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ภาคผนวก  ข 

 
 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
3. รายชื่อผู้เข้าประชุมอิงกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
4. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมข้อเสนอเชิงนโยบาย(Policy Meeting) 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 

ที ่ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ต าแหน่ง 

1 รศ. ดร.วรากรณ์  สามโสส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

2 ศ. นพ. สุทธพร  จิตมิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

3 รศ. นพ. อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

4 รศ. พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ์ รองศาสตราจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5 อ. ดร.เบญจา  เตากล ่า คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎlสวนดุสิต 
6 Mr. EAN  LEE ผู้เชี ยวชาญส่านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ (SPAFA) 

7 ผศ. ดร.อาภา  ภัคภิญโญ รองผู้อ่านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8  อ. ดร.พิทยา  ชินะจิตพันธุ์ ผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

9 อ. ดร.ปริเวท  วรรณโกวิท ผู้อ่านวยการสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
 

ที ่ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ต าแหน่ง 

1. อ. ดร.เบญจา  เตากล ่า คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต 

2. ผศ. ดร. รัตนา  จารุวรรโณ ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อ
การุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

3. ผศ. ดร. วิราพรรณ  วิโรจน์รัตน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

4. รศ. พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ์ รองศาสตราจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5. อ. ดร.ปริเวท  วรรณโกวิท ผู้อ่านวยการสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

6. อ. กาญจนา  กิริยางาม   อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

7. อ. เบญจมาศ  ตระกูลงามเด่น อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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รายชื่อผู้เข้าประชุมอิงกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
1. ผศ. ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงค์กร 
2. รศ. ดร.สิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. ผศ. ดร.วิสุทธ์  วิจิตรพัชราภรณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. รศ. พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ์ รองศาสตราจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5. ผศ. ดร.สมศิริ  นนทสวัสดิ์ศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
6. อ. ดร.สมบูรณ์  บูรศิริรักษ์ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
7. รศ. ดร.คณิต  เขียววิชัย รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8. ร.อ. ดร.อภิธีร์  ทรงบัณฑิต  อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมข้อเสนอเชิงนโยบาย(Policy Meeting) 
 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
1. รศ. นพ. อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2. ผศ. ดร.พวงผกา  กรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
3. ผศ. ดร.ปิยะมาศ  เสือเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

4. อ. วีรวัฒน์  สุทธ์สุทัศน์ อาจารย์ ภาควิชาการศึกษาทั วไป คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

5. ผศ. ดร.สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

6. นางสาวสุกฤตา  สื อเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย ส่านักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

7. นายปฏิวัติ  คดีโลก อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

8. นางสาวเบญจมาศ  ตระกูลงามเด่น 
 

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

9. ผศ. ดร.รัตนา  จารุวรรโณ ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

10. นางสาวนิตยา  งามดี อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

11. ผศ.ศุภวรรณ  วงศ์ธีรทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

12. นางกาญจนา  กิริยางาม   อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

13. ผศ. ดร.สมศิริ  นนทสวัสดิ์ศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 



180 
 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
14. เรือโทวารินทร์  เดชเจริญ  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
15. นางดาหวัน  วงศ์พยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
16. นางจินดารัตน์  ชโยธิน ที ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
17. นางวัลยา  ตูพานิช หัวหน้าภาควิชา สาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตเมือง 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
18. นางสาวอารยา  เชียงของ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
19. นายศุภวัฒน์  เอมแจ้ง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
20. นางสาวอพรรณี  ปรีส่าเนียง นักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
21. นางสาววิภทัย  พระสว่าง นักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

. 


