
 

 

 

 

ค ำสั่ง  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ที่                     /2565 

เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรเครือข่ำยแลกเปลีย่นเรียนรู้วิชำชพี สำยปฏิบัติกำร 

วิชำชีพกำรเงิน 

------------------------- 

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชำชีพ สำยปฏิบัติกำร ให้เกิดกำรพัฒนำ
บุคลำกร เกิดกำรพัฒนำงำนที่เน้นคุณค่ำในมุมมองของผู้รับบริกำร เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย เกิดกำรเรียนรู้ของบุคลำกรทุกระดับและเกิดกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ เชื่อมโยงกำรท ำงำนของ
ระบบงำนต่ำง ๆ โดยลดควำมสูญเปล่ำ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชำชีพ  
สำยปฏิบัติกำร วิชำชีพกำรเงิน  โดยให้มีขอบข่ำยภำระหน้ำที่ คือ 

1. สร้ำงเครอืข่ำยกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรให้รวดเร็วและทั่วถงึ 
2. จัดใหเ้กิดกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนเพิ่มควำมเป็นมืออำชีพในแต่ละงำน 
3. สร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำย ระเบียบ เรง่ปรับปรุงแก้ไขปัญญำ ในแต่ละงำน 
4. ร่วมกันก ำหนด Development Roadmap ไว้เป็นบรรทัดฐำนส ำหรับแต่ละงำนหรือวิชำชีพในระดับต่ำงๆ 
5. ร่วมรับนโยบำยกำรบริหำรงำนอย่ำงโปรง่ใสไปปฏิบัติและถ่ำยทอดในส่วนงำน/หน่วยงำน พร้อมทั้งพัฒนำ

ปรับปรงุกำรท ำงำนใหเ้กิดควำมโปร่งใสยิง่ขึ้น 
6. ร่วมปฏิบัติตำมนโยบำยและร่วมพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่เอื้อใหจุ้ฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย บรรลุพันธกิจด้วย

กระบวนกำรที่โปร่งใส 
7. ร่วมกันปรับปรงุกระบวนกำรท ำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
8. สร้ำงเสริมให้เกดิควำมสัมพันธอ์ันดีระหว่ำงบุคลำกรและควำมผูกพันต่อองค์กร 
9. ภำระหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องและหรือตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 

ดังมีต ำแหนง่และรำยนำมต่อไปนี ้

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ ที่ปรกึษำ 

2. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน ประธำนกรรมกำร 
3. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจตรวจจ่ำย กรรมกำร 
4. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจเบิกจ่ำย กรรมกำร 

5. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจกำรเงินรับ กรรมกำร 
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6. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจจัดเบิก กรรมกำร 

7. นำงกมล ไชยฮำด กรรมกำร 

8. นำงสำวกมลพร  แก้วสินสอน กรรมกำร 

9. นำงสำวกำญจนำ ตันจอ กรรมกำร 

10. นำยจักรี  ปรำงจันทร ์ กรรมกำร 

11. นำงจันทิพย์ จ ำปำทิพยง์ำม กรรมกำร 

12. นำงจุฑำมำศ  จนัทร์แกว้ กรรมกำร 

13. นำงสำวชณิดำภำ สิทธิกรณ ์ กรรมกำร 

14. นำงสำวชนันธร  โพธิกุล กรรมกำร 

15. นำงชลำลัย ตัญเตริญสขุจิต กรรมกำร 

16. นำงสำวชลิดำ  วัฒนำพันธุ ์ กรรมกำร 

17. นำงสำวฐิติมำ อภัยวงศ ์ กรรมกำร 

18. นำงณัฐณิชำ ดว้งโพนทัน กรรมกำร 

19. นำยณัฐศักดิ์ ดวงกำศ กรรมกำร 

20. นำงสำวดลฤดี ใต้เวชศำสตร ์ กรรมกำร 

21. นำงทิพย์สุดำ วไิล วงศ์เมธำนุเครำะห์ กรรมกำร 

22. นำยธนกร  นิลวัฒน์ กรรมกำร 

23. นำงนิตยำ  ผลประเสริฐ กรรมกำร 

24. นำงสำวปำริชำติ  เขตสมทุร กรรมกำร 

25. นำงสำวพรระวี  ไขประภำย กรรมกำร 

26. นำงสำวพีรยำ ต่วนชะเอม กรรมกำร 

27. นำงสำวภัทรำ  ธุวะนุต ิ กรรมกำร 

28. นำงมยุรำ  ศรีสุข กรรมกำร 

29. นำงสำวรัตนำ  ธนะเพิ่มพูล กรรมกำร 

30. นำงสำวเรณู  เย็นฉ ่ำ กรรมกำร 

31. นำงสำววรดำ  นิมำ กรรมกำร 

32. นำงสำววรญัรัตน์ ดุลยพันธ ์ กรรมกำร 

33. นำยวีระยทุธ กุลสุวิพลชัย กรรมกำร 
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34. นำงสำวศศกร  เหล่ำสุวรรณรัชต กรรมกำร 

35. นำงศศิธร  นวลขลิบ กรรมกำร 

36. นำงสมทรง  แกว้กระจ่ำง กรรมกำร 

37. นำงสำวสิริสุดำ  ผลใหม่ กรรมกำร 

38. นำงสำวสุกัญยำ อินชูเดช กรรมกำร 

39. นำงสุปรำณี รำนจันทร ์ กรรมกำร 

40. นำงสุภรณ์ จันทโรทัย กรรมกำร 

41. นำงสำวสุไลรัตน ์บุญเกิดมำ กรรมกำร 

42. นำงสุวรรณี  รักลอย กรรมกำร 
43. นำงเสำวนีย์  เฉลิมเทว ี กรรมกำร 
44. นำงสำวโสภิตำ  เก่งกำรช่ำง กรรมกำร 
45. นำงสำวอรณุศร ี เดือนวันเพ็ญสว่ำง กรรมกำร 
46. นำงสำวอักษร  แจ้งแสงทอง กรรมกำร 
47. นำงอุรินทร์ ดีมลู กรรมกำร 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป และให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  1  ปี    

 

 สั่ง  ณ  วันที่    29     มีนำคม  พ.ศ. 2565 

 

 

(ศำสตรำจำรย์ ดร.บณัฑิต  เอือ้อำภรณ)์ 
อธิกำรบดี 
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