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

บัญชีรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 

ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

1 นางสาวบุญสม      
 หรรษาศิริพจน ์

นักวิจยัเช่ียวชาญ 1. งานวิจัย เร่ือง มาตรฐานการ
ส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. งานวิจัย เร่ือง ค่านิยม ทัศนคติ 
ของเยาวชนไทยต่อเอกลักษณ์ของชาติ 
3. งานวิจัย เร่ือง คุณภาพชวีิตของคน
ไทย ปี 2553 
4. งานวิจัย เร่ือง คุณภาพชวีิตของคน
ไทย ปี 2554 
5. งานวิจัย เร่ือง โครงการศึกษา
ปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบส ารวจ
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.
2ค) ส าหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) 
6. งานวิจัย เร่ือง ศึกษาการสร้างกลไก 
มาตรการและองค์ความรู้ของสังคม
เพื่อสร้างการปรับตัวของประชาชน
อาเซียน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 
สถิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถิติ) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

- สพบ. ข้าราชการ ส านักวิจยั  
โทร. 02-727-3304 

2 นายพลาพรรณ   
 ค าพรรณ ์

นักวิจยัเช่ียวชาญ 1. งานวิจัย เร่ือง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
ส าหรับรัฐวิสาหกิจ 
งานวิจัย: International 
Cooperation on Higher 
Education 
2. งานวิจัย เร่ือง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เหมาะสม
ส าหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยา) 
นิติศาสตรบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตรดุษฎี

- สพบ. ข้าราชการ ส านักวิจยั  
โทร. 02-727-3305 
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ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

บัณฑิต (ประชากรและ
การพัฒนา) 

3 นายมนตรี  เกิดมีมูล นักวิจยัช านาญการพิเศษ งานวิจัย เร่ือง โครงการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการส าหรับ
คนไทยอพยพย้ายถิ่นข้ามวัฒนธรรม 
งานวิจัย: คุณภาพชวีิตของคนไทย ปี 
2554 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์) 

- สพบ. ข้าราชการ ส านักวิจยั  
โทร. 02-727-3318 

4 นางทิพย์สุดา  ปุกมณ ี นักวิจยัช านาญการพิเศษ 1. คู่มือการปลูกเลี้ยงไม้ใบกระถาง 
2. การศึกษาการขยายพันธุแ์ละการ
เก็บรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรใน
สภาพหลอดแกว้ 

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) ด้านการเกษตร ม.แม่โจ ้ - ส านักวิจยัและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร  
โทร. 0-5387-5662 

5 นางสาวรังสิมา  อัมพวัน นักวิจยัช านาญการพิเศษ คู่มือการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจและ
พืชสมุนไพรโดยเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) ด้านการเกษตร ม.แม่โจ ้ - ส านักวิจยัและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร  
โทร. 0-5387-5662 

6 นางพีระพิทย ์
 พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 

นักวิจยัช านาญการพิเศษ - วท.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สถานวิจยั
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม* 

7 นางสาวพรศิริ  
 กองนวล 

นักวิจยัช านาญการพิเศษ - ป.ด. (วิจัยการศึกษา) - มหาวิทยาลัยราชภฏั
ธนบุรี  

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี 
โทร. 02-890-2283 

8 นายอดุลย ์เบ็ญนุ้ย นักวิจยัช านาญการ  วท.ม.  มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สถานวิจยั
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม* 

 


