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ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสุตคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายชุมพล พรประภา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์พลต�ารวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ ดร.รวีพร คูหิรัญ

นายพินิจ จารุสมบัติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประเวศ วะสีนายธีระชัย เชมนะสิริ

นายโสภณ สุภาพงษ์นายสู่บุญ วุฒิวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์                              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ
(ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

กรรมการโดยต�าแหน่ง

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

กรรมการผู้แทนคณาจารย์
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รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร
ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน  
(รักษาการแทนรองอธิการบดี)  
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง
ฝ่ายพัฒนาองครักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
ฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ
ฝ่ายบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
ฝ่ายวิชาการ
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รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
คณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต
คณะมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข
คณะสหเวชศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ ์เหล่าศรสีนิ
คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา วรรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์การเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
คณะพลศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์
คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม 
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณบดี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ
(รักษาการแทนคณบดี)

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

รองศาสตราจารย์อ�านาจ เย็นสบาย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์
(รักษาการแทนผู้อ�านวยการ)
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
(รักษาการแทนผู้อ�านวยการ)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
(รักษาการแทนผู้อ�านวยการ)

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
(รักษาการแทนผู้อ�านวยการ)

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

คณบดี

ผู้อ�านวยการสถาบัน/ส�านัก
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รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค
ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา
โรงพยาบาลชลประทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
ส�านักคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
(รักษาการแทนผู้อ�านวยการ)

ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
ส�านักหอสมุดกลาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
(รักษาการแทนผู้อ�านวยการ)

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

ผู้อ�านวยการสถาบัน/ส�านัก

รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ
ด้านบริหารพัสดุและการคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ารวจเอก สุรเชษฐ ชีรวินิจ
ด้านกฎหมาย

อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง
ด้านวัฒนธรรมและพิธีการ

นายพนพภณษฎ์ ทองค�า
ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ




