
คณะผู้บรหิารมหาวทิยาลัย



สภามหาวทิยาลัย

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

นายธรีะชยั เชมนะสิริ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

คุณหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม

พลต�ารวจตร ีพีรพันธุ ์เปรมภูติ

นายโสภณ สุภาพงษ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเวศ วะสี

นายแพทย์วชิยั โชคววิฒัน

ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชยั ชุติวงศ์

นายพินิจ จารสุมบัติ

นายส�าราญ ถาวรายุศม์

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สารสุิต

ดร.รวพีร คูหิรญั

นายชุมพล พรประภา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตร ีตู้จินดา

ดร.พศวจัณ์ กนกนาก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
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อธกิารบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒันกุล 
อธิการบดี

กรรมการสภามหาวทิยาลัย (คณบดี ผู้อ�านวยการสถาบัน ผู้อ�านวยการส�านัก หรอืหัวหน้าส่วนงานท่ีเรยีกชือ่อย่างอืน่
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรอืส�านัก

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

กรรมการสภามหาวทิยาลัย (กรรมการสภาวชิาการ)

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิร ิพันธุสุ์วรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลัย (รองอธกิารบดี)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณรงค์ศักด์ิ เหล่าศรสิีน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ระววิรรณ วรรณวไิชย
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ออ้ทิพย์ ราษฎรนิ์ยม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวทิย์ เจียรจิตต์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ 
ผู้อ�านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
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กรรมการสภามหาวทิยาลัย (คณาจารย์ประจ�า)

กรรมการสภามหาวทิยาลัย
(ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวทิยาลัย ผู้อ�านวยการส�านักงาน หรอืหัวหน้าหน่วยงานภายใน)

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวลัย์ ผิวทองงาม

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรรีฐั ภักดีรณชติ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ทันตแพทยห์ญิงชนิาลัย ปิยะชน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดนุลดา จามจุรี

รองศาสตราจารย์ วา่ท่ีพันตร ีดร.อทิธพิร ศิรสิวสัด์ิ

นายวรวุธ เหล็กหม่ืนไวย
ผู้อ�านวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
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ผู้บรหิารมหาวทิยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒันกุล 
อธิการบดี

อธกิารบดี

รองอธกิารบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณรงค์ศักด์ิ เหล่าศรสิีน                         
ฝ่ายบริหาร

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธชิยั ออ่นม่ิง
ฝ่ายวินัยและกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวลัย์ ผิวทองงาม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิร ิพันธุสุ์วรรณ
ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวทิย์ เทียมบุญประเสรฐิ
ฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรีะศักด์ิ จรสัชยัศรี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองศาสตราจารย์พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศิริ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร
ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วา่ท่ีรอ้ยตร ีดร.กิตติคุณ รุง่เรอืง 
ฝ่ายพัฒนาองครักษ์

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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คณบดี

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชิชากร จารศิุริ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รองศาสตราจารย์พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศิริ
รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรีะศักด์ิ จรสัชยัศรี
รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รมัภา บุญสินสุข
คณะกายภาพบ�าบัด

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด
คณะพลศึกษา

รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์ จงบัญญัติเจรญิ
คณะแพทยศาสตร์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา
คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วมิล พันธเุวทย์
คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอมัพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรนิทร ์ชยัวสุิทธางกูร
คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรญัญา ม่ิงเมือง
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธศิ์ร ิสุเสารจั
คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ระววิรรณ วรรณวไิชย
คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ออ้ทิพย์ ราษฎรนิ์ยม
คณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวทิย์ เจียรจิตต์
คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์
รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชยั เอกปัญญาสกุล
บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อนิทรจั์นทร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

คณบดี

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชยัภิญโญ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวทิย์ เทียมบุญประเสรฐิ
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรดีี
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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ผู้อ�านวยการสถาบัน/ส�านัก/ศูนย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงส�าราญ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ ์ต้ังสกุลวฒันา
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธรีเศรษฐ์
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัหญิง ศรปีระเสรฐิภาพ
ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรยุิภา พูลสุวรรณ
สถาบันวิจัย	พัฒนา	และสาธิตการศึกษา

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชุิดา กิจธรธรรม
ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์วศิาล มหาสิทธวิฒัน์
ส�านักหอสมุดกลาง

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562
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