
 
 

ประวัติวิทยากรโดยสังเขป 

 

1. ชื่อ – สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญคดา อนุวงศ์ 
2. สังกัดปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ที่อยู่ (ส าหรับส่งหนังสือเชิญ) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

           ที่อยู่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ต าบลองครักษ์  
           อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  

4. เบอร์โทรติดต่อ 097 426 6499 

5. Line kunyada23 

6. E-mail: kunyadaj@gmail.com 

7. ประวัติการศึกษา  
● Doctor of Philosophy (Pharmacy Practice and Administration) Purdue University, USA 

(พ.ศ. 2543)  
● วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2536)  
● เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2534)  
● ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2548)  

8. ต าแหน่งทางการบริหาร 

• รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (5 ตุลาคม 2555-25 
กันยายน 2558) 

• ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (25 
พฤศจิกายน 2554-4 ตุลาคม 2555) 

• รองคณบดีฝ่ายประสานภารกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553-2555) 
• รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548-

2552) 
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544-2547) 
• รักษาการหัวหน้าภาควิชา เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 
• รองผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538-2539) 

 
9. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

● ประธานผู้ประเมิน (Lead Assessor) ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
● ผู้ประเมิน ของ AUN-QA ระดับสถาบัน 
● ผู้ประเมิน สกอ สมศ และ CUPT-QA 

 

…………………………………………………………… 

mailto:kunyadaj@gmail.com
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แบบฟอร์มประวัติวิทยากรโดยสังเขป   

1. ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล 
2. สังกัดปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ที่อยู่ (ส าหรับส่งหนังสือเชิญ) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ที่อยู่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ต าบลองครักษ์  
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  

4. เบอรโ์ทรติดต่อ 08-7-934-3442 
5. Line - 
6. E-mail: ajaree@swu.ac.th, ajaree.supasuteekul@gmail.com  
7. ประวัติการศึกษา  

ปริญญาเอก PhD Building Technology/Sustainable Energy Technology, School of the Built 
Environment, University of Nottingham, Nottingham, UK [2551] 
ปริญญาโท MEngSc (Distinction) Refrigeration and Air Conditioning, School of Mechanical and 
Manufacturing Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia [2546] 
ปริญญาตรี BEng (Honors) Mechanical Engineering, Sirindhorn International Institute of 
Technology, Thammasat University, Patumthani, Thailand [2544] 
รางวัลที่ได้รับ: 
1. Certificates of Academic Excellent Award: achieved the Second Highest Academic Rank 
ประจ าปีการศึกษา 2544 (GPA  3.76) 
2. Certificates of Academic Excellent Award: achieved the Second Highest Academic Rank 
ประจ าปีการศึกษา 2543 (GPA 3.81) 

8. ต าแหน่งทางการบริหาร 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

9. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 วิทยากร บรรยาย การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 
 วิทยากร บรรยาย การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education 
 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ประเภท Junior Assessor เครือข่ายมหาวิทยาลัย

อาเซียน (AUN) 
 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators และระดับหลักสูตร 

ตามเกณฑ์ 
 AUN-QA ประเภท Junior Assessor ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รหัสผู้

ประเมินฯ P570529 
............................................. 
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ประวัติวิทยากรโดยสังเขป 

 

1. ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล 
2. สังกัดปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ที่อยู่ (ส าหรับส่งหนังสือเชิญ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ที่อยู่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110 

4. เบอรโ์ทรติดต่อ 092-2648887 
5. Line - 
6. E-mail: wai959@gmail.com 
7. ประวัติการศึกษา  

ระดับ วุฒิการศึกษา สถาบัน 
ปริญญาตรี บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
ปริญญาโท ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาเอก ค.ด. (Ph.D.) วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

8. ต าแหน่งทางการบริหาร 
 พ.ศ. 2554 - 2555 รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ. 2555 - 2556 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2555 - 2558 ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินระดับชาติและอาเซียน 

........................................................................................  



ประวัติวิทยากรโดยสังเขป   
 

1. ชื่อ – สกุล  ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร 

2. สังกัดปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ที่อยู่ (ส าหรับส่งหนังสือเชิญ) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

4. เบอรโ์ทรติดต่อ 081 531 5001 

5. Line - 

6. E-mail: sxj124@gmail.com 

7. ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาเอก สาขา Genetic Epidemiology (Case Western Reserve University, USA) 

 ปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ (University of Queensland, Australia) 

 ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

8. ต าแหน่งทางการบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 

9. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินระดับชาติและอาเซียน 

 

..........................................................................................  

 

รูปถ่ายชัดๆ  
เพื่อทางผู้จัด
อบรมน าไป 
ใช้งานต่อค่ะ 



หน้า 1 จาก 2 
 

ประวัติวิทยากรโดยสังเขป 
 
ชื่อ-สกุล   ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   สุขุมวิท 23   เขตวัฒนา   กรุงเทพ   10110 

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 18555  ; 086-0386145 
   E-mail sirilukr@g.swu.ac.th 
ประวัติการศึกษา 

2536 Bachelor of Science (Physics), Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand 
2542 Certificate of Attendance 36th Culham Plasma Physics Summer School UKAEA,  

St Edmund Hall, Oxford University, United Kingdom 
2544 Master of Philosophy (Physics), University of Warwick, Coventry,  

United Kingdom 
2555 Doctor of Philosophy (Physics), King Mongkut’s University of Technology, 

Thonburi, Bangkok, Thailand 
 
ความเชี่ยวชาญ Plasma Physics, Nonlinearity, Hamiltonian and Classical Mechanics, Chaos, 

Geophysics, Atmospheric Science, Computational Physics, Numerical Analysis 
and Science Education 
 

สถานะทาง
วิชาชีพ 

สมาชิก Institute of Physics, United Kingdom 
สมาชิกเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย: 
ควอท 
สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตลอดชีพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติย่อ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ 
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ประสบการณ์ด้านงานบริหาร 
ระยะเวลา ต าแหน่ง/หน้าที่ 

พฤศจิกายน 2544 – มีนาคม 2547 เลขานุการภาควิชาฟิสิกส์ 
พฤศจิกายน 2544 – พฤศจิกายน 2548 กรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
พฤศจิกายน 2545 – พฤศจิกายน 2548 รองประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
พฤษภาคม 2547 - พฤศจิกายน 2548 กรรมการประสานงานโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี 
ธันวาคม 2548 -กันยายน 2550 กองบรรณาธิการจุลสารวิทยาศาสตร์ มศว 

พฤศจิกายน 2545 – พฤษภาคม 2550 กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ 
พฤศจิกายน 2545 – พฤษภาคม 2550 กรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาฟิสิกส์ 

มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2554 กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส ์

2553 - 2555 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2555 กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาฟิสิกส์ 
มิถุนายน 2555 - 2557 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาฟิสิกส์ 

กุมภาพันธ์ 2557 – มิถุนายน 2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระยะเวลา ต าแหน่ง/หน้าที่ 

มีนาคม 2557 ผู้เข้าอบรม AUN QA Tier I 
2545 – ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2554 - ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. (ระดับสถาบัน) 
2557 - ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. (ระดับหลักสูตร) 
2558 - ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA 
2557 – 2558 วิทยากรกลุ่ม อบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร มศว 

2559 – ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่ม อบรมเรื่อง  
1. Outcome-based Education และ Gap Analysis 
2. AUNQA Implementation และ Gap Analysis 
3. Backward Curriculum Design 

2558 – ปัจจุบัน วิทยากร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตร 
2561 – ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. 

 



แบบฟอร์มประวัติวิทยากรโดยสังเขป   
 

1. ชื่อ – สกุล  ผศ.ผกาภรณ์  พู่เจริญ 

2. สังกัดปัจจุบัน  คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ที่อยู่ (ส าหรับส่งหนังสือเชิญ)  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
63  หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลองครักษ์  
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 

4. ที่อยู่ (ส าหรับรับ-ส่ง) เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/27 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

5. เบอร์โทรติดต่อ 089-6775866 

6. E-mail: paka@g.swu.ac.th, pakaphu@gmail.com 

7. ประวัติการศึกษา 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531 

8. ต าแหน่งทางการบริหาร 
- คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548 - 2551) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545 - 2548) 

9. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ผู้ประเมิน สกอ ระดับคณะ 
- ผู้ประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรกายภาพบ าบัด สภากายภาพบ าบัด 

 

.................................................................................... 
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แบบฟอรมประวัติวิทยากรโดยสังเขป   
 

1. ชื่อ – สกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน 

2. สังกัดปจจุบัน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

3. ที่อยู (สําหรับสงหนังสอืเชญิ) อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

111 ถนนมหาวิทยาลัย อําเภอเมือง นครราชสีมา 30000 

4. ที่อยู (สําหรับรับ-สง) ขึ้นกับชวงเวลา 

5. เบอรโทรติดตอ 092-2945654 

6. Line sxn3 

7. E-mail nitinat@g.sut.ac.th 

8. ประวัติการศึกษา  
2542  Ph.D. (Macromolecular Science and Engineering),  
         Case Western Reserve University, USA 
2538  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พอลิเมอร) วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2536  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9. ตําแหนงทางการบริหาร 

2562 – ปจุบัน ผูชวยอธิการบดี 
2560 – 2562  ผูชวยอธิการบดฝีายวิจัย นวตักรรม และพัฒนาเทคโนโลยี 
2556 – 2560  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม   
2552 – 2556   หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร 

10. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

- ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบนั ของระบบ CUPT QA 
 

 


