
ลําดับ หลักสูตร คณะ/หน่วยงาน

รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณวรรณ หลําอุบล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะทันตแพทยศาสตร์

2 อาจารย์รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

3 นางศิริพร ช่วยอุปการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

4 นางสาวอรพินธ์ สุขโพลง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

6 นางสาวฐานียา กําเหนิดนนท์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์

7 รองศาสตราจารย์สมชาย วรัญญานุไกร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

8 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วารีสอาด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

10 อาจารย์ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์

11 อาจารย์โชติมา วัฒนะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

12 อาจารย์ติยนุช รู้แสวง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

รายชื่อผู้เข้าอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี

คณะแพทยศาสตร์

รายชื่อ

5 นางสาวจันทร์ทิมา เจริญสิงห์
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ลําดับ หลักสูตร คณะ/หน่วยงานรายชื่อ

13 นายกณวรรธน์ ทองจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

และการจัดการทรัพยากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

15 รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขสําราญ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

19 อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

21 อาจารย์ประภากร ตันตโยทัย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

22 อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ ศรีรมรื่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

25 อาจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

26 นางสาวณิชาพัชร์ พุทธเมธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

27 นายสุริยกมล ยะแสง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 นางสาวกมลชนก เกตุพันธุ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้

คณะศึกษาศาสตร์

29 นางสาวสมฤทัย หัตถา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์

คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ธนวรรณ เตชางกูร คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวศิวพร ละม้ายนิล คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ มุศิริ คณะวิทยาศาสตร์

20

23

18
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ลําดับ หลักสูตร คณะ/หน่วยงานรายชื่อ

30 นายกวิน กมลาศวิน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

31 อาจารย์นิพาดา ไตรรัตน์ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

32 อาจารย์พนิดา มารุ่งเรือง หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

34 นางสาวเบญจวรรณ สว่างคง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

35 นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์

36 นางสาวพนิดา ตาลอําไพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ คณะสังคมศาสตร์

37 นางสาวเอมอร น้อยประดิษฐ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต พัฒผล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

39 นายเจษฎา เนตะวงศ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

40 นางสาวสุกัญญา สังสระน้อย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์

และสุขภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

41 นางสาวสุภาพร โภคาพานิชย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประเมิน สํานักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา

42 นายทรงเกียรติ เถนว้อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประเมิน สํานักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา

ลําดับ หลักสูตร คณะ/หน่วยงาน

รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

1 นางสาวสุมณฑา สวัสดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด

2 นายปรมินทร์ วิภาตะวิทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

รายชื่อ

นางสาวสุพัตรา มงคลบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์33
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ลําดับ หลักสูตร คณะ/หน่วยงานรายชื่อ

3 นางสาวนิตยา รักนุ่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะ

แพทยศาสตร์-นอตติงแฮม)

คณะแพทยศาสตร์

4 นางสาวสุนันทา ปิ่นมุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธัญญา วัณโณ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์

7 อาจารย์ธันยา พิทธยาพิทักษ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์

8 อาจารย์ธิติวัส อังกุล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

9 อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) คณะมนุษยศาสตร์

10 อาจารย์พุฒวิทย์ บุนนาค หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์

11 อาจารย์ภูวกร ฉัตรบํารุงสุข หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

12 อาจารย์วรกมล ควรประดิษฐ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

13 อาจารย์สยุมพร ฉันทสิทธิพร หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

14 อาจารย์อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์

15 นายกณวรรธน์ ทองจันทร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) คณะมนุษยศาสตร์

16 นายภูมิพัฒน์ เฮ้งศิริ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ เกริกสกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการ

จัดการทรัพยากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

18 อาจารย์กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการ

ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

21 อาจารย์กาญจนา พานิชการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

22 อาจารย์ธนิต ศิริบุญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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23 อาจารย์บงกช บุญบูรพงศ์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์

24 นายวุฒิพงษ์ ทองใบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5ปี) คณะวิทยาศาสตร์

25 รองศาสตราจารย์นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิลดา หวังพานิช หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

27 นางสาวณิชาพัชร์ พุทธเมธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามนุษยดุริยางควิทยา

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิชฌน์เศก ย่านเดิม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามนุษยดุริยางควิทยา

31 นางศิริรัตน์ พรมนาง หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

33 อาจารย์ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์

34 อาจารย์สมสุดา มัธยมจันทร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สมบัติวัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์

37 อาจารย์กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์

38 อาจารย์จิตอุษา ขันทอง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์

39 อาจารย์ธนภูมิ อติเวทิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะสังคมศาสตร์

40 อาจารย์ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์

28

30

32 นางสาวนิศากร อุสาพรหม คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี ศรีสมบัติ คณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์เทพิกา รอดสการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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41 อาจารย์ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์

42 อาจารย์อัญชลี สุขในสิทธิ์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์

43 นางสาวอัมพร ล้วนทอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์

44 นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

46 นางสาวชิดานันท์ บุญสิทธิ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

47 นางสาวณัฏฐณิชาภรณ์ นวนคํา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

48 นายศตพล ศิริบํารุงชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

49 นางสาวปารานันท์ พิทยาพล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ

ยั่งยืน

50 นางสาวธีร์วรา สุวรรณศักดิ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

51 นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

45 อาจารย์อมราพร สุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
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