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- รางกําหนดการ -   

การตอนรับคณะเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน  
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วันอังคารที่  29  มิถุนายน   2553  เวลา  09.30 – 12.00 น. 
ณ  หองประชมุ  408  ชั้น  4  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

 
เวลา 09. 30 น.      พรอมกันท่ีหองประชุม 408 ชั้น 4  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา   
 

 ชมวีดิทัศน   แนะนําบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
- กลาวตอนรับ และแนะนําทมีงานผูบริหารบัณฑิตวิทยาลยั /หัวหนางานและบุคลากร ผูเขารวมตอนรับ 

โดย ศาสตราจารย นพ. บรรจง  มไหสวรยิะ    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- รองศาสตราจารย ดร. นฤมล  จียโชติ   คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  กลาวแนะนําคณะผูเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

 ศาสตราจารย นพ. บรรจง  มไหสวริยะ    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
- บรรยายสรุป  “ภาพรวมการดําเนินงานดานบัณฑิตศกึษา ของมหาวิทยาลัยมหดิล” (15 นาที) 

 ศาสตราจารย ดร. พญ. พัชรีย เลิศฤทธิ์   รองคณบดีฝายวิชาการ   
- บรรยายสรุป “การบริการการศึกษาและควบคุมคุณภาพหลักสูตรบัณฑติศึกษา” (15 นาที) 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัณยารัตน   สไุพบูลยวัฒน  รองคณบดีฝายประชาสัมพนัธและสื่อสารองคกร 
- บรรยายสรุป “การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูล และการประชาสัมพันธ เพื่อการ

ส่ือสารงานบัณฑิตศึกษา” (15 นาที) 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร แยมนิล    รองคณบดฝีายบริหาร    

- บรรยายสรุป “การจัดการความรูในองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานและการใหบริการ” (15 นาที) 
 
11.30 น. ตอบขอซักถาม และรวมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงาน 
 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มอบของที่ระลึกแกคณะผูมาเยี่ยมชม และถายภาพรวมกนั 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน   ณ บริเวณหองโถงหนาหองประชุม  408 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
(หมายเหต ุ   รางกําหนดการนี้เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ) 
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รายชื่อคณะเยีย่มชม ศึกษาดงูาน  
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วันอังคารที่  29  มิถุนายน   2553  เวลา  09.30 – 12.00 น. 
 

 
1. รองศาสตราจารย ดร. นฤมล  จียโชติ    คณบด ี

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาริช   ศรีละออง    รองคณบดีฝายบริหาร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เฉลิมชัย วงษอารี  ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. นางทิพยวรรณ   หันหาบุญ  เลขานุการคณะฯ 

5. นางณิชมน   แกวงามลอย   พนักงานชวยบริหาร 

6. นางธัญสิริ    จันทรนิ่ม    เจาหนาที่ธุรการ 

7. นางสาวอรุณ   คาขึ้น  ผูปฏิบัติงานบริหาร 

8. นางสาวรุงอรุณ ไวศยะวรรณ  นักวิชาการศึกษา 

9. นายกฤษณะ   โซะสลาม   เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

10. นางสาวนภา  งามสงวนประภา  นักบริหารการเงิน 

11. นางสาววราภรณ  เกษประดษิฐ  นักพัสด ุ
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รายชื่อคณะผูบริหาร / เจาหนาท่ีบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยมหิดล เขารวมตอนรบั  
วันอังคารที่  29  มิถุนายน  2553  เวลา  09.30 – 12.00 น. 

ณ  หองประชมุ  408  ชั้น  4  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 
 
1.  ศาสตราจารย นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารย ดร. พญ. พชัรีย เลิศฤทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร  แยมนิล   รองคณบดีฝายบริหาร 
4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณยารัตน  สุไพบูลยวัฒน รองคณบดีฝายประชาสัมพนัธและสื่อสารองคกร 
5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธนะวนัต               รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกนัคุณภาพ 
6.  นางสาวศรีเรือน  โกศัลวฒัน    หัวหนางานบริการการศึกษา 
7.  นางจิราภรณ  ไมโรยรส    หัวหนางานคลัง 
8.  นางสุชีลา  เลิศลบศิริ     หัวหนางานรบันักศึกษา 
9.  นางสุภาพร  จตุรภัทร     หัวหนางานกจิการนักศกึษา 
10.  นางสาวทวิาลัย  สุจินพรัหม    หัวหนางานแผนและพัฒนา 
11.  นางพัทธนันท  ตัณฑวรุิฬห    หัวหนางานพสัดุ 
12.  นายชนะ  กอนทอง     หัวหนางานพฒันาระบบและฐานขอมูล 
13.  นางสาวลลิตา  อดุลยกิตติไพศาล   หัวหนางานพฒันาเครือขายและธุรกิจตางประเทศ 
14.  นางสาวธัญวลัย  สิริไพโรจน    หัวหนางานพฒันาหลักสูตร 
15.  นางสาววรรณา  ชวยรักษา    หัวหนางานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 
16.  นางขวัญฤทัย  ราชสีห    รักษาการหวัหนางานบริหารและจัดการทั่วไป 
17.  นางดุษฎี  เขยีวมีศรี     หัวหนางานสํานักงานฯ  สาขาศาลายา 
18.  นางสาวปริศนา  รัตนจรสักุล    หัวหนางานสํานักงานฯ สาขาคณะวิทยาศาสตร 
19.  นางสาววารุณี  อัศวธัญญาสกุล   หัวหนางานสํานักงานฯ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร 
20.  นางพัทธยา  ถาวรสุทธิ์    งานบริหารและจัดการทั่วไป 
21.  นางอมรรัตน  ภูนคร     งานบริหารและจัดการทั่วไป 
22.  นางสาวอรรัตน  ตั้งทองเพ็ชร    งานแผนและพัฒนา 
23.  นางพรทิพย  นิสสะ     งานแผนและพัฒนา 
24.  นางวภิารัตน  ช่ืนชม     งานวิจยัและบริการวิชาการ 
25.  นายจงรักษ  ศุกรวรรณ    งานสื่อและศิลปกรรม 
26.  นายคํารณ  ไพศาลพัฒนสกุล    งานสื่อและศิลปกรรม 
27.  นายนวพล  ศรีวัฒนทรัพย    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
28.  นางสาวเพ็ญผกา  กลํ่าเสือ    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
29.  นางสาวพนิดา  ตาตะยานนท    งานประชาสัมพันธและกจิกรรมพิเศษ 
30. นางสาวอริสรา  รอยชิน    งานประชาสัมพันธและกจิกรรมพิเศษ 




