
รายชื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
          ผู้มาประชุม          

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบด ี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบด ี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบด ี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบด ี
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิการบด ี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิการบด ี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบด ี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบด ี
9. อาจารย์ ดร.เพญ็พร   ทองค าสกุ ผู้ช่วยอธิการบด ี

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
1๗. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย ์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตร ี
๒๐. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2๑. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
2๒. อาจารย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๓. อาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผดจ็ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
2๗. อาจารย์ธีรถวัลย ์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกจิการนิสิตฯ 
2๘. อาจารย์พรรณา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสมัพันธ์ 
๒๙. นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
3๐. อาจารย์ ดร.เพญ็พร ทองค าสกุ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพทิยา รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
3๓. อาจารย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
3๔. อาจารย์ ดร.ศศิกญัชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
3๕. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
3๖. อาจารย์วรญัญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๗. อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๘. อาจารย์อภิญญา หนูม ี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุสริินทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
4๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธ์ุ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
4๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 



4๓. อาจารย์วนิดา   ช่ืนชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4๔. อาจารย์ ดร.อรพมิพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4๖. อาจารยส์ุเมธ   ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๗. อาจารย์ภัทริา มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๘. อาจารย์วรศิร ิ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๔๙. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5๐. อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5๑. อาจารย์ชัชศรัณย์   จิตคงคา รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
5๒. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจรญิ รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
5๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหาม ี รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
5๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาปี   คงอินทร ์ รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
5๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร ์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตร ี
5๖. อาจารยจ์ีระพันธ์ อ่อนเถ่ือน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตร ี
5๗. อาจารยส์มภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตร ี
5๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๕๙. อาจารยส์ุรินทร ์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
6๐. อาจารยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
6๑. อาจารยส์มศักดิ ์ อยู่บรบิูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
6๒. อาจารย์นิศากร   เถาสมบัต ิ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
6๓. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
6๔. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
6๕. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
6๖. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
6๗. อาจารยเ์พียรพิลาส  พิริยาโภคานนท ์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
6๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
๖๙. อาจารย์อมัพร เลิศณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
7๐. อาจารยส์ิริชัย เอี่ยมสอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
7๑. อาจารย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
7๒. อาจารยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
7๓. อาจารยจ์ักฤษณ์ พนาล ี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
7๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
7๕. อาจารยส์รสินธ์ุ   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
7๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
7๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
78. อาจารยจ์าริวัฒณ์   ศิริอินทร ์ รองผู้อ านวยการส านักศลิปะฯ 
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวิน รองผู้อ านวยการส านักศลิปะฯ 
80. อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ านวยการส านักศลิปะฯ 
81. อาจารย์ธนกร  สรรย์วราภิภู รองผู้อ านวยการส านักกจิการนิสิตฯ 
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ   นิลผาย รองผู้อ านวยการส านักกจิการนิสิตฯ 
83. อาจารย์ขวัญชัย   ช้างเกิด รองผู้อ านวยการส านักกจิการนิสิตฯ 
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
85. อาจารย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
86. อาจารยป์ณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี



87. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
88. ผู้อ านวยการกองบรหิารงานบุคคล 
89. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ านวยการกองคลงั 
90. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
91. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. หัวหน้างานพสัด ุ
2. ดร.จ านงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 


