
1 1 1 อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล

2 อาจารย์ ดร.สิริฉัตร ชนะดัง

3 อาจารย์ ดร.โสรยา เกตุจรัส

2 2 4 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา

5 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ต้ังวิฑูรธรรม

6 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธ์ุ เชยจิตร

3 3 7 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล

8 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

9 อาจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล

4 10 รองศาสตราจารย์สุวรา วัฒนพิทยกุล      

11 รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ แสงจารึก

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลัย ทวีโชติภัทร์

5 13 รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธ์ิ ประดิษฐ์อาชีพ

14 อาจารย์ ดร.อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมาวุธ

15 อาจารย์ ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์

16 อาจารย์ ดร.รัชฏาภรณ์ ประมงค์

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

“การบริหารหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE)”

จ านวน

หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 

(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะ ช่ือหลักสูตร
ล าดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

ระหว่างวันท่ี 30 - 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

จ านวนคณะ/

หน่วยงาน



จ านวน

หลักสูตร
คณะ ช่ือหลักสูตร

ล าดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุลจ านวนคณะ/

หน่วยงาน

4 6 17 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน

18 อาจารย์ ทพญ.พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา

19 อาจารย์ ทพ.วรชน ยุกตานนท์

20 รองศาสตราจารย์ ทพญ.นิรดา ธเนศวร

21 อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ

7 22 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

23 อาจารย์ ทพญ.พีรพร ทวีวัฒนไพศาล

24 อาจารย์ ดร.ณัฐพล กิตติคุณเดชา

25 อาจารย์ ทพญ.พริมา บูรณสิน

8 26 รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

27 อาจารย์ ทพญ.สุธีรา เตชะธนะวัฒน์

28 อาจารย์ ทพญ.อรศรี ก าจรฤทธ์ิ

29 อาจารย์ มล.พิณแข รัชนี 

5 คณะมนุษยศาสตร์ 9 30 อาจารย์ ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร

31 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สิทธินี ธรรมชัย

32 อาจารย์อึนจอง โด

33 อาจารย์ ดร.หทัย แซ่เจ่ีย

34 อาจารย์นาริฐา สุขประมาณ

35 อาจารย์ ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล

36 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ภูวกร ฉัตรบ ารุงสุข

37 รองศาสตราจารย์นภสินธ์ุ แผลงศร

38 อาจารย์อาทินันท์ กาญจนดุล

39 อาจารย์ ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์

40 ผู้ชวยศาสตราจารย์นวรัตน์ ภักดีค า

10 41 อาจารย์ ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ

42 อาจารย์ชญานุช ลักษณวิจารณ์

43 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมท่ัวไปข้ันสูง



จ านวน

หลักสูตร
คณะ ช่ือหลักสูตร

ล าดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุลจ านวนคณะ/

หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์ 11 44 อาจารย์วีรยุทธ เกิดในมงคล

45 อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค

46 อาจารย์ ดร.เพชรวิภา คงอ่ า

12 47 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ

48 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย

50 อาจารย์ติยนุช รู้แสวง

6 13 51 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธ์ิ เกียนวัฒนา

52 อาจารย์ ดร.อุษณีย์ วัชรไพศาลกุล

53 อาจารย์ ดร.องค์ บรรจุน

54 อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

55 อาจารย์ ดร.ศรัญญา ศรีทอง

7 14 56 รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช แขมมณี

57 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล

58 อาจารย์ ดร.เสริมศรี ไทยแท้

59 อาจารย์ ดร.จิตตินาถ รัตนมุง

15 60 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์

61 อาจารย์ ดร.ชาติรส การะเวก

62 อาจารย์วีณา ทองรอด

16 63 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย

64 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์

65 อาจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณศรัย

8 คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 17 66 ผู้ชวยศาสตราจารย์น าคุณ ศรีสนิท

67 อาจารย์ ดร.บ ารุง ท้าวศรีสกุล

68 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา คุณารักษ์

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกวรรมไฟฟ้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการคณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ



จ านวน

หลักสูตร
คณะ ช่ือหลักสูตร

ล าดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุลจ านวนคณะ/

หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 18 69 อาจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์

70 รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล

71 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรี รมร่ืน

72 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน

19 73 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สิทธินันท์ ท่อแก้ว

74 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมร่ืน

75 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สุวรรณมณี

76 รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์

20 77 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ

78 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

79 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ว่าท่ีร้อยตรี ศุภชัย สินถาวร

21 80 อาจารย์ ดร.สุธิดา ทีปรักษ์พันธ์ุ

81 อาจารย์ ดร.ปรารถนา ประชานุรักษ์

82 อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว

22 83 อาจารย์ ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์

84 อาจารย์ ดร.พงษ์เพ็ญ จันทนะ

85 อาจารย์ ดร.วราธร ปัญญางาม

86 อาจารย์ ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล

87 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร

23 88 อาจารย์อาคม ม่วงเขาแดง

89 อาจารย์สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

90 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ชูรัตน์

24 91 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สิรเดช ชาตินิยม

92 รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธ์ิ

93 ผู้ชวยศาสตราจารย์รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์

94 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.พิลดา หวังพาณิช

95 อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผ้ึง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล



จ านวน

หลักสูตร
คณะ ช่ือหลักสูตร

ล าดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุลจ านวนคณะ/

หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 25 96 อาจารย์ ดร.มนัส แป้งใส

97 อาจารย์ไตร คะระนันท์

98 ผู้ชวยศาสตราจารย์ธนยศ อริสริยวงศ์

99 อาจารย์สมชาย แย้มใส

26 100 อาจารย์ ดร.กฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์

101 อาจารย์ ดร.ศรีศุภางค์ ท้ิวสุวรรณ

102 อาจารย์ธิติพร ประมวน

27 103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์

104 อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโจน์

105 อาจารย์ ดร.อัฐสิทธ์ิ ศิริวชิราภรณ์

9 28 106 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

107 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา

108 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

10 29 109 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์

110 อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ

111 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

11 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 30 112 อาจารย์ ดร.ธฤษวรรณ อัมพรมหา

113 อาจารย์มาลิน เดชติศักด์ิ

114 อาจารย์ ดร.ศุทธนุช วิริยะพินิจ

115 อาจารย์สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์

116 อาจารย์ ดร.ศรัญญิการ์ สรรค์ศุภกิจ

31 117 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วรรธนะเลาหะ

118 อาจารย์ ดร.วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย

119 ผู้ชวยศาสตราจารย์กริช ราชประสิทธ์ิ

120 อาจารย์ธนากร ทองประยูร

121 อาจารย์ ดร.ศุภณิจ กุลศิริ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการ

และการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารวัฒนธรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม



จ านวน

หลักสูตร
คณะ ช่ือหลักสูตร

ล าดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุลจ านวนคณะ/

หน่วยงาน

12 32 122 อาจารย์ ดร.วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย

123 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ใจหาญ

124 อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช

33 125 อาจารย์ดร.วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล

126 อาจารย์ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ

127 อาจารย์ดร.ยศไกร ไทรทอง

34 128 อาจารย์ ดร.กรกลด ค าสุข

129 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน

130 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วานิชกร

13 35 131 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ

132 อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล

133 อาจารย์ ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟช่ัน ส่ิงทอ และเคร่ืองตกแต่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประเมิน


