
ล ำดับ
ท่ี

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร/

ค ำน ำหน้ำช่ือ

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส่วนงำนกำรเรียนกำรสอน เข้ำร่วม
วันท่ี 29 
ม.ค. 2561

เข้ำร่วม
วันท่ี 30 ม.ค.

 2561

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ หนักแน่น รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร

/ /

2 อาจารย์ ดร. ธนัท อมาตยกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร

/ /

3 รองศาสตราจารย์ ภกญ. สุวรรณา วรรัตน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ / /

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภกญ. เบญจพร ก่ิงรุ้งเพชร์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ / /

5 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ / /

6 อาจารย์ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน

คุณภาพ

คณะเศรษฐศาสตร์ / /

7 นาย เด่นพิชัย เล่ือนจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์ / /

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ / /

ค ำอธิบำย

1. กรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล และต ำแหน่ง

2. หำกผู้สมัครท่ำนใดไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ขอให้แจ้งยกเลิก ภำยในวันท่ี 17 มกรำคม 2561 เวลำ 12.00 น. ทำงอีเมล์ edpex@g.swu.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มกรำคม 2561

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรน ำเกณฑ์กำรประเมินสู่กำรปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop) 

หัวข้อ หมวด 3 ลูกค้ำ และหมวด 6 ระบบปฏิบัติกำร

ระหว่ำงวันท่ี 29 - 30 มกรำคม 2561 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 19 อำคำรนวัตกรรมศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี
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9 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ / /

10 รองศาสตราจารย์ ดร. รัมภา บุญสินสุข คณบดี คณะกายภาพบ าบัด / /

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบ าบัด /

12 อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ รักษาการแทนหัวหน้าสาขากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด /

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกัน

คุณภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์ / /

14 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. นิรดา ธเนศวร อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ /

15 อาจารย์ ดร. ดวงพร ศรีสุภาพ อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ /

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ฤกษ์เล่ือนฤทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ / /

17 อาจารย์ ดร. มยุรฉัตร กันยะมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ /

18 นางสาว เสาวลักษณ์ สรรเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ / /

19 รองศาสตราจารย์ ดร. เอ้ือญาติ ชูช่ืน หัวหน้าสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ /

20 อาจารย์ ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ / /
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21 รองศาสตราจารย์ ดร. อรินทม์ งามนิยม หัวหน้าสาขา คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

/ /

22 อาจารย์ ฐิติมา อังกุรวัชรพันธ์ุ ประธานหลักสูตร คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

/

23 อาจารย์ ดร. ก่ิงกนก เสาวภาวงศ์ อาจารย์ คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

/

24 อาจารย์ ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ / /

25 อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ /

26 อาจารย์ ดร. อาทิตย์ โพธ์ิศรีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการ

ชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์ / /

27 นางสาว ณัฐริกา ก้อนเงิน นักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ / /

28 อาจารย์ ดร. ธันนิกานต์ สูญส้ินภัย ชยันตราคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ / /

29 อาจารย์ ดร. ธันนิกานต์ ชยันตราคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ /

30 อาจารย์ ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ /

31 อาจารย์ ประภัสสร ยอดสง่า กรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย /

32 นางสาว วรรณาภรณ์ ศรีชูเป่ียม นักวิชาการศึกษาฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย / /
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33 อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ พันธบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม / /

34 อาจารย์ ดร. ปรวัน แพทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม / /

35 อาจารย์ ธนากร ทองประยูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน /

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน / /

37 อาจารย์ แจ่มจ ารัส ดีพร้อม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน / /

38 นางสาว เนตรดาว ณ พัทลุง ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน /

39 อาจารย์ พญ. จุฑาธิป ล้ิมคุณากูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน

/

40 อาจารย์ นพ. เอนกชัย ดกพฤกษ์ หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน

/

41 อาจารย์ นพ. โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

HA,TQA

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน

/

42 นางสาว ภกญ. จันทรา ต้ังมีลาภ หัวหน้างานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน

/

43 นาย สุรชัย ทุหมัด นักวิชาการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / /

44 นางสาว ณิชาภัทร จาวิสูตร นักวิชาการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / /

45 นาง กรรณิการ์. ศรีเกตุ นักวิชาการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ / /
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46 นางสาว พิจิตรา ธรรมสถิตย์ นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ /

47 อาจารย์ ดร. อมรา วิสูตรานุกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา / /

48 อาจารย์ ดร. กาญจนา ตระกูลวรกุล อาจารย์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา /

49 อาจารย์ ดร. พนัส จันทร์เปล่ง อาจารย์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา /

50 นางสาว สว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา /

51 นาย สุรเชษฐ์ มีฤทธ์ิ รองผู้อ านวยการฝ่ายสร้างสรรค์และ

บริการส่ือการเรียนรู้

ส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา / /

52 นางสาว สายรุ้ง ลิวัลย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา / /

53 นาง มัณฑนา เจริญแพทย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา

ส านักหอสมุดกลาง / /

54 นาย ชินกร น้อยค ายาง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์แผนและนโยบาย ส านักหอสมุดกลาง / /
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9 11
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