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รายช่ือคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
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ท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลงนาม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบด ี  
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พฒันโยธิน รองอธิการบด ี  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พษิณุ   บางเขียว รองอธิการบด ี  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบด ี  
5. รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบด ี  
6. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ รองอธิการบด ี  
7. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบด ี  
8. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบด ี  
9. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ ์ เครือหงษ ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี  

10. อาจารย์ ดร.เพญ็พร ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบด ี  
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณ ี ศิริสวัสดิช์ัย ผู้ช่วยอธิการบด ี  
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบด ี  
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงฤทยั เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบด ี  
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชยีร   อินทรสมพันธ ์ คณบดคีณะครุศาสตร์  
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดคีณะวิทยาการจัดการ  
1๘. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย  
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวทิยาลัยการดนตรี  
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
2๑. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการฯ  
2๒. อาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดับเกียรต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติฯ  
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ  
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค ์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ  
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย ์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  
2๖. อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ ์  
27. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
29. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธ์ิเขยีว ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
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ท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลงนาม 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปณิตา   แจ้ดนาลาว รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
31. นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี  
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร์  
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทศันัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์  
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์  
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์  
36. อาจารย์วิเชยีร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์  
๓7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
38. อาจารย์ขวญันภา วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วาป ี คงอินทร์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มนัสว ี ศรีราชเลา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์ อ่อนตา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ประจันบาล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ญาณศิา ตันติปาลกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
๔7. รองศาสตราจารย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา   มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
49. อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
50. อาจารย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
51. อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประไพ ศรีดามา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  
54. อาจารย์เพยีงธดิา เสรีสุทธิกุลชยั รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรินธร สีเสียดงาม รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี  
56. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี  
๕7. ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ชาวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี  
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  จารจุุฑารัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
59. อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชิฎา  ผลพูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สเุนตร ทวีถาวรสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวชิาการฯ  
62. อาจารย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวชิาการฯ  
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวชิาการฯ  
64. ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ุวรัตน์ จงใจรักษ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ  
65. อาจารย์บุปผา  บันลือเสนาะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ  
66. อาจารย์สิริชยั เอ่ียมสอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ  
๖7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จินดา ยืนยงชัยวฒัน์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ  
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68. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ  
69. ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ  

70 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นนท์ณธ ี ดุลยทวีสิทธิ ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ  

71. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวิน รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ  

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชยีร รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ  

73. อาจารย์จาริวฒัณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ  

74. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธนกร  สรรย์วราภภิ ู รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  

75. ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ชดิศิริ   นิลผาย รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  
76. อาจารย์ขวญัชยั   ช้างเกิด รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐดนัย   สิงหค์ลีวรรณ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ  
78. อาจารย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ  
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิุณ ี สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิศากร เถาสมบตั ิ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
81. ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ษุฎ ี เทิดบารมี รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
82. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธฯ์  
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์ นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธฯ์  
84. อาจารย์เฉลิมทรัพย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธฯ์  
85. อาจารย์สร้อยสดุา เลาะหมุด รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
86. อาจารย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อุทานนท ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
88. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ คางค า รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี  
89. อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี  
90. นางบษุบงค ์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง  
91. นายพิสิฐ วงศ์วฒันากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
92. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง  
93. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานทีฯ่  
94. นายอภิชาติ   สิงห์ชยั รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
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1. นายกิตติพงษ ์ พื้นพรม รักษาการหัวหน้างานพัสด ุ  
2. ดร.จ านงค ์  ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
3. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

 
 


