
  พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป� 2562 (PDPA) จะมีการบังคับใช้อีกครั�ง
ในวันที� 1 มิถุนายน 2565 ดังนั�น เพื�อให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถดําเนินการเพื�อให้สอดคล้องกับ 
PDPA จําเป�นต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี�ยวข้อง  เพื�อตระหนักถึงวิธีการ กระบวนการดําเนินการ
ขอการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเคารพในสิทธิของเจ้าของข้อมูล 
เพื�อที�จะได้สามารถจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที�จําเป�น สําหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ 
เพื�อลดความเสี�ยงซึ�งอยู่ในระดับสูงอันเนื�องมาจากหน้าที�ตามพระราชบัญญัติฯ การประกาศนโยบาย
ความเป�นส่วนตัวสําหรับนักศึกษา รวมไปถึงการดําเนินการอื�น ๆ  ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. เพื�อลดความเสี�ยง
ที�อาจเกิดขึ�นหากไม่ดําเนินการ 

เหตุผลและความเป�นมา

จัดโดย  คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับเปลี�ยนสู่ความเป�นดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย
    ที�ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โครงการสัมมนา Online
เตรียมความพร้อม

PDPA
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย เวลา 09.00 – 12.00 น.

16 ส.ค. 64
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โครงการสัมมนา Online
เตรียมความพร้อม

PDPA
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

วตัถปุระสงค ์

เพื�อใหผู้บ้ริหารในมหาวทิยาลัยไทยใหต้ระหนกัและเกดิความเขา้ใจใน พรบ.ขอ้มลู
ส่วนบุคคลป� 2562 และสิ�งที�มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการ ไม่ว่าจะเป�น 
การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที�จําเป�นสําหรับการปฏิบัติตามพระราช
บญัญตัฯิ การประกาศนโยบายขอ้มลูส่วนบคุคล รวมไปถงึการจดัเตรยีมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที�ต้องใช้ 

กลุม่เป�าหมาย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวตักรรม จาํนวน 200 คน

วธิดํีาเนินการ

จัดสัมมนาออนไลนค์รึ�งวนัโดยเชญิวทิยากรผูท้รงคณุวฒุจิากองคก์รตา่งๆ 
ที�มปีระสบการณแ์ละมคีวามเขา้ใจใน พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล มาบรรยายให้
ผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยัตา่งๆ ภายใต้ ทปอ. รับฟ�ง 



กำหนดการ
เตรียมความพร้อม

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยPDPA

  
     พิธีเป�ด และ Opening Address 
     โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
     ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     การบรรยายพิเศษเชิงนโยบาย : ทิศทาง PDPA ของประเทศไทย
     โดย คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 
     ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
  
     การบรรยายหัวข้อ 
     Security and Privacy for Online Learning in a New Normal Age
     โดย คุณวสวัส นนท์โสภา
     ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด

     Special keynote talk  
     PDPA Principles, Planning Ahead and Practice
     for Thai Universities
     โดย คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์
     ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี� จํากัด
 
     Panel Discussion
     PDPA Implementation Experiences
     and Lesson Learned (so far)

     
  

2. คุณรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล
    ผู้อํานวยการสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ�กุล
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ�
    รองอธิการบดีฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ดําเนินรายการ)

1.  ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ 
    รองอธิการบดีฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

     กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
     และบรรยายหัวข้อ ความจําเป�นในการทํา Digital Transformation 
     โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ 
     ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับเปลี�ยนสู่ความเป�นดิจิทัล
     ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ทปอ.

 โครงการสัมมนา Online

09.00 - 09.15 น.

09.15 - 09.30 น.

09.30 - 10.00 น.

10.00  - 10.1 5 น.

10. 15  -  11.00 น.

11.00 - 12.00 น.



เรื�อง “เตรียมความพร้อม PDPA สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย”

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คํากล่าวต้อนรับเป�ดโครงการจัดสัมมนา

   ขณะนี�โดยกลไกของการดาํเนินการเพื�อที�จะทาํใหม้หาวิทยาลยัไดป้รบัเปลี�ยนไปสู่ความ
เป�นดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย ของ ทปอ. ซึ�งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ 
อุทโยภาศ เป�นประธานคณะกรรมการ ในเรื�องนี�คงเห็นได้ชัดเจนว่าดิจิทัลส่งผลต่อเรา
มากขึ�นเรื�อย ๆ และจะเข้ามาอีกมากขึ�นเรื�อยๆ ในสถานการณ์โควิดที�เราอยู่ ณ ขณะนี� 
เรื�องกลไกดจิิทลัเป�นเรื�องสําคัญ มหาวทิยาลยั และหนว่ยงานตา่ง  ๆของประเทศไทยไดป้รบั
ตวัไปสู่สถานะของการเป�นดจิิทลัแบบชั�วขา้มคนื ในขณะเดยีวกันเมื�อเราเขา้สู่การเป�นดิจทัิล
อย่างรวดเร็ว มีเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวข้องเยอะมาก

     กล่าวต้อนรับ และบรรยายให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังนี�  “สวัสดีครับท่านรองปลัด
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม ท่านภุชพงค์ โนดไธสง ท่านประธาน ทปอ.
ศาสตราจารย ์ดร.บัณฑิต เอื�ออาภรณ ์ท่านผู้บรหิาร ท่านอธิการบด ีท่านผู้เขา้ร่วมประชมุ 
PDPA ทางออนไลน ์ณ ขณะนี� 939 ทา่น และคงจะมผีูเ้ขา้รว่มประชมุรบัฟ�งอกีตอ่ไปอกีเป�น
จาํนวนมาก ไดรั้บทราบวา่จะมีการเขา้รว่มของคณะผู้บริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป�นผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดม
ศึกษา และนอกกระทรวงในโครงการ WiNS อีกเป�นจํานวนมาก

       เรื�องวันนี�เป�นเรื�องที�สําคัญนะครับ เราจะพูดถึงการเตรียมการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ�งกําลังจะมีผลใช้บังคับ 
ผมเห็นว่าผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงให้ความสนใจ
ในเรื�องนี�เป�นพิเศษ จากการที�พวกเราได้มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื�องนี�
เป�นเรื�องที�สําคัญ ทั�งในแง่การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎกติกา ข้อบังคับต่างๆ
เพื�อให้เราสามารถทําให้ถูกต้อง ปลอดภัย เคารพสิทธิให้เจ้าของข้อมูล รวมทั�งการจัด
เตรียมเอกสารตามกฎหมายต่างๆ เพื�อให้สอดคล้องกัน  



      ในพระราชบัญญัตกิารอดุมศึกษา พ.ศ. 2562 พรบ.การอดุมศึกษา หมวดที�  5 เรื�องขอ้มูล
การอดุมศึกษา และบอกด้วยวา่เพื�อการดําเนนิการ และการบรหิารจดัการทางดา้นอดุมศึกษา
จะมีขอ้มลูใดที�สถาบันอุดมศึกษาตอ้งดาํเนินการเกบ็ เมื�อดาํเนนิการเกบ็แลว้ จะใชป้ระโยชน์
จากข้อมลูนั�น ในขณะเดยีวกนักต้็องเผยแพรต่่อสาธารณะดว้ย ตั�งแตม่าตรา 42 - 44 รวมทั�ง
กาํหนดบทบาทหน้าที�ของกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม ซึ�งสอดคลอ้ง
กับเรื�อง PDPA มหาวิทยาลัยมีบทบาทที�สําคัญมากในเรื�องนี�อยู่ 3 ประการ ดังนี�

         บทบาทที� 1  เป�นผูป้ฏบิตักิารจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล มหาวทิยาลัยเป�นผูเ้กบ็รวบรวม
และ ใช้ขอ้มูล ซึ�งขอ้มลูส่วนบคุคลเหล่านั�น มปีระโยชนใ์นการบรหิารจัดการ การวางแผน 
การเตรียมการ การขับเคลื�อนไปในอนาคต ซึ�งข้อมูลเหล่านี�จะเป�นข้อมูลสําคัญในการ
ยกระดบัพัฒนาการเรยีนการสอน การพัฒนาบคุลากร การพัฒนาบคุคล ดงันั�นบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดเก็บให้ถูกต้อง สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

       บทบาทที� 2  เป�นตวัอยา่งให้แกอ่งคก์ร หรือหนว่ยงานอื�น  ๆโดยแสดงขั�นตอน วิธีทาํ หรือ
สอนให้แกห่น่วยงานอื�น  ๆเพื�อเป�นแบบอยา่งที�ดีในการดําเนนิการตามพระราชบญัญตัขิอ้มลู
ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562

      บทบาทที� 3 บทบาทของการผลิตคน สถาบันอุดมศึกษาที�หนา้ที�ในการอบรม สั�งสอนใหแ้ก่
บคุคลที�จะเป�นผูป้ฏบิตัใินเรื�องของขอ้มลูส่วนบคุคลในอนาคต ไมว่า่จะเป�นแนวความคดิ 
หลกัคดิ วธิกีาร ตวัอยา่งที�สถาบนัอดุมศึกษาจะปลกูฝ�งใหแ้กน่สิิตนกัศึกษาไปปฏบิตัอิยา่ง
ถกูตอ้ง และสามารถนาํแนวความคดิที�ถกูตอ้งไปขยายผลสู่บคุคลอื�นๆ ตอ่ไปได้

     ดงันั�น การสัมมนาเตรยีมความพร้อม PDPA ของคณะกรรมการยุทธศาสตรก์ารปรบัเปลี�ยน
สู่ความเป�นดิจิทัลของสถาบนัอุดมศึกษาไทยในวนันี� จะมปีระโยชนเ์ป�นอยา่งมาก ไมเ่พียงแตป่ระโยชน์
ในดา้นผู้ปฏิบตัเิทา่นั�น แตร่วมถงึด้านการเป�นตวัอย่าง และการผลติคน การสัมมนา เตรยีมความ
พรอ้ม PDPA ใหแ้กผู่บ้รหิารมหาวทิยาลยัทั�ง 4 ทปอ. รวมถงึสมาคมสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 
นอกเหนอืจากการเตรยีมความพรอ้ม เตรียมทรัพยากรในเรื�องดังกลา่วนี� แตจ่ะเป�นเรื�องที�เรา
ทกุคนจะนาํไปขยายผลตอ่

     ผมขอขอบคณุวทิยากรทกุทา่นที�มารว่มกนัให้ข้อมลูในวนันี� ผมหวงัวา่ผูเ้ขา้รว่มประชุม

ในวันนี�สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที�ต้องการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องได้ตระหนักถึง และเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และเป�นสิ�งที�พวกเราจะนําไปดําเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนําไป
ขยายผลตอ่ไป ขณะนี�ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ในนามของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ขอเป�ดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม PDPA สําหรับผู้บริหาร
สถาบนัอดุมศึกษา และขอใหก้ารดาํเนนิการในวนันี�บรรลวุตัถปุระสงค์ทกุประการ” 



การบรรยาย
หัวข้อ ความจําเป�นในการทํา Digital Transformation 

for Higher Education การเปลี�ยนแปลงสู่ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยไทย

       จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโควดิ 19 (Covid-19) ในป�จจบุนั ซึ�งยงัไมม่ี
ท่าทีที�จะยติุลงไดโ้ดยงา่ย ส่งผลกระทบถึงการจัดการเรยีนการสอน ตลอดจนการใชช้วิีต
ประจําวันของประชาชนจํานวนมาก ที�ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เล็งเห็น
ถงึความสําคญัในการนาํเทคโนโลยีดจิทิลัมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนตลอด
ถงึการดาํเนินชวีติประจาํวนั โดยการนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาผสมรวมในกระบวนการทาํงาน
ขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กรเพื�อให้องค์กรสามารถสร้างคุณค่าที�ดีให้ผู้เกี�ยวข้อง
ทุกคนและสังคมส่วนรวมหรือที�เรียกว่า “Digital Transformation”

      ดงันั�น ทปอ. จึงแตง่ตั�งคณะกรรมการที�มีความเชี�ยวชาญทางดา้นเทคโนโลยีดจิทิลัจาก

มหาวทิยาลยัตา่ง  ๆเพื�อดาํเนินงานดา้น Digital Transformation รวมถึงใหคํ้าแนะนาํแก่บคุคล 
หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ�งคณะกรรมการนั�น มีชื�อว่า “คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับ
เปลี�ยนสู่ความเป�นดจิิทลัของสถาบันอดุมศึกษาไทย” (คณะกรรมการ)

ผูบ้รรยายเองเหน็วา่เกดิจากความทา้ทายของสถาบันอดุมศึกษา แบง่เป�นหวัขอ้ ดงันี�
    1. นักเรยีน นิสิต นักศึกษาลดลง สถาบันอดุมศึกษาตอ้งปฏบัิตงิานใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึ�น
         เรว็ขึ�น และคา่ใชจ้า่ยลดลง
   2. สถาบันอดุมศึกษาตอ้งแขง่ขนัในเรื�องคณุภาพ การศึกษา การวจิยั ใหส้ามารถอยูใ่นระดบั 
      World Class 
 

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

การปรับเปลี�ยนสู่ความเป�นดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย ทปอ.



3.  การเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยดีจิทิลัที�เขา้มา Disrupt การศึกษาไทย ซึ�งนกัเรยีน 
นสิิต นกัศึกษาสามารถเรยีนที�ไหน เมื�อไหรก่ไ็ด ้เรยีนกับมหาวทิยาลยัระดบัโลกที�บ้านก็ได้ 
รวมถงึนักเรยีน นสิิต นักศึกษาสนใจ User Experience มากขึ�น

4. แหลง่งานตา่งๆ เริ�มสนใจ Skill และ Competency มากกวา่ปรญิญา ดงันั�น จากเหตผุล
ดงักลา่ว คณะกรรมการเลง็เห็นถงึผลเสียที�จะเกดิขึ�น หากสถาบนัอดุมศึกษาไทยไมม่กีาร
ปรบัตวัไปสู่ Digital Transformation อาจจะส่งผลใหส้ถาบนัอดุมศึกษาหลายแหง่ตอ้งป�ด
ตัวลงไป แต่หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถที�จะปรับตัวสู่ Digital Transformation 
สถาบนัอดุมศึกษาไทยจะเกดิการพัฒนาจากการปรบัเปลี�ยนสู่ความเป�นดิจทิลัไปสู่ความ
เป�นสถาบนัการศึกษาที�มคีณุภาพดา้นการศึกษาและวจิยัระดบันานาชาต ิและสามารถดาํเนนิ
งานต่อไปได้อยา่งยั�งยนื

 เป�าหมายของการเป�น Digital Transformation
     รวดเรว็ และยืดหยุน่ กลา่วคอื สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ต่อการเปลี�ยนแปลงและการ
หยุดชะงักของสถานการณ์ต่างๆการสร้างคุณค่า กล่าวคือ สามารถส่งมอบงานวิจัย
และการศึกษาที�มคีณุภาพสู่สังคม และสรา้งประสบการณท์ี�ดใีนการเรยีนรูก้ารใชท้รพัยากร
ตา่งๆ อยา่งเหมาะสมเป�ดรบัการเข้าถงึ ความรู ้และขอ้มูลตา่งๆสรา้งความรบัผดิชอบตอ่
สังคม

สิ�งที�มหาวทิยาลยัดจิทัิลควรจะเป�น 
•  นําเคาน์เตอรก์ารดาํเนนิงานตา่งๆ ออกไป และแทนที�ดว้ยการบรกิารบนแอพลเิคชั�นบน
   โทรศัพท์ หรอืแทบเลต
•  ดาํเนนิงานตามขั�นตอนตา่งๆ อยา่งรวดเรว็ และถกูต้องเหมาะสม
•  ใชร้ะบบเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ แทนที�การใชก้ระดาษ
•  ให้ความรว่มมอืในการเรยีนรู ้และแบง่ป�น Digital Platform รว่มกนักบัหน่วยงานอื�นๆ
•  แบ่งป�นข้อมลู และ Knowhow กับ Opendata
•  แบ่งป�นข้อมลูที�มใีหก้บันกัวิจยั เพื�อแกไ้ขป�ญหาต่างๆ



ยทุธศาสตร์ในการขบัเคลื�อนให้เกดิการเปลี�ยนแปลง

S1: Driving DT awareness creation and digital skill development 
  •  S1.1   โครงการสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation 
  •  S1.2  PDPA awareness for digital transformation 

S2: Driving digital standard and best practice 
  •  S2.1   โครงการ Reference EA for Higher Education 
  •  S2.2  โครงการ PDPA best practice for HE* 

S3: Promoting innovative services and efficient use of digital technology 
  •  S3.1  โครงการสํารวจการใชง้าน IT solution ในสถาบันอดุมศึกษา 

S4: Sharing digital infrastructure technology and data 
  •  S4.1  โครงการ Data Analytic for TCAS 
  •  S4.2 โครงการความรว่มมอืขับเคลื�อน Unicon data integration project
 



การเปล่ียนผา่นสู่
ดิจิทลัของ

มหาวทิยาลยัไทย

Digital Transformation 
for Higher Education

คณะกรรมการการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทลั

ของสถาบนัอดุมศกึษาไทย

ท่ีประชมุอธิการบดี แห่งประเทศไทย 



What is  Digital Transformation?
Digital transformation  คือ การน าเทคโนโลยีดจิิทลัเขา้มาผสมรวมในกระบวนการ
ท างานขององคก์รและวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือใหอ้งคก์รสรา้งคณุคา่ท่ีดีใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุคน
และสงัคมสว่นรวม



Why Digital 
Transformation?
• ความทา้ทายสถาบนัอดุมศกึษา ไทย

• นกัเรยีนลดลง ตอ้ง ท างานใหมี้ประสทิธิภาพขึน้ เรว็ขึน้ และ มี
ค่าใชจ้่ายลดลง

• ตอ้งแข่งขนัใน เรื่องคณุภาพ การศกึษาวิจยั ใหอ้ยู่ในระดบั world 
class

• การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของ เทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มา 
Disrupt วงการศกึษาไทย 
• เรยีน ท่ีไหน เมื่อไหรก็่ได้
• เรยีน กบัมหาวิทยาลยัระดบัโลกท่ีบา้นก็ได ้
• นกัเรยีนสนใจ user experience มากขึน้มาก 

• แหลง่งานต่างๆ เริม่สนใจ skill และ competency มากกว่า
ปรญิญา   จบมาท าอะไรได ้เก่งแค่ไหน ส าคญักว่า จบจากไหนมา 



วิสยัทศัน์
สถาบันอุดมศกึษาไทยเกดิการพัฒนาจากการ
ปรับเปลีย่นสู่ความเป็นดจิทิัลไปสู่ความเป็น
สถาบันการศกึษาทีม่คุีณภาพด้านการศกึษาและ
วจิัยระดับนานาชาติ
คณะกรรมการการเปลีย่นผา่นสูด่ิจิทลัของสถาบนัอดุมศกึษาไทย  ท่ีประชมุอธิการบดี แหง่ประเทศไทย 



Goal of Digital 
Transformation

•Quick to adapt to change and 
disruption

Fast and 
Flexible

•Deliver high quality research and 
education

•Great learning expeirence
Value

•Resource usage is optimizedOptimized

•Open access, open knowledge, open 
dataOpen 

•Social responsibilityResponsible



ส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัดิจิทลัควรจะเป็น

Counterless

• replace all counter with 
digital service on app

Frictionless 

• Fast operation tracking and 
optimize

Paperless

• Full digital document 
processiong

Open Learning

• learning collaborating and 
sharing with digital 
platform of collaboration 

Open and Big Data

• Share data and knowhow 
with OpenData

Open Shared 
Infrastructure

• enable researcher to solve 
world class problem with 
power of HPC-AI



PEOPLE AND 
AWARENESS

STANDARD AND 
BEST PRACTICE

TECHNOLOGY AND 
INFRASTRUCTURE

SERVICE AND 
EFFICIENCY



ยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลง

• S1: Driving  DT awareness creation and digital skill 
development

• S1.1 โครงการสมัมนาLeading University Through the 
Digital Transformation

• S1.2 PDPA awareness for digital transformation

• S2: Driving digital standard and best practice

• S2.1 โครงการ Reference EA for Higher Education

• S2.2 โครงการ PDPA best practice for HE*  

• S3: Promoting innovative services and efficient use of 
digital technology 

• S3.1 โครงการส ารวจการใชง้าน IT solution ในสถาบนัอดุมศกึษา

• S4: Sharing digital infrastructure technology and data

• S4.1 โครงการ Data Analytic for TCAS

• S4.2 โครงการความรว่มมือขบัเคล่ือน Unicon data integration 
project



Thai universities go digital!

Thank you ☺



การบรรยาย
หัวข้อ  Higher Education Digital Learning

    การเปลี�ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยดีจิิทลั หรอื Digital Transformation ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ต้องมีการปรับเปลี�ยน ผู้บรรยายมีความเห็นว่าอาจจะ
ส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก หรือมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ�งสามารถปรับตัวต่อ
สถานการณไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วกว่าสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่  

    ในป�จจุบนัสถาบันการศึกษาในระดับโลกมีการเปลี�ยนแปลงไปสู่การใช ้Digital Platform 
กันมากขึ�น (ดงัภาพ) จากพฤติกรรมการศึกษาที�เปลี�ยนแปลงไปของนกัเรียน นสิิต นกัศึกษา 
หากสถาบนัอดุมศึกษาไม่ปรบัเปลี�ยนตาม อาจจะส่งผลกระทบตอ่สถาบนัอดุมศึกษาในอนาคต 

    สุดท้ายนี� พระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล (PDPA) กถ็อืเป�นส่วนหนึ�งของ 
Digital Transformation ซึ�งสถาบันอดุมศึกษาควรจะทาํความเขา้ใจ เพื�อนาํปรบัใชใ้หถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมาย เพื�อป�องกนัผลกระทบตอ่สถาบันอดุมศึกษาในอนาคต

ศ.ดร.บัณฑิต เอื�ออาภรณ์ 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/

ประธานที�ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย



Higher Education in The Age of Disruption

Professor Bundhit Eua-arporn, Ph.D.
President, Chulalongkorn University
July 2021



Digital Technology in 
Higher Education





การบรรยายพิเศษเชิงนโยบาย
ทิศทาง PDPA ของประเทศไทย

นายภุชพงค์ โนดไธสง
 รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม



โครงการสัมมนา Online เตรียมความพร้อม PDPA ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

การบรรยายพิเศษเชิงนโยบาย : ทิศทาง PDPA ของประเทศไทย

นายภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ท าหน้าที่

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ประโยชน์ที่ได้รับจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแจ้งชัด
ขอให้ลบ ท าลาย หรือขอให้ระงับการใชข้้อมูลส่วนบุคคลได้
ร้องเรียนและขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ลดความเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ประชาชน

ยกระดับความเชื่อมั่นในมาตรฐานการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับ
นานาชาติ

มีขอบเขตในการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน
การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ตรวจสอบได้

หน่วยงานรัฐและเอกชน

มีมาตรการในการก ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
มีเครื่องมือในการก ากับการด าเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบการด าเนินงานภาครัฐและภาคธุรกิจ

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสม

ประเทศ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



แผนงานส าคัญ ปีงบประมาณ 2564

จัดท า “ร่างแผนแม่บท” การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 – 2569

จัดท า “ร่างแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หมายเหต:ุ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจึงมีผลใช้บังคับ

จัดท า “ร่างกฎหมายล าดับรอง” ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562



โครงการ “ร่างแผนแม่บทด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ”

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ



โครงการ “การจัดท า ร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติฯ ”

คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต.ค. 64

1. หลักเกณฑ์และวิธีการขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียด
การประมวลผล

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว
4. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ
5. หน้าที่และความรับผิดชอบพ้ืนฐานของผู้ควบคุม

ข้อมูล
6. ความม่ันคงปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคล
7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน และการบังคับ

ทางปกครอง

กลุ่มที่ 1 (กลุ่มส าคัญ จ าเป็น และเร่งด่วน)

1. ขอบเขตการบังคับใช้และการแต่งตั้งตัวแทน
2. การร่วมมือ และประสานงานเพื่อความสอดคล้อง

ในการก ากับดูแล
3. ข้อยกเว้นและข้อจ ากัดในการด าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติฯ
4. หน้าที่การให้ใช้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5. หน้าที่และความรับผิดชอบพื้นฐาน

ของผู้ประมวลผลข้อมูล
6. มาตรการทีเ่หมาะสมส าหรับการประมวลผล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท าเอกสาร
ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ

กลุ่มที่ 2 (กลุ่มส าคัญ และจ าเป็น)

1. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยระบบอัตโนมัติและการประเมินผล
กระทบ

3. มาตรฐานและการรับรองการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

4. ความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ตัวแทนของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกราชอาณาจักร

กลุ่มที่ 3



โครงการ “ร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

** กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้จัดท าแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรมของตนเองไปแล้ว 
ได้แก่ กลุ่มธนาคารไทย กลุ่มประกันชีวิตและประกันวินาศภัย กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ไทย กลุ่มบริษัทจัดการลงทุน เป็นต้น

สาธารณสุข

การค้าปลีกและพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์ (e-Commerce)

การศึกษา

การขนส่งและโลจิสติกส์

การท่องเที่ยว

อสังหาริมทรัพย์และการบริหารทรัพย์สิน

ส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

7 กลุ่ม

คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 64



งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

European Union

- ความร่วมมือด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ASEAN

APEC

เข้าร่วมคณะท างานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Subgroup)
- แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเอเปค
- ติดตามความคืบหน้าของกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนในกลุ่มเอเปค (Cross-Border Privacy Rules : CBPR)

เข้าร่วมคณะท างานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Digital Data Governance : WG-DDG)
- พัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดน (ASEAN Cross – Border Data Transfer Mechanism)
- พัฒนาข้อตกลงแม่แบบของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Model Contractual Clause : MCC)
ซึ่งเป็นถ้อยค าต้นแบบด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนที่องค์กรสามารถน าไปปรับใช้เพิ่มเติมจากสัญญาให้บริการทั่วไป



ขอบคุณครับ



การบรรยาย
หัวข้อ Security and Privacy for Online Learning 

in a New Normal Age

 คุณวสวัส นนท์โสภา 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด



Security and Privacy 
for Online Learning 

in a New Normal Age
By vasavas nonsopa







Online  Education
COVID-19 has pushed nearly every Higher Ed institution
to now use and rely on synchronous online learning

71%
of instructors say a top 
priority is increasing student 
engagement.1

4

77%
of postgraduate students say 
online learning is as good or 
better than in-person.2

1. https://www.insidehighered.com/digital-learning/article/2020/10/06/covid-era-experience-strengthens-faculty-belief-value-online
2. https://www.afr.com/work-and-careers/education/uni-students-prefer-online-learning-study-20201011-p563yr



Looking ahead, institutions will 
take advantage of online 
synchronous learning to provide:

Post-COVID
Expectations

Quality of 
teaching

ACCESS

Become a key differentiator

to quality education, anywhere

5

Security & 
Privacy

to all ONLINE classes 



Quality of Teaching?

Not just good teacher but good ONLINE teacher

6

1) Orchestrating/Managing Class
2) INSPIRE Learning
3) Engaging Student
4) Security & Privacy Assurance

5)

1) Challenging



Current Platform is designed
for easy-to-use online

Business Meeting

Why Challenging?

ZOOM is No. 1 choice for most easy-to-use 

synchronous online learning & teaching tool 



Gaps in Virtual Classroom Environment
What instructors do in a

physical classroom:
What instructors do in a
virtual classroom today:

8



ZOOM 
bombing

Security

Easy-to-use



ZOOM 
bombing



How to Keep 
Uninvited Guests 
Out of Your Zoom 
Meeting



At-Risk Meeting Notifier:

Chat Etiquette Tool:

Waiting Room

Avoid using your Personal Meeting ID (PMI)

Manage screen sharing

Allow only signed-in users to join:

Lock the meeting

Use the right Zoom solution for your need:

Require a meeting passcode

Remove unwanted or disruptive participants:

Disable video:

Mute participants:

Suspend participant activities:

Turn off file transfer:

Turn off annotation:

Disable private chat:

How to Keep Uninvited Guests Out

Pre ZOOM 
Class

During ZOOM 
Class

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360052087972-At-Risk-Meeting-Notifier?_ga=2.82829142.1558597059.1629020497-555833293.1624248113
https://blog.zoom.us/webinar-recap-ask-me-anything-with-eric-yuan-march-17/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115000332726-Waiting-Room
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360037117472-Authentication-Profiles-for-Meetings-and-Webinars
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362603-Host-and-Co-Host-Controls-in-a-Meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360033559832-Meeting-and-Webinar-Passwords-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005759423-Managing-participants-in-a-meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005759423
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203435537-Mute-All-And-Unmute-All
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360041848151-In-meeting-security-options
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/209605493-In-Meeting-File-Transfer
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005706806-Using-annotation-tools-on-a-shared-screen-or-whiteboard
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004809306-Controlling-and-Disabling-In-Meeting-Chat


Waiting Room

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115000332726-Waiting-Room


Current Waiting Room

?

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115000332726-Waiting-Room
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Introducing 
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Add
- 1) Highest Security & Privacy
- 2) Teaching & Learning Tools
- 3) Class-room experience
- 4) Proctored Exam

to Zoom



About Class



20
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Customers



Security & Privacy



ID Verification
Verify that a student is 
who they say they are to 
keep class secure and 
prevent Zoom-bombing.

23



Privacy View
With this feature, students 
can only see themselves, 
the instructors, and the 
assistants.

Instructors and assistants 
can see all students. 

24



One-on-One
Discussions

Talk privately with 
students without leaving 

the Zoom environment.

25



Class Recording

Record class content 
without recording 

students. 

26



Increase Engagement



Lose Focus 
Tracking
Track who does not have 
Class as their primary (in-
focus) application so you 
can 
re-engage students.

28



Participation 
View
Students can be listed in 
order of their talk time to 
track class participation.

Lower than average talk time

Average amount of talk time

Greater than average talk time

29



Assessments, 
Quizzes, and 
Tests
Easily launch question 
types like true/false, free 
response, matching, and 
fill in the blank.

30



Proctored Exam



Proctored 
Exam View

Students are shown next 
to a full view of their 

monitor.

Instructors can zoom in 
on a live, high-resolution 

video of the screen to 
check for cheating. 

32



Proctor 
Review

Instructors can zoom in 
on a student’s screen 

and easily note a 
question they want to 

review later with the 
student.

33



Classroom Experience



Instructor 
Podium

Display the instructor at 
the top so they are 

always visible for 
students. 

35



Front of Class
Teaching Assistants

TA’s and speakers can 
easily be moved to the 

top of the screen.

36



Alphabetical 
View
Lists all participants on 
screen in alphabetical 
order by last name. 

37



Hand
Raised View
Lists all participants on 
screen in order of when 
they raised their hand.

38



Student View
Students can see the 

syllabus, their grades, 
access their course 

management systems, or 
download files at any 

point during class.

39



Classroom Management tool



Attendance
Automatically compare 
class roster to students 
present to quickly take 
attendance.

41



Absent 
Students
Lists students who aren’t 
in class to make 
attendance easy.

Students can add a reason 
they aren’t in class for 
instructors to view. 

42



Syllabus
Easily view and share the 
course syllabus to help 
keep your class on track.

43



Assessments, 
Quizzes, and 
Tests
Class makes it easy to 
review and grade tests 
and quizzes in real 
time. 

44



Link to LMS
Easily launch class 
material from your 
Learning Management 
System.

45



High-Level 
Report



Class 
Dashboard
Track attendance, 

interaction, and 
participation by 

class or by student.

47



Gradebook
Track grades for 

assignments and 
assessments that can be 
exported to your Learning 

Management System.

48



Admin 
Data Export

Admin-level data can 
also be exported for 

instructional coaching.

49



Addressing the Challenges of Zoom in 
Education

What instructors do in a
physical classroom:

What Class lets 
instructors do online:

50

Security & Privacy 

Attendance

Assignments

Assessments / Quizzes / Tests

Group Presentations

One-on-One Discussions

Internet

Watching Videos

Gradebook

Lectures

Whiteboard

General Questions

Break-0ut Groups

And MORE…



About 1-TO-ALL



Education Solution 
Provider

Distributor

ZOOM & 
THAILAND

Official Partner

talentLMS





2500 Corporates

Our Customers (all verticals)

100 Resellers

80 Government 
Public Sectors

70 Universities

150 Carrier/Telco 

50 Schools

30 Hospitals 7 Banks



Our Solutions

SMART
Upgrade

Office Phone

Class-room

Teaching & 
Learning

Video 
Conference

Auditorium,  

Meeting 
Room

Hybrid Class-room

Hybrid Auditorium

Cloud/on-premise 
Video conferencing

Hybrid Meeting Room

Cloud PBX/UC

Online 
teaching & 
Learning



Hybrid Meeting Room

Projector
screenTV

Web cam

Paper BoardWhiteboard

Speakerphone

Projector

HDMI Cable (screen share) 

Marker Pen All-in-one IFP with built-in Camera + Mic 
+ Wireless Screen share + PC + Loud Speakers

Traditional Meeting Room



Traditional Video Conference

remote control Tablet controller

Upgraded Video Conference



Hybrid Class Room



Hybrid Class Room



Hybrid Class Room



Hybrid Class Room















Born for A
Bigger Stage





Cam 
540

DL30 
(Auto 

Tracking)

PTC 310/330
(Auto Tracking)

LED 
Wall

PTZ 310/330
(Pan Tilt Zoom)Cam 520pro2

Fone 540Integrated 
Video Wall 



Dten D7 55”

AVER EP 65”

V5 Classic

Interactive flat Panel (IFP) Video Conferencing

V5 Vouge V5 Transcend

Dten D7 75”Dten ME 27”

Neat Board 65”



Aver VB 342+ Aver VB 
130

Dten Go & Mate

Neat BarNeat Bar Pro

Maxhub UCS 10 (Andriod OS)

Meeting Bar



Aver Cam 130

UCW11

Aver Cam 310

UCW20 UCW21 UCM30

USB Web 
Cam

Neat One



BM 20/21

Cam 
540

DL30 
(Auto 

Tracking)

PTC 310/330
(Auto Tracking)

USB Camera & Speaker 
phoone

PTZ 310/330
(Pan Tilt Zoom)Cam 520pro2

UCP 10 UCP 20

Fone 540

M11-8MV M15WM90UH
D



Call Center 1605

1 Stop Online Quality & Secured Teaching & Learning

LINE ID:  @class.th

@zoom.th

Mobile: 0815493505
K. Nitcharee Aramrung



การบรรยายพิเศษ

คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ 
ทนายความหุ้นส่วน (Partner) 

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี� จํากัด

 หัวข้อ PDPA PRINCIPLES, PLANNING AHEAD & 
PRACTICE FOR THAI UNIVERSITIES



PDPA PRINCIPLES, PLANNING AHEAD & 
PRACTICE FOR THAI UNIVERSITIES

16 August 2021

Kritiyanee Buranatrevedhya, Partner
Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E)
+66 2636 2000 ext 4592
Kritiyanee.Buranatrevedhya@bakermckenzie.com

Data Privacy & Protection



TODAY’S AGENDA

THE NEW NORM

EXAMPLE OF DATA-RELATED ACTIVITIES

WHERE TO START ?

KEY CONSIDERATIONS

CASE STUDIES

© 2021 BAKER & MCKENZIE LTD.



THE NEW NORM

© 2021 BAKER & MCKENZIE LTD.

NEW WAY OF LEARNING: 

• Hybrid Classroom

• Smart Campus



EXAMPLE OF DATA-RELATED ACTIVITIES

© 2021 BAKER & MCKENZIE LTD.

University Application / Admission Admitted and Enrolled

• Attendance check
• Research & assignments
• Exam script & scores

• Enrollment
• Scholarships
• Student document 

requests
• Nursing rooms

• Library assess
• Book reservation 

& borrowing logs

• Marketing activities
• Surveys
• University 

representations
• Student Council
• Sport events

Lecturers & Assessments

Student Services

Library

Others

Other Areas to Consider

• Research conducted by the university
• University hospital
• Collaboration between universities
• Test centers
• Academic events and seminars
• Public Relations & course advertisements
• The use of biometric data (e.g., facial 

recognition and finger scan)
• CCTV / Parking lots

• Examinees / Outside Examiners 

• Guest Speakers

• Tenants (e.g. canteen)

• Visitors

• Contestants (other organization’s students)

• Lecturers

• Staffs

• Researchers

• Candidates

• Students

• Parents (in case of minors)

Relevant Data Subjects



WHERE TO START ?

© 2021 BAKER & MCKENZIE LTD.

Recommended steps for PDPA compliance

Data Mapping:
5W (who what where when why) & 1H (how)

 Who do we collect personal data from? 
 What personal data are collected, used, and disclosed? 
 Where is the data collected and stored?
 When do we disclose personal data and to whom?
 Why do we collect these personal data? 
 How long the data is kept?



KEY CONSIDERATIONS

© 2021 BAKER & MCKENZIE LTD.

• Contractual Basis

• Legitimate Interest

• Legal Obligation

• Vital Interest

• Historical, research or 

statistics

• Public interest or official 

authority power

• Specific Bases for Sensitive 

Data 

• Method of requesting for 

consent

• When to obtain consent

• Parental consent

• Consent management

• How many privacy notices to 

prepare? 

• Method of notifying privacy 

notices 

• Data collected from sources 

other than the data subjects

The collection of necessary 

personal data in relation to the 

enrollment of a student could rely 

on the contractual basis. 

Consider relying on the 

disproportionate effort exception?

Example

Legal Bases Consent

Elements of Consent

1. in writing or via electronic 

system
2. freely given
3. unconditional

4. clearly distinguishable

5. intelligible and easily 

accessible

6. clear and plain language

7. not deceptive or misleading

8. informed

Example

Privacy Notice



KEY CONSIDERATIONS

© 2021 BAKER & MCKENZIE LTD.

Cross Border 
Transfer

Security Measures
Personal Data 

Breach
Data Right 

Management
Data Storage

 Appropriate legal 
mechanisms

 E.g. Exchange 
students / 
lecturers from 
partner 
universities 
abroad

 Administrative, 
technical, and 
physical measures

 E.g. Anonymization 
of personal data 
used for research

 Notification to the 
authority and the 
data subjects

 Security Breach 
Reporting and 
Privacy Incident 
Response 
Procedure

 8 data subject 
rights 

 Data Subject 
Rights 
Policy/Procedure

 Maintain RoPA
 Data Retention 

Policy and 
Procedure

 Off-Board / 
Erasure 

Agreements / Legal Documents

 Roles of related parties as a data controller or 
data processor

 DPA (Insourced and Outsourced) & DTA
 Notice to Supplier
 Vendor due diligence checklist

Data Protection Officer

 Appoint appropriate 
persons

 Conflict of Interest? 
 Data protection work flow 

within the university

Operational Procedure Compliance Audit Training and Awareness



CASE STUDIES FROM THE GDPR

© 2021 BAKER & MCKENZIE LTD.

• Violation: Insufficient fulfilment of data breach notification obligations
• It was found that the university failed to notify the Polish data protection authority and the affected data subjects of a data breach relating to 

examinations conducted in the form of videoconferences on a special e-learning platform
• The breach occurred due to employee's failure to close access to the virtual room where the exam took place. Thus, the recordings of students 

were available to other people who had access to the system, and any third party could, by using a direct link, have access to the exam 
recordings and the data of the examined students presented during identification.

Medical University of Silesia: fine of €5,500 (Approx. THB 246,000)

• Violation: Insufficient technical and organisational measures to ensure information security
• Personal data of 78 of its patients (6 of which are special category personal data) was discovered as improperly disposed of in a public recycling 

facility elsewhere in the county
• The case arose from a complaint was raised with the Irish Data Protection Commission (DPC) after a member of the public discovered the 

documents and brought the matter to the Health Service Executive’s attention. The executive then reported the data breach to the DPC.

Cork University Maternity Hospital: fine of €65,000 (Approx. THB 2,580,000)

• Violation: Insufficient legal basis for Sensitive Data / Purpose limitation and data minimization / Lack of DPIA
• The case concerned with the use of biometrical data (i.e., facial recognition) for a disproportionate purpose to keep track of 

attendance even with consent. 
• There was no data protection impact assessment on risk and proportionality of data process to its purpose.

Anderstorp High School (Sweden): fine of €18,630 (Approx. THB 732,200)



THANK YOU !



การอภิปราย
หัวข้อ PDPA Implementation Experiences and 

Lesson Learned (so far)

ประสบการณก์ารนาํ PDPA มาปรับใชใ้นมหาวทิยาลยัจากตวัแทนของมหาวทิยาลยัตา่งๆ 
มรีายละเอียด ดงันี�

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ�
ผู้ดําเนินรายการ 

1.  อาจารยฐิ์ตริตัน ์ทพิย์สัมฤทธิ�กลุ อาจารยป์ระจําคณะนิตศิาสตร ์
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ�ายสารสนเทศ
     และวิทยาเขตกาญจนบุร ีมหาวทิยาลัยมหิดล
3. นายรุ่งโรจน ์กติตถิาวรกลุ ผูอ้าํนวยการสํานกับรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย



การอภิปราย
หัวข้อ PDPA Implementation Experiences 

and Lesson Learned (so far)

 การจัดเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลในบรบิทของมหาวิทยาลัย มคีวามทา้ทายไมไ่ด้สูงเทยีบเทา่กบั
องคก์รอื�นๆ เชน่ ธนาคาร องคก์รเกี�ยวกบัโทรคมนาคม ขอ้มูลส่วนบคุคลที�มหาวทิยาลยัใช้จะ
เป�นองคป์ระกอบที�จะทําให้มหาวทิยาลยัสามารถดาํเนนิกิจกรรมอื�นๆ ตอ่ไปได ้ไมไ่ดใ้ชข้อ้มลู
ส่วนบุคคลเป�นส่วนสําคัญในการขับเคลื�อนองค์กรเทียบเท่ากับธนาคาร หรือองค์กร
โทรคมนาคม แตไ่ม่ได้หมายความวา่มหาวิทยาลัยจะไม่ตอ้งดาํเนินการอะไรเลย มหาวิทยาลยั
ในฐานะที�ตอ้งทาํงานกบัขอ้มูลส่วนบุคคลก็ยังมีความสําคญัที�ต้องดําเนินการใหเ้ป�นไปตาม
พระราชบญัญติัขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึเป�นแบบอย่างใหแ้กห่น่วยงานอื�นๆ ดว้ย

 ความท้าทายในการดาํเนินงานตาม PDPA คนไม่ค่อยเขา้ใจวา่กฎหมายใหใ้ชข้อ้มลูส่วนบุคคล
ไดห้รอืไมใ่หใ้ชข้อ้มลูส่วนบคุคล โดยในความเป�นจรงิหลักการสําคัญในการประกาศใช้กฎหมาย
นี�คือหากคณุไมมี่เหตผุลในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคนอื�น ห้ามใช ้จะใชไ้ดต้อ่เมื�อจาํเป�น
เท่านั�นมหาวิทยาลัยจะต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี�ในการทํางาน 
ซึ�งมหาวทิยาลยัส่วนใหญไ่มค่่อยมปี�ญหาในการใชข้อ้มูล เนื�องจากไม่ไดนํ้าขอ้มูลส่วนบคุคล
ไปใชเ้พื�อผลประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ แตสิ่�งที�จะเป�นป�ญหาคือมหาวทิยาลัยมักจะตดิอยูก่บั
มายาคติเดิมๆ ที�มขีอ้มลูไวจ้ะสะดวกกวา่ ยกตวัอยา่งเชน่ การจัดเกบ็ขอ้มูลเกี�ยวกับศาสนา
เพื�อจะนํามาใชใ้นกรณกีารจดักจิกรรมทางศาสนา หรอืการจดัอาหาร ส่วนตวัวทิยากรมองว่า
เราควรพลกิวิธคีดิจากการขอขอ้มลูเกี�ยวกบัศาสนา เป�นสอบถามจากนกัศึกษา หรือบคุลากร
วา่ไมท่านอะไรดกีวา่ เป�นตน้ ส่วนตวัวทิยากรมองวา่การจดัเก็บขอ้มลูเยอะ ไมไ่ดท้าํให้ทาํงาน
สะดวก แตย่ิ�งเพิ�มความเสี�ยง ซึ�งเรื�องนี�เป�นความทา้ทายในเชงิกฎหมาย แตสุ่ดทา้ยสิ�งที�ทา้ทาย
ที�สุดจะอยูก่ารระบบจดัเก็บข้อมูลมากกวา่

อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ�กุล 
อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ 
รองอธิการบดีฝ�ายสารสนเทศ

และวิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

การอภิปราย
หัวข้อ ประสบการณ์เตรียมความพร้อมด้าน PDPA มหาวิทยาลัยมหิดล



ประสบการณเตรียมความพรอมดาน PDPA
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. ธัชวีร  ลีละวัฒน

รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี



Change 

Management

สราง Sense of Urgency

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ผูบริหารสวนงาน

ผูอํานวยการ หัวหนา 

ผูรับผิดชอบกลุมตางๆ

บุคลากร

นักศึกษา



สรางทีมผลักดัน PDPA สวนกลาง

Key Process Owners

& ผูเช่ียวชาญ

Change Agent
ทิศทางและเปาหมายตองชัด และมุงไปแนวเดียวกัน

วางแผนรวมกัน กําหนดกระบวนการสื่อสาร

วางแผนและกําหนด Quick-win Projects

กําหนดแนวทางผลักดันใหมๆ

วางแผน Best Practice รวมท้ัง Share and Learn

Gap การดําเนินการ กับ PDPA

คณะกรรมการเตรียมความพรอมในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (ประชุมเดือนละ 2 คร้ัง)



สรางทีมผลักดัน PDPA แตละสวนงาน

(Core Team)

ประชุมเครือขายผูประสานงานดานขอมูลสวนบุคคล

(ประชุมเดือนละครั้ง)

2 คน ตอ สวนงาน 

(ผูบริหาร 1 คน และ Core Team 1 คน) Change Agent

ความกาวหนาของการดําเนนิการ PDPA

Timeline ของแผนและผลการดําเนนิการ

ประเด็นท่ีตองการผลักดัน แตกตางกันแตละเดือน

Workshop + ติดตามงาน

Share and Learn + Best PracticeE-Meeting



• Training และ Workshop กลุมเฉพาะ

• แนวทางการคุมครองขอมลูสวนบุคคลสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหดิล (สวนกลาง ทุกกอง และสวนงานที่

ขอมูลสวนบุคคลเชื่อมกับนักศึกษาหรือบุคลากรสวนใหญในภาพรวม)

• แนวทางการคุมครองขอมลูสวนบุคคลสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหดิล (สวนงานที่มกีารใหบริการทาง

การแพทย)

• แนวทางการคุมครองขอมลูสวนบุคคลสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหดิล (สวนงานที่ไมมกีารใหบริการทาง

การแพทย)” รุนที่ 1

• แนวทางการคุมครองขอมลูสวนบุคคลสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหดิล (สวนงานที่ไมมกีารใหบริการทาง

การแพทย)” รุนที่ 2

(ผูบริหาร ผูรับผิดชอบพันธกิจศึกษา วิจัย บริการวิชาการ บริการสุขภาพ HR, IT, กฎหมาย อ่ืนๆ)

Training Awareness and Communication

เนนประเด็นท่ีตองการสื่อสาร และกลุมท่ีตองการใหชัด



ตัวอยางหัวขออบรมเชิงปฏิบัติการ

• หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

• แนะนํากฎหมายคุมครอง

• แนวทางคุมครองตาม PDPA

• PDPA for Healthcare Service / PDPA and Enterprise Risk Management

• กรณีศึกษาการจัดทํา Workshop PDPA (เนนการทํา RoPA)

PDPA

Privacy

by Design



รายละเอียดการดําเนินการท่ีสําคัญ
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “แนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

สําหรับสํานักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)”     

(การเขารวมตามเปาหมาย ผูอํานวนการกอง ทั้งหมด หัวหนางาน และ Key Process Owners ทั้งหมด)

(ประมาณ 350 คน)



PDPA for Mahidol University ในรูปแบบ Virtual Conference

สวนงานท่ีมีการใหบริการทางการแพทย

และสวนงานท่ีไมมีการบริการทางการแพทย

(ประมาณ 1,250 คน)



ส่ือสารกับผูบริหาร

• รายงานความกาวหนากับอธิการบดี รองอธิการบดี และผูอํานวยการกองฯ เดือนละคร้ัง

• รายงานความกาวหนากับคณะกรรมการประจําฯ มหาวิทยาลัย เดือนละคร้ัง

ถายทอดลงสูกับ Process Owners ตามพันธกิจ 
• ประชุมรวมกับ กลุมงาน สวนกลางและสวนงาน ตามพันธกิจ

ถายทอดลงสู PA สวนงาน
• บุคลากรทุกคนท่ีเกีย่วของตองผานการอบรม PDPA

• นักศึกษาตองผานการอบรม สิทธ์ิ ตาม PDPA และขอควรระวัง

• กําหนดเปน Enterprise Risk



พัฒนา SPOCs เพื่อสนับสนุนการเรียนรู PDPA แบบออนไลน

โดยคณะ ICT และ EG

การสรางความตระหนักกับสนับสนุนการนํา PDPA สูปฏิบัติ

จัดทํา Knowledge Sharing อบรมเชิงเทคนิค

• Data Privacy and Security for Web Developers

• Sensitive Data Protection and Vulnerability 

Assessment for Web Application

ทุก 3 เดือน เชน  



PDPA Organization Compliance Process

วางแผน กําหนดลําดับกอนหลัง จัดทํา Checklists



Data Protection Policy

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2563

Data Protection Policy

https://legist.mahidol.ac.th



Privacy Notice

วางแผนและติดตามจัดทํา Privacy Notice ที่จะจัดทํา



วางแผนแนวปฏิบัตกิารคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ Template ที่จะจัดทํา 

แนวปฏิบัติ Guideline



Record of Processing Activities (RoPA) 

กําหนดแบบฟอรม Guideline

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

พิจารณา จุดประสงคการจัดเกบ็

ขอมูลท่ีจัดเก็บ ผูเกี่ยวของ

วิธีการจัดเก็บ 

Gap ท่ีตองดําเนินการ

สรุป RoPA ของทุกกระบวนการทํางาน

ท้ังสวนกลางและสวนงาน

อนุมัติและจัดเก็บ

พิจารณา

Gap & Risk Assessment

DPIA



การดําเนินงานที่สําคัญ

การแตงตั้ง Data Protection Officer (DPO)

บทบาทหนาท่ี



Consent Management

• กําหนดใหเปนแนวทางเลือกสุดทาย

• ทําระบบ Consent กลาง



Transfer of Data

• กระบวนการโอนขอมูลแบบ Manual อยูระหวางการ

วางแผนแนวทางปฏิบัติ

• พัฒนาระบบการโอนยายขอมูลสําหรบัดานการศกึษา 

(อยูระหวางการขยายขอบเขตการโอนขอมูล และ

วางแผนตอสําหรับดานอ่ืน)



Incident Reporting and Management

• วางแผนการรายงานทัง้รูปแบบ Online และ Manual 

• รับรายงาน Incident เปน 3 Tiers

• ระบบ Incident สวนกลาง https://incident-pdpa.mahidol.ac.th (อยูระหวางดําเนินการ)



Data Governance

Cyber Security

PDPA

ความเชื่อมโยง



Q & A



นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอภิปราย
หัวข้อ PDPA Implementation Experiences 

and Lesson Learned (so far)

          จดุประสงค ์และเป�าหมายสําหรบัการออกกฎหมาย PDPA นี� เพื�อการทาํ Data Collection 
ในส่วนของ IT กคื็อการทาํ Cyber Security แขนงหนึ�ง กลา่วคอืการรกัษาความมั�นคงปลอดภยั 
การทําระบบ หรอืขอ้มลู เราถงึไดจั้บ Framework เรื�องการทาํ Cyber Security ไลล่งมา 
โดยคอนเซปตข์องการทาํ Security คอืการรักษาความลบั การรักษาความครบถ้วนถกูต้องของ
ขอ้มลู และความใชง้านของขอ้มลู ป�จจบุนันี�มปีระกาศกระทรวงดจิทิลัเพื�อเศรษฐกจิและสังคม 
ออกมาประกอบพระราชบญัญตัขิอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จาํนวน 2 ฉบับ ดงันี�
 1. ประกาศกระทรวงดิจทิลัเพื�อเศรษฐกจิและสังคม เรื�อง มาตรฐานการรกัษาความมั�นคงปลอดภยั
     ของขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2563
  2. ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื�อเศรษฐกจิและสังคม เรื�อง มาตรฐานการรกัษาความมั�นคงปลอดภยั
     ของขอ้มูลส่วนบคุคล (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564

         สาระสําคญัของประกาศทั�งสองฉบบั วทิยากรมองวา่เป�นแนวทางการดาํเนนิการทางด้าน
เทคโนโลย ี
เรื�องที� 1  คือ ตอ้งสรา้งการตระหนกัรูเ้รื�องการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบคุคลให้กบับุคลากร เจา้หนา้ที� 
คนที�เกี�ยวข้องในองคก์รให้รบัทราบ 



เรื�องที� 2 คอื ตอ้งควบคมุสิทธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคลตามภาระหนา้ที�ของคนที�จาํเป�น
ตอ้งเขา้ถงึเทา่นั�น 

เรื�องที� 3 คอื ตอ้งตรวจสอบยอ้นหลงัได ้วา่มใีครเขา้มาดาํเนนิการเกี�ยวกับขอ้มลูส่วนบคุคล
หรอืไม่ ซึ�งสิ�งที�สําคญัคอืตอ้งดาํเนินการทั�งสามอย่าง อย่างที�หนึ�งควรต้องจัดอบรมส่งเสรมิ
การตระหนักรู้ PDPA ขององค์กร ส่วนที�สองคือการทบทวนในการเข้าถึงสิทธิว่ามีใคร
ไดเ้ข้าถงึสิทธเิกนิความจําเป�นไปหรอืไม่ ส่วนที�สามคือการเป�ด Log เพื�อให้สามารถสืบยอ้นหลังได้ 
ซึ�งนี�เป�น 3 Minimum Requires ที�มหาวทิยาลยัตา่ง  ๆตอ้งดาํเนนิการการนาํระบบสารสนเทศ
มาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล Feature หลักๆ คือ ROP หรือ Record of
 Processing Activity เป�นระบบหลักในการรวบรวมกจิกรรม กระบวนการตา่ง  ๆที�เกี�ยวขอ้ง
กบัขอ้มลูส่วนบคุคล
 2. ระบบ Consent Management เป�นระบบบรหิารจดัการการยินยอมให้เขา้ถงึขอ้มลู
       ส่วนบุคคล
 3. ระบบ Data Subject Request เป�นระบบบรหิารจดัการการเขา้ถงึ เปลี�ยนแปลง แก้ไข 
      ระงับ ขอเพิกถอน ฯลฯ ขอ้มลูส่วนบคุคล เพื�อป�องกนัมใิห้เกดิความเสี�ยงผดิกฎหมาย 
       หากไมด่าํเนนิการภายในระยะเวลาที�เจ้าของขอ้มูลขอดาํเนินการ
 4. ระบบ Reporting Clue เป�นระบบที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูส่วนบคุคลที�จดัเกบ็สุดทา้ย 
      สิ�งที�มหาวิทยาลัยตอ้งทาํคอืการจดัทําระบบ Security เพื�อปกป�องขอ้มลูส่วนบคุคล
      ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงดจิิทัลเพื�อเศรษฐกจิและสังคม



ภาคผนวก
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1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร เลิศสุดวิชัย 1
2 มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ประดนเดช นีละคุปต์ 1
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ 1
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สุชาติ เมืองแก้ว 1
5 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ 1
6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ 1
7 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย เศรษฐ์อนวัช 1
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ สุริยา 1
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ 1
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย น าประเสริฐชัย 1
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
12 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นายสรดิษฐ ยุทธาวรกูล 1
13 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักด์ิ นารถธนะรุ่ง 1
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ 1
15 มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร 1
16 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์วิทยาศักด์ิ รุจิวรกุล 1
17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาวภารดี เทพคายน 1
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษด์ิ 1
19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักด์ิ 1
20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล 1
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสวัสด์ิ วิชระโภชน์ 1
22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน 1
23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา 1
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายศุภเกียรติ ค าเจริญ 1
25 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 1
26 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาวอัญมณี ทองท่ัว 1
27 มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด 1
28 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ 1
29 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นางสาวนันท์นภัส หวังศรีโรจน์ 1
30 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ นางปฏิมา บุษราคัม 1
31 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล 1
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี 1
33 มหาวิทยาลัยมหาสารคามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธ์ิ แข็งแรง 1
34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 1
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์อังคณา พรมรักษา 1
36 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี 1
37 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ต่อพันธ์ ทันดร 1
38 มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร 1
39 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ด ารงศักด์ิ นภารัตน์ 1

รำยนำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ PDPA ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำไทย วันจันทร์ท่ี 16 สิงหำคมหำวิทยำลัย2564 
ผ่ำนระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Webinar

สังกัด ทปอ.
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40 มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร 1
41 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญญา วลัยรัชต์ 1
42 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรสวรรณ โกยวานิช 1
43 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเกรียงศักด์ิ บุญวงศ์ 1
44 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักด์ิ ศักดานุภาพ 1
45 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
46 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย 1
47 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ วลัยรัชต์ 1
48 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาววรวรรณ สุวรรณกูฏ 1
49 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ดร.พฤษภ์ บุญมา 1
50 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครเดช วัชระภูพงษ์ 1
51 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวนุจรีย์ โททัสสะ 1
52 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย 1
53 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 1
54 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวจิตราพร จันทรกูล 1
55 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายwissanu srisangwan 1
56 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายAnurak Omsin 1
57 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.อนุชาติ  ทัศนวิบูลย์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา 1
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสมยศ จีนโก๊ว 1
61 มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร 1
62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา 1
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุเมธ มณีศาสตร์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 1
65 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน สาตรักษ์ 1
66 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 1
67 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 1
68 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธ์ิ 1
69 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 1
70 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม 1
71 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนม่ิง 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ 1
73 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเน้ือ 1
74 มหา วิทยาลัย อุบลราชธานี  ดร.จรวยพร แสนทวี สุข  1
75 มหาวิทยาลับมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย มูลสาร 1
76 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระมหาเตชินท์ อินฺทเตโช 1
77 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารอง ผดุงสิทธ์ิ 1
79 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 1
80 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ 1
81 นราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ ศรีสวัสด์ิ 1
82 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวสุวิมล แมตสอง 1
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83 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวรัตนา บุญแสวง 1
84 มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 1
85 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ 1
86 มหาวิทยาลัยรามค าแหง รองศาสตราจารย์ เริงรณ ล้อมลาย 1
87 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศักดา วราอัศวปติ 1
88 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.พนมหาวิทยาลัยวิญญายอง 1
89 มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ เกษมหาวิทยาลัยอัศวตรีรัตนกุล 1
90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี 1
91 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู 1
92 มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.สุภาพ เกิดแสง 1
93 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ช่ืนจิตต์ศิริ 1
94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม 1
95 มหาวิทยาลัยนครพนม นายสุรักษ์ สิมคาน 1
96 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ 1
97 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา 1
98 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ 1
99 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล 1
100 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต  แสนปากดี 1
101 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสด์ิ จงวัฒน์ผล 1
102 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล 1
103 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย เศรษฐ์อนวัช 1
104 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดร.วราภรณ์ สีหนาท 1
105 มหาวิทยาลัยทักษิณ/ฝ่ายนิติการ อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ 1
107 มหาวิทยาลัยรามค าแหง รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ 1
108 มหาวิทยาลัยนครพม อาจารย์เอ้ือ มูลสิงห์ 1
109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข 1
110 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรสุฒิ 1
111 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี 1
112 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์  ดร.ชัชพล ชังชู 1
113 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ 1
114 มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี 1
115 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี นางสุนิสา ปริพฤติพงศ์ 1
118 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ดร.ธันยพร สุนทรธรรม 1
119 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ 1
120 มหาวิทยาลัยรามค าแหง รองศาสตราจารย์ นพคุณ คุณาชีวะ 1
121 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ 1
122 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกิตติพศ กล่ินสัมผัส 1
123 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ 1
124 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ 1
125 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิ รวัฒน์  พิระ สันต์ 1
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126 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ. อ านาจ อยู่สุข 1
127 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ น้อยพยัคฆ์ 1
128 มหาวิทยาลัย พะเยา  ดร.Wuthichai Chairinkam 1
129 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ 1
130 มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ 1
131 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ณัฐพงศ์ ค ามาก 1
132 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Asst.Prof. รัชด ชมภูนิช 1
133 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ 1
134 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมา ฤทธ์ิโพธ์ิ 1
135 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา ม่ันคง 1
136 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ 1
137 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ 1
138 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สาโรจน์ 1
139 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางWITCHUDA MONGKOL 1
140 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์ 1
141 มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ 1
142 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานต์ิ 1
143 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพซร 1
144 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ภาวนี นรัตถรักษา 1
145 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สุพิชญา มีสาด 1
146 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหา ประยูร ค ามา 1
147 มหาวิทยาลัยเทคโนนโลยีสุรนารี อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ 1
148 มหาวิยาลัยขอนแก่น อาจารย์อรนุช แสนพูล 1
149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศดร.สุณิสา สถาพรวจนา 1
150 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล 1
151 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.อัมราภรณ์ ภู่ระย้า 1
152 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ 1
153 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์กนกอร มังกรประดิษฐ์ 1
154 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นายพิรุฬ เพียรล้ าเลิศ 1
155 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระมหายุทธนา สินเหลือ 1
156 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ 1
157 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 1
158 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา 1
159 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บุณฑริกา สงข์ข า 1
160 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ดร.ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์ 1
161 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.Chatubhoom BHOOMIBOONCHOO 1
162 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี นางสาวนงนารถ เพชรสม 1
163 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. นางสาวเรืองอุไร เพียกขุนทด 1
164 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ 1
165 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ 1
166 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายวารินทร์ ขินแก้ว 1
167 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นางสาวเนตรนภา บุญยัง 1
168 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวปิยะมล บุญช่ืน 1



ล ำดับ หน่วยงำน ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

169 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงหล้า พลนอก 1
170 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายตีรภัสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 1
171 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร 1
172 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บพิธ ฉุยฉาย 1
173 มหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายchaloemwut jantopas 1
174 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์Piyawan Siriprasertsin 1
175 มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.Warangkhana Klajing 1
176 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวธวัลรัตน์ อยู่คงดี 1
177 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวสุนันทา จุลเจือ 1
178 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ 1
179 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระเทพวัชรเมธี เนาว์ชมภู 1
180 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันตรี ผลแระเสริฐ 1
181 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์พิชชาพร สุนทรนนท์ 1
182 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์ 1
183 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดร.ชวิน จองวรรณศิริ 1
184 มหาวิทยาลัยราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม 1
185 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ส านักงานกิจการนักศึกษาดร.ปนาลี แทนประสาน 1
186 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล 1
187 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปนัดดา พ่วงพี 1
188 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางกัญญกมล เขียวหวาน 1
189 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางDarisa Saipluemchit 1
190 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปิยพร ทรงเกียรติวุฒิ 1
191 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวมนันยา หนูขาว 1
192 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Mrs.Parichart Budchart 1
193 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ 1
194 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาจารย์ปพาฬ ศิริสวัสด์ิ 1
195 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวเกศนรี สุขสุภกิจ 1
196 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางนิชาภา รัตนอุไร 1
197 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หน่วยงาน SEDA) นางสาวSasina Kaewjinda 1
198 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายApisit Kor-on 1
199 กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวละออศิริ พรหมศร 1
200 มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์ ภิบาล 1
201 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ 1
202 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล 1
203 มหาวิทยาลัยบูรพา นางสุรีภรณ์ มอญเจริญ 1
204 สถาบัสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ 1
205 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร.มัลลิกา สังข์สนิท 1
206 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางวลุลี โพธิรังสิยากร 1
207 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ 1
208 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชโณทัย เฮงตระกูล 1
209 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายSoraya sangyenphan 1
210 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวเสาวรัตน์ ทรัพย์เกิด 1
211 มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เช้ือ 1
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212 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหา ช านาญ มหาชาโน 1
213 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์ 1
214 สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 1
215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. นายวริทธ์ิ เต็นพิพัฒน์ 1
216 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายถิรายุ มีฤกษ์สม 1
217 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ศุภวิชญ์ หมอกมืด 1
218 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกิตติคุณ อางคาสัย 1
219 มหาวิทยาลัยพะเยา อารียา อรุณรับ 1
220 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายHasam Chebako 1
221 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศาสตราจารย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ิ 1
222 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน สุวรรณคีรี 1
223 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร 1
224 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ช่ืนจิตต์ศิริ 1
225 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อนุสรณ์ จ าปีเรือง 1
226 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.ป่ินมณี ขวัญเมือง 1
227 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวสุกัญญา รัศมีจันทร์เพ็ญ 1
228 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ 1
229 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ 1
230 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง 1
231 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพากร ทะมา 1
232 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ 1
233 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองศาสตราจารย์บัณฑิต วรรธนาภา 1
234 มหาวิทยาลัยอาจารย์ รองศาสตราจารย์สินชัย กมลภิวงศ์ 1
235 มหาวิทยาลัยรามค าแหง รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ 1
236 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชลธิป พงศ์สกุล 1
237 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. นางสุจิตรา สร้อยแสงจันทร์ 1
238 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ 1
239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายThewan Thongtub 1
240 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวพรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล 1
241 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม 1
242 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายพรศักด์ิ แสนศรี 1
243 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ า 1
244 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ 1
245 มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจ านงค์ 1
246 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางประครอง ปัญโย 1
247 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์จินดา เลิศศิริวรกุล 1
248 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์สุริย์ฉาย คิดหาทอง 1
249 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอิทธิพล ตันประคองสุข 1
250 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์อิทธิพล เอ่ียมภูงา 1
251 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ 1
252 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธ์ิกุล 1
253 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.Somkiat Chaipiboon 1
254 มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น 1



ล ำดับ หน่วยงำน ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

255 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ จิริวิภากร 1
256 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาววรนาฎ นิโลดม 1
257 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางเยาวภา เข่ือนค า 1
258 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ อาจารย์ก าธร สารวรรณ 1
259 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกันยกร นามบุตรดี 1
260 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี นายนิติ พิศาภาค 1
261 มหาวิทยาลัยนเรศวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศรัณย์ พร้อมเทพ 1
262 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา 1
263 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 1
264 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเลง ศรนิล 1
265 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางชนิสรา สุริยะ 1
266 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวสิริลักษณ์ คงสิน 1
267 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล 1
268 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวจารุพักตร์ รอบคอบ 1
269 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาวภคนันท์ เมืองภักดี 1
270 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายอมรเทพ เทพวิชิต 1
271 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวปวีณา ธูปทอง 1
272 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติซัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย1
273 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล น่ิมหนู 1
274 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล 1
275 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางศิโรวรรณ อินศร 1
276 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางจิดาภา กิจจารักษ์ 1
277 หอสมุดแและคคลังคความรู้ มหาวิทยาลลัยมมหิดล หม่อมหลวง รติกร วรวุฒิ 1
278 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Anan Pinate 1
279 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสด์ิ 1
280 มหาวิทยาลัยมหิดล นายชุติเดช สงวนวัฒนา 1
281 มหาวิทยาลัยมหิดล นางศศินาฎ ศรีคง 1
282 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวรุ่งนภา แสงระวี 1
283 ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางมุกดา ดวงพิมพ์ 1
284 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม 1
285 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวปิยะฉัตร แก้วท่าไม้ 1
286 มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์Hemmarat Wachirahatthapong 1
287 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนางสาวพัทริยา ศุภอุดร 1
288 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายสุรพล พุดหอม 1
289 มหาวิทยาลัยนเรศวร/คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายวิสุทธ์ิ แก้วป้องปก 1
290 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวนงเยาว์ บุญเจริญ 1
291 สถาบ้นบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ 1
292 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร 1
293 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวกุลฤดี โชติรัตน์ 1
294 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ 1
295 มหาวิทยาลัยมหิดล นายศิรชีพ ขอนดอก 1
296 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวพรจิตต์ หมีงาม 1
297 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์อรุชา ตรีศิริโชติ 1
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298 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวสารภี สีสุข 1
299 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางขวัญสิริ ศรีจันลี 1
300 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอรนุช ผการัตน์ 1
301 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ 1
302 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายSopheak Lem 1
303 มหาวิทยาลัยมหิดล นางรักชนก ข าประถม 1
304 มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นฤมล จันทรเจิด 1
305 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ 1
306 คณะพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวกฤษณา สังวรศิลป์ 1
307 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาววราภรณ์ พนมศิริ 1
308 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 1
309 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอ้ือพันธเศรษฐ 1
310 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 1
311 มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม 1
312 มหาวิทยาลัยนเรศวร/คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ 1
313 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ อนันต์ โฆษิตเศรษฐ 1
314 มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ศิริญญา วิรุณราช 1
315 มหาวิทยาลัยมหิดล นางพรทิพย์ นิสสะ 1
316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์จิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ 1
317 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล 1
318 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวรัชนี กิตติรังสี 1
319 มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ 1
320 เทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 1
321 มหาวิทยาลัยมหิดล นางSuratsawadi Ditsakul 1
322 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวดี จันทรนิภาพงศ์ 1
323 มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดา เธียรมนตรี 1
324 มหาวิทยาลัยมหิดล นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล 1
325 มหาวิทยาลัยมหิดล นายวิเชียร บุญญะประภา 1
326 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวPornpilin Tavorn 1
327 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.ธนาธิป สุ่มอ่ิม 1
328 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาวโศรดา ใจแก้ว 1
329 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ 1
330 มหาวิทยาลัยนเรศวร รวิวรรณ นาพิมพ์ 1
331 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. นางสาววิมลวรรณ ช้างพันธ์ุ 1
332 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุทธิประภา 1
333 มหาวิทยาลัยมหิดล นายพิชย ณ สงขลา 1
334 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายกัณต์กวี วิมุติ 1
335 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวWitchuda Ponsai 1
336 มหาวิทยาลัยรามค าแหง รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง 1
337 มหาวิทยาลัยมหิดล/คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นางธารทิพย์ มาลัยศิริรัตน์ 1
338 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาววิไล กลัดพรหม 1
339 มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง นางสาวรุ่งอรุณ เย็นใจ 1
340 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ 1
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341 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายโอภาส หม่ืนแสน 1
342 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาวณัฐกาณ จรจันทร์ 1
343 มหาวิทยาลัยทักษิณ นางจิราภรณ์ โสมตีบ 1
344 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอลงกต พวงแก้ว 1
345 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางปุญณพร พ่วงตระกูล 1
346 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์ 1
347 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ชิดชนก นุตาลัย 1
348 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ 1
349 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นายสมชาย ชูโฉม 1
350 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ บุตรวงค์ 1
351 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ 1
352 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวก่ิงกาญจน์ Singkwanng 1
353 มหาวิทยาลัยนเรศวร/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก 1
354 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธ์ิ 1
355 มหาวิทยาลัยนเรศวร/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นายวิวัฒน์ เพชรย้ือ 1
356 มหาวิทยาลัยนเรศวร/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวจุฑามาศ จิตต์ฤกษ์ 1
357 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวประภา หม่ืนจบ 1
358 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวช่อทิพย์ ระหงษ์ 1
359 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร 1
360 มหวิทยาลัยมหิดล นางสาวประมวล ค ามาก 1
361 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพิทยา บุญสุข 1
362 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร 1
363 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายประกาศิต ไชยโยราช 1
364 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ 1
365 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวิตรี บุญปาลิต 1
366 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวินัย มะหะหมัด 1
367 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางยุภาพร ทองน้อย 1
368 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ 1
369 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม 1
370 มหาวิทยาลัยศิลปากร นายChatchai Kasivanotchayakun 1
371 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ คุณานุสรณ์ 1
372 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์Kanasorn KIJSARAPAKDEE 1
373 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล 1
374 มมร.วิทยาเขตอีสาน อาจารย์พงษ์มนัส ดีอด 1
375 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.อบรมหาวิทยาลัยอรัญพฤกษ์ 1
376 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 1
377 มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าท่ีร้อยเอก นเรองศาสตาจารย์จันทรังสิกุล 1
378 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางภาวณา เขมะรัตน์ 1
379 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาวปัญชลี เรืองสมุทร 1
380 มหาวิทยาลัย มหิดล นางสาวนุชสรา บุญครอง 1
381 มหาวิทยาลัย มหิดล นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล 1
382 มหาวิทยาลัย มหิดล Mr. Kanchit Boonruang 1
383 มหาวิทยาลัย มหิดล นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ 1
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384 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี นางสาวภฤศมน ศิริธนาไพศาล  1
385 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ (จิตติชัย จิตฺติชโย) 1
386 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราขนครินทร์ อาจารย์ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 1
387 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวดวงพร โพธ์ิบุตร 1
388 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระปลัดบุญช่วย ฐิตจิตฺโต 1
389 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ 1
390 มหาวิทยาลัย มหิดล นายปิยะนันต์ จ านงสุทธเสถียร 1
391 มหาวิทยาลัย มหิดล นางสาว อัมฤตา เปร่ืองกระโทก 1
392 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางดาวนภา  สุยะนนท์ 1
393 มหาวิทยาลัยมหิดล อัสนีย์ เหมกระศรี 1
394 มหาวิทยาลัยมหิดล Sompop Sansomboonsuk 1
395 มหาวิทยาลัยนเรศถร ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล 1
396 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ 1
397 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางวรรณา จ๊ิสมัน 1
398 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อริสรา บุญมา 1
399 มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา 1
400 มหาวิทยาลัยมหิดล นางโสภาพรรณ สุริยะมณี 1
401 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง 1
402 มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 1
403 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.วรนารถ แสงมณี 1
404 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง 1
405 มหาวิทยาลัยรามค าแหง/โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์นางสาววิรุบล จันตา 1
406 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ทพญ. สายใจ ตัณฑนุช 1
407 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี มงคลสวัสด์ิ 1
408 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 1
409 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางอังคณา กันธิยะ 1
410 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน 1
411 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.กัญญาภัจจ์ ชินวงศ์ 1
412 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อทิพย์ ภู่มณี 1
413 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทรงพล ล้ีจันทรากุล 1
414 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.Wipawee Dechapanya 1
415 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Monthon Sorakraikitikul 1
416 จุฬา ลงกรณ์มหา วิทยาลัย  นางสาวอโนชา  เล่า พิทักษ์  Anocha Laopithak  1
417 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถโส ข าวิจิตร 1
418 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสนธยาพร พรจินดา 1
419 มหาวิทยาลัยรามค าแหง นางสาวศิตารินทร์ ภัคธนินท์ศักด์ิ 1
420 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ต้ังจิตพรหม 1
421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววรรณอนงค์ พาช่ืน 1
422 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ 1
423 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวนฤมล ธรรมมานอก 1
424 มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Chonthiada Thephinlap 1
425 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวจิราวรรณ จานทอง 1
426 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพจน์ ปัญญวุฒิ 1
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427 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ นางนวพร สุริยะ 1
428 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภก. ดร.ปรีดากร ชุณหะชา 1
429 มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจารย์วไลพร อาจารีวัฒนา 1
430 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวชลิรสา อุณรุท 1
431 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น 1
432 มหาวิยาลัยพะเยา ดร.รัตนา ยาวิเลิง 1
433 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา  (ส่วนกลาง) พระสุริยะ ปภสฺสโร 1
434 มหาวิทยาลัยรามค าแหง รองศาสตาจารย์ ดร.วันชัย ปายจันทร์ 1
435 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อาจารย์พระครูวินัยธรสัญชัย ทิพย์โอสถ 1
436 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระ พระประสงค์ ปญฺญาวชิโร (จันค า) 1
437 มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา 1
438 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา (ส่วนกลาง) พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต 1
439 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.วรินธร สงคศิริ 1
440 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง 1
441 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางณมล วรปรีดา 1
442 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตาจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส 1
443 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฐานะปราชญ์ รัชนกุล 1
444 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระอุดมสิทธินายก 1
445 มหาวิทยาลัยมหิดล อ่ืนๆ ปิย์ญาพร กิวสันเท๊ียะ 1
446 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล 1
447 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายLAW CMU 1
448 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิบูลย์ คงดี 1
449 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เคยพุดซา 1
450 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวBoonyanuch Viphoouparakhot 1
451 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี 1
452 จุฬา ลงกรณ ์มหาวิทยาลัย นายต่อศักด์ิ พฤกษะริตานนท์ 1
453 มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ 1
454 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวกิติยา จุมปา 1
455 ส านักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุวรรณี จิรพงศ์ไผท 1
456 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/งานส่ือสารองค์กร นางสาวลลิดา  สวัสดี 1
457 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายChanon Skawattananon 1
458 ส านักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายWaesmaae  Saah 1
459 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววนัชภรณ์ คงอิน 1
460 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวKanchana Sitthichanyawan 1
461 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาง Nattaporn 1
462 ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภิรฎาวดี ตาวงศ์ 1
463 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวJuthatip 1
464 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง 1
465 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นายพงศธร ศรีวิเศษ 1
466 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางKawirat L 1
467 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.สุนทรี วัชรด ารงกุล 1
468 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตาจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด 1
469 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ 1
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470 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.Phisit Nadprasert 1
471 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม 1
472 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชิน เรืองวิไลรัตน์ 1
473 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์นุรัตน์ ปวนค ามา 1
474 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ 1
475 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางนางนันทนา วงศ์ชมภู นันทนา 1
476 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมาธุร ศาสตรวาทิต 1
477 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางรุ่งทิพย์ ฮุนตระกูล 1
478 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์ พระธรรมวัชรบัณฑิต วันจันทร์ 1
479 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวอรรถวรรณ แต้นวกุล 1
480 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายNarong iPhone 1
481 มหาวิทยาลัยมหาสารคามหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์อาจารย์ฐิติศักด์ิ เวชกามา 1
482 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสถาพร เรืองสังข์ 1
483 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ 1
484 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท์ 1
485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายศิรศักด์ิ ธีระวัฒนพรชัย 1
486 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววรางคณา พรมจักร์ 1
487 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวปิยวรรณ อินทะเล 1
488 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน  1
489 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทศพล เอ่ียมเย่ียม 1
490 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายต่อศักด์ิ พฤกษะริตานนท์ 1
491 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ miss piraya archawajirada 1
492 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวชิระ เริงรณอาษา 1
493 มหาวิทยาลยขอนแก่น นางละออ ข้อยุ่น 1
494 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววิภาดา ณรงค์โยธิกุล 1
495 มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา 1
496 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชาญชัย ทะนิต๊ะ 1
497 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/คณะแพทยศาสตร์ กัลยา ล้ิมฮกไล้ 1
498 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ดร.พิชชา ใจสมคม 1
499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวเป่ียมปีติ ช่างสาร 1
500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายโกศัลย์ จตุศาสตร์ 1
501 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสุอารี ละราคี 1
502 มหาวิทยาลัยมหิดล นางArisara 1
503 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวรุวัยดา อาบีดีน 1
504 มหาวิทยาลัยขอนอก่น รัดดา อุ่นจันที 1
505 มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มี Aphisit Kunnaworapanya 1
506 มหาวิทยาลัยมหิดล Wisarut Bhosri 1
507 สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางอุไร เหลืองบริสุทธ์ิ 1
508 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ี หทัยรัตน์ บุญเสมอ 1
509 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดร.รุ่งโรจน์ ศฤงคารภาษิต 1
510 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระปลัด ธนา พิมพารัตน์ 1
511 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักตรวจสอบ นายณัฐชนม์ ศรีผุดผ่อง 1
512 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ 1
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513 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวปัญชลี โชติคุต 1
514 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวธนภร กุลสุข 1
515 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษดร.กาญจนา เงารังษี 1
516 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพลวัต พฤกษ์มณี 1
517 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.มาเรีย 1
518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.จุฑามาศ โชติพานิช 1
519 มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์Saipin Vilairatana 1
520 มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช 1
521 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ์ 1
522 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายSakarindr Bhumiratana 1
523 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ รัตนา รุจิรวนิช 1
524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวศธิดาพร อุทิศ 1
525 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายKraisorn 1
526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค นายพิเชษฐ ผัดผล 1
527 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกร เอมแย้มธ ารง 1
528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุพัตรา ค าภา Supattra Kumpa 1
529 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจิรภา สีหนาท 1
530 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตาจารย์ กานดา สายแก้ว 1
531 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาจารย์Siravith Kongbandalsuk 1
532 มหาวิทยาลัยศรีปทุมหาวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี นายธนาโชติภ์ ศักด์ิศรีวัฒนา 1
533 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.สุวิชชา เนียมสอน 1
534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพีระวัฒน์ จันทร์สว่าง 1
535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตาจารย์ ดร.ศิริพร จงผาติวุฒิ 1
536 มหาวิทยาลัยรามค าแหงวิทยาเขต รองศาสตาจารย์ ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร 1
537 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ 1
538 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จีรนุช ธรณินทร์ 1
539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตาจารย์ Pradondet Nilagupta 1
540 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศาสตราจารย์ดร.สาธิต นิรัติศัย 1
541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวมาริสา บุญส่ง 1
542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายนวพล  กุลชะโมรินทร์ 1
543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอารีย์ พรหมดนตรี 1
544 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดร.ประเวช วะทาแก้ว 1
545 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ห้วยแสน 1
546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางHP 1
547 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตาจารย์ สน่ัน ศุภธีรสกุล 1
548 มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธ์ิ 1
549 ศูนย์เครือข่ายฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชิติกร บุญประคอง 1
550 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายณัชนพ นามะวงศ์ 1
551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เล็กพิทยา 1
552 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ 1
553 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวนางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา 1
554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตาจารย์ ดร.รัตยา ลือชาพุฒิพร 1
555 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตาจารย์Somporn Puttapithakporn 1
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556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางPiyapatchara Konchom 1
557 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ งานทะเบียนและประมวลผล นายsanamchai boriboon 1
558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) Napas 1
559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายทนงศักด์ิ 1
560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 1
561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นายวินัย เสาองค์ 1
562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางยุพา ดวงพิมพ์ 1
563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางอัจฉรา ชนะกุล 1
564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวAkarima Soommart 1
565 มหาวิทยาลัยมหิดล นายKai 1
566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวรพล สงวนศักด์ิภักดี 1
567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอุดมชัย สุเทพารักษ์ 1
568 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววุฒิณี กมลภัทรากูร 1
569 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จันทา เทพวงษ์ 1
570 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อภิยศ เหรียญวิพัฒน์ 1
571 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอลงกต พวงแก้ว 1
572 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตาจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว 1
573 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ เจ้าหน้าท่ีงานไอที พิชิตชัย บุญแสน 1
574 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักตรวจสอบ นายNatthachon Sriphutphong 1
575 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นางศศิธร จิวะอมรนุรักษ์ 1
576 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สิทธิชัย วิมาลา 1
577 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางอัควรรณี กันฉาย 1
578 มหาวิทยาลัยรามค าแหง รองศาสตาจารย์ ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร 1
579 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายPittawat Darathip 1
580 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวปิยะวดี แสสลับ 1
581 มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินค า 1
582 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์ 1
583 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาว Sarunyaporn Cholitkul 1
584 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวภัคจิรา วิจิตร 1
585 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ยอดมนี เทพานนท์ 1
586 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Jiraporn Permpol 1
587 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดวงพร อรัญพงศ์ไพศาล 1
588 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ms. Phichayapa Chansri 1
589 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสุภัทรา นวชินกุล 1
590 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวศุริษา แสงอรุณ 1
591 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวPanarath SOISREMUENG 1
592 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตาจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง 1
593 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวบุญมา เพ่งซ่วน 1
594 ธรรมศาสตร์ รองศาสตาจารย์ ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา 1
595 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นางสาวTassanan Oajnarong 1
596 แม่ฟ้าหลวง รองศาสตาจารย์ ดร.VP, Nantana Gajaseni 1
597 มหาวิทยาลัยศิลปากร นายเอกชัย ซ่อนกล่ิน 1
598 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด 1
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599 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางสาวจารีต้า สมุหเสนีโต 1
600 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตาจารย์ ธนภัทร ปัจฉิมม์ 1
601 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตาจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ 1
602 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวSupannee Hongthong 1
603 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ภูริดา เวียนทอง 1
604 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์วิชิต อ่ิมอารมย์ 1
605 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ 1
606 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะแพทยศาสตร์ กัลยา ล้ิมฮกไล้ 1
607 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร นายฉลอง วิริยะธรรม 1
608 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายกฤษฎา บุญศิริยะ 1
609 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวจิตราพร จันทรกูล 1
610 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์ 1
611 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง 1
612 มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตาจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย 1
613 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Benjamart Saenluang 1
614 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางสาววิชุตา แก้วนพรัตน์ 1
615 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล 1
616 หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตาจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ 1
617 มหาวิทศรีนครินทรวิโรฒ นายสุกฤษฎ์ิ สุวรรณทัต 1
618 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตาจารย์ อ านาจ อยู่สุข 1
619 ส านักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสมจินตนา สุวรรณสิงห์ 1
620 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตาจารย์ Somchai Numprasertchai 1
621 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ 1
622 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ไพสิฐ. พาณิชย์กุล paisit panitchkul 1
623 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตาจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 1
624 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตาจารย์ ดร.รัฐสิทธ์ิ สุขะหุต 1
625 มหาวิทยาลัยพะเยา นายWuttipat Srisomboon 1
626 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล 1
627 มหาวิทยาลัยพะเยา นางผกามาศ มาลีพัตร 1
628 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ 1
629 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวสุพรรณี สุขสันต์วชิรกุล 1
630 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสุพิน อุดมผล 1
631 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปิติพงศ์ พิมพา 1
632 มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.arunee sangwareetip 1
633 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายศรายุทธ จุลแก้ว 1
634 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวก่ิงปรางค์ นิรมลพิศาล 1
635 มหาวิทยาลัยพะเยา นายพิษณุกร จิตจ านงค์ 1
636 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมธาวดี วิจิตต์เจริญวัฒนา 1
637 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กัณฐิกา เดชแสง 1
638 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายjakrapon sanguansook 1
639 มหาวิทยาลัยรามค าแหง นางสาวศิตารินทร์ ภัคธนินท์ศักด์ิ 1
640 มหาวิทมหามกุฏราชวิทยาลัย นายยศพัฒน์ พัฒนปัญญวัฒน์ 1
641 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณัฐอร เล้ียวประเสริฐ 1
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642 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายพิริยะ กิมาลี Piriya Kimalee 1
643 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธงชัย ปิติมนัสกุล 1
644 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสวรรยา อมรพงศ์รักษา 1
645 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวศิริทิพย์ มาละการ 1
646 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวทัศนีย์ วรรณสาธพ 1
647 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์ 1
648 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง 1
649 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.จรินทร์ศักด์ิ แซ่เตียว 1
650 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์วรพล จรูญวณิชกุล 1
651 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ 1
652 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองศาสตาจารย์ ดร.Peerapon Siripongwutikorn 1
653 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายThanapat Panyawong 1
654 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.บุญทรัพย์ พานิการ 1
655 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส านักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต นางสุภาพร เรืองจันทร์ 1
656 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/วิทยาลัยนานาชาติอาจารย์หมายชนก กระปุกทอง 1
657 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระธวัช รกฺขิตสทฺโธ(รอดเจริญ) 1
658 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา 1
659 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 1
660 มหาวิทยาลับเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ิ 1
661 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุพัตรา แผนวิชิต 1
662 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางอุไร เหลืองบริสุทธ์ิ 1
663 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ 1
664 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 1
665 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวmayuree keawprapa 1
666 มหาวิทยาลัยพะเยา นายเพ็ชร พงษ์เฉย 1
667 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุชาติ จันทร์แก้ว 1
668 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเดชศักด์ิ ศานติวิวัฒน์ 1
669 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์ 1
670 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ปนัดดา กองศิลป 1
671 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวChaleo Pakasai 1
672 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายกฤษฎา บุญศิริยะ 1
673 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ 1
674 มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ธิตินนท์ มณีธรรม 1
675 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา 1
676 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางสาวPondthip Poonsakul 1
677 สงขลา นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  นายสนธยา เมืองโต 1
678 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ปวินี ไพรทอง 1
679 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เจ้าหน้าท่ี pomsan srisulae 1
680 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตาจารย์ ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ 1
681 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตาจารย์ ดร.Chaiwat Prapainainar 1
682 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาวอัปสร นุชเนตร 1
683 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายคมสัน จีราคม 1
684 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางชนารัตน์ บุณยรัตพันธ์ุ 1
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685 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางสาวWatsana Raksalam 1
686 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายฉัตรวัชร์ กรอนันต์ศิลป์ 1
687 มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตาจารย์ ดร.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ 1
688 มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล 1
689 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นพ. ประวิตร อัศวานนท์ 1
690 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เชาวรัตน์ Monrodee Chaowarat 1
691 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ฯ นางสาวเพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา 1
692 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ 1
693 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ 1
694 มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ส านักหอสมุด นางมะลิวัลย์ สิริวัฒนากุล 1
695 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประทิน กาวี 1
696 มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ ผศาสตราจารย์ศิษฎา ตันนุกิจ 1
697 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายพชร ภูมิรัตน์ Phatchara Phumirat 1
698 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราข นางสาวปัทรินทร์ นีระพบ 1
699 มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.Wirach Taweepreda 1
700 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตาจารย์ ธนภัทร ปัจฉิมม์ 1
701 มหาวิทยาลัยมหิดล นายTheerapan Vimolsaravong 1
702 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าท่ีร้อยตรี ศรัณยู โสสิงห์ 1
703 มหาวิทยาลัยรามค าแหง นางสาวปภัทฉัตร กลีบจินดากุล 1
704 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) นางสาวณัชชา ปกิจเฟ่ืองฟู 1
705 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.รัชฎาภรณ์ อ้ึงเจริญ 1
706 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางสาวพัชราพรรณ ระม่ัง 1
707 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางkwan chanok 1
708 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ดร.พญ. จิรายุ เอ้ือวรากุล 1
709 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
710 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล 1
711 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางเพ็ญแข พ่ัวโพธ์ิ 1
712 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล 1
713 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นางสาวประภาศรี ศิริ 1
714 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ 1
715 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ 1
716 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายWanchat Bhumee 1
717 มหาวิทยาลัยรามค าแหง นางสาวศิริรัตน์ อันจิตร 1
718 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายคมสัน จีราคม 1
719 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Patchaya Uthaisa 1
720 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นิตสิต phrasaksiam chotipalo 1
721 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวร่มหทัย โชติกโสภณ 1
722 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวบูรณลักษณ์ เกษร 1
723 มหาวิทยาลัยรามค าแหง นางสาวสุวรพร ด ารุง 1
724 มหาวิทยาลัยรามค าแหง นายอภิเชษฐ์ ตะกุดแก้ว 1
725 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์ 1
726 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ 1
727 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตาจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม 1



ล ำดับ หน่วยงำน ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

728 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์Kongkhwan Tipoaksorn 1
729 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ช้องนางวิพุธานุพงษ์ 1
730 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง สกุลรัตน์ วรธ ารง 1
731 มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์Wutthiphat Phongphet 1
732 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/โรงเรียนกฎหมายและการเมือง อาจารย์ชมพูนุท วิริยะสุนทร 1
733 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสมถวิล สว่างวงศ์ 1
734 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นายกฤณ พงษ์นิทรัพย์ 1
735 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนีย์ ผาสุข 1
736 มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย พระกิตติพล เช้ืองาม 1

รวม 736



ล ำดับ หน่วยงำน ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ 1
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตม่ันในธรรม 1
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ 1
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธ์ิ 1
6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์ 1
7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ 1
8 นักวิชาการอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพันธ์ุ เตชะกิตติโรจน์ 1
9 กระทรวง อว. นายขจรศักด์ิ จิตอารีเสถียร 1
10 ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธ์ิ 1
11 ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล 1

รวม 12

รำยนำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ PDPA ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำไทย วันจันทร์ท่ี 16 สิงหำคม 2564
 ผ่ำนระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Webinar

คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ ทปอ.



ล ำดับ หน่วยงำน ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร 1
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ จีวัฒนา 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.ยุทธกร ฤทธ์ิไธสง 1
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ 1
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายchet sriyaem 1
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายวันณพงค์ วงศ์พานิช 1
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย 1
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร 1
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ชาตรี มณีโกศล 1
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.ไดรลาส จิตร์กุล 1
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์เสรี ชะนะ 1
12 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  คูหาพงศ์ 1
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์อ านาจ โกวรรณ 1
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย 1
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ 1
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเย่ียมแกร 1
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี 1
18 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์นิวัตร พัฒนะ 1
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ 1
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดร.อดิศักด์ิ เเสงส่องฟ้า 1
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ 1
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักด์ิ สุวรรณนัจศิริ 1
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง 1
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คูหาพงศ์ 1
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ 1
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ 1
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร 1
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายภาสกร วรอาจ 1
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ 1
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ 1
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 1
32 มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ไชย มีหนองหว้า 1
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร 1
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา 1
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร 1
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิชาติ บุญญยศย่ิง 1
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล 1
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักด์ิ ศรีสม 1
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์วีระศักด์ิ บรรณาธรรม 1
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์วิชัย สีแก้ว 1

รำยนำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ PDPA ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำไทย วันจันทร์ท่ี 16 สิงหำคม 2564 
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สังกัด ทปอ.มรภ.



ล ำดับ หน่วยงำน ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ 1
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด 1
43 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ธนบุรี นายนายจิรายุ พลับสวาท 1
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช 1
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ 1
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นายรัชศักด์ิ เลิศไตรกุล 1
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายชาติ คนอยู่ตระกูล 1
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ 1
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดร.Thanyathep Sitthisua 1
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.มงคล ทะกอง 1
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร วิชิต สุขทร 1
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ แก้วอ่อน 1
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี แก้วคง 1
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.วิเชียร มันแหล่ 1
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์ขนิษฐา สวัสด์ิชัย 1
56 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นายพิษณุ อุตราศรี 1
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์ 1
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางเสาร์ค า เมืองแก้ว 1
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี 1
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 1
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นายอนุชา พวงผกา 1
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กล่ินจันทร์ 1
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายทองนพคุณ อินธิเดช 1
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ไชยพล กล่ินจันทร์ ไชยพล กล่ินจันทร์ 1
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดร.คุณภัทร ศรศิลป์ 1
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นักศึกษา ศิวพงษ์ ทบแก้ว 1
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายศุภชัย ใบปอด 1
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์สุทิศา ซองเหล็กนอก 1
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์กษิติธร อัศวพงศ์วาณิช 1
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นางสาวอภิญญา วิจิตต์โภคิน 1
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวปัญชลี จันทร์แรม 1
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นางวรรณิศา เปียศิริ 1
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ์ 1
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัณศณางค์ บุณฑริก 1
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์วิลาสินี กากแก้ว 1
76 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหชาติ สรรพคุณ 1
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดร.Charnsak Srisawatsakul 1
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป่ินทอง อมรจุติ 1
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นักศึกษา Jirakit Pimpacha 1
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวสุวรรณา งามวิทย์โรจน์ 1
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางวีราวัลย์ จันทร์ปลา 1
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก 1
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายภุมรินทร์ อ่องสุข 1
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84 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา 1
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา 1
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ 1
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาจารย์อดิศร นิลวิสุทธ์ิ 1
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์กฤติกา เผ่ือนงูเหลือม 1
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร อิสสระพันธ์ 1
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวอารียา นาแสง 1
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ 1
92 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว 1
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์สมบัติ เทียบแสง 1
94 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นายอิสริช พงษ์ธนู 1
95 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.ณรงค์ศักด์ิ พุดเผือก 1
96 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นายณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์ 1
97 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นางสาวนิษฐา ไตรเดชา 1
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางอุบลรัตน์ ศิริพันธ์ุ 1
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อาจารย์นิทัศน์ นิลฉวี 1
100 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี นางสาวangkana wutti 1
101 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายปิยพนธ์ ป้ันนาค 1
102 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ นายสุวิศาล ทับแสง  1
103 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ นายวิชชากร คูหาทอง 1
104 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุษรินทร์ ง้ิวราย 1
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา กูลรัตน์ 1
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ สุคนธา 1
107 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์กานต์ธิดา นาสาทร 1
108 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายกฤษฎา พูลยรัตน์ 1
109 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายอุดมศักด์ิ ภู่พิมล 1
110 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ 1
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์Sukhumarn Chanthawee 1
112 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ 1
113 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ อาจารย์CHAYAKORN SATSUE 1
114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักด์ิ ดวงจันทร์ 1
115 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวภัทรพร พรมเสนา 1
116 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 1
117 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายยุทธวิทย์ ค าวันดี 1
118 มหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์ นางสาวAdmin 1
119 มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาววรรณการน์ กัลยาณพันธ์ 1
120 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏล าปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ มาลัย 1
121 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวสายธาร แก่นกลาง 1
122 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวสายธาร แก่นกลาง 1
123 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวสายธาร แก่นกลาง 1
124 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ภาณุพงศ์ รุ่งมิตรจรัสแสง 1
125 มหาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวนริศรา บริบูรณ์เน้ือ 1
126 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดร.โชติ อินทวงศ์ 1
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127 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผศาสตราจารย์ดร.ศศิธร จันทมฤก 1
128 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อาจารย์ดร.ศักด์ิดา สุภาพ 1
129 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวปิยดา แสนสีแก้ว 1
130 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นางสาวKunlada Suansala 1
131 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ ศิริโสม 1
132 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางสาวภาวิดา นิยมทอง 1
133 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์อนุชาติ บุญมาก 1
134 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นางสาวSupaporn Sonklin 1
135 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นางสาาว นิจวิภา หนูนอก 1
136 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ 1
137 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายสมควร อยู่ปากพลี 1
138 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นาวสาว Daopakai Suksee 1
139 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ปวิช ผลงาม 1
140 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม 1
141 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวรัตนาภรณ์ แสงวิลัย 1
142 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นางสาวสุดาพร น้อยทรง 1
143 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกยุทาภรณ์ 1
144 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล 1
145 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ นางรัชฎาพร ยอดศรี 1
146 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นายฉัตรชัย กาสี 1
147 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางก่ิงกาญจน์ พรมมาพงษ์ 1
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวชลธิยา เลิศอนันต์ 1
149 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  นางสาวยุวลักษณ์ พถทธรักษา 1
150 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ เกษรา ปัญญา 1
151 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพรรณี นายปริญญา ภารดีรุจิรา 1
152 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายวิทยา สีระวัตร 1
153 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นางอัญชลีพร แก้ววงษา 1
154 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 1
155 มหาวิทยาลัยราชภักหมู่บ้านจอมบึง ดร.อดิศักด์ิ แสงส่องฟ้า 1
156 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นางสาวWannasete Sawadthawon 1
157 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 1
158 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นางภิรมย์ โพธิค า 1

รวม 158
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1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ 1
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์กิติศักด์ิ วัฒนกุล 1
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส 1
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง อาจารย์คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ 1
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 1
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน 1
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง 1
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์นลินี  แสงอรัญ 1
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ 1
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ปวริศร์ มาเกิด 1
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา 1
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 1
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี 1
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ 1
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายพิเชษฐ ทองพริก 1
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.ประเสริฐ ลือโขง 1
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ 1
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวKanyarat Pornkhum 1
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวนวพร ก าลังเลิศ 1
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนีย์ กายพันธ์ 1
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นาง รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 1
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม 1
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์ 1
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นางสาวปภาดา โพธิ 1
26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อาจารย์ณัฏฐ์ ต้ังปรีชาพาณิชย์ 1
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวอธิชา ไชยพณิชย์ 1
28 มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา นางสาวโชติมณี ศรีพวงสุวรรณ 1
29

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด 1

30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินนที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ต้ังปรีชาพาณิชย์ 1
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ 1
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์คงศักด์ิ นาคทิม 1
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าท่ี ร.ต. ปิติพล ไผทวุฒิกานต์ 1
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาจารย์ฉกาจ เช่ือดี 1
35 มหาวิทเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ 1
36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ อาจารย์นางดรุณี แก้วสุวรรณ์ 1

37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นาง Kannika Kittipiboon 1

รำยนำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ PDPA ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำไทย วันจันทร์ท่ี 16 สิงหำคม 2564 
ผ่ำนระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Webinar

สังกัด ทปอ.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
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38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์นพดล สายคติกรณ์ 1
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางณัฐสินี โชคเพ็ชรรัตน์ 1
40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์สมพร พ่ึงสม 1
41

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตวังไกลกังวล อาจารย์รัณดา ขนาบศักด์ิ 1

42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์วีรวัฒน์ เพ็งช่วย 1
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี 1
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นายเชวงศักด์ิ บุญประกอบ 1
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช 1
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิษฎาข์ ศรีเครือดง 1
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.Samnao Saowakoon 1
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย 1
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร 1
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวรตนาภา ห่วงนาค 1
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวสิรินรัตน์ วิเศษสิงห์ 1
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายเอกนรินทร์ พุทธบรรจง 1
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กล่ินเลขา 1
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์pimnapat_chansri 1
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วิริวุฒิกร 1
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ดร.ฟ้าใส สามารถ 1
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์พรประสิทธ์ิ บุญทอง 1
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ 1
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวทัศไนย์ แสงสงค์ 1
60 นักศึกษา นายศิริกุล เฮงสัจจะกุล 1
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ชยพล ขุนทองนราพล 1
62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตวังไกลกังวล ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี 1

63
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ พรมศิลา 1

64
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ อุดมโภชน์ 1

65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายวีรยุทธ์ ป่ินสุภา 1
66

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร นายนายภควัต นครินทร์สาคร 1

67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายนายชัยกมล จันทรรัศมี 1
68 มหาวิทยาลัยเทคโรโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวนฤมล นุชประเสริฐ 1
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวsiriporn 1
70

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวpavita 1

71 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยยีสารสนเทศ นางสาวwannee 1
72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ธราพร 1
73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Dararat Sukkaew 1
74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วข .วังไกลกังวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา  วงษ์พันธ์ุทา 1
75 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน นายสิงหา ขนานแก้ว 1
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สมประจบ 1
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์มโนรัตน์ สมคะเนย์ 1
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78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวกัญญารัตน์ พรค า 1
79 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาดา พาภักดี 1
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 1
81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ุ จันทร์ดี 1
82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา 1
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์สมบัติ สมคะเนย์ 1
84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ 1
85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ 1
86 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อาจารย์Wachari Chivalak 1
87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน อาจารย์Prin Nachaisit 1
88 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ 1
89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญยบุรี อาจารย์parinya jansengrat 1
90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวปรียาพร ขอชูกลาง 1
91 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน อาจารย์นรารักษ์ บุตรชา 1
92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา 1
93 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.Sorapong Pavasupree 1
94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นางสาวปราณี ค ามา 1
95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิต่ สงวนทรัพย์ 1
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวปาลิดา สถาพรศุภโชค 1
97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นางสาววรางคณา จรุณศรี 1
98 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี อาจารย์ปริญญา บรรณเภสัช 1
99 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาจารย์วุฒิชัย จันโทริ 1
100

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาววิธานี สนามแจ่ม 1

101
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ อาจารย์สมบัติ สมคะเนย์ 1

102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม 1
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวฐิติรัตน์ เร่ิมสอน 1
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นางสาวน้ าทิพย์ ดีบุก 1
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ 1
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อาจารย์ทัศนี จันทรภาส 1
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์อภิวัฒน์ สวัสดิรัตน์ 1
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดร.สุรเชษฐ์ เถ่ือนแก้วสิงห์ 1

รวม 108
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1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ 1
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์กิติศักด์ิ วัฒนกุล 1
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส 1
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง อาจารย์คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ 1
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 1
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน 1
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง 1
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์นลินี  แสงอรัญ 1
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ 1
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ปวริศร์ มาเกิด 1
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา 1
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 1
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี 1
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ 1
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายพิเชษฐ ทองพริก 1
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.ประเสริฐ ลือโขง 1
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ 1
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวKanyarat Pornkhum 1
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวนวพร ก าลังเลิศ 1
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนีย์ กายพันธ์ 1
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นาง รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 1
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม 1
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์ 1
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นางสาวปภาดา โพธิ 1
26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อาจารย์ณัฏฐ์ ต้ังปรีชาพาณิชย์ 1
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวอธิชา ไชยพณิชย์ 1
28 มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา นางสาวโชติมณี ศรีพวงสุวรรณ 1
29

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด 1

30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินนที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ต้ังปรีชาพาณิชย์ 1
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ 1
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์คงศักด์ิ นาคทิม 1
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าท่ี ร.ต. ปิติพล ไผทวุฒิกานต์ 1
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาจารย์ฉกาจ เช่ือดี 1
35 มหาวิทเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ 1
36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ อาจารย์นางดรุณี แก้วสุวรรณ์ 1

37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นาง Kannika Kittipiboon 1

รายนามผูเขารวมโครงการสัมมนา PDPA สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย วันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2564 

ผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส Webinar

สังกัด ทปอ.มทร.
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38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์นพดล สายคติกรณ์ 1
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางณัฐสินี โชคเพ็ชรรัตน์ 1
40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์สมพร พ่ึงสม 1
41

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตวังไกลกังวล อาจารย์รัณดา ขนาบศักด์ิ 1

42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์วีรวัฒน์ เพ็งช่วย 1
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี 1
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นายเชวงศักด์ิ บุญประกอบ 1
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช 1
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิษฎาข์ ศรีเครือดง 1
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.Samnao Saowakoon 1
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย 1
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร 1
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวรตนาภา ห่วงนาค 1
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวสิรินรัตน์ วิเศษสิงห์ 1
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายเอกนรินทร์ พุทธบรรจง 1
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กล่ินเลขา 1
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์pimnapat_chansri 1
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วิริวุฒิกร 1
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ดร.ฟ้าใส สามารถ 1
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์พรประสิทธ์ิ บุญทอง 1
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ 1
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวทัศไนย์ แสงสงค์ 1
60 นักศึกษา นายศิริกุล เฮงสัจจะกุล 1
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ชยพล ขุนทองนราพล 1
62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตวังไกลกังวล ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี 1

63
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ พรมศิลา 1

64
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ อุดมโภชน์ 1

65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายวีรยุทธ์ ป่ินสุภา 1
66

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร นายนายภควัต นครินทร์สาคร 1

67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายนายชัยกมล จันทรรัศมี 1
68 มหาวิทยาลัยเทคโรโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวนฤมล นุชประเสริฐ 1
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวsiriporn 1
70

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวpavita 1

71 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยยีสารสนเทศ นางสาวwannee 1
72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ธราพร 1
73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Dararat Sukkaew 1
74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วข .วังไกลกังวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา  วงษ์พันธ์ุทา 1
75 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน นายสิงหา ขนานแก้ว 1
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สมประจบ 1
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์มโนรัตน์ สมคะเนย์ 1
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78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวกัญญารัตน์ พรค า 1
79 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาดา พาภักดี 1
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 1
81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ุ จันทร์ดี 1
82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา 1
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์สมบัติ สมคะเนย์ 1
84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ 1
85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ 1
86 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อาจารย์Wachari Chivalak 1
87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน อาจารย์Prin Nachaisit 1
88 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ 1
89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญยบุรี อาจารย์parinya jansengrat 1
90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวปรียาพร ขอชูกลาง 1
91 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน อาจารย์นรารักษ์ บุตรชา 1
92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา 1
93 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.Sorapong Pavasupree 1
94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นางสาวปราณี ค ามา 1
95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิต่ สงวนทรัพย์ 1
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวปาลิดา สถาพรศุภโชค 1
97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นางสาววรางคณา จรุณศรี 1
98 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี อาจารย์ปริญญา บรรณเภสัช 1
99 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาจารย์วุฒิชัย จันโทริ 1
100

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาววิธานี สนามแจ่ม 1

101
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ อาจารย์สมบัติ สมคะเนย์ 1

102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม 1
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวฐิติรัตน์ เร่ิมสอน 1
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นางสาวน้ าทิพย์ ดีบุก 1
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ 1
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อาจารย์ทัศนี จันทรภาส 1
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์อภิวัฒน์ สวัสดิรัตน์ 1
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดร.สุรเชษฐ์ เถ่ือนแก้วสิงห์ 1

รวม 108



ล ำดับ หน่วยงำน ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 มหาวิทยาลัยสยาม ดร.สมฤดี ไทพาณิชย์ 1
2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 1
3 มหาวิทยาลัยรังสิต นายวราห์ศักด์ิ พงษ์สวัสด์ิ 1
4 มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายเทคโนโลยี นางสาวสุพาณี มณีวงษ์ 1
5 มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวปัทมา ศรีบัวเอ่ียม 1
6 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อาจารย์ชานนท์ ช่ืนจิตร์ 1
7 มหาวิทยาลัยรังสิต นายศิริพงษ์ มามีชัย 1
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นายอิทธิพร ข าประเสริฐ 1
9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี 1
10 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ 1
11 มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล 1
12 มหาวิทยาลัยรังสิต นายพสุ กุนทีกาญจน์ 1
13 วิทยาลัยทองสุข ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ 1
14 วิทยาลัยทองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน 1
15 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธ์ุ 1
16 มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ทศแสนสิน 1
17 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ปรเมศ ส่งแสงเติม 1
18 ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยเนช่ัน ดร.อัศนีย์ ณ น่าน 1
19 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมทิพย์ ธาราจันทร์ 1
20 มหาวิทยาลัยราชธานี ดร.เมธาวี โชติชัยพงศ์ 1
21 มหาวิทยาลัยราชธานี อาจารย์กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ 1
22 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายสุทธิรักษ์ สิงห์นอก 1
23 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางสาวกาญจนา วงเวียน 1
24 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดร.พูนทรัพย์ ศรีคชินทร์ 1
25 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ดร.กมลวรรณ เภกะนันทน์ 1
26 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น นางสาวชนัญญา รัตนพันธ์ 1
27 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น นางวารุณี อัคคีสุรียน 1
28 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น นางสาวสุวรรณภา เรืองศิลป์กลการ 1
29 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  มีมาก 1
30 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น รองศาสตราจารย์กฤษดา วิศวธีรานนท์ 1
31 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ 1
32 มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.พิชยพันธ์ุ ชาญภูมิดล 1
33 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา ดร.นาวิน มีนะกรรณ 1
34 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง 1
35 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล 1
36 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดร.Jonathan Carreon 1
37 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดร.อารียา ศรีประเสริฐ 1
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ดร.ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ 1
39 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดร.ชุติมา ชวสินธ์ุ 1

รำยนำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ PDPA ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำไทย วันจันทร์ท่ี 16 สิงหำคม 2564 
ผ่ำนระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Webinar

สังกัด สสอท.
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40 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์ 1
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์วริศร์ รัตนนิมิตร 1
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ดร.ปุญฑรษา อุ่นเลิศ 1
43 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดร.ซาการี ยาหะมะ 1
44 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดร.ประจวบ วานิชชัชวาล 1
45 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ 1
46 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดร.ซอบีเราะห์ การียอ 1

47
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือการศึกษา ดร.พวงรัตน์ จินพล

1

48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ดร.ณรงค์ อนันควานิช 1
49 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น นางสาวพรพิมพ์ สารักษ์ 1
50 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น นางสาวอัญชลี อยู่น่ิม 1
51 วิทยาลัยดุสิตธานี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร 1
52 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ดร.ด ารง สัตยวากย์สกุล 1
53 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ดร.ศิโรจน์ โสรัจจกุล 1
54 วิทยาลัยสันตพล อาจารย์อดุลย์ ทองแกม 1
55 มหาวิทยาลัยพายัพ ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ 1
56 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาจารย์ธนบดี ศรีธนนันท์ 1
57 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายธวัชชัย ศรีคชินทร์ 1
58 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล 1
59 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นางสาวณัชชา สุธานันท์ 1
60 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิมล จงจรวยสกุล 1
61 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์อภิสิทธ์ิ นิลทับ 1
62 มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ 1
63 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อาจารย์นิติพล ค าภูเวียง 1
64 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อาจารย์ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธ์ิ 1
65 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นางสาวจิรัฐา ศรีธรรม 1
66 มหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ 1
67 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อาจารย์ภูริพัฒน์ ประวัติรุ่งเรือง 1
68 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.ชัยวุฒิ จันมา 1
69 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดร.สันธยา ชูทรัพย์ 1
70 มหาวิทยาลัยราชธานี อาจารย์ธนาศักด์ิ ข่ายกระโทก 1
71 มหาวิทยาลัยราชธานี อาจารย์สิริมา บูรณ์กุศล 1
72 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ดร.ภราดี พิริยะพงษ์รัตน์ 1
73 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดร.นัทธีรา พุมมาพันธ์ุ 1
74 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก 1
75 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.เชาวนี แก้วมโน 1
76 มหาวิทยาลัยราชธานี นางสาวฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ 1
77 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์กาญจนา แฮนนอน กาญจนา แฮนนอน 1
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์จตุพร ศักด์ิชัยกุล 1
79 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ส ารวย เหลือล้น 1
80 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์วารุณี บัวศรี 1
81 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.วรสรวง ดวงจินดา 1
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82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์เรืองอุไร เศษสูงเนิน 1
83 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะรังสีเทคนิค อาจารย์ธนพัฒน์ ช่องสาร 1
84 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นางสาวนันทนัช แสงทอง 1
85 มหาวิทยาลัยรังสิต นายขุนค า ปองรักษาชีวิต 1
86 มหาวิทยาลัยรังสติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ 1
87 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รองศาสตราจารย์ทพญ.ดร.สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 1
88 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ รองศาสตราจารย์ ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ 1
89 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นายอดิศักด์ิ ภิญญาคง 1
90 มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 1
91 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้ 1
92 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์พิมลวรรณ ตรีพัฒนสิทธ์ิ 1
93 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์วิรัตน์ รัตตากร 1
94 มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารย์ ดร..Chonlatis Darawong 1
95 มหาวืทยาลัยกรุงเทพ ดร.อรณิชา สวัสดิชัย onnicha sawaddichai 1
96 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล 1
97 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาจารย์ณิชาภา เทียมคลี 1
98 มหาวิทยาลัยสยาม ดร.นิตยา เกิดแย้ม 1
99 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาจารย์ณัฐินี พิทักษ์ตุ้ม 1
100 มหาวิทนาลัยราชธานี อาจารย์นางสาวสุธัญทิพ จารุวัชรีวงศ์ 1
101 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Chayaphon Siriniyomchai 1
102 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ พนาวาส 1
103 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อาจารย์ภัทรฤทธ์ิ ผาตินาวิน 1
104 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Dr.Supat Rattanasuksun 1
105 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาจารย์ทิพพาพรรณ เดียวประเสริฐ 1
106 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อาจารย์พรรณวรดา สุวัน 1
107 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.Tanya Supornpraditchai 1
108 มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ 1
109 มหาวิทยาลัยรังสิต รองศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน 1
110 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(เกษียณอายุ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เหลืองบริสุทธ์ิ 1
111 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ 1
112 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์วันเฉลิม ว่องสน่ันศิลป์ 1
113 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.สุดาพร ทองสวัสด์ิ 1
114 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน 1
115 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.Farida Sasha 1
116 มหาวิทยาลัยเกริก นายทศพร พีสะระ 1
117 สถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดร.Sumana Charanasomboon 1
118 มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาจารย์ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร 1
119 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ พันธ์ุงาม 1
120 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดร.Dr. Vindhai Cocracul 1
121 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน 1
122 มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์ Phuttapong Lochotinan 1
123 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์ ยืนยง 1
124 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อาจารย์นาง ศิริอมร กาวีระ 1



ล ำดับ หน่วยงำน ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

125 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ 1
126 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.บุษบา ชัยจินดา 1
127 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาจารย์สมภพ แอลล์ 1
128 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาววิชชุดา ย้ิมรุ่งเรือง 1
129 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายณัฐพล สิทธิมหาชัยกุล 1
130 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Weerawit LERTTHAITRAKUL 1
131 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม 1
132 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาจารย์Somkiat Somboon-ngern 1
133 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์kanlaya konganumat 1
134 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ว่าท่ีพันตรี ฤทธิฤกษ์ ราชภักดี 1
135 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายNattapan Teankaew 1
136 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายนพวิทย์ ซ้อมงาม 1
137 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นาง อรกาญจน์ นิลแย้ม 1
138 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ 1
139 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นางสาวภัคภิญญา สว่างวงศ์ 1
140 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.อภิรดี อ านรรฆมณี 1
141 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี/บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์พนารัตน์ อุปพงศ์ พนารัตน์ 1
142 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.Dell 1
143 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์สมภพ แอลล์ 1
144 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองค า 1
145 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นางสาวยศยา โคตรถา 1
146 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม 1
147 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นางสาวลักขณา ขลุ่ยโนรี Ning 1
148 มหาวิทยาลัยปทุมธานี นางสาวดวงฤทัย เขมะไชเวช 1
149 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาจารย์มนตรี พลเย่ียม 1
150 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาจารย์นุชศรา กลัดเนียม 1
151 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.RAVIPA AKRAJINDANON 1
152 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปิยะศักด์ิ รัตนภักดี 1
153 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาจารย์Vorapun 1
154 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(กทม.) นายKittipitch.Th '@SPU 1
155 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์เดือนเด่น วิบูลย์พันธ์ุ 1
156 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์Dhanaporn Palakawong 1
157 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าหน้าท่ี สุภชาดา อุไรวงษ์ 1
158 มหาวิทยาลัยศรีปทุม Maj. Rittirerk Ratchapukdee 1
159 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ 1
160 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวรัตติยากรณ์ เสมอพงษ์ 1
161 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ 1
162 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์บงกช ธนวงศ์วิสูตร 1
163 มหาวิทยาลัยศรีปทุม/ICT นายนพพงศ์ พงศ์หิรัญ 1
164 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวAmpa 1
165 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์chainarong chaichinda 1
166 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี ร้อยเอก ธนภั ทร์ ศิริธรรม 1
167 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.นุชนารถ ชลคงคา 1
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168 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ชมนาด อรุณฉาย 1
169 มหาวิทยศรีปทุม นางสาวBenjamas Jammanee 1
170 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.ก่องกาญจน์ ไกรทองสุข 1
171 มหาวิทยาลัยศรีแทุม รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ 1
172 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นายปรีชา ธีระวิทย์ 1
173 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ 1
174 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวพิชญาภา เหล่าจ าปา 1
175 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์จงกลณี อัศวเดชก าจร 1
176 มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง 1
177 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.ภานุมาส ทองสุขดี 1
178 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญกร ค าแวง 1
179 มหาวิทยาลัยศรีปทุม/ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์สุภาภรณ์ เป๋รัตนส าราญ 1
180 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์พิไลพรรณ นวานุช 1
181 วิทยาลัยสันตพล อาจารย์นรวัฒน์ นวลสิงห์ 1
182 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี Dr. Dr.Thunyanun Somboonrattanachoke 1
183 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยบริทิช (British College) อาจารย์ชุติกานต์ เรืองวิริยะด ารงค์ 1
184 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อาจารย์suriyan wijakchaikul 1
185 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชทพงษ์ เช้ือดี 1
186 มหาวิทยาลัย ธุรกิจ บัณฑิตย์  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์  เพ็ชรรักษ์  1
187 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ดร.ปิยภา แดงเดช 1
188 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี กุสุมา ถาวรปัญญ์ 1
189 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี รองศาสตราจารย์ประภัสสร ค าสวัสด์ิ 1
190 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Dr. Nathaya-AU 1
191 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ 1
192 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นายThanas Riansuebchua 1
193 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์นิคม หมูหล้า 1
194 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.เปรมารัช วิลาลัย 1
195 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นางสาวสมฤดี สิงห์ยะบุศย์ 1
196 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นางสาวศิริวรรณ ล้ าพราย 1
197 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เหลืองบริสุทธ์ิ 1
198 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นางสาวอรัญญา โสภณพิจิตรไพศษ, 1
199 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นายSomkiat Comesook 1
200 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.นุชนารถ ชลคงคา 1
201 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายชยันต์ กองโพธ์ิ 1
202 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์ เพ่ิมพูนสินทรัพย์ 1
203 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์พิธพร กล่ินเฟ่ือง 1
204 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ศิริลักษณ์ เขตรสูงเนิน 1
205 มหาวิทยาลัยสยาม ดร.นรณัฐ สงวนศักด์ิโยธิน 1
206 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายpaloj chutimawong 1
207 มหาวิทยาลัยศรีปทุม Dr. Thunyanun Somboonrattanachoke 1
208 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ดร.Naiyana Janjirasakul 1
209 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ 1
210 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายทรงวุฒิ อินทจักร 1
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211 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวสมพร บางเกษม 1
212 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตต์ิ สุติญญามณี 1
213 St Theresa Internaional College อาจารย์วรรณรัศม์ิ จันทคัต 1
214 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางสาวไฮนง วานิซอ 1
215 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 1
216 วิทยาลัยดุสิตธานี Dr. Atthawet Prougestaporn 1
217 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี 1
218

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการ
สอน อาจารย์ศศิภา อธิสินจงกล 1

219 SPU/School of Architecture อาจารย์  ธีรบูลย์  พิศาลอภิ พงศ์ 1
220 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์กิติกุล ปุณศรี 1
221 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง อาจารย์จอมภวัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ 1
222 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์สุเมษ ชุมจีน 1
223 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อาจารย์ภูริพัฒน์ ประวัติรุ่งเรือง 1
224 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์Pimonwan Tripattanasit 1
225 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายTeywa Charoonphaisatkhuru 1
226 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี 1
227 มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุฎฐ์ วรสุมันต์ 1
228 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์Mingkwan Pookayaporn 1
229 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานินทร์ เจริญลาภ 1
230 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาจารย์พนารัตน์ อุปพงศ์ 1
231 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเสทอร์น อาจารย์Sitdhichai Dechapan 1
232 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล 1
233 มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Supathra Urwongse 1
234 มหาวิทยาลัยสยาม ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสด์ิ 1
235 มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์ภูริเดช อาภาสัตย์ 1
236 มหาวิทยาลัยสยาม นายสุรเดช พฤกษมาศ 1
237 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย 1
238 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ กรวยสวัสด์ิ 1
239 มหาวิทยาลัยสยาม นายสุรเดช พฤกษมาศ 1
240 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์ 1
241 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าหน้าท่ี umpai niratosa 1
242 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ 1

รวม 242
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1 บริษัท ลอว์ รีพับลิค จ ำกัด ธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย 1
2 มหำวิทยำลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิรัชเลิศ ไพฑูรย์พันธ์ 1
3 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ พิชญ์จิตต์ ภักดี 1
4 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ดร.ปฐมสวรรค์ ปัญญำเลิศ 1
5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศำสตรำจำรย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวำณิชยำนนท์ 1
6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร ล้ิมสุข 1
7 มหำวิทยำลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ ดร.วิชุตำ อยู่ยงค์ 1
8 ส ำนักงำน สสอท. ดร.มำนิต บุญประเสริฐ 1
9 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริยำ ณ นคร 1
10 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ศำสตรำจำรย์ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 1
11 สถำบันวิทยำลัยชุมชน ดร.สิริกร มณีรินทร์ 1
12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ดร.มัทนียำพงศ์ สุวรรณ 1
13 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิพล ธำรำธีรเศรษฐ์ 1
14 มหำวิทยำลัยศรีปทุม ดร.พุคยำภรณ์ พุกกะมำน 1
15 มหำวิทยำลัยพะเยำ ศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกรพงศบำงโพธ์ิ 1
16 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ศำสตรำจำรย์ดรดวงพรภู่ผะกำ 1
17 องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ 1
18 มหำวิทยำลัยบูรพำ ศำสตรำจำรย์ ดร.วัชรินทร์ กำสลัก 1
19 มหำวิทยำลัยศิลปำกร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยชำญ ถำวรเวช 1
20 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์ ปรำณี 1
21 มหำวิทยำลัยบูรพำ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภำนุกูล 1
22 มหำวิทยำลัยสยำม ดร.พรชัย มงคลวนิช 1
23 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมหมำย ผิวสอำด 1
24 กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ นำงสำว ลักขณำ ดอกเขียว 1
25 มหำวิทยำลัยนเรศวร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง 1
26 มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ ศำสตรำจำรย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี 1
27 คณะท ำงำนโฆษกกระทรวงอว อำจำรย์ nuttha janlekha 1
28 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำนุช แสงวิเชียร 1
29 สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ศำสตรำจำรย์ สำโรช รุจิรวรรธน์ 1
30 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยูร ล้ิมสุข 1
31 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ โยธำทิพย์ 1
32 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ดร.กริชผกำ บุญเฟ่ือง 1
33 สป.อว ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประมำ ศำสตระรุจิ 1
34 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ รองศำสตรำจำรย์ วีระพล ทองมำ 1
35 สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ ศำสตรำจำรย์  ดร. คุณหญิง สุมณฑำ พรหมบุญ 1
36 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ นำงสำวสุมนำ คุณำธรรม 1
37 มหำวิทยำลัยสยำม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ มหัทธนทวี 1
38 กระทรวงศึกษำธิกำร ดร.เกศทิพย์ ศุภวำนิช 1
39 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จรูญ ถำวรจักร์ 1
40 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย นำยถำวร ชลัษเฐียร 1

รำยนำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ PDPA ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำไทย วันจันทร์ท่ี 16 สิงหำคม 2564 
ผ่ำนระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Webinar

สังกัด โครงกำร WiNS
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41 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ชลิตดำ มัธยมบุรุษ 1
42 มหำวิทยำลัยพะเยำ ศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธ์ิ 1
43 บริษัท เทคซอส มีเดีย อรนุช เลิศสุวรรณกิจ 1
44 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย สันติวัฒนกุล 1
45 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.Darika Lathapipat 1
46 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อำจำรย์ ดร.ดวงกมล บำงชวด 1
47 รำชภัฏรำชนครินทร์ ศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกำ 1
48 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดร.ปอรรัชม์ 1
49 มหำวิทยำลัย แม่ฟ้ำหลวง  ศำสตรำจำรย์ ดร.ชยำพร วัฒนศิริ  1
50 เครือข่ำย SME ภำคเหนือ นำยสรำวุฒิ สินส ำเนำ 1
51 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง 1
52 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 1
53 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทองเลียน บัวจูม 1
54 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธ์ิ 1
55 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศำสตรำจำรย์ ดร.ธนิตำ เลิศพรกุลรัตน์ 1
56 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง นำงวนิดำ บุญนำคค้ำ 1
57 มหำวิทยำลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย 1
58 มหำวิทยำลัยรำชภัฎชัยภูมิ ศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล 1
59 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศำสตรำจำรย์ ดร.นลินรัตน์ รักกุศล 1
60 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย 1
61 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประเสริฐ คันธมำนนท์ 1
62 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ศำสตรำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ค ำฝอย 1
63 มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หิรัญ ประสำรกำร 1
64 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย รองประธำน เจนกิจ สวัสดิโอ 1
65 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.ชุติมำ เอ่ียมโชติขวลิต 1
66 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย/คณะครุศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุณฑริกำ บูลภักด์ิ 1
67 ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศำล 1
68 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.Chutinun Prasitpuriprecha 1
69 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ศำสตรำจำรย์ ดร.สุเมธ อ่ ำชิต 1
70 สป.อว. นำยวันนี นนท์ศิริ 1
71 สปอว. นำยเอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ 1
72 มหำวิทยำลัยมหิดล ศำสตรำจำรย์ นพ.บวรฤทธ์ิ จักรไพวงศ์ 1
73 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศำสตรำจำรย์ ดร.นลินรัตน์ รักกุศล 1
74 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จรูญ ถำวรจักร์ 1
75 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดร.กฤษฎำ สุรวัฒนวิเศษ 1
76 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ศำสตรำจำรย์ วีระพล ทองมำ 1
77 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อำจำรย์ ดร.เปศล ชอบผล 1
78 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกำ 1
79 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ดร.Pathom Sawanpanyalert 1
80 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ รองศำสตรำจำรย์วีระพล ทองมำ 1
81 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล 1
82 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัฒนำ รัตนพรหม 1
83 มหำวิทยำลัยสยำม ดร.พรชัย มงคลวนิช 1



ล ำดับ หน่วยงำน ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

84 ส ำนักงำนรัฐมนตรี อว. นำงศรินยำ สำขำกร 1
85 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพล ทองมำ 1
86 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 1
87 มหำวิทยำลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.Wirat Lertpaitoonpan 1
88 ช่วยปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนองคมนตรี ดร.นงรัตน์ อิสโร 1
89 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ศำสตรำจำรย์ นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
90 สป.อว. นำยบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ 1
91 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ นำงสำวกนิษฐำ ผจญดี 1
92 กรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน รองศำสตรำจำรย์สุธรรม อยู่ในธรรม 1
93 สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำยแสงชัย ธีรกุลวำณิช 1

รวม 93
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1 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ นำงณัฐญำ พ่ึงแย้มศรวล 1
2 สอวช. นำงสำวภัทรพร บุญย่ิงยง 1
3 สอวช. นำงอัญชลิยำ ธงศรี 1
4 สอวช. นำยอำศิร จิระวิทยำบุญ 1
5 สอวช. นำงสำวรติมำ เอ้ือธรรมำภิมุข 1
6 สอวช. นำงสำวมนต์ศิริ ธรมธัช 1
7 องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ นำงสำวมนกำนต์ สัจจำพิทักษ์ 1
8 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ นำงสำวกรรณิกำ มณีวรรณ์ 1
9 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ นำงศันสนีย์ บริรักษ์ 1
10 นำยจันที พวกพูล 1
11 นำงรัตนภรณ์ ลิมป์แสงรุจี 1
12 วิทยำลัยแสงธรรม อำจำรย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน 1
13 วิทยำลัยแสงธรรม นำงสำวกัญวสุ ศรีไทย 1
14 Stamford International University นำยนิพิท นำคพงษ์ 1
15 ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ นำงสุวรรณี ปินตำมูล 1
16 ศูนย์ฝึกอบรมกำรรถไฟ นำยถิรเดช มงคลศุภวร 1
17 องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ นำยนิติ บุณยเกียรติ 1
18 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นำงสำวสุรีย์รัชญ์ กล่ินจันทร์ 1
19 International Buddhist College นำงสำวฤดีเดือน โสมเกษตรินทร์ 1
20 International Buddhist College นำงสำวกัญจน์กมล ศิริปัญญำภรณ์ 1
21 MFA Thailand Legal researcher Pakkavadee Phienlumlert 1
22 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย นำงสำววีนำ โชติช่วง 1
23 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ดร.ธิดำรัตน์ วศะรงรอง 1
24 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย Thidasri Suriyarueangrassamee 1
25 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต/ส ำนักบริหำรกลยุทธ์ นำยจิรวัฒน์ สมิตสันต์ 1
26 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย นำงนำงเจียมจิตต์ แพโลหะ 1
27 SEDA นำงสำวNirada Pheundonkheng 1
28 สถำบันวิทยำลัยชุมชน อำจำรย์ ประพันธ์ รักเรียน 1
29 สถำบันคลังสมองของชำติ นำงวิสุทธินี แสงประดับ 1
30 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง อว. นำยธีรธร ลิขิตพงศธร 1
31 รร.ชท.สปท. พ.ต. ชำยแดน บุญลือ 1
32 องค์กรเอกชน นำยรุจิรพงศ์ ฤทธ์ิวงศ์ 1
33 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศคลองหลวง นำงสำวกษมำ แสงวิฑูรย์ 1
34 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตตรัง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มันทิรำ ผ่องอ ำไพ 1
35 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ อำจำรย์ สำยพิณ ป้ันทอง 1
36 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ นำงสำวTawanporn Sanduang 1
37 AIS นำงมนฑกำนต์ิ อำขุบุตร 1
38 วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ รองศำสตรำจำรย์กำนดำมณี พำนแสง 1
39 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ สิริสกุล เกิดมี 1

รำยนำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ PDPA ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำไทย วันจันทร์ท่ี 16 สิงหำคม 2564 
ผ่ำนระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Webinar

สังกัดหน่วยงำนภำยนอก
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40 อินเซค MR Satesak treangtang 1
41 สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ดร.ธวัชชัย ทองคงแก้ว 1
42 RST Group นำยViroon Vichianwattanachai 1
43 สถำนบันวิจัยจุฬำภรณ์ นำยประกิจ อินทรักษ์ 1
44 โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต นพ. ณัฐพงศ์ โลกธรรมรักษ์ 1
45 นำยศักด์ิสิทธ์ิ เตรียงต้ัง 1
46 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตตรัง ดร.เกศณิชชำ อำษำ 1
47 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ นำยมนัสชนก กำละภักดี 1
48 มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ ดร.เสำวนีย์ สมันต์ตรีพร 1
49 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ นำงสำววนัทวิรำ ฉันทะจ ำรัสศิลป์ 1
50 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ดร.วิทิดำ จงศุภชัยสิทธ์ิ 1
51 มหำวิทยำลัยขอนแก่น นำงสำวกุลณสร อ้วนไตร 1
52 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำนะ ภู่หล ำ 1
53 Modernist media lab นำงสำววรรษมน ทับทิม 1
54 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร นำงสำวสุภินทรำ นรสิงห์ 1
55 วท.สุโขทัย สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 นำยพงษ์ศักด์ิ บุญภักดี 1
56 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุพรรณบุรี ดร.อรทัย แย้มโอษฐ์ 1
57 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ผู้ช่วยศำสตรำจำย์เยำวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์  1
58 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง อว. นำยบรรลือ วิศิษฏอนุพงษ์ 1
59 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ นำงสำวชลธิชำ บัวศรี 1
60 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตชัยถูมิ ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.กนก อ้นถำวร 1
61 สถำบันรำชภัฎ ดวงใจ แตงอ่อน 1
62 ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว พญ.อำภำพัชร บุญเจริญ 1
63 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ธีระวัฒน์ สุขีสำร 1
64 วิทยำลัยเพำะช่ำง ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ Surat Boonsong 1
65 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ อำจำรย์ ณรัช เจริญศิลป์ 1
66 IT Learning นำยเดชธนำ อัศวทวีกุล 1
67 มกช.ตรัง นำยสมพล ควนวิไล 1
68 มหำวิทยำลัยศรีปทุม  วิทยำเขตชลบุรี อำจำรย์ Pranee Pia 1
69 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ นำงสำวกนกวรรณ วงศ์กวี 1
70 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ นำงสำวเพ็ญจันทร์ สร้อยเกรียว 1
71 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ อำจำรย์ นิธิภัทร กมลสุข 1
72 ภำควิชำวิทยำศำสตร์ส่ือคสำมหมำย นำยสุจิตร พันธ์ไทย 1
73 ดร.พิชญำ ทองอยู่เย็น 1
74 สปอว. นำงสำวnutnapa 1
75 ส ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์ประเทศไทย นำงสำวAmornrat Sringam 1
76 สป.อว. นำยขจรศักด์ิ จิตอำรีเสถียร 1
77 สวทช. นำยธนนันต์ ถิรสถิตวงษ์ 1
78 สวทช นำยsupichayakorn chanjai 1
79 สวทช. ทินมณี หิรัญโยดม 1
80 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย นำยสุรเดช มำดะมัน 1
81 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย อำจำรย์ นนทลี สันตินิยม 1
82 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย นำยสหรำช จันทรัตทัต 1
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83 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย นำงสำวศศิธร ญำนุกูล 1
84 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตอ่ำงทอง อำจำรย์ จ ำรอง สำระกูล 1
85 ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำนสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ เกรียงศักด์ิ เหล็กดี 1
86 SME Bank นำยภำสกร สุริโย 1
87 SME Bank นำยSurawut Aungkutranon 1
88 สวทช. นำงสำวสุพัตรำ เช่ียวชูพันธ์ 1
89 บริษัท บี.เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด นำงสำวPatimakorn Munjai 1
90 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตอุดรธำนี อำจำรย์ วิยะดำ วรรณขันธ์ 1
91 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย นำงสำวประภัสสร วรปัญญำ 1
92 ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ดร.Monsak Socharoentum 1
93 KAP นำงสำวปณิธิดำ เติมรุ่งเรืองเลิศ 1
94 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำงสำวKitthanya Boonyakulsirote 1
95 มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี / ส ำนักทะเบียนและวัดผล อำจำรย์ Kitti RUNGSUPJAROEN 1
96 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) นำงสำวPhatrarapee Pholchai 1
97 Kudun and Partners น.ส. นัทธมน เดชปกเกศ 1
98 KAP Nattaya Tantirangsi 1
99 สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ วชิรำภรณ์ เพ่ิมพูนสินทรัพย์ 1
100 สวทช. สิริรัก ชัยสุวรรณรักษ์ 1
101 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย น.ส. Kitthanya Boonyakulsirote 1
102 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติวิทยำเขตเชียงใหม่ ผู้ช่วยศำสตรำจำย์พิมภำ อ่ิมส ำรำญรัชต์ 1
103 มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี / ส ำนักทะเบียน อำจำรย์ กิตติ รุ่งทรัพย์เจริญ 1
104 BOL อ่ืนๆ ดลิสำ พันธ์ุศักด์ิ 1
105 วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ อำจำรย์ อัสมำ พิมพ์ประพันธ์ 1
106 Learn corp นำงสำวกิติญำ พักษำหำร 1
107 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำยtanwong daengsubha 1
108 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ) นำงสำวณัชชำ ปกิจเฟ่ืองฟู 1
109 Mr. Thitiwat Thanomkitti 1
110 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำยtanwong daengsubha 1
111 FLS 1993 (Thailand) น.ส. ธนัชพร สุขสมบูรณ์ 1
112 SME Bank นำยSurawut Aungkutranon 1
113 Roots นำงสำวชลทิพย์ พิเชียรวิไล 1
114 มกช. ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ สำรภี ไตรยวงศ์ 1

รวม 114
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1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 1
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ 1
3 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คุณภุชพงค์ โนดไธสง 1
4 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด คุณวสวัส นนท์โสภา 1
5 บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล 1
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธ์ิกุล 1
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธ์ิ 1

รวม 9

รำยนำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ PDPA ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำไทย วันจันทร์ท่ี 16 สิงหำคม 2564
 ผ่ำนระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Webinar

วิทยำกร
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