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

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าท่ีประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งและ 
ระดับตำแหน่ง 

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่คยทำ คุณวุฒิ ความเชีย่วชาญ สังกัด สถานภาพ สถานที่และเบอร์ติดต่อ 

1 นางสาวอรวรรณ  
สุขยาน ี

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ 
(หัวหน้าสำนักงานเลขานกุาร
สำนัก)  

1. งานวิเคราะห์ เร่ือง ผลสัมฤทธิ์
ในการนำระบบสารสนเทศมาใช้
งาน กรณีศึกษา : สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. งานวิจัย เร่ือง ความตั้งใจในการ
ใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
: การประยุกต์ใช้ตัวแบบการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยี (TAM) 
3. คู่มือการปฏิบัติงานในการสอบ
จัดระดับความรู้ความสามารถ
ทางการใช้คอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
วิชาเอกการจัดการสำหรับ 
นักบริหาร  
จากสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 

การบริหารงาน 
การบริหารโครงการ 
การจัดการและบริหาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สพบ. พนักงานสถาบัน สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์  
โทรศัพท์ 027273247 

2 นายธัชพงศ์พัฒน์ 
สีหะนาม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ 

1. งานวิจัย เร่ือง การศึกษา
เปรียบเทียบค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. งานวิจัย เร่ือง การศึกษาความ
ต้องการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลในเว็บไซต์ 

- ปริญญาตร ี
พุทธศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 
2 
จากมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
- ประกาศนียวิชาชีพครู  
จากมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
-ปริญญาโท 

- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารโครงการ
บริการวิชาการ/การ
ฝึกอบรม 
- การบริหารงาน
โครงการวิจัย 
- การจัดทำความร่วมมือ
ทางวิชาการ MOU และ 
MOA 
- การจัดทำวารสารทาง

สพบ. พนักงานสถาบัน คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 
โทร 027273105 
มือถือ 0638870555 
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3.งานวิจัย เร่ือง การศึกษา
เปรียบเทียบความคาดหวังก่อน
และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา: กรณี
นักศึกษาหลกัสูตรการบริหารการ
พัฒนาสังคม 
4. คู่มือการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง
และแต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 
รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก 
และรองผู้อำนวยการสำนัก 
5. คู่มือการปฏิบัติงาน: การจัดทำ
วารสารพัฒนาสังคม 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

วิชาการ 
- การจัดทำแผนกลยุทธ์
องค์การ 
- การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
- การประสานงานความ
ร่วมมือต่างๆ กบักระทรวง 
กรม และหนว่ยงาน
ภายนอกต่างๆ 
 

3 นางสาวเนตรทราย  
 ทันเที่ยง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ 

1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2. คู่มือการสรรหานายกสภา
สถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
3. คู่มือกรรมการสภาสถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาโท 
การศึกษามหาบัณฑิต จาก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  
 

 สพบ. พนักงานสถาบัน สำนักงานสภาสถาบัน 

4 นางสาวนิภาวรรณ 
 วังคะวิง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ 

1. งานวิจัย เร่ือง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง 
มหาวิทยาลัยในกำกบัของรัฐ 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน 

- ปริญญาต รี - งานเลขานุการผู้บริหาร 
- การบริหารจัดการ
ความรู้ด้านการกลั่นกรอง
งานและการเขียนหนังสือ
ราชการ 

กองงานผู้บริหาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ 

พนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 
เบอร์ติดต่อ 
086-518-3328 
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กระบวนการกลั่นกรองเอกสาร
ก่อนและหลังเสนออธิการบด ีของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธกิารบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- งานประสานงานติดต่อ
ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร  
- งานบริหารงานทัว่ไป
และธุรการ  

 

 


