
ประกาศ :  รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/
หน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 เรื่อง“ประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562”   
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
 

 

 

 

No. ช่ือ – สกลุ ต ำแหนง่ ลำยเช็น 
รายช่ือผู้บริหาร 

1 รศ.นพ.ไพโรจน์       จงบญัญตัเิจริญ คณบดีคณะแพทยศำสตร์  
2 รศ.พญ.ทวิมำ             ศริิรัศมี รองคณบดีฝ่ำยประกนัคณุภำพ  
3 รศ.นพ.อรุชำ              ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ำยกำรศกึษำ  

รายช่ือภาควิชาคลินิก 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
4 ผศ.นพ. สรวฒุิ            พงศ์โรจน์เผำ่           หวัหน้ำภำควิชำ  
5 นำงไพเรำะ                     บตุรลพ ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
6 นำงสำวปรียำภรณ์           ศิริมหำ ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  

ภาควิชาพยาธิวิทยา 
7 อ.นพ.ลิขิต                    รังสิรัตนกลุ หวัหน้ำภำควิชำ  
8 รศ.ดร.วีรวรรณ              เล็กสกลุไชย อำจำรย์  
9 นำงสำวชนญัชิดำ             ขนุไพจิต ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ 
10 ดร.นพ.สธีุร์              รัตนะมงคลกลุ หวัหน้ำภำควิชำ  
11 นำงสำวนงลกัษณ์             ปัน้เงิน อำจำรย์  
ภาควิชาจักษุวิทยา   
12 พญ.พรรณลกัษณ์           สินสวสัดิ์ อำจำรย์  
13 นำงสำววลัยำ                   นชุนิ่ม ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ 
14 อ.ดร.นงเยำว์               ศรีนำงแย้ม อำจำรย์  
15 นำงสำวจิตรอำรี          วงศ์ส้มจีน ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
ภาควิชาสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา 
16 ผศ.นพ.วิเชียร            มโนเลิศเทวญั อำจำรย์  
17 นำงสำวนิตยำ                ทองแก้ว ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
18 นำงสำววรรณดี              ศรีษะเสือ ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
19 นำงสำวมนฤดี               แสงสวำ่ง ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
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ภาควิชารังสีวิทยา 
20 ผศ.พญ.วรรณพร                บรีุวงษ์ อำจำรย์  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
21 ผศ.พญ. จฑุำรัตน์   เล่ือนผลเจริญชยั หวัหน้ำภำควิชำ  
ภาควิชาออร์โธปิดกิส์ 
22 รศ.นพ.นิยม              ละออปักษิณ หวัหน้ำภำควิชำ  
23 ผศ.นพ วิศษิฎ์           รังษิณำภรณ์       อำจำรย์  
24 นำงธญัญำดำ            โฉมเขียว ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
ภาควิชานิตเิวชวิทยา 
25 พญ.วรัทพร                สิทธิจรูญ   
26 นำงสำวปำริชำติ        บญุสถิตย์ ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
27 พญ.ปภำนชุ                 ชยัวิรัตนะ หวัหน้ำภำควิชำ  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
28 พญ.นิโลบล                   ยำทองไชย หวัหน้ำภำควิชำ  
29 นำงสำวสรัลรัตน์              สขุศลิป์ ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
รายช่ือภาควิชาคลินิก 
ภาควิชาสรีรวิทยา 
30 ผศ.ดร.อมัพร           จำริยะพงศ์สกลุ หวัหน้ำภำควิชำ  
31 อ.ดร.ปิยะนชุ              ปัทมสถำน อำจำรย์  
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
32 ผศ.ดร.มำลยั              ทวีโชตภิทัร์ หวัหน้ำภำควิชำ  
33 อ.ดร.เครือวลัย์               โชตเิลอศกัดิ์ อำจำรย์  
34 นำงนภสัสร             ภิรมย์ไกรภกัดิ์ ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
ภาควิชาเภสัชวิทยา 
35 ผศ.ดร.ปัทมำ                  ลิว้นิช อำจำรย์  
ภาควิชาชีวเคมี 
36 อ.ดร.ศิวพร           วรรณะเอ่ียมพิกลุ อำจำรย์  
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37 นำงสำวอรนยั                ไชยทน ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
38 นำงอำชว์ดำม์             ภำคพิธเจริญ นกัวิทยำศำสตร์  
บุคลากรท่ีเข้าร่วม 
39 นำงสำวภคมน             เวชประสิทธ์ิ รักษำกำรแทนหวัหน้ำงำนทรัพยำกรบคุคล  
40 นำยคมสนัณ์                   ศรแสดง รักษำกำรแทนหวัหน้ำงำนประกนัคณุภำพ  
41 นำงสำวพฤกษำ               แจม่ใส นกัวิชำกำรศกึษำ  
42 นำงสำวเกศนีิ                 นชุเจริญ นกัวิชำกำรเวชสถิติ  
43 นำงสำวสนุนัทำ                ป่ินมขุ นกัวิชำกำรศกึษำ  
44 นำงสำวสปุรำณี              ทมุสิทธ์ิ นกัวิชำกำรศกึษำ  
45 นำงสำวเกวลิน              ยิ่งประเสริฐ  ผู้ปฏิบตังิำนทัว่ไป  
46 นำยทศพร                   ทองมำก ผู้ปฏิบตังิำนโสตทศันศกึษำ  
47 นำงสำวอำภำพร           อำษำคง ผู้ปฏิบตังิำนบริหำร  
48 วำ่ท่ีร้อยตรีวชัรพงษ์      หอมเกษร นกัประชำสมัพนัธ์  
49 นำงสำวสำยพิณ           ทอหลุ นกัประชำสมัพนัธ์  
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