
เอกสารแนบ 1

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาช่องปากและแม็กชีวโลเฟเชียล
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์ ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. มานิสา ศรีชลเพ็ชร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต คณบดี
2 อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ ประธานหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉํ่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ หนักแน่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
1 รองศาสตราจารย์ นพ.มนตรี อุดมเพทายกุล ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ พญ.ศิลดา กนกรังษี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ พญ.สาลินี โรจน์หิรัญสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา
1 อาจารย์ ดร.ปภาวี สมาธิวัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ิ ลิ้มตระกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ชินชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ แสงจารีก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5 รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี สายหยุดทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปีการศึกษา 2561  ครั้งท่ี 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshop)
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เอกสารแนบ 1

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง

ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปีการศึกษา 2561  ครั้งท่ี 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshop)

คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
1 อาจารย์วนารัตน์ น้อยเล็ก ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์วรพงษ์ เจริญกรกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล ฐิโนทัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพร เอ่ียมมงคลสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5 อาจารย์เกศสุรีย์ มณีวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วารีสอาด ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ฐิติ คําหอมกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ปภัสรา อาษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐา แก้วฉา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ดวงใจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.พนม สุทธิศักดิ์โสภณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ
1 อาจารย์ฐิตมิา อังกุรวัชรพันธ์ุ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.อังสุมาลิน จํานงชอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ก่ิงกนก เสาวภาวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธ์ิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ศภุิกา วานิชชัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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คณะวิทยาศาสตร์
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 อาจารย์ ดร.สุกัญญา  หะยีสาและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญวัฒน์  หาอาษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  ฉลาดการณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย์เอนก  จันทรจรูญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1 อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  ทองใบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
2 อาจารย์ ดร.รักชนก  โคโต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกนํ้า ประธานหลักสูตร
2 รองศาสตราจารย์ ดร.นํ้าฝน  คูเจริญไพศาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย ์สิรินิลกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศญาพัฒน์  สุขใส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.นิสรา  สิรสุนทร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย์ ดร.อุทุมพร  มาโต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค  ศรียาภัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ประภากร  ตันตโยทัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา  ประไพรักษ์สิทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2 อาจารย์ ดร.มนตรี  มณีภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.อภิรดา  สถาปัตยานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1 อาจารย์กาญจนา  พานิชการ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  งามสันติกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.สุกัญญา  อินทรภักดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.ขวัญ  เพียซ้าย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต/การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ดาสา ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
3 อาจารย์ ดร.พินิจ  ขําวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ไทยเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ศิริสรรพ  เหล่าหะเกียรติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1 อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์  แสงงาม ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.วิศรุตา  อัตถากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร์  พิมานแพง ประธานหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร  ลงยนัต์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย์ ดร.ฉัตรพรรษ  พงษ์เจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์ ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี พลประเสริฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี กรานคํามี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณหทัย  ฤกษ์ฤทัยรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.ญานิน  กองทิพย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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เอกสารแนบ 1

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง

ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปีการศึกษา 2561  ครั้งท่ี 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshop)

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  มุสิริ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ชาติรส การะเวก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย์วีณา ทองรอด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชวีการแพทย์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กําพล วรดิษฐ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะศึกษาศาสตร์
หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.อสมา คัมภิรานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา
1 อาจารย์ ดร.อธิพัชร์  วิจิตสถิตรัตน์ ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  อารีรุ่งเรือง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ตรีวิทย์  พิจิตรพลากาศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก  ย่านเดิม ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.วิภาต   วิบูลย์ภาณุเวช อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์
1 อาจารย์ ดร.พิศรวัส  ภู่ทอง ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมศักดิ์  สุวิสุทธ์ิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.สมพงษ์  ลีระศิริ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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เอกสารแนบ 1

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง

ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปีการศึกษา 2561  ครั้งท่ี 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshop)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ต่อ)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1 อาจารย์ ดร.ดาริณี  ชํานาญหมอ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.สทาศัย   พงษ์หิรัญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ธรากร  จันทนะสาโร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย์ธัญญรัตน์  ประดิษฐ์แท่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
1 อาจารย์ยงยุทธ์ิ  ผันแปรจิตร์ ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.พรพิมล  พจนาพิมล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย์ธนกฤต  ใจสุดา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5 อาจารย์ศีมาศ  ประทีปะวนิช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช  อิศรางกูล ณ อยุธยา ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์กฤตวิทย์  กฤตมโนรถ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์บุษยมาศ  มาลยมาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
1 อาจารย์ ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์กานต์ระวี วิชัยปะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.สุธาทิพย ์ชวนะเวสสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
1 อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.อมราพร สุรการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุลดา จามจุรี ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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เอกสารแนบ 1

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง

ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปีการศึกษา 2561  ครั้งท่ี 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshop)

บัณฑิตวิทยาลัย (ต่อ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
1 อาจารย์ ดร.กิตติกร สันคติประภา ประธานหลักสูตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
1 อาจารย์ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 อาจารย์ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒ์ิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์อภิรพี เศรษฐรกัษ์ ตันเจริญวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม
1 อาจารย์อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ อารักษ์การุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
1 อาจารย์ ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร
2 อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์อธิป เตชะพงศธร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.จารุวัส หนูทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ลาภเกิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธ์ิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
1 อาจารย์ ดร.ธนกร ขันทเขตต์ ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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เอกสารแนบ 1

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง

ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปีการศึกษา 2561  ครั้งท่ี 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshop)

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
1 อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอและเคร่ืองตกแต่ง
1 อาจารย์นัดดาวดี บุญญะเดโช ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.บุญอารักษ์ รักษาวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย์กนกวรรณ ใจหาญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1 อาจารย์ ดร.กรกลด คําสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วานิชกร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม
1 อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธ์ิ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.ณัฎฐพัชร มณีโรจน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์นาฎอนงค์ นามบุดดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน,การตลาด,ธุรกิจระหว่างประเทศ)
1 อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธ์ุ ชาญโกศล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ กานต์เรอืงศิริ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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เอกสารแนบ 1

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง

ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปีการศึกษา 2561  ครั้งท่ี 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshop)

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม (ต่อ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสังคม
1 อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร ประธานหลักสูตร
2 รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ณัฐินี ฐานะจาโร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
1 อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค ประธานหลักสูตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จิตสร้างบุญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เอกการตลาด,เอกการจัดการ)
1 อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ประธานหลักสูตร
2 อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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