ประกำศรำยชือ่ ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมกำรนำเกณฑ์กำรประเมินสู่กำรปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop)
หัวข้อ "เจำะลึกเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพือ่ กำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 มกรำคม 2561 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 2 อำคำรวิจัยและกำรศึกษำต่อเนือ่ งฯ
คำอธิบำย:
1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ คานาหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล และตาแหน่ง
2. หากผู้สมัครท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้แจ้งยกเลิก ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. ทางอีเมล์ edpex@g.swu.ac.th

ลำดับที่
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คำนำหน้ำชือ่
ชือ่ -นำมสกุล
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พินิจ เทพสาธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
คณะกำยภำพบำบัด
อาจารย์ ดร.
จิราภรณ์ วรรณปะเข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รัตติยา จินเดหวา
อาจารย์ ดร.
วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
อาจารย์ ดร.
ปะการัง ศรีมี
นางสาว
อริยา พุม่ พวง
นางสาว
สุมณฑา สวัสดี
คณะทันตแพทยศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. นิรดา ธเนศวร
นาย
ปรมินทร์ วิภาตะวิทย์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรุษา เชาวนลิขิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรัญญา มิ่งเมือง
อาจารย์ ดร.
ธนัท อมาตยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิสุทธิ หนักแน่น
อาจารย์ ดร.
สุจินดา จิตต์ใจฉ่า
อาจารย์ ดร.
พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
คณะพยำบำลศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทัศนียา วังสะจันทานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศรีสุดา รัศมีพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.
เอื้อญาติ ชูชื่น
อาจารย์ ดร.
นิลภา จิระรัตนะวรรณะ
อาจารย์ ดร.
สุคนธ์ วรรธนอมร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2560
ตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารสาธารณะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และบริการชุมชน
หัวหน้าสาขากายภาพบาบัด
หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้อานวยการสานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
อาจารย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
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ลำดับที่
คำนำหน้ำชือ่
24 นาย
25 นางสาว
คณะพลศึกษำ
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
28 อาจารย์ ดร.
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
31 อาจารย์ ว่าที่รอ้ ยตรี
32 อาจารย์ ดร.
33 อาจารย์ ดร.
34 นาง
35 นาง
36 นางสาว
37 นางสาว
คณะแพทยศำสตร์
38 รองศาสตราจารย์ ดร.
39 รองศาสตราจารย์ พญ.
40 รองศาสตราจารย์ ดร.
41 รองศาสตราจารย์ ดร.
42 รองศาสตราจารย์ ดร.
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.
45 อาจารย์
46 อาจารย์ ดร.
47 อาจารย์ นพ.
48 นาง
49 นางสาว
50 นางสาว
51 นางสาว
52 นางสาว
53 นางสาว
54 นาย
คณะเภสัชศำสตร์
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภกญ.
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
58 นางสาว

ชือ่ -นำมสกุล
วัฒชัยน์ พิรยิ ะศรีแก้ว
เสาวลักษณ์ สรรเพชร

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคณบดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สนธยา สีละมาด
ถนอมศักดิ์ เสนาคา
พิมพา ม่วงศิรธิ รรม
สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
สุนันทา ศรีศิริ
ชินะโอภาส สะพานทอง
เกริกวิทย์ พงศ์ศรี
พิชญาวีร์ ภานุรชั ต์ฐนนท์
จิราภรณ์ เทพสาธร
วรลักษณ์ พุทธชาติ
อรัญญา นนทรีย์
อุทุมพร ศรีสมาน

คณบดีคณะพลศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่า และกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้อานวยการศูนย์กีฬาสิรนิ ธร
ผู้อานวยการสานักงานคณบดี
นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร)
พนักงานพิมพ์ (เจ้าหน้าฝ่ายที่พัฒนาคุณภาพ)

ภนารี บุษราคัมตระกูล
ทวิมา ศิรริ ศั มี
วาสนา สุขุมศิรชิ าติ
บุษบา ปันยารชุน
วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ
สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า
จรินรัตน์ สิรริ ฐั วรรณ
สมใจ อภิเศวตกานต์
สิรนิ ันท์ นิลวรางกูร
ธนา ศิรพิ ิสิฐศักดิ์
รัชนีพร อุปไมย์
นิตยา ขวัญสุวรรณ
เกวลิน ยิ่งประเสริฐ
ถนอมรัตน์ วัชระชัยพงษ์
พฤกษา แจ่มใส
สุปราณี ทุมสิทธิ์
คมสันณ์ ศรแสดง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รักษาการหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
อาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี
อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานนโยบายและแผน
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาศักยภาพนิสิต)
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา

ภัทราวดี บูรณตระกูล
อมรทัศน์ สดใส
มยุรี ตั้งเกียรติกาจาย
พิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ลำดับที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

คำนำหน้ำชือ่
ชือ่ -นำมสกุล
คณะมนุษยศำสตร์
อาจารย์ ดร.
วาณี อรรจน์สาธิต
อาจารย์
ประภาพร ลิมจิตสมบูรณ์
อาจารย์
พัชร พิพิธกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อัญชลี จันทร์เสม
อาจารย์ ดร.
พุฒวิทย์ บุนนาค
นางสาว
ปุญญิสา ยงศรีปัญญะฤทธิ์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รองศาสตราจารย์ ดร.
อรินทม์ งามนิยม
อาจารย์ ดร.
กิ่งกนก เสาวภาวงศ์
นาง
วาสนา กิตติสัทโธ
นาย
สมชาย อาชาแสนเจริญกุล
คณะวิทยำศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วราภรณ์ วิยานนท์
นาง
ชลรดา สารทสมัย
นางสาว
มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
คณะวิศวกรรมศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประชา บุณยวานิชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิรพิ งษ์ ฉายสินธ์
คณะศิลปกรรมศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปิยวดี มากพา
อาจารย์
เมธี พันธุ์วราทร
อาจารย์ ดร.
นัฏฐิกา สุนทรธนผล
อาจารย์ ดร.
สุรรี ตั น์ จีนพงษ์
นางสาว
อาพร ภูมิบุญชู
คณะศึกษำศำสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
อาจารย์ ดร.
ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
อาจารย์ ดร.
นฤมล ศิระวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นัทธีรตั น์ พีระพันธุ์
อาจารย์ ดร.
รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
อาจารย์ ดร.
อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
อาจารย์ ดร.
วิไลลักษณ์ ลังกา
คณะเศรษฐศำสตร์
นาย
เด่นพิชัย เลื่อนจันทร์
คณะสังคมศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัลยาณี กุลชัย

ตำแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสาขา
อาจารย์
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รองคณบดีประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
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ลำดับที่
คำนำหน้ำชือ่
ชือ่ -นำมสกุล
90 อาจารย์ ดร.
ณัฐพร ไทยจงรักษ์
91 อาจารย์ ดร.
ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
92 นางสาว
นนทพร มีศิริ
วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย
93 นางสาว
ศิรวิ รรณ มูลใจ
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพดล อินทร์จันทร์
95 อาจารย์ ดร.
รินบุญ นุชน้อมบุญ
96 อาจารย์ ดร.
เสาวลักษณ์ พันธบุตร
97 อาจารย์
ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล
98 นาย
วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
99 นางสาว
สุกัญญา สังสระน้อย
วิทยำลัยนำนำชำติเพือ่ ศึกษำควำมยั่งยืน
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สิรนิ ันท์ พงศ์เมธีกุล
101 อาจารย์
ธนากร ทองประยูร
102 อาจารย์
สวรส ใจประสงค์
103 อาจารย์
วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย
104 นางสาว
เนตรดาว ณ พัทลุง
105 นางสาว
กษิดิศ มณฑาทิพย์
สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์
106 รองศาสตราจารย์ ดร.
อังศินันท์ อินทรกาแหง
107 นาง
กรรณิการ์ ศรีเกตุ
108 นางสาว
พิจิตรา ธรรมสถิตย์
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
109 อาจารย์ ดร.
อมรา วิสูตรานุกูล
110 อาจารย์ ดร.
พนัส จันทร์เปล่ง
111 นางสาว
สว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์
ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
112 อาจารย์ พญ.
กนิษฐา กิจสมบัติ
113 อาจารย์ พญ.
โฉมขจี สุขอารีย์ชัย
114 นางสาว
สิลินทิพย์ จตุพจน์
115 นางสาว
ประมาภรณ์ จันทร์สุวรรณ
สถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาจรี ศุภสุธีกุล
117 นาง
กรอุษา ศรีสุวรรณ์
118 นาง
วัชรี ปัญจพรผล
119 นางสาว
กนกวรรณ ดาอ่า
สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ
120 นางสาว
ณิชาภัทร จาวิสูตร

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารบัณฑิตศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานคณบดี
หัวหน้างานบริหารธุรการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
ผู้อานวยการสานักงานคณบดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
อาจารย์
ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่
นักวิชาการศึกษา
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ลำดับที่
คำนำหน้ำชือ่
ชือ่ -นำมสกุล
121 นาย
สุรชัย ทุหมัด
สถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ
122 อาจารย์
อภิธรรม กาแพงแก้ว
123 นาย
ภคมน สัมมานุช
124 นางสาว
มานิตา ศรีสิตานนท์
125 นาย
กฤษฎา ปัญญาวัน
สำนักงำนอธิกำรบดี (ศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก )
126 นางสาว
พัชรบูรณ์ เนียมสุวรรณ
127 นางสาว
นิตยา นาบุญ
128 นางสาว
บุบผา จันทร์ลี
129 นางสาว
พรทิพย์ อยู่เอียง
130 นางสาว
อัญชลิกา จันทศร
131 นางสาว
ณินณ์นรี มั่นคง
สำนักงำนอธิกำรบดี (ส่วนกิจกำรเพือ่ สังคม)
132 นาง
สมจิตต์ แก้วกัน
133 นางสาว
อารีรตั น์ ลาวน้อย
สำนักงำนอธิกำรบดี (ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร)
134 นาง
อุไรวรรณ วรรณะ
135 นางสาว
เจนจิรา กลับแสง
136 นางสาว
ปัทมา อนุอินทร์
สำนักงำนอธิกำรบดี (ส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ)
137 นาย
บัญชา นิ่มประเสริฐ
138 นาย
สิทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
139 นางสาว
นิโลบล มีชัย
140 นางสาว
วรารัตน์ จันทร์ชัยภูมิ
สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
141 รองศาสตราจารย์
สมใจ ศิรโิ ภค
142 อาจารย์ ดร.
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
143 อาจารย์ ดร.
สุนทรี สกุลพราหมณ์
144 นางสาว
ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย
145 นางสาว
ยุวรัตน์ แตงน้อย
สำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
147 อาจารย์ ดร.
แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
148 นาย
สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
149 นางสาว
ศิรพิ ัตร์ ตันเสถียร
150 นางสาว
สายรุ้ง ลิวัลย์
สำนักหอสมุดกลำง
151 อาจารย์
สาโรช เมาลานนท์

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนผู้อานวยการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา
หัวหน้างานรับนิสิตใหม่
นักวิชาการศึกษา
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
นักวิชาการศึกษา
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายสร้างสรรค์และบริการสื่อการเรียนรู้
ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้อานวยการ
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ลำดับที่
152
153
154
155
156
157

คำนำหน้ำชือ่
นางสาว
นาง
นาง
นาง
นางสาว
นาย

ชือ่ -นำมสกุล
พรพิมล แสนเสน่ห์
มัณฑนา เจริญแพทย์
มาลินี ภูหมั่นเพียร
จรัสโฉม ศิรริ ตั น์
ชัชชภา ประทุมศรีขจร
ชินกร น้อยคายาง

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการหอสมุด มศว องครักษ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บรรณารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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