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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลงนาม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี  
๒. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ที่ปรึกษา  
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี  
6. รองศาสตราจารยส์ายัณ พุทธลา รองอธิการบดี  
7. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ รองอธิการบดี  
8. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี  
9. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบด ี  

10. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี  
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สปุราณ ี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบด ี  
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบด ี  
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทยั เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบด ี  
๑๔. อาจารย์ ดร.ธนิดา  สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิการบด ี  
๑๕. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร ์  
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
1๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตร ี  
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
2๒. อาจารย์จันทรัศมิ ์ สิริวุฒินนัท ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  
2๓. อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ  
2๔. ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา  
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวฒันธรรม  
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย ์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  
27. อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพนัธ์  
28. อาจารย์ ดร.สุรินทร ์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธฯ์  
30. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน ์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลงนาม 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา   แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
32. นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี รองคณบดีคณะครุศาสตร ์  
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร ์  
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตวิสทุธิ์ วิมุตติปัญญา รองคณบดีคณะครุศาสตร ์  
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ พัดเอ่ียม รองคณบดีคณะครุศาสตร ์  
๓7. อาจารย์ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร ์  
38. ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ารีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
39. อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสว ี ศรีราชเลา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ประจันบาล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๔7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวทิย ์ ลอยพิมาย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
48. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา   มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
50. อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
51. อาจารย์ไซนิล  สมบูรณ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
52. อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  
54. อาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พนัธ ์ นารีน้อย รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  
56. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  
๕7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม รองคณบดีวิทยาลัยการดนตร ี  
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขนษิฐ ์ สะสมสนิ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตร ี  
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนสั ประภักดี รองคณบดีวิทยาลัยการดนตร ี  
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
61. อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชฎา  ผลพูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการสำนักสง่เสริมวิชาการฯ  
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวชิรพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักสง่เสริมวิชาการฯ  
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศร ี รองผู้อำนวยการสำนักสง่เสริมวิชาการฯ  
66. อาจารย์สุภัทรา โกษะโยธนิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ  
๖7. อาจารย์บปุผา บรรลือเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ  
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ  
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69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชยัวัฒน ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
70 อาจารย์สรสนิธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสทิธิ ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวนิ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริวฒัณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พชัร   อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนกัศึกษา  

77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ   นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนกัศึกษา  
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย   ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนกัศึกษา  
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย รองผู้อำนวยการสำนักประชาสมัพันธ์ฯ  
80. อาจารย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักประชาสมัพันธ์ฯ  
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณ ี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัต ิ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎ ี เทิดบารม ี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
84. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนัดร์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย ์ กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
86. อาจารย์ศุภชัย ศรีอักษร รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
87. อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  
88. อาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล อุทานนท ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  
90. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ ์ คางคำ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
91. อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
92. อาจารย์จารุกิตติ ์ ดิษสระ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
93. ดร.วลินเนศวร ์ ธีรการุณวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง  
94. นายพสิิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  
95. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกองคลัง  
96. นายสวุิทย์   มุดทะเล ผู้อำนวยการกองอาคารสถานทีฯ่  
97. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลงนาม 
1. นายกิตติพงษ ์ พื้นพรม รักษาการหัวหน้างานพัสด ุ  
2. ดร.จำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
3. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนหวัหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

 
 

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565) 


