
 
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมและแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562  
หัวข้อ “อบรมความรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตรสู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA” 

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.  
จากเดิม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 

 
เปลี่ยนเป็น ณ ห้องประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร  
 
ค าอธิบาย 
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง) 
2. ขอให้แจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้สมัครท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ขอให้แจ้งยกเลิก 

ผ่านทาง E-mail: qamedswu@hotmail.com ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
 
                    ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ช้ัน 8 คณะแพทยศาสตร์ เบอร์ภายใน 60818-9 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ผู้บริหาร 

1 รศ.พญ.ทวิมา  ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
2 รศ.นพ.วรพจน์    ตันติศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
3 พญ.ปัญจรัตน์  โสวิทยสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
4 ดร.อรรถบุญญ์    วัฒน์ธรรมาวุธ อาจารย์ 
5 รศ.ดร.บุษบา    ปันยารชุน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6 รศ.ดร.วิภาวี    อนุพันธ์พิศิษฐ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7 ผศ.น.สพ.ดร.พูดพล   ผดุงชัยโชต ิ อาจารย์ 
8 ดร.สมใจ    อภิเศวตกานต์ อาจารย์ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 
9 ผศ.ดร.วรรณา  ผู้มีโชคชัย หัวหน้าภาควิชา 
10 รศ.ดร.ธีรพร  ชินชัย อาจารย์ 
11 ดร.อนิรุทธิ์  ลิ้มตระกูล อาจารย์ 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 
12 รศ.ดร.สุวรา    วัฒนพิทยกุล หัวหน้าภาควิชา 
13 ผศ.ดร.อรพิณ    วงศ์สวัสดิ์กุล อาจารย์ 
14 ผศ.ดร.ยามาระตี    จัยสิน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาควิชาสรีรวิทยา 
15 ผศ.ดร.รุ้งตะวัน    สุภาพผล อาจารย์ 
16 รศ.ดร.สมฤด ี   สายหยุดทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
17 รศ.ดร.วัชรีวรรณ    ทองสะอาด อาจารย์ 
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18 ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา   ไตรสมบูรณ์ อาจารย์ 
19 ผศ.นพ.โชติ    วีระวงษ์ อาจารย์ 
20 อาจารย์อาย์ต    อาด า อาจารย์ 
21 รศ.ดร.ภนารี    บุษราคัมตระกูล อาจารย์ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 
22 ดร.พร้อมจิต    ศรียาภัย อาจารย์ 
23 รศ.ดร.วีรวรรณ    เล็กสกุลไชย อาจารย์ 

ภาควิชานิติเวชวิทยา 
24 นพ.อภิชัย    แผลงศร หัวหน้าภาควิชา 

ภาควิชาเวชาศาสตร์ฟื้นฟู 
25 พญ.ปภานุช    ชัยวิรัตนะ หัวหน้าภาควิชา 

ภาควิชารังสีวิทยา 
26 ผศ.นพ.วิชิต    ลีละศิธร หัวหน้าภาควิชา 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
27 พญ.นิโลบล    ยาทองไชย หัวหน้าภาควิชา 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
28 พญ.ผกาพรรณ    บุปผา อาจารย์ 

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 
29 นางสาวจันทร์ทิมา    เจริญสิงห์ นักวิชาการศึกษา 

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
30 นางสาวถนอมรัตน์    วัชระชยัพงษ์ นักวิชาการศึกษา 

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
31 นางสาวนันวดี   ทองกระจ่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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งานประกันคุณภาพ 
32 นายคมสันณ์  ศรแสดง รักษาการแทนหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
33 น.ส.สุปราณี  ทุมสิทธ ิ นักวิชาการศึกษา 
34 นางสาวเกวลิน     ยิ่งประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
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