
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

ล ำดับท่ี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/

ค ำน ำหน้ำช่ือ
ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส่วนงำนกำรเรียนกำรสอน

1 รองศาสตราจารย์ ดร. รัมภา บุญสินสุข คณบดี คณะกายภาพบ าบัด

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา

คณะกายภาพบ าบัด

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ หนักแน่น รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร

4 อาจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร

5 รองศาสตราจารย์ ภกญ. สุวรรณา วรรัตน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภกญ. เบญจพร ก่ิงรุ้งเพชร์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

7 อาจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน

คุณภาพ

คณะเศรษฐศาสตร์

8 นาย เด่นพิชัย เล่ือนจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์

9 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

วันท่ี 31 มกรำคม 2561 เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
หัวข้อ หมวด 1 กำรน ำองค์กร

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรน ำเกณฑ์กำรประเมินสู่กำรปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop) 
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ล ำดับท่ี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/

ค ำน ำหน้ำช่ือ
ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส่วนงำนกำรเรียนกำรสอน

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า หัวหน้าภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ

ประกันคุณภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนียา วังสะจันทานนท์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

13 อาจารย์ ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์

14 รองศาสตราจารย์ ดร. อรินทม์ งามนิยม หัวหน้าสาขา คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี กุลชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์

16 อาจารย์ ดร. ล่ าสัน เลิศกูลประหยัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

18 อาจารย์ ประภัสสร ยอดสง่า กรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

19 นางสาว วรรณาภรณ์ ศรีชูเป่ียม นักวิชาการศึกษาฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรัฐ ภักดีรณชิต รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม
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ล ำดับท่ี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/

ค ำน ำหน้ำช่ือ
ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส่วนงำนกำรเรียนกำรสอน

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน

24 อาจารย์ ธนากร ทองประยูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน

25 อาจารย์ แจ่มจ ารัส ดีพร้อม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน

26 อาจารย์ นพ. สุรสิทธ์ิ ต้ังสกุลวัฒนา ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันท

ภิกขุ ชลประทาน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

27 อาจารย์ พญ. กนิษฐา กิจสมบัติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

28 นาย สุรชัย ทุหมัด นักวิชาการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

29 นางสาว ณิชาภัทร จาวิสูตร นักวิชาการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

30 นาง กรรณิการ์. ศรีเกตุ นักวิชาการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

31 อาจารย์ ดร. อมรา วิสูตรานุกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

32 อาจารย์ ดร. พนัส จันทร์เปล่ง อาจารย์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

33 นางสาว จุฬาลักษณ์ รุ่งจรูญ นักวิชาการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
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ล ำดับท่ี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/

ค ำน ำหน้ำช่ือ
ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส่วนงำนกำรเรียนกำรสอน

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อ านวยการส านักส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา

ส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา

35 นางสาว สายรุ้ง ลิวัลย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา

36 นาง มัณฑนา เจริญแพทย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา

ส านักหอสมุดกลาง

37 นาย ชินกร น้อยค ายาง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักหอสมุดกลาง
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