รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมที่ 2
รุ่นที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
(Outcome Based Education: OBE) เพื่อสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ความรู้
บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย”
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ทาง Application ZOOM Meeting

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร/สาขาวิชา

กลุ่มที่

1.

ผศ.ดร.เขมภัทท์

เย็นเปี่ยม

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

1

2.

อาจารย์นิพนธ์

ระวียัน

ศศ.บ. ธุรกิจการบิน

1

3.

อาจารย์ ดร.ราเชนทร์

บุญลอยสง

บธ.บ. การบริการลูกค้า

1

4.

ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์

ต้องประสงค์

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

5.

ผศ.อภิญญา

ทหราวานิช

กจ.บ.

1

6.

อาจารย์ ดร.ศิริ

ชะระอ่า

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ฯ

1

7.

ผศ.อัญชลี

รัตนะ

ศศ.บ. รัฐศาสตร์

2

8.

อาจารย์รุ่งรวี

คล้ายสุวรรณ

ศศ.บ. ธุรกิจการบิน

2

9.

ผศ.วิภาดา

มุกดา

บธ.บ. การบริการลูกค้า

2

10. ผศ.ชวาลิน

เนียมสอน

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

11. ผศ.สิริวดี

ชูเชิด

กจ.บ.

2

12. อาจารย์วณิชยา

ศีลบุตร

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ฯ

2

13. ผศ.ดร.อังค์ริสา

แสงจ่านงค์

ศศ.บ. การจัดการงานบริการ

3

14. นางสาวศุภิสรา

ทองจรูญ

ศศ.บ. ธุรกิจการบิน

3

15. นางสาวบวรรัตน์

นวลปาน

บธ.บ. การบริการลูกค้า

3

16. ผศ.กนิษฐา

ศรีเอนก

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

17. นางสาวประภาพร

โกวิทวีรธรรม

กจ.บ.

3

18. ผศ.น้่าผึ้ง

ไขว้พันธุ์

บธ.บ.

3

19. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา

เลิศพัชรพงศ์

ศศ.บ. การจัดการงานบริการ

4

20. ผศ.พิมพ์รวี

ทหารแกล้ว

ศศ.บ. ธุรกิจการโรงแรม

4

21. ผศ.ดร.สุรพงษ์

นิมเกิดผล

บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

4

1

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร/สาขาวิชา

กลุ่มที่

22. ผศ.อัญชนา

ลักษณ์วิรามศิริ

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

23. ผศ.ดร.กฤษณพร

ประสิทธิ์วิเศษ

นศ.บ. นิเทศศาสตร์

4

24. อาจารย์ ดร.สุชาดา

คุ้มสลุด

บธ.บ.

4

25. อาจารย์เธียรรัตน์

ฉัตรภัทรพล

ศศ.บ. การจัดการงานบริการ

5

26. ผศ.ชุติมา

จักรจรัส

ศศ.บ. ธุรกิจการโรงแรม

5

27. ผศ.ดร.จริยะดา

จันทรังษี

บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5

28. ผศ.โรจนา

ศุขะพันธุ์

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ

5

29. ผศ.ดร.ศศิพร

ต่ายค่า

นศ.บ. นิเทศศาสตร์

5

30. อาจารย์อังคณา

โสภารัตนกุล

บธ.บ.

5

31. อาจารย์ทิพย์วิมล

ประเสริฐศรี

ศศ.บ. การจัดการงานบริการ

6

32. ผศ.วรรณพรรธน์

ริมผดี

ศศ.บ. ธุรกิจการโรงแรม

6

33. ผศ.ดร.พรพิมล

สุวรรณวัฒน์

บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

6

34. ผศ.กนกวรรณ

รุ่งอดุลพิศาล

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ

6

35. ผศ.วรรณรัตน์

ศรีรัตน์

นศ.บ. นิเทศศาสตร์

6

36. อาจารย์ ดร.กัญญทอง

หรดาล

บธ.บ.

6

37. อาจารย์ไกรศักดิ์

พิกุล

ศศ.บ. การจัดการงานบริการ

7

38. ผศ.ดร.เพ็ญพักร์ศิณา

วิเชียรวรรณ

ศศ.บ. ธุรกิจการโรงแรม

7

39. ผศ.ดร.สราวรรณ์

เรืองกัลปวงศ์

บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

7

40. ผศ.กาหลง

กลินจันทร์

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ

7

41. ผศ.ดร.ขนิษฐา

ปาลโมกข์

นศ.บ. นิเทศศาสตร์

7

42. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา

ป้องเกียรติชัย

พย.บ.

7

43. นางสาวพิมพวรรณ

สุ่มข่า

ศศ.บ. การจัดการงานบริการ

8

44. อาจารย์ณฐิตา

อินทร์ยะ

ศศ.บ. ธุรกิจการโรงแรม

8

45. ผศ.ดร.อรรนพ

เรืองกัลปวงศ์

บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

8

46. อาจารย์ ดร.วิทยา

ศิริพันธ์วัฒนา

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ

8

2

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร/สาขาวิชา

กลุ่มที่

47. อาจารย์วรภัทร

จัตุชัย

นศ.บ. นิเทศศาสตร์

8

48. อาจารย์กิติวัฒนา

ศรีวงศ์

พย.บ.

8

49. ผศ.ดร.ไพริน

เวชธัญญะกุล

ศศ.บ. การท่องเทียว

9

50. นางสาวณัฐิกา

ศาลากิจ

ศศ.บ. ธุรกิจการโรงแรม

9

51. ผศ.นฤมล

โสภารัตนกุล

บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก

9

52. อาจารย์ภัคระวี

แหวนเพชร

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ

9

53. ผศ.ดร.วรรณรัตน์

โรจนวิเชียร

นศ.บ. นิเทศศาสตร์นวัตกรรมฯ

9

54. อาจารย์ ดร.เรณู

ขวัญยืน

พย.บ.

9

55. ผศ.ดร.ถิรพร

แสงพิรุณ

ศศ.บ. การท่องเทียว

10

56. ผศ.มานะ

เอียมบัว

ศศ.บ. ออกแบบนิทรรศการและการ
จัดแสดง

10

57. ผศ.ดร.ภคพร

กระจาดทอง

บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก

10

58. ผศ.ดร.ปวีณา

สปิลเลอร์

บธ.บ. เลขานุการทางการแพทย์

10

59. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์

โรจนวิเชียร

นศ.บ. นิเทศศาสตร์นวัตกรรมฯ

10

60. ผศ.ดร.อรนุช

ชูศรี

พย.บ.

10

61. อาจารย์ ดร.ณิศิรา

กายราศ

ศศ.บ. การท่องเทียว

11

62. ผศ.สุรัชนา

ช่วยรอดหมด

บธ.บ. การเงิน

11

63. ผศ.ภุชงค์

เมนะสินธุ์

บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก

11

64. ผศ.ดร.นคเรศ

ณ พัทลุง

บธ.บ. เลขานุการทางการแพทย์

11

65. ผศ.ดร.ขจิตขวัญ

กิจวิสาละ

นศ.บ. นิเทศศาสตร์นวัตกรรมฯ

11

66. ผศ.ดร.เนตรรัชนี

กมลรัตนานันท์

พย.บ.

11

67. อาจารย์สาติยา

มิงวงศ์

ศศ.บ. การท่องเทียว

12

68. ผศ.สาวิตรี

กาศสนุก

บธ.บ. การเงิน

12

69. ผศ.ศุภวรรณ

อภิชาติไตรสรณ์

บธ.บ. การตลาด

12

70. อาจารย์มนสินี

สุขมาก

บธ.บ. เลขานุการทางการแพทย์

12

71. ผศ.ดร.ภูชิตต์

ภูริปาณิก

นศ.บ. นิเทศศาสตร์นวัตกรรมฯ

12
3

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร/สาขาวิชา

กลุ่มที่

72. อาจารย์อริยา

ดีประเสริฐ

พย.บ.

12

73. อาจารย์พิมพ์เนตร

มากทรัพย์

ศศ.บ. การท่องเทียว

13

74. ผศ.ดร.นิศานาถ

มังศิริ

บธ.บ. การเงิน

13

75. ผศ.ดร.รติวัลย์

วัฒนสิน

บธ.บ. การตลาด

13

76. อาจารย์ศานสันต์

รักแต่งาม

บธ.บ. เลขานุการทางการแพทย์

13

77. อาจารย์ชุษณะ

จันทร์อ่อน

นศ.บ. นิเทศศาสตร์นวัตกรรมฯ

13

78. อาจารย์ ดร.สุนิดา

ชูแสง

พย.บ.

13

79. นายสุพรรณ

แก้วม่วง

ศศ.บ. การท่องเทียว

14

80. ผศ.วารี

ศรีสุรพล

บธ.บ. การเงิน

14

81. ผศ.ดร.ภัทรพร

ทิมแดง

บธ.บ. การตลาด

14

82. นางสาวอรุณรัตน์

สุภาอ้วน

บธ.บ. เลขานุการทางการแพทย์

14

83. นายธีระเดช

กลินพุฒซ้อน

นศ.บ. นิเทศศาสตร์นวัตกรรมฯ

14

84. รศ.ดร.รุ่งนภา

ตั้งจิตรเจริญกุล

ส่านักงานบัณฑิตวิทยาลัย

14

85. อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิมวิรัตน์

ศศ.บ. ธุรกิจการบิน

15

86. ผศ.จิรเดช

สมิทธิพรพรรณ

บธ.บ. การเงิน

15

87. ผศ.ดร.ปราโมทย์

ยอดแก้ว

บธ.บ. การตลาด

15

88. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์

เย็นชัยพฤกษ์

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ฯ

15

89. ผศ.นงลักษณ์

โพธิ์ไพจิตร

กจ.บ.

15

90. นางนวลปราง

รักษาภักดี

ส่านักงานบัณฑิตวิทยาลัย

15

91. อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์

ศศ.บ. ธุรกิจการบิน

16

92. นางสาวยุพิน

ก่าศร

บธ.บ. การเงิน

16

93. นางสาวสุภารัตน์

แท่นแก้ว

บธ.บ. การตลาด

16

94. ผศ.ดร.จิรัฐ

ชวนชม

กจ.บ.

16

95. ผศ.ดร.ประศาสน์

นิยม

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ฯ

16

96. นางสาวนาฏยา

ต๊ะลี

ส่านักงานบัณฑิตวิทยาลัย

16

4

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร/สาขาวิชา

กลุ่มที่

97. ผศ.นพมาศ

สุขถาวรากร

ศศ.บ. ธุรกิจการบิน

17

98. อาจารย์ ดร.ศีลสุภา

วรรณสุทธิ์

บธ.บ. การบริการลูกค้า

17

99. ผศ.ดร.ลัดดา

สวนมะลิ

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

100. ผศ.ดร.อนงค์นาถ

ทนันชัย

กจ.บ.

17

101. ผศ.ดร.พรภัทร

อินทรวรพัฒน์

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ฯ

17

102. นางสาวพุฒิพัสส์

สุขทรรศนีย์

ส่านักงานบัณฑิตวิทยาลัย

17

103. นางสาวเต็มใจ

มนต์ไธสงค์

หัวหน้าส่านักงาน

18

104. นางสาวสุกัญญา

พวงแก้ว

น.บ.

18

105. นางสาวธีรดา

บุญยศ

รป.บ

18

หาญชาญพาณิชย์

ร.บ.

18

ศศ.บ. ออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์
และการจัดการธุรกิจ
ศศ.บ. ออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์
และการจัดการธุรกิจ
ศศ.บ. ออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์
และการจัดการธุรกิจ
ศศ.บ. ออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์
และการจัดการธุรกิจ

19

106. นายชยุต
107. อาจารย์สธนวัชร์

ประกอบผล

108. อาจารย์ ดร.นวลศรี สงสม
109. อาจารย์รตน
สมิตินันทน์
นภดล
110. ผศ.ว่าทีร้อยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ

19
19
19

111. ผศ.สนธยา

เรืองหิรัญ

บช.บ.

20

112. ผศ.สวรรยา

พิณเนียม

บช.บ.

20

113. ผศ.สุริษา

ประสิทธิ์แสงอารีย์

บช.บ.

20

114. ผศ.ดร.ณัฐพรรณ

ตันติกุล

บช.บ.

20

115. ผศ.ดร.วิภาวี

วลีพิทักษ์เดช

บช.บ.

20

116. นางชญานัญ

ภุมมะกาญจนะ

บช.บ.

20

117. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เทพบุตร

บธ.บ. ธุรกิจสร้างสรรค์ฯ

21

118. ผศ.ดร.ธนากร

ปักษา

บธ.บ. ธุรกิจสร้างสรรค์ฯ

21

119. ผศ.สุภารัตน์

คุ้มบ่ารุง

บธ.บ. ธุรกิจสร้างสรรค์ฯ

21

120. ผศ.ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล

บธ.บ. ธุรกิจสร้างสรรค์ฯ

21

5

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

121. ผศ.สุภาภรณ์

สมไพบูลย์

หลักสูตร/สาขาวิชา
บธ.บ. ธุรกิจสร้างสรรค์ฯ

กลุ่มที่
21

หมายเหตุ : - รายชือกลุ่มที 18 – 21 คือ หลักสูตรทีมีการด่าเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาทีมุ่งผลลัพธ์ (OBE)
- ล่าดับที 90, 96,102 ย้ายไปในกลุ่มผู้สังเกตการณ์ช่วงบ่ายแทน (ไม่ได้ปฏิบัติการ)

รายชื่อเพิ่มเติม
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร/สาขาวิชา

กลุ่มที่

122

ผศ.ดร.ณัฐพร

โอวาทนุพัฒน์

ศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา

22

123

ผศ.ดร.นวรัตน์

เตชะโชควิวัฒน์

ศ.ม. การสอนภาษาอั ง กฤษระดั บ
ประถมศึกษา

22

124

ผศ.ดร.ชยาพล

ชมชัยยา

ศ.ม. การสอนภาษาอั ง กฤษระดั บ
ประถมศึกษา

22

6

