


-๒- 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพำน กรรมกำร  
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวกนกภรณ์  สุธัมรส ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมเกียรติ  คู่ทวีกุล ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์สุพิชญำ  ชัยโชติรำนันท ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์พิชญำณี  เชิงคีรี ไชยยะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสมฤดี  คัชมำตย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ  พรพสิุทธิมำศ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุมพต  พุ่มศรีภำนนท์ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระญำ  ปรำบปรำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงบุณยนุช  เทียบแสน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรมณ์  อุตภำพ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จันทร์แรม  เรืองแป้น กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
วันอังคารที่  ๑6  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รินรด ี พรำมณี กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วันพุธที่  ๑7  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุข ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์มำริสำ  แก้วสุวรรณ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงบุณยนุช  เทียบแสน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 



-๓- 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย  มหำบรรพต ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวกนกภรณ์  สุธัมรส ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมเกียรติ  คู่ทวีกุล ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระญำ  ปรำบปรำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
วันพุธที่  17  มิถุนายน ๒๕๖3  

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รินรด ี พรำมณี กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ ดร.พระมหำบุญนำ  ฐำนวีโร/ประทุมชำติ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำดำ  แสงดวงดี กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวกำนต์พิชชำ  อินปิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วันพฤหัสบดีที่  ๑8  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พฤกษ์  โปร่งส ำโรง ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.บุษยำรัตน์  จันทร์ประเสริฐ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสมฤดี  คัชมำตย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรมณ์  อุตภำพ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์วรนำฏ  อินถำรต กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 



-๔- 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัจศรำ ประเสริฐสิน ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรำวดี มำกมี กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวสำยพิน  ทำทอง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พฤกษ์  โปร่งส ำโรง ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์สุพรรณี  คุณะโคตร กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ดวงเดือน  วัฏฏำนุรักษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
วันศุกร์ที่  12 มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ศิรประภำ  ศรีวิโรจน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุพำ  สะรุโณ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยพีรวัฒน์  ตันตอ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
วันอังคารที่  16  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ ดร.จิรำยุ  อัครวิบูลย์กิจ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์กมลทิพย์  โตเมศน์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
วันพุธที่  17  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันต์ชัย  รัตนนนท์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศพล  ปรีชำศิลป์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยพีรวัฒน์  ตันตอ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
วันพุธที่  17  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ ดร.วัลลภำ  ศรีทองพิมพ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วงศ์ธรีำ  สุวรรณิน กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยชัยวัฒน์  สร้อยเวท ี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



-๕- 

 

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วงศ์ธรีำ  สุวรรณิน ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงตำ  สรำญรมย์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงปรำณี  นำยำว  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศพล  ปรีชำศิลป์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิตรลดำ  ตรีสำคร กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลำภะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิสรำ  โภควัต ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำดำ  แสงดวงดี ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัทธพสุตม์  สำธุนุวัฒน์ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี รอดจำกภัย ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.สุดำรัตน์  สุวำรี กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.ธันยธร ติณภพ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวประกำยรุ่ง  โกมุติบำล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์เสน่ห์ บัวสนิท กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุบล  ไม้พุ่ม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวสุชัญญำ  ปิ่นสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันต์ชัย  รัตนนนท์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สัมพันธุ์  จันทร์ดี กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยธนำ  ละมะณี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



-๖- 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร ตันศรีประภำศิริ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำ อัมพุช กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ สุขเกิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวสุพิณยำ  อรุณจันทร์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
วันอังคารที ่ 16  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ ำ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกิตติ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพิมพ์นำรำ  นิลฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสิต  ศรจิตติ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชลี  ทองก ำเนิด กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงนริศรำ  เงินยวง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะมำศ  ไชยนอก ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  หมู่เย็น กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิชัย  วิถำทำนัง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวสุพิณยำ  อรุณจันทร์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย  
วันอังคารที่  ๑6  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประวรดำ  โภชนจันทร์ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพัสตรำภรณ์  แสงปัญญำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์นิภำพร  คังคะวิสุทธิ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวทวีพร  พันสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 



-๗- 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะมำศ  ไชยนอก ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  หมู่เย็น กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิชัย  วิถำทำนัง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวสุพิณยำ  อรุณจันทร์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โปรดปรำน  สิริธีรศำสน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ปรำณี  ศรีกอบัว กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำ  อัมพุช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวภัศรำ  วงค์สุด ี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. รองศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) กัลยำ  แสงเรือง ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประวรดำ  โภชนจันทร์ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงนริศรำ  เงินยวง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. อำจำรย์ประไพ  เสนำบุญญฤทธิ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ทรงพล  นคเรศเรืองศักดิ์ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยธนำ  ละมะณี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ ดร.ฉันทนำ  ปำปัดถำ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.เอกธิป  สุขวำรี กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.มนสิชำ  อนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยเนติวิทย์  วรรณโชติ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร  ถำวรอธิวำสน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรัทธำ  แข่งเพ็ญแข กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวสุชัญญำ  ปิ่นสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           

 



-๘- 

 

 

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรพงศ ์ เกิดลำภี ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ด ำเนิน  ไชยแสน กรรมกำร 
๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์ เผ่ำสวัสดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวมำนิตำ  วรทัต ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภดล  เชนะโยธิน ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.วริศรำ  เชนะโยธิน กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.อัญชลี  เยำวรำช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจรรยำ  พุ่มพงษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลำภะ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ไพรินทร์  มีศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิภำรัตน์  อินทรรักษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ  เมฆข ำ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำ  อัมพุช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิภำรัตน์  อินทรรักษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรือง  สมประจบ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิติศำนต์  กร้ ำมำตร กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ไพรินทร์  มีศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวมำนิต  วรทัต ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจรรยำ  พุ่มพงษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 



-๙- 

 

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะพงษ์  แดงข ำ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวอุษำ วิลำวรรณ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชมจันทร์  ดำวเดือน กรรมกำร 
๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิภำรัตน์  อินทรรักษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะพงษ์  แดงข ำ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์อิสรี  ศรีคุณ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ไพรินทร์  มีศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวอุษำ  วิลำวรรณ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

          คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร  ถำวรอธิวำสน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์สุนันทำ  คะเนนอก กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิศำรัตน์  ตำมสมัคร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฉวีวรรณ  บุญเรือง ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณิฐิมำ  เฉลิมแสน กรรมกำร 
๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงจุฑำลักษณ์  ช่วยรักษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกิตติ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เบญจพร  รอดอำวุธ กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวชุติมำ  ค ำขันธ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



-๑๐- 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
วันศุกร์ที่  ๑9  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรำกร ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฉวีวรรณ  บุญเรือง กรรมกำร 
๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพรรษชล  ปิขุนทด ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยำรัฐ  จุลสุคนธ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวบุษบงก์  วินิยม ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญใจ  คงถำวร ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.หฤทัย  นัยโมกข์ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต  ศรีทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวเฉลิมพร  โตสงวน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์สมโชค  ฤทธิ์จ ำรูญ ประธำนกรรมกำร 
๒. พระมหำสุเทพ  สุปณฑิโต/ผิวเผือด กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.มนสิชำ  อนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงอรนุช  ปิ่นทอง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรำช  เจริญนิตย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิติ  ปัญญำอินทร์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ชยพล  ใจสูงเนิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวภนำพร  ยอดค ำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ ดร.พระมหำบุญนำ  ฐำนวีโร/ประทุมชำติ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำดำ  แสงดวงดี กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



-๑๑- 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ ดร.ณฐมน  หมวกฉิม ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวศิริลักษณ์  ประเจียด ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. รองศำสตรำจำรย์ภรณี  ศิริโชติ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประอรนุช  โปร่งมณีกุล กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.มนสิชำ  อนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวบุษบงก์  วินิยม ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำดำ  แสงดวงดี ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ขวัญใจ จินดำนุรักษ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำ  หล่อตระกูล กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต  ศรีทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสงี่ยม  บุษบำบำน ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ตรำดุลย์  นรนิติผดุงกำร กรรมกำร 
๓. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวเฉลิมพร  โตสงวน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติวัสส์  สุขป้อม ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพำน กรรมกำร 
๓. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  



-๑๒- 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วันจันทร์ที่  8  มิถุนายน ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิศกัดิ์  กัลยำณมิตร ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วันอังคารที่  9  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยำณมิตร ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประวรดำ  โภชนจันทร์ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพจมำน  บุญทูล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
วันศุกร์ที่  1๒  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประวรดำ  โภชนจันทร์ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพจมำน  บุญทูล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ ดร.ทัศนีย์  นำคเสนีย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระญำ  ปรำบปรำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน ๒๕๖3 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิตินันธุ์  ชำญโกศล ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ขวัญรัตน์  จินดำ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพจมำน  บุญทูล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 



-๑๓- 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
วันอังคารที ่ 16  มิถุนายน ๒๕๖3 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัทธ์พสุตม์  สำธุนุวัฒน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศพล  ปรีชำศิลป์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วันพฤหัสบดีที่  1๘  มิถุนายน ๒๕๖3 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะนันท์  สำยัณห์ปทุม กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.อัญชลี  เยำวรำช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพจมำน  บุญทูล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.รำชำวดี ยอดเศรณี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจิรำภรณ์  ศรีวันนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  ๒๕๖3 

๑. อำจำรย์ศิระ  นำคะศิริ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ศุภชัย  เหมือนโพธิ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.อัญชลี  เยำวรำช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจิรำภรณ์  ศรีวันนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศำลกิจ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนรีกำนต์  ภูมิคงทอง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหำ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวมณฑิชำ  ลี่ผำสุข ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



-๑๔- 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุษำ  เล็กอุทัย กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพัชรพร เรียงวงษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  ๒๕๖3  

๑. อำจำรย์ ดร.เสำวลักษณ์ ศรีดำเกษ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยกิตติวุฒิ ไชยกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่ 
               ๑. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับอุดมศึกษำ 
               2. ให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่รับกำรประเมินเพื่อให้หลักสูตรน ำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ 
                   3. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เสนอต่อผู้บริหำรคณะที่รับกำรประเมิน 
               4. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบ CHE QA Online  
 

สั่ง   ณ   วันที่       เมษำยน  ๒๕๖3 
 

 
 
 

                                                                     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว) 
                 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 


