-mail : ruajar@kku.ac.th 
โทร.มอืถอื 089-617-7878  บา้น 043-348-950 
   ทีท่ างาน 043-202-337 

    

ที ่ ชือ่ - สกลุ ต าแหนง่ ทีอ่ยู ่โทร. E-mail 

1 นางสาวอรณุพร  สดุาวรีะ 
 

 

นักวชิาการเงนิและบัญช ี
ระดับ ช านาญการ 
งานเงนิรายได ้กองคลัง 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตหาดใหญ ่
มอืถอื  ………….. 
บา้น  .......... 
Office……….. 
 
 

arunporn.s@psu.ac.th 
 

จัดท าวจัิย 1 เรือ่ง คูม่อื 1 เรือ่ง 
วจัิยไดรั้บทนุสนับสนุนจาก
มหาวทิยาลัย ทัง้ 2 เรือ่งอยู่
ระหวา่งด าเนนิการและแกไ้ข 

 
 
 

2 นางดวงเดอืน  อปุนันท ์
    

        

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
โทรศัพท ์: 053 943 813 
ส านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
(เปลีย่นชือ่ใหมต่ัง้แตอ่อก
นอกระบบ) 

doungnun@chiangmai.ac.th     
doungnun_6@hotmail.com 
doungnun.6@gmail.com 

 
ผลการการประเมนิ 

ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  
ผา่นแลว้ 

 

      ส าเร็จคนที ่8  
3 พันธติรา   จตรุภัทรนนท ์            

 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
 
กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสนิทร ์

pantittra@hotmail.com 
0-2889-4585-7  ตอ่ 2143 
 

ผลการการประเมนิ 
ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  

ผา่นแลว้ 
 

ส าเร็จคนที ่1 

mailto:ruajar@kku.ac.th
mailto:arunporn.s@psu.ac.th
mailto:doungnun@chiangmai.ac.th
mailto:doungnun_6@hotmail.com
mailto:doungnun.6@gmail.com
mailto:pantittra@hotmail.com
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4 วาสนา  สวุรรณศร ี

                                                                                               

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
 
กองนโยบายและแผน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสนิทร ์

wassana.s@rmutr.ac.th  
0-2889-4585-7  ตอ่ 2145 

 
ผลการการประเมนิ 

ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  
ผา่นแลว้ 

 

ส าเร็จคนที ่2  
5 วาสนา  ธรรมพทัิกษ์   

 
 

 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
 
บัณฑติวทิยาลัย
มหาวทิยาลัยเชยีงใหมโ่ทร. 
053-942414  
หรอื 089-7019918 
 

wasanat@chiangmai.ac.th 
1. คูม่อืการปฏบิตังิานการประกนั
คณุภาพการศกึษาของบณัฑติ
วทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
2. การวเิคราะหก์ารประกนั
คณุภาพการศกึษาของบณัฑติ
วทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 
ผลการการประเมนิ 

ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  
ผา่นแลว้ 

 

ส าเร็จคนที ่10  
6 สมจติร  วนิากร 

 
 

บคุลากร  

ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 

 

งานบรหิารและธรุการ 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

somwin@kku.ac.th 
 
 

ผลการการประเมนิ 
ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  

ผา่นแลว้ 
 

ส าเร็จคนที ่9 

7 สนุภิา ไสวเงนิ 

     (แดง) 

น.การเงนิและบัญช ี
ระดับ ช านาญการ 
 
กองคลัง 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ssunip@kku.ac.th 
 
 

** เตรยีมจะยืน่เรือ่ง** 

8 ขวญัฤด ี คลา้ยแกว้(เอ) 
 

 
 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลาฯ 
โทร. 0 7428 7071 
หรอื 089-4640096 

kkwanrud@eng.psu.ac.th 
 

ผลการการประเมนิ 
ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  

ผา่นแลว้ 
 
 
 

ส าเร็จคนที ่4 

mailto:wassana.s@rmutr.ac.th
https://webmail.kku.ac.th/src/compose.php?send_to=wasanat%40chiangmai.ac.th
mailto:somwin@kku.ac.th
mailto:ssunip@kku.ac.th
mailto:kkwanrud@eng.psu.ac.th
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9 นันทนา พมิพพั์นธ(์นกแขก)   
 

 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน  
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
 
คณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี
 
โทร. 087-244-1398 

<nanthana4@hotmail.com> 
 

ผลการการประเมนิ 
ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  

ผา่นแลว้ 
 

ส าเร็จคนที ่7 

 
 

10 ปภัสชญา  ศรพียัฆ(นุ) 
 

 

นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ 
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
 
คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลัยนเรศวร  
ต.ทา่โพธิ ์อ.เมอืง 
จ.พษิณุโลก  65000 
โทรศัพท:์ 0-5596-3617 
โทรสาร: 0-5596-3731 
มอืถอื 081-379-4271 
 

Paphatchayas@nu.ac.th 
nu_sripayak@yahoo.com 
nu_sripayak@hotmail.com 

 
ผลการการประเมนิ 

ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  
ผา่นแลว้ 

 
ส าเร็จคนที ่3 

11 นางชฎาพร  ประสพถิน่ 
 
 

 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน  
ระดับ ช านาญการ 
 
มหาวทิยาลัยมหดิล 
โทรศัพท/์โทรสาร 
(ทีท่ างาน) 02-441 5000 
ตอ่ 2120  หรอื  2119 
FAX 02-441 9510 
มอืถอื  086-9208126 
บา้น  02-476-7346 
 

encpt@staff2.mahidol.ac.th 

ท าเอกสารอยูจ่ านวน 2เรือ่งคอื 

1)การใชป้ระโยชนอ์าคารคณะ

สิง่แวดลอ้มฯ  

2) รายงานการวเิคราะห์

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

49-53(ไดรั้บความกรณุาจาก

คณุพันธติรา จตรุภัทรนนท ์  
ม.ราชมงคล ใหใ้ชเ้ป็นแนวทาง
คะ) 

 (เมือ่... มนีาคม 2553) 
 

12 นายบญุรัตน ์ อนิตะ๊พงิค ์
 

 
 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน  
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
งานยทุธศาสตร ์
 
กองแผนงาน มหาวทิยาลัย 
เชยีงใหม ่
 
มอืถอื  084-366-3187 
บา้น  .......... 
Office 053-943-144(54) 

bun-rat@hotmail.com 
 
 

ผลการการประเมนิ 
ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  

ผา่นแลว้ 

 
ส าเร็จคนที ่11  

  
 
 

  

mailto:%3Cnanthana4@hotmail.com%3E
mailto:Paphatchayas@nu.ac.th
mailto:nu_sripayak@yahoo.com
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13 นางกฤตยิา  พลางวนั 
 

 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
 
 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 
มอืถอื  ………….. 
บา้น  .......... 
Office……….. 

 krisom1@kku.ac.th 
จัดท าเอกสาร 1 เรือ่งชือ่ คูม่อื
การจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ
ประจ าปี 
 

ผลการการประเมนิ 
ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  
ผา่นแลว้(เมือ่ 10 พย.54) 

 
ส าเร็จคนที ่12 

(ลา่สดุ) 

14 รุง่ทวิา   มงคลเกดิ 

 
 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท่ัวไป 
ระดับ ช านาญการ 
งานบรหิารและธรุการ 
คณะเทคนคิการแพทย ์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
มอืถอื  ………….. 
บา้น  .......... 
Office……….. 

tiwa-m@chiangmai.ac.th 
rungtiwa@mail.ams.cmu.ac.th 

 
คูม่อืปฏบิัตงิาน การเดนิทางไป

ราชการ/ปฏบิัตงิาน 
ประเภทชัว่คราว 

15 ประภาสริ ิ ประชาพทิักษ์กลุ 

 

นักวชิาการเงนิและบัญชี

ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยบรูพา 
โทร. 089-408-6937 

prapasir@buu.ac.th 
ผลงานทีเ่ขยีน...... 

 
ผลการการประเมนิ 

ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  
ผา่นแลว้ 

 
ส าเร็จคนที ่5  

16 อรรถยทุธ อนิทรปรชีา 
 
 

 
 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ 6 (ขณะทีย่ืน่) 
 
หัวหนา้ส านักงานคณบด ี
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
โทร. 085-005-5569 
 
 
 

attint@kku.ac.th 
 

คูม่อื 1 เลม่ + งานวจัิย 1 
เลม่+ งานวเิคราะห ์1 เลม่  

 
ผลการการประเมนิ 

ช านาญการพเิศษ (ระดบั 8)  
ผา่นแลว้ 

 

ส าเร็จคนที ่6  
17 ศวิล ี พานเยอืง 

 
นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ ช านาญการ  
หัวหนา้งานนโยบาย&แผน 
 
 
คณะเทคโนโลย ี

psiwal@kku.ac.th 
 
ความคบืหนา้ : 
1) คู่มอืการปฏบิัตงิานเขยีนไป
แลว้กวา่ 80% 
2) งานวเิคราะห์ 1 เรื่องก าลัง 

https://mail.kku.ac.th/addressbook/saveaddress?email_address=tiwa-m%40chiangmai.ac.th
mailto:rungtiwa@mail.ams.cmu.ac.th
mailto:prapasir@buu.ac.th
mailto:attint@kku.ac.th
mailto:psiwal@kku.ac.th


 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
มอืถอื  ………….. 
บา้น  .......... 
Office……….. 

เขยีน 
(รายงาน ณ กย.53) 
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18 ประมวล  นาคผู ้
 

 

นักวทิยาศาสตร ์ 
ระดับ ช านาญการ  
ภาควชิาพยาธวิทิยาและ
นติเิวชศาสตร ์   
คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 
โทรศัพท ์5341-2 
มอืถอื  ………….. 
บา้น  .......... 
Office……….. 
 

pramuann@nu.ac.th 
 
ความคบืหนา้ : 

ก าลังเตรยีมสง่มหา’ลัย 
ประมาณไมเ่กนิเดอืนกันยายน 

53 นีค้งสง่ถงึ กบม. 
       

(รายงาน ณ กย.53) 

19 สมศร ี ปรเีปรมวฒันา 
 
 

 

ผูป้ฏบิัตงิานบรหิาร   
ระดับ ช านาญงาน 
 
งานแผนงานและการประกัน
คณุภาพ  คณะพยาบาล
ศาสตร ์ ม.สงขลานครนิทร ์
โทร.  083-1952066 
 
 
 
 

somsri.pr@psu.ac.th 
 

ความคบืหนา้ : 
เขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิานไปได ้

แลว้ 5 บท 
 

(รายงาน ณ ตค.54) 

20 สมหมาย  บญุลอย 

 

นักวชิาการศกึษา  
ระดับปฏบิัตกิาร 
 
วทิยาลัยชมุชนภเูก็ต 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
 
โทร.  080-519-8109 
 

sommai@phuket.psu.ac.th 
 

ความคบืหนา้ : 
 
เขยีนคูม่อื การประเมนิผล
โครงการฝึกอบรมเสร็จแลว้  

1 เลม่ 
 
 

21 สมใจ   ทองเนือ้งาม 

 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท่ัวไป  
ระดับ ช านาญการ 
 
คณะเทคโนโลยแีละ
สิง่แวดลอ้ม  วทิยาเขตภเูก็ต
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
 
มอืถอื  ………….. 

somjai@phuket.psu.ac.th 
ความคบืหนา้ : 
 
 
ก าลังเขยีนคูม่อืปฏบิัตงิานระดับ

บัณฑติศกึษา 
 

mailto:pramuann@nu.ac.th
https://mail.kku.ac.th/addressbook/saveaddress?email_address=somsri.pr%40psu.ac.th
mailto:sommai@phuket.psu.ac.th


บา้น  .......... 
Office……….. 
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22 
 

วริพันธ ์  รามจาต ุ

 

นักวชิาการการเงนิและบัญช ี
ระดับ ช านาญการ 
 
หัวหนา้งานคลังและพัสด ุ
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
โทร.  0 8126 1110 6 

pvirap.@kku.ac.th 
 

ความคบืหนา้ : 
ก าลังเขยีนคูม่อืการเบกิคา่สอน
พเิศษและการสอนเกนิภาระ

งาน 

23 สมพศิ  นามเปือย 

 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ ช านาญการ 
 
คณะทันแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 
โทรมอืถอื  ………….. 
 

somnam@kku.ac.th 
 
ความคบืหนา้ : 
   เขยีนคูม่อืการวเิคราะห์
อัตราก าลังคณะทันต
แพทยศาสตรเ์สร็จแลว้ 

24 กฤษฎ ี ปทมุชยั 

 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ ช านาญการ  
 
งานวจัิยสถาบัน 
กองแผนงาน 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
โทร. 081-592-0074 

kripat@kku.ac.th 
 
ความคบืหนา้ : 
    คูม่อืการวเิคราะหภ์าวการณ์
หางานท าของบัณฑติ 

25 วนัิดดา ทองปลวิ 
 

 

นักวชิาการศกึษา  
ระดับ ช านาญการ 
 
รองผูอ้ านวยการศนูยส์าธติ
การพัฒนาเด็กฝ่ายปฏบิัตกิาร   
คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 
โทรมอืถอื  ………….. 
 

tvinad@kku.ac.th 
 
ความคบืหนา้ : 
    คูม่อืการปฏบิัตงิาน
นักวชิาการศกึษาศนูยส์าธติการ
พัฒนาเด็ก 

26 จรีภา สมิะจารกึ 

       
 

นักวเิคราะหน์โยบาย&แผน 
ระดับ ช านาญการ  
 
ส านักวทิยบรกิาร 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
โทร. 089-711-5470 

jeesim@kku.ac.th 
 
ก าลังเสนอผลงานในเดอืน พย.
54 นี ้ไดแ้ก ่
-คูม่อืการปฏบิัตงิาน 1 เลม่ 
-งานวจัิย 1 เรือ่ง 
-บทความทางวชิาการ 3 เรือ่ง 

mailto:somnam@kku.ac.th
mailto:kripat@kku.ac.th
mailto:tvinad@kku.ac.th
mailto:jeesim@kku.ac.th


 
 
 
 
 
 

ที ่ ชือ่ - สกลุ ต าแหนง่ ทีอ่ยู ่โทร. E-mail 

27 โสภา บญุเกดิกลู 

 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท่ัวไป 
ระดับ ช านาญการ 
 
ส านักงานคณบด ี
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยนเรศวร 

โทร. 08-5050-9883 

sopab@nu.ac.th 
 
-ก าลังเขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน 
ไดถ้งึบทที ่4 
-ก าลังเขยีนงานวเิคราะห ์1
เรือ่ง 

28    

29    

30    

31    

 
 

mailto:sopab@nu.ac.th


doungnun@chiangmai.ac.th,doungnun_6@hotmail.com,doungnun.6@gmail.com,pantittra@hotmail.com 
 
wassana.s@rmutr.ac.th,wasanat@chiangmai.ac.th,somwin@kku.ac.th,ssunip@kku.ac.th,kkwanrud@eng.psu.ac.th 
 
nanthana@sci.ubu.ac.th,Paphatchayas@nu.ac.th,nu_sripayak@yahoo.com,nu_sripayak@hotmail.com 
 
encpt@staff2.mahidol.ac.th,bun-rat@hotmail.com,krisom1@kku.ac.th,arunporn.s@psu.ac.th 
 
tiwam@chiangmai.ac.th,rungtiwa@mail.ams.cmu.ac.th,prapasir@buu.ac.th,attint@kku.ac.th,psiwal@kku.ac.th 
 
somsri.pr@psu.ac.th,sommai@phuket.psu.ac.th,somjai@phuket.psu.ac.th,pvirap@kku.ac.th 
 
somnam@kku.ac.th,kripat@kku.ac.th,tvinad@kku.ac.th, jeesim@kku.ac.th, sopab@nu.ac.th 
 
 
 
 
 

mailto:doungnun@chiangmai.ac.th
mailto:doungnun_6@hotmail.com,
mailto:doungnun_6@hotmail.com,
mailto:pantittra@hotmail.com
mailto:wassana.s@rmutr.ac.th
https://webmail.kku.ac.th/src/compose.php?send_to=wasanat%40chiangmai.ac.th
mailto:somwin@kku.ac.th
mailto:ssunip@kku.ac.th
mailto:kkwanrud@eng.psu.ac.th
mailto:nanthana@sci.ubu.ac.th
mailto:Paphatchayas@nu.ac.th
mailto:nu_sripayak@yahoo.com
mailto:nu_sripayak@hotmail.com
mailto:encpt@staff2.mahidol.ac.th
mailto:bun-rat@hotmail.com
mailto:krisom1@kku.ac.th
mailto:arunporn.s@psu.ac.th
mailto:tiwam@chiangmai.ac.th
mailto:rungtiwa@mail.ams.cmu.ac.th
mailto:prapasir@buu.ac.th
mailto:attint@kku.ac.th
mailto:psiwal@kku.ac.th
https://mail.kku.ac.th/addressbook/saveaddress?email_address=somsri.pr%40psu.ac.th
mailto:sommai@phuket.psu.ac.th
mailto:pvirap@kku.ac.th
mailto:somnam@kku.ac.th
mailto:kripat@kku.ac.th
mailto:tvinad@kku.ac.th
mailto:jeesim@kku.ac.th
mailto:sopab@nu.ac.th

