รายนามคณะกรรมการเยี่ยมสารวจศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2556
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557
ลาดับ
1

รายนามคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ธิติเลิศเดชา

ประธานกรรมการ

คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล (เกษียณอายุงาน)
2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-419-7035
โทรสาร 02-849-6317
E-mail siriporn.thi@mahidol.ac.th
2

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์

กรรมการ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
272 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
โทรศัพท์ 0-2201-5232
โทรสาร 02-354-7172
E-mail puangpaka.soo@mahidol.ac.th

3

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิสมัย กุลกาญจนาธร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ

กรรมการ

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
0-2644-8695
โทรสาร 0-2644-8695
E-mail
pisamai.kul@mahidol.ac.th

4

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
โทรศัพท์
0-2201-5538
E-mail
montip.tie@mahidol.ac.th

ลาดับ
5

รายนามคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ

กรรมการ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2201-5134
โทรสาร 02-354-7151
E-mail shuleewan.raj@mahidol.ac.th

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์

กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสนับสนุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท์
02-889-2138 ต่อ 6007
โทรสาร : 02-889-2138 ต่อ 6009
E-mail
worrasid.tru@mahidol.ac.th
7

อาจารย์อานาจ เจรีรัตน์

กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
199 หมู่ 9 หมู่บ้านไตรรัตน์ ตาบลลุ่มสุม่ อาเภอไทรโยค กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-2441-5242-5 ต่อ 1507 โทรสาร 0-2441-0937
E-mail amnat.jar@mahidol.ac.th

8

อาจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทร : 0-2441-9040-3 ต่อ 54
โทรสาร 0-2441-9044
E-mail : bungon.the@mahidol.ac.th

-2-

กรรมการ

รายนามคณะผู้ประสานงานการเยี่ยมสารวจ (กองพัฒนาคุณภาพ)
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทร : 0-2849-6062-4 โทรสาร : 0-2849-6061

นางหฤทัย เที่ยงธรรม
harutai.thi@mahidol.ac.th

นางสาวพรเพ็ญ หัตถ์กุมทรัพย์
pornphen.hat@mahidol.ac.th

-3-

นายปิยะณัฐ พรมสาร
piyanat.pro@mahidol.ac.th
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ด้ำน
กำรบริหำร

ชุดที่ 2
ด้ำน
กำรวิจัย/
ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร
ชุดที่ 3
ด้ำน
กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ

คณะกรรมกำร
เยี่ยมสำรวจ
ซักซ้อม
ทำควำมเข้ำใจ
ร่วมกัน
(ห้องประชุม
ศูนย์ตรวจสอบสาร
ต้องห้ามในนักกีฬา
ชั้น 2 อาคาร
สตางค์ มงคลสุข)

ด้ำนกำรบริหำร
10.00-10.30 สัมภาษณ์ผู้อานวยการศูนย์ฯ
10.30-11.00 สัมภาษณ์หัวหน้าสานักงาน
คณะกรรมกำร
11.00-12.00 เยี่ยมสารวจและสัมภาษณ์
เยี่ยมสำรวจ
 สานักงานผู้อานวยการ
พบผู้บริหำร
 หน่วยนโยบายและแผน
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
 ฝ่ายวิชาการ
กำรเยี่ยมสำรวจ และ
 ส่วนงานบริหารทั่วไป
รับฟังสรุปภำพรวม
 งานคลังและงบประมาณ
ของส่วนงำนจำก
ด้ำนกำรวิจัย/ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ 10.00-10.30 สัมภาษณ์หัวหน้าสานักงานรับผิดชอบด้าน
การวิจัย/การบริการวิชาการ
10.30-11.30 เยี่ยมสารวจและสัมภาษณ์
 ฝ่ายวิเคราะห์
 ผู้จัดการคุณภาพตามระบบISO/IEC17025
System
11.45-12.00 สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์
ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เยี่ยมสำรวจดูสภำพแวดล้อมและระบบต่ำงๆ
 ระบบรักษาความปลอดภัย
 ระบบป้องกันอัคคีภัย
 ระบบการรักษาความสะอาดและเก็บขยะ
(อาหารว่าง)  ระบบการกาจัดสิ่งส่งตรวจ

ทบทวนข้อมูลและ
จัดทำสรุปผล

อำหำรกลำงวัน
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