
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

1 นางสาวสุพรรณา พราวแดง คณะวทิยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การเทียบยกเว้นรายวิชาของ 
นศ. คณะ....... 

2 นางสาวสุรภา ศรลีาศักดิ์ คณะวทิยาการจัดการ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การยื่นค าร้องของการ
ลงทะเบียนเรียนนอก

แผนการเรียนของ นศ.คณะ
...... 

3 นางสาวณภัทวรรณ ไกรพุดซา คณะวทิยาการจัดการ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การเทียบโอนผลการเรียน
ของ นศ.ระดับ ปวส.(....)

คณะ..... 
4 นายชลดรงค์ นาชัย คณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การจัดกิจกรรมสริมความ

เป็นครูของนักศึกษาของ
คณะ...... 

5 นางสาวซานีมา หัมมะรัน คณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การใช้อุปกรณ์โสต 
ทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียน 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.จันทร

เกษม 
6 นางสาวภัทราพร พลเสน คณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การจัดฝึกอบรมบริการ

วิชาการ.......... 
 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

7 นางสาวพริ้มเพรา เลิศศรี คณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา............... 
8 นางสาวรังสินี สุคนธปฎิมา คณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา  

9 นายพลพิพัฒน์ สารมาศ คณะมนุษยศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การบริการยืม-คืน 
โสตทัศนูปกรณ์ คณะ...... 

10 นายวิรัตน์ พัดทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การจัดซื้อจัดจัดจ้างวัสดุฝึก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะ

มนุษยศาสตร์ฯ 
11 นางสาวสุชาดา พูนพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การเบิกจ่ายค่าสอนของ

คณาจารย์ คณะมนุษย์ฯ 
12 นางสาวสุมารินทร์ คชานุภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การท าเรื่องเทียบโอนยกเว้น

รายวิชาส าหรับนักศึกษา...... 
13 นางสาวมารยาท วงษ์พวง ศูนย์การศกึษา มจษ.-ชัยนาท ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การจัดท าตารางเรียนของ 

นศ. ศูนย์.... 
14 นางสาววรรณวิมล พุ่มอาศัย วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การปรับปรุงหลักสูตร

การแพทย์แผนจีน วิทยาลัย
..... 

15 นางสาวณาตยา มาเมืองกล บัณฑติวิทยาลัย ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา  
 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

16 นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรักษ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา  

17 นางศิริพร เพียรสุขประเสริฐ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การยืมคืนเงินทดรองจ่าย 
ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของส านัก
ศิลป..มจษ 

18 นางวิภากมล งามล้ า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การจัดตารางเรียน 
ตารางสอนระดับ ป.ตรี  

19 นางปนัดดา สกุลขอเจริญ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การตรวจสอบ การส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี........ 
20 นางชุติมา บุญเกื้อ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การตรวจสอบหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี......... 
21 นายบุญชว่ย แก้วศรี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การตรวจสอบคุณสมบัติผู้

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
...... 

22 นางสาวปราณี พุฒพวง กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา โครงการกองทุนฯ มจษ. 

23 นายประพร วรรณบุษราคัม กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
......... 

24 นายภานุรุจ ทันสุทธิ ์ กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การส่งนักศึกษาเข้ารายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

24 นายภานุรุจ ทันสุทธิ ์ กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิชาการศกึษา การส่งนักศึกษาเข้ารายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

25 นางมลฤดี โตษณีย์ คณะวทิยาศาสตร์  ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ 

26 นางภัทราวรรณ ธัญธนาพงศ์ คณะวทิยาศาสตร์ ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การเตรียมเอกสารรับตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 

27 นางสาวปนัดดา สุขสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์ ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษา คณะ.... 

28 นางสาวปุณณภา เบญจเสวี คณะวทิยาการจัดการ ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การให้ค าปรึกษของอาจารย์
ที่ปรึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มจษ. 
29 นางพนิดา สกุณา คณะวทิยาการจัดการ ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ..... 

30 นายสมาน ถาวรณา คณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ คณะ.... 

31 นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสินธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การรับส่งเอกสารในระบบ
E……….. 

 

 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

32 นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ ศูนย์การศกึษา มจษ.-ชัยนาท ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การจัดเก็บและท าลาย
เอกสาร 

33 นายบดินทร์ เจะเลง วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การจัดประชุม และการเขียน
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

34 นายธีรพร พงษ์พุฒ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การเบิกจ่ายวัสดุ ออกจาก
คลังพัสดุ ส านัก...... 

35 นายฑิตะชัช มนตรกีุล  

ณ อยุธยา 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

ปฏิบัติงานงานศาสนพิธี
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มจษ 
36 นายธนัญชย์ พันพึ่ง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
ด้วยระบบ E…..ของส านัก
ส่งเสริมและงานทะเบียน 

มจษ. 
37 นางสาวนัฏฐิกา วิลัยหล้า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

การจัดประชุมสภาวิชาการ
ของ มจษ. 

 

  



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

38 นางสาวรัชฎาภรณ์ สนเนตร์ ส านักงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจัดเก็บเอกสารและการ
สืบค้นในระบบ G ส านักงาน

............. 
39 นางสาวกรวิกา สุทธิโอฬาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจัดท าแผนกลยุทธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มจษ. 

40 นางสาวยวงทอง มากเอียด สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การตรวจสอบรูปแบบและ
การจัดท ารูปเล่มรายงานการ
วิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี

......... 
41 นางสาวสังวาลย์ สิทธิธรรม ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย........ 
42 นายชวินทร์ หลานดินทองดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจัดประชุมคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของ....... 

43 นางสาวรัตนา เกล็ดพรม ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจัดประชุมสภา มจษ 

44 นางนติิยา ค าสอาด กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -การจัดตารางงานของรอง
ผู้บริหารด้วยระบบ G..... 
 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

45 นางจุฑาทิพย์ แก้วละมุล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การตรวจสอบหนังสือภายใน
ก่อนเสนอผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 
 

46 นางจุฑามาศ พูลยรัตน์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจัดตารางงานส าหรับ
ผู้บริหาร 

47 นายสนชัย ทับไทร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การส่งเอกสารด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

48 นายอภิชาติ ถาวรณา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การตรวจรับเอกสารด้วย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

49 นายสิทธิศักดิ์ ใจหลัก กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การแจ้งซ่อมสถานูปโภค
ระบบไฟฟ้า ประปา ฯ 

50 นางสาวชุลกีร เทพเฉลิม กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ของกอง...... 

51 นายธนาเสฎฐ์ ผลเงาะ กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การบริหารเงินกิจกรรม
นักศึกษา 

52 นางสาวอัญชัญ พระนอน กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

53 นายศุกร์โกสินทร์ เอี่ยมพลอยศรี ส านักศลิปะและวัฒนธรรม ปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การให้รางวัลเพชรสยาม 
บุคคลดีเด่น และคนดีศรี

จันทรเกษม 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

54 นางสาวจันทนา มิทยานนท์ ศูนย์ภาษา ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การเบิกจ่ายงบประมาณของ
ศูนย์ภาษา 

55 นางรัชนี เวียงสิมา งานวิเทศสัมพันธ์  ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจ้างชาวต่างชาติ 

56 นางสาวชนันทร เจริญศลิป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม 

ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

57 นางกัลญา ชมกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและการตั้งค่า
โปรแกรมป้องกันการแก้ไข
และกู้คืนระบบปฏิบัติการ

เครื่องแมคอินทอช 
58 นายวิรัช ฉัตรประเสริฐ คณะวทิยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและตั้งค่า

โปรแกรมป้องกันการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
59 นายวิฑูรย์ นามแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

…….. 
60 นายปรีชา พิทักษ์พล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ คณะ...... 
61 นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับ

นักศึกษา หลักสูตรเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ......... 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

62 นายกฤษฎา พูลยรัตน์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  การลงโปรแกรมลูกข่าย
ส าหรับผู้ให้บริการ ส านัก..... 

63 นายขนก ฤกษ์ด ี ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การใช้งาน web….การ
จัดเก็บหลักฐานด้านการ
ประกันคุณภาพของ......... 

64 นางสาววรรณเศรษฐ์ สวัสดิ์ถาวร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบรับสมัคร
เรียนออนไลน์(e-

admission)............ 
65 นายโสภณ จงใจ คณะวทิยาการจัดการ ปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา การจัดเตรียมอุปกรณ์การ

เรียนการสอนรายวิชาการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ 

66 นายสพลดนัย เหรียญเจริญ คณะวทิยาการจัดการ ปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา การดูแลและรักษา
โสตทัศนูปกรณ์ (ห้อง....)

คณะ...... 
67 นายสมพร ดวงเกษ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา การดูแลรักษาระบบเคเบิ้ล

ทีวีของ........... 
68 นางโศภติ ทองค า คณะวทิยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุ การจัดจ้างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง คณะ.... 
 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

69 นางสาวนงคราญ ค าเรอืน คณะวทิยาการจัดการ ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง คณะ...... 

70 นางสาวแสงทิตย์ บุญสาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

71 นายติณณ์ วิไลข า ศูนย์การศกึษา มจษ.-ชัยนาท ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุ การจ้างก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง(งบประมาณ

รายได้) 
72 นางสาวพัชรี ส าเภาทอง กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุ การจัดท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

73 นางสาวอัญณิชช์ พึ่งจรูญ คณะวทิยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบ

บัณฑิตของคณะ....... 
74 นางสาวสุกฤตยา พุ่มพะเนิน คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ......... 

75 นางอภสิรา ปลืม้กมล คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

- 

76 นางสาววรรณศริิ อ่างแก้ว คณะศกึษาศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

77 นางสาวมณีรัตน์ ชูหริัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
78 นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ด ากล่ า คณะเกษตรและชีวภาพ ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท าแผนการใช้จ่าย งบ
ประมาณ......... 

79 นางสาวพรพิมล วงษ์ศุข วิทยาลัยการแพทย์ฯ ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ......... 

80 นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของส านัก...... 

81 นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
................ 

 
82 นางพรรณนิกุล บดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท าแผนงบประมาณ
รายจ่าย……. 

83 นายปรัชญา ลาแพงดี กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท ากรอบอัตราก าลัง
สายวิชาการ 

84 นางสาวมาริสา มัสตูล กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดท าค าของบประมาณ
แผ่นดิน มจษ 

 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

85 นางสาวจารุดา สีสังข์ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

การจัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี มจษ 

86 นางกาญจนี คมสัน กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ บุคลากร การจัดโครงการอบรม
บุคลากรภายใน มจษ. 

87 นางสาววรรดี นพรัตน์ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ บุคลากร การสรรหาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการฯ 

88 นางสาวนันทภัค ครองปัญญา คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติการ บุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคณะ

วิทยาการจัดการฯ 
89 นายชุมพล เดชะค าภู กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นิตกิร การสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ทางวินัยและการอุทรณ์ และ
การร้องทุกข์ 

90 นายพัชร ไวกสิกรรม กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นิตกิร  

91 ว่าที่ ร.ต.จตุพร บุญยัง กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นิตกิร การสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

92 นางภัททิรา ศรปีระไพ คณะเกษตรและชีวภาพ ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ การจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

วิชา...... 
93 นายอาทิตย์ ศรปีระไพ คณะเกษตรและชีวภาพ ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ การบริการการแปรรูปอาหาร

เชิงอุตสาหกรรม 
 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

94 นางสาวเพ็ญพักตร เกีย้วกระโทก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ นักแนะแนวการศกึษา 

และอาชีพ 

การเขียนโครงการกิจกรรม
ส าหรับสโมสรนักศึกษา 

95 นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ่มพันธ์ กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักแนะแนวการศกึษา 

และอาชีพ 

การขอรับเงินอุดหนุนของ
นักศึกษาพิการ

ระดับอุดมศึกษาของ ม....... 
96 นายวิมล มิระสิงห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติการ นักวิจัย การขอรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยงบประมาณแผ่นดินฯ 
97 นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติการ นักวิจัย การเขียนขอรับทุนอุดหนุน

เงินรายได้ 
98 นายวีระชัย ตระหงา่นกิจ   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

99 นายเอกชัย คงเพ็ง ศูนย์การศกึษา มจษ.- ชัยนาท ปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ การจัดเสียงตามสายของ
ศูนย์ชัยนาท 

100 นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์ ศูนย์การศกึษา มจษ.- ชัยนาท ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
สอน............. 

101 นางนฤมล ร่วมจิตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี การปฏิบัติงานด้านการช าระ
เงินสถานพยาบาลแพทย์

แผนจีน 
 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/หน่วยงาน ระดับ ต าแหน่ง ชื่อคู่มือ 

102 นางสาวอรอนงค์ บุญกิจเจริญ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปนิเทศนักศึกษา

แพทย์จีนใน.........จีน 
103 นางภัททิยา พานชิเจริญ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี การตัดค่าธรรมเนียม

การศึกษาของนักศึกษา กยศ
................ 

104 นางสาวบุษบา ผลาผล กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบค่าตอบแทน
การสอนของคณาจารย์

............. 
105 นางอัญชนา พิศโสระ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ การลงรายการบรรณานุกรม

สื่อโสตทัศนวัสดุในระบบ
ห้องสมุดอัติโนมัต W…. 

106 นางภูวรา มัสตูล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ การยืม-คืน หนังสือจาก
โปรแกรม W…… 

107 นางสาวชยาภา อัตชู ส านักงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการควบคุม
พัสด ุ

 


