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ประกาศรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม EdPEx: Tools Training 

ครั้งที่ 2 หัวขอ Strategic Deployment 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

คําอธิบาย 

1. กรุณาตรวจสอบรายชื่อผูเขารวมกิจรรมฯ หากผูเขารวมทานใดประสงคแกไขรายชื่อและตําแหนง หรือประสงคยกเลิกการเขารวมกิจกรรม สามารถแจง

การเปลี่ยนแปลงไดที่อเีมล edpex@g.swu.ac.th ภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.  

2. กิจกรรมจัดในลักษณะ Online ผานโปรแกรม Google Hangout Meet โดยฝายพัฒนาคุณภาพจะสงอีเมล @g.swu.ac.th หรือ @gmail.com ที่

ผูเขารวมกิจกรรมแจงไวในการสมัคร เพ่ือเชิญเขารวมกิจกรรม Online (รหัสหองประชุม Online) และไฟลเอกสารประกอบการอบรม ดงัน้ี 

(1) คูมือการใชงาน Google Hangout Meet 

(2) เอกสารประกอบการบรรยาย 

(3) คูมือเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (เกณฑ EdPEx)  

(4) คูมือเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) 

3. หากมีขอสงสัยใด ๆ สอบถามเพ่ิมเติมไดที่ นางสาวพนารี สายพัฒนะ โทรศัพท 089-129-8463 

 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง คณะ/สวนงาน 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัญญา มิ่งเมือง คณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ หนักแนน รองคณบดีฝายบริหาร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรมาภรณ เกิดทรัพย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 
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ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง คณะ/สวนงาน 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ รองคณบดีฝายพัฒนาศกัยภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

6 อาจารย ดร.ธนัท อมาตยกุล ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตร 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย ศิริสุนทราลักษณ หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาภรณ โสภณพัฒนะโภคา หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

9 อาจารยสุจินดา  จิตตใจฉ่ํา หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

10 นางสาวอมรวรรณ นาคะปณฑ ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

11 นางสาวมณีนิล เกตุแกว นักจัดการงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร 

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

13 ผูชวยศาสตราจารยชฎาภรณ วัฒนวิไล รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร 

14 ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย  รตันเสถียร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 

15 อาจารย ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศเผาพันธุ รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและ 
วิเทศสัมพันธ 

คณะพยาบาลศาสตร 

16 อาจารย ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร 

17 อาจารย ดร.อริสรา สุขวัจน ี ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร 

18 อาจารย ดร.ณัฐวรา จันทรเอ่ียม ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
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ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง คณะ/สวนงาน 

19 รองศาสตราจารย พ.ต.อ.หญิง ดร.เอ้ือญาติ ชูชื่น หัวหนาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร 

20 อาจารย ดร.มยุรฉัตร กันยะมี หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร 
21 เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและ

ผูสูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร 

22 นายวัฒนชัย พิริยะศรีแกว ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

23 นางสาวชดา เกิดโภคา หัวหนางานคลงัและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร 

24 นางสาวนันธิยา รักซอน หัวหนางานบริการการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 

25 นางสาวดวงกมล เพ็ชรซะ นักวิชาการการเงิน คณะพยาบาลศาสตร 

26 นางสาวเสาวลักษณ  สรรเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร 

27 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา  ศรีศิริ รองคณบดีฝายวิชาการ บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ 

คณะพลศึกษา 

28 ผูชวยศาสตราจารย นพ.สรวฒุ ิพงศโรจนเผา หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

29 รองศาสตราจารย ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร 

30 รองศาสตราจารย นพ.นิยม ละออปกษิณ หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร 

31 อาจารย นพ.ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

32 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพ.กิตติพงษ คงสมบูรณ หัวหนาหนวยระบาดวิทยาคลินิก  
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 

คณะแพทยศาสตร 

33 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมพร จาริยะพงสกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร 

34 นางสาวนิตยา  ขวัญสุวรรณ หัวหนางานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร 

35 นางสาวบุษยา โฉมฉิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร 
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36 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมล พันธุเวทย คณบดี คณะเภสัชศาสตร 

37 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร อยูปาน รองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร 

38 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร รองคณบดีฝายวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร 

39 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมการและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

40 อาจารยฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมการและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

41 นายสมชาย  อาชาแสนเจริญกุล นักจัดการงานทั่วไป คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมการและการ
ทองเทีย่วเชิงนิเวศ 

42 รองศาสตราจารย ดร.ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร คณบดี คณะวิทยาศาสตร 

43 รองศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร 

44 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีกานต น้ําสอาด ผูชวยคณบดฝีายพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร 

45 อาจารยสุภิญญา วงษศรีรักษา หัวหนาภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

46 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิขาภัค ศรียาภัย อาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.จุลชีววทิยา 
และกรรมการประกันคุณภาพภาควชิาจุล
ชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร 

47 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําคุณ ศรีสนิท รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศกึษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

48 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรณี ศรีรมรื่น รองคณบดี ฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร 

48 อาจารย ดร.ธีระศกัดิ์ จันทรวิเมลือง ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

50 รองศาสตราจารย ดร.จันจิรา จับศิลป หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 

51 อาจารย ดร.วงศวิทย เสนะวงศ หัวหนาภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร 
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52 นางสุมาลี เกลียวทอง นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 

53 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรตัน พีระพันธุ รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร 

54 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราภรณ ศรีสวัสดิ ์ หัวหนาภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
การศกึษา  

คณะศึกษาศาสตร 

55 นายธนภูมิ สุนาถวนิชยกุล นักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

56 นางสาวนนทพร มีศิริ ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร 

57 อาจารย ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลยวัฒน รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร 

58 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิพงศ วัฒนานนทสกุล รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย 

59 นางสาววรรณาภรณ ศรีชูเปยม นักวิชาการศกึษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

60 อาจารย ดร.พองาม วีรุตมเสน รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

61 อาจารย ดร.กรกลด คําสุข รองคณบดีฝายนวัตกรรมทางปญญาและวิจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

62 อาจารย ดร.สิทธิพงศ วงศไชยสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักวิชาการสรางสรรค วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

63 อาจารย ดร.บงกช พิชัยดําจรวุฒ ิ อาจารย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

64 อาจารย พญ.กนิษฐา กิจสมบัต ิ ผูชวยผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพ
การศกึษา 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน 

65 นางสาวสิลินทิพย  จตุพจน หัวหนางานประกันคุณภาพการศกึษา ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน 

66 นายพงศกร สุกันยา บรรณารักษ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน 

67 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล หัวหนาสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

68 อาจารย ดร.อมรา วิสูตรานุกูล รองผูอํานวยการฝายบริหารและแผนงาน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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69 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช ศิริกิจ หัวหนาฝายการเรียนการสอน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

70 นางสาวสวางจิตร พัชรมณีปกรณ ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

71 นางสาวจุฬาลักษณ รุงจรูญ นักวิชาการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

72 นางสาวธัญชนก เพ็งเพราะ นักวิชาการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

73 นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการ สํานักคอมพิวเตอร 

74 นางสาวอารีรัตน ลาวนอย นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี 

75 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผูอํานวยการ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

 


