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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
คร้ังที่  277 (9/2563) 

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 
เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
___________________________________________________ 

 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม    

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์   นายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุม 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต   ตันติเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นางจารุนันท์    อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา    เงารังษี   อธิการบดี 

6. ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร   กาญจนกิจสกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร   ประธานสภาอาจารย์ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
รายนามกรรมการที่ไม่มาประชุม  

1. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์    เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   

2. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์   สัตยารักษ์วิทย์   กรรมการประเมินอธิการบดี  
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รายนามผู้ร่วมประชุม  
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   รองอธิการบดี 

2.  ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน ์ พิระสันต์  รองอธิการบดี 

3.  นายอารมย์   จีนน้อย   ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล      

4.  นางสาวรุจิพัชญ์  ทวีชัยกิติพงษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 

5.  นางสาวสุนีย ์   ตั้งศรีวงศ์  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

  

รายนามฝ่ายเลขานุการ 
1. นายประจินต์  เมฆสุธีพิทักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

2.   นางศิริมาศ   เสนารักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

3.   นางนิพัทธ์   เกษาพร   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

4.   นางสาวลัดดาวัลย ์  ชูสาย   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   

5.   นายมงคล   กลั่นทรัพย์  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง 

6.   นางสาววาสนา  นุชท่าโพ   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง 

7.  นางสาวนันทิดา  บุญชู   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

8.  นายชินวัฒน ์  สิงหะ   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานนิติการสัญญา กองกฎหมาย 

 9.  นางสาวพนิดา  สมร่าง   รักษาการในต าแหนง่หัวหน้างานวินัย กองกฎหมาย 

 10. นายนรรัตน์   โพธิ์เอม   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานคดีฯ กองกฎหมาย 

11. นางสาวชตาพรณ์  บุญเหนือ  นักวิเทศสัมพันธ์  กองกลาง 

12. นางสาวสุดารัตน์  สิงหเดช   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 

  13. นายธนวรรธน ์  ยอดบุรี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 

เริ่มประชุม  เวลา 14.00 น. 

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุม  ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4.1 การขออนุมัติการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต หลกัสูตรใหม ่ พ.ศ. 2564  

ของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

1.  สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ ขอเสนอการบรรจุหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2564 ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งคณะกรรมการสภา

วิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
1. หลักสูตรไม่มีความซ ้าซ้อนของช่ือหลักสูตร/สาขาวิชากับหลักสูตรอ่ืน 
2. ความต้องการของตลาดแรงงานต่อหลักสูตร ดังนี   

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

นเรศวรในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม ( research and innovation-based university) ที่มีคุณภาพ 

เป็นที ่ยอมรับและสร้างผู ้น าทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต จะมีเนื ้อหาและองค์ประกอบที่สอดรับกับ

นโยบาย 3I ของมหาว ิทยาล ัยนเรศวร นั ่นค ือ Innovation – นว ัตกรรม , Integration – บ ูรณาการ และ

Internationalization – การมุ่งสู่ความเป็นสากล  

นอกจากนี้ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต จะมีผลที่คาดว่าจะได้จากการเรียนรู้ในระดับ

หลักสูตร (Expected Learning Outcome at program level) ที่สอดรับกับนโยบาย 3I ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

แล้ว  ยั งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2  ของแผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ .  2560 -2579 ที่ ต้องการผลิต 

และพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
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3.  ความจ้าเป็นและความส้าคัญของหลักสูตร 

 จุดเด่นของหลักสูตรคือ ผลลัพธ์หลักสูตรจะได้บัณฑิตทางดนตรีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการทางดุริยางคศิลป์  มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าส าหรับการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพได้  มีความจ าเป็นผู้น าทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และการปฏิบัติทางดนตรี รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางดนตรีเข้ากับงานวิจัยทางสังคมและ

มนุษยศาสตร์ สามารถวางแผนศึกษา ค้นคว้า เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างยั่งยืน ตามปัจจัยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อีกท้ัง การสร้างเครือข่ายสังคมทางดนตรีที่เข้มแข็งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ 

และสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้พัฒนาและยั่งยืนตามปัจจัยในบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้พัฒนาสืบไป 

  4.  การรับเข้าศึกษา 

   นิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรืออ่ืนๆ ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป 

  5.  ระบบการจัดการศึกษา 

       5.1  ระบบ   

   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

       1  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

       5.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

   ไม่มี 

  6.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   

   แผน ก แบบ ก 2 (วัน-เวลาราชการ) ในอัตรา 22,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา 

   แผน ก แบบ ก 2 (วัน-เวลานอกราชการ เสาร์-อาทิตย์) ในอัตรา 30,000 บาท/คน/ 

ภาคการศึกษา 
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7.  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน ก แบบ ก 2 (วัน-เวลาราชการ) 
 ชั นปี ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ้านวนนิสิตที่คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10  

  

แผน ก แบบ ก 2 (วัน-เวลานอกราชการ เสาร์-อาทิตย์) 
 ชั นปี ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 5 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ้านวนนิสิตที่คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10  

 

หมายเหตุ : แผนการรับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นตามภาระงานการคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

8.  ประมาณการรายรับ 

   (1)  ประมาณการรายรับต่อภาคการศึกษา (บาท) 

   แผน ก แบบ ก 2 (วัน-เวลาราชการ) 
รายการ ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2564 
ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2564 

รวม 
ปีการศึกษา 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,500 22,500 45,000 
รวม 112,500 112,500 225,000 

   แผน ก แบบ ก 2 (วัน-เวลานอกราชการ เสาร์-อาทิตย์) 
รายการ ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2564 
ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2564 

รวม 
ปีการศึกษา 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 30,000 60,000 
รวม 150,000 150,000 300,000 
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 (2)  ประมาณการายรับในแต่ละปี (บาท) 
รายการ ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 525,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 
รวม 525,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 

9.  ประมาณการรายจ่าย : (ให้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี)  
หน่วย : บาท 

รายการ ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1)  งบประมาณจากรัฐบาล      
     งบบุคลากร 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

2)  งบประมาณเงินรายได ้      
     2.1  งบด าเนินงาน 604,600 1,209,200 1,209,200 1,209,200 1,209,200 

2.2  งบเงินอุดหนุน 90,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
รวม 1,744,600 2,4390,200 2,4390,200 2,4390,200 2,4390,200 

 

10.  จุดคุ้มทุน : (ปริมาณที่พอดีที่ท าให้ต้นทุนเท่ากับรายรับ (รายจ่าย = รายจ่าย) ในการเปิด

หลักสูตรใหม่ หลักสูตรนั้นๆ จะด าเนินการจนถึงปีใด จึงจะถึงจุดคุ้มทุน) 

 -  ระยะเวลา 3 ปี 

    11. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533  

    มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    (1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

 

3.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาการบรรจุหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่   

พ.ศ. 2564 ของคณะมนุษยศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)  
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4.การอภิปราย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

      ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาน าบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

 

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  

 การพิจารณาบรรจุหลักสูตร ได้มีการพิจารณาจากกรรมการสภาวิชาการ มาแล้ว กรรมการท่านใด

มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

      ตามท่ีได้มีการหารือกันไว้ในการประชุม Retreat (ณ จังหวัดสุโขทัย) เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผนการด าเนินการในอีก 5 ปี ข้างหน้า นั้น ขอเสนอแนะว่า

มหาวิทยาลัยต้องมีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ในอีก 5 ปี เพ่ือน าเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในภาพรวม  

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

      รับทราบ และขอให้มอบรองอธิการบดีที่ดูแลฝ่ายวิชาการ เพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป  
 

5.  มตทิี่ประชุม 
 1. อนุมัติการบรรจุหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของคณะมนุษยศาสตร์  

ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 

2. มอบกองแผนงานบรรจุหลักสูตรดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร  

ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 

3. มอบรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาภาพรวมของหลักสูตรที่ 

จะเปิดใหม่ และภาพรวมการปิดหลักสูตร  

4.  มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 การขออนุมัติการบรรจหุลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  ของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

1.  สรุปเรื่อง 
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเสนอการบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์   

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564)  

ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียบร้อยแล้ว 

 

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
1.  หลักสูตรไม่มีความซ ้าซ้อนของช่ือหลักสูตร/สาขาวิชากับหลักสูตรอื่น 

2.  ความต้องการของตลาดแรงงานต่อหลักสูตร ดังนี   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยนเรศวรในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม ( research and innovation-based university)  

ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างผู้น าทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จะมีเนื้อหาและองค์ประกอบ

ที่สอดรับกับนโยบาย 3I ของมหาวิทยาลัยนเรศวร นั่นคือ Innovation – นวัตกรรม, Integration – บูรณาการ และ 

Internationalization – การมุ่งสู่ความเป็นสากล  

นอกจากนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จะมีผลที่คาดว่าจะได้จาก

การเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร (Expected Learning Outcome at program level)  ที่สอดรับกับนโยบาย 3I  

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ต้องการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย 

  3.  การรับเข้าศึกษา 

   นิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรืออ่ืนๆ ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป 
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  4.  ระบบการจัดการศึกษา 

       4.1  ระบบ   

   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

       1  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

       4.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

   ไม่มี 

  5.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   

   แผน ก แบบ ก 2 ในอัตรา 50,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 

6.  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ชั นปี ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
จ้านวนนิสิตที่คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา - - 5 5 5  

     หมายเหตุ แผนการรับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เป็นไปตามภาระงานการคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจ า 

   หลักสูตร 

7.  ประมาณการรายรับ 

   (1)  ประมาณการรายรับต่อภาคการศึกษา (บาท) 
รายการ ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2564 
ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2564 

รวม 
ปีการศึกษา 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 50,000 100,000 
รวม 250,000 250,000 500,000 

(2)  ประมาณการายรับในแต่ละปี (บาท) 
รายการ ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวม 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
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8.  ประมาณการรายจ่าย : (ให้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี)  
หน่วย : บาท 

รายการ ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1)  งบประมาณจากรัฐบาล      
     งบด าเนินงาน 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

2)  งบประมาณเงินรายได ้      
     2.1  งบด าเนินงาน 442,000 590,500 860,500 860,500 860,500 
     2.2  งบลงทุน - - - - - 
     2.3  งบเงินอุดหนุน 95,000 125,000 180,000 180,000 180,000 

รวม 1,587,000 1,765,500 2,090,500 2,090,500 2,090,500 
9.  จุดคุ้มทุน : (ปริมาณที่พอดีที่ท าให้ต้นทุนเท่ากับรายรับ (รายจ่าย = รายจ่าย) ในการเปิด

หลักสูตรใหม่ หลักสูตรนั้นๆ จะด าเนินการจนถึงปีใด จึงจะถึงจุดคุ้มทุน) 

 -  ระยะเวลา 3 ปี 

   

10. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533  

    มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    (1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

 

3.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาการบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชา 

ดุริยางคศิลป์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของคณะมนุษยศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

 

4.  มตทิี่ประชุม   
 1. อนุมัติการบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของ

คณะมนุษยศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

2. มอบกองแผนงานบรรจุหลักสูตรดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร  

ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 
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3. มอบรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาภาพรวมของหลักสูตรที่จะเปิด

ใหม่ และภาพรวมการปิดหลักสูตร  

    4.  มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

 
- ไม่มี 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  6.1   การขออนุมัติแต่งตั งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์

     ประจ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.อ.ม.) (กองกฎหมาย) 
 

1. สรุปเรื่อง 
   ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา และก าลังจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2563 นั้น 

   ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย

นเรศวร พ.ศ.2557 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ใหม่ตามเกณฑ์และ

วิธีการตามข้อบังคับ 

 

2. ข้อกฎหมาย 
   1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2557 
     ข้อ 5 ให้มี ก.อ.ม. ประกอบด้วย 
    (1) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (2) กรรมการจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 5        เรื่องพิจารณาทักท้วง 
 

ระเบียบวาระที่ 6        เรื่องพิจารณางานประจ้า 
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2. มอบกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ 
ทางวิชาการ (MOU) และ (MOA) ประจ าปี 2563 เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ 6.10 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  จ านวน 9 หลักสูตร 
 

1.  สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร ซึ่ งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 

เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2563  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี  :  จ านวน 4 หลักสูตร 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560  

ของคณะสหเวชศาสตร์ 

    จากเดิม  นางสาววัชนันท์ วงศ์เสนา  เป็น   นายกิตติศักดิ์   แถวนาชม 

2)  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2562  

ของคณะศึกษาศาสตร์ 

   จากเดิม  1)  นายมนสิช  สิทธิสมบูรณ์ เป็น  1)  นางสาวอ้อมธจิต   แป้นศรี 

  2)  นายอนุชา  กอนพ่วง          2)  นางสาวพิมพ์นภัส  จินดาวงค์ 

3)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. 2560 

ของคณะสังคมศาสตร์ 

    จากเดิม นายปริญญา สร้อยทอง   เป็น  นายกมเลศ โพธิกนิษฐ 

4)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะสังคมศาสตร์ 

   วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

     จากเดิม นายสน นิลศรี   เป็น  นางสาวพลดา เดชพลมาตย์ 
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ระดับปริญญาโท  : จ านวน 3 หลักสูตร 

  1)  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ ฉบับปี 

พ.ศ. 2563  ของคณะศึกษาศาสตร์ 

1.1  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    จากเดิม  นายส าราญ มีแจ้ง   เป็น  นายช านาญ ปาณาวงษ์ 

1.2  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย 

  เพิ่ม   นายช านาญ    ปาณาวงษ์  

2)  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 

ของคณะศึกษาศาสตร์ 

   2.1  เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   จ านวน 1 ราย คือ 

 1. นางสาวอังคณา  อ่อนธานี 

2.2  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 9 ราย คือ 

  1. นายปกรณ์  ประจันบาน          2. นายวิวัฒน์  มีสุวรรณ์ 

3. นายรุจโรจน์  แก้วอุไร             4. นางเอ้ือมพร  หลินเจริญ 

5. นางกฤธยากาญจน์   โตพิทักษ์   6. นางสาวสายฝน  วบิูลรังสรรค์ 

7. นายช านาญ  ปาณาวงษ์       8. นางสาวสุดากาญจน์   ปัทมดิลก 

9. นางสาวกอบสุข  คงมนัส 

  3)  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561  

ของคณะศึกษาศาสตร์ 

   3.1  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    จากเดิม     นางสาวสรียา  โชติธรรม เป็น นายปริญญา  สร้อยทอง  

3.2  เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ราย คือ 

1. นายจักรกฤษณ์   จันทะคุณ 
2. นางสาวชนัดดา   ภูหงส์ทอง 
3. นางกฤตธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
4. นางสาวทิพรัตน์   สิทธิวงศ ์
5. นายวศิน   ปัญญาวุธตระกูล 
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ระดับปริญญาเอก  : จ านวน 2 หลักสูตร 

  1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. 2563 

ของคณะศึกษาศาสตร์ 

   จากเดิม  นายส าราญ มีแจ้ง   เป็น  นายช านาญ ปาณาวงษ์ 

2)  หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 

ของคณะศึกษาศาสตร์ 

2.1  เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน 1 ราย คือ 

   1. นางสาวอังคณา  อ่อนธานี 

2.2  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   จ านวน 9 ราย คือ 

    1. นายปกรณ์  ประจันบาน          2. นายวิวัฒน์  มีสุวรรณ์ 

3. นายรุจโรจน์  แก้วอุไร             4. นางเอ้ือมพร  หลินเจริญ 

5. นางกฤธยากาญจน์   โตพิทักษ์   6. นางสาวสายฝน  วบิูลรังสรรค์ 

7. นายช านาญ  ปาณาวงษ์       8. นางสาวสุดากาญจน์   ปัทมดิลก 

9. นางสาวกอบสุข  คงมนัส 

 

2.  ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
1.  เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่ง

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

  2.  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวง 

มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

3.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560  

ของคณะสหเวชศาสตร์ 

2)  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2562 ของคณะศึกษาศาสตร์ 
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3)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะสังคมศาสตร์ 

4)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะสังคมศาสตร์ 

  5)  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. 2563  

ของคณะศึกษาศาสตร์ 

6)  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

  7)  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะศึกษาศาสตร์ 

  8)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. 2563  

9)  หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 

ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

4. มตทิี่ประชุม   
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563   

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1* นายจิรภาส  

จงจิตวิมล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Biochemistry)  

M.Sc. (Genetic 

Manipulation and 

Molecular Cell Biology) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

1* นายจิรภาส  

จงจิตวิมล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Biochemistry)  

M.Sc. (Genetic 

Manipulation and 

Molecular Cell Biology) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

คงเดิม 

2* นายครรชิต   

คงรส 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด.(เภสัชศาสตร์) 

วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินกิ) 

วท.บ.(เทคนคิการแพทย์) 

2* นายครรชิต   

คงรส 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด.(เภสัชศาสตร์) 

วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินกิ) 

วท.บ.(เทคนคิการแพทย์) 

คงเดิม 

3* นายเชิดชาย   

แซ่ฮ่วน 

อาจารย ์ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

วท.บ.(เทคนคิการแพทย์) 

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

3* นายเชิดชาย  

แซ่ฮ่วน 

อาจารย ์ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

วท.บ.(เทคนคิการแพทย์) 

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

คงเดิม 

4* นายณัฐพสิษฐ ์ 

ชัยอนันต์กุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ชีวเคมี) 

วท.บ.(เทคนคิการแพทย์) 

4* นายณัฐพสิษฐ ์ 

ชัยอนันต์กุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ชีวเคมี) 

วท.บ.(เทคนคิการแพทย์) 

คงเดิม 
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5* นางสาววัชนันท์   

วงศ์เสนา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) 

วทม.(พยาธิวิทยาคลินกิ) 

วท.บ.(เทคนคิการแพทย์) 

5* นายกิตติศักด์ิ  

แถวนาชม 

อาจารย ์ ปร.ด.(เวชศาสตร์เขตร้อน) 

วท.บ.(เทคนคิการแพทย์) 

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

เนื่องจาก 

น.ส.วัชนันท์ วงศ์เสนา   

ลาเพิ่มพูนความรู้  

ต้ังแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 

2563  ถึง 31 

พฤษภาคม 2564 

 

*  หมายถึง อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  

เป็นต้นไป  

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและ

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 

ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและ

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 

เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1* นางจุฑารัตน์   

เกตุปาน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (จารกึตะวันออก) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

1* นางจุฑารัตน์   

เกตุปาน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (จารกึตะวันออก) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

2* นายมนสิช  

สิทธิสมบูรณ ์

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ค.ม. (การวัดผลและประเมนิผล

การศกึษา) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

2* นางสาวออ้มธจิต 

แป้นศร ี

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและ

ประเมนิผลการศกึษา) 

กศ.ม. (วจิัยและพัฒนา

การศกึษา) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

เนื่องจากปรับ

คุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร

ให้ตรงตามเกณฑ์ฯ 

3* นางฐิตมิา  

วิทยาวงศรจุ ิ

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

ค.บ. (นาฎดุริยางคศิลป์) 

3* นางฐิตมิา  

วิทยาวงศรจุ ิ

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

ค.บ. (นาฎดุริยางคศิลป์) 

คงเดิม 

4* นายอนุชา   

กอนพ่วง 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
ค.บ. (เกียรตนิิยมอนัดับ 2) 
(การประถมศึกษา) 

4* นางสาวพิมพน์ภัส 

จินดาวงศ ์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

อ.ม. (ภาษาไทย) สาย
วรรณคดีและคติชนวทิยา 
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
(ภาษาไทย) 

เนื่องจากปรับ

คุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร

ให้ตรงตามเกณฑ์ฯ 

5* นายธัช   

มั่นตอ่การ 

อาจารย์ ศศ.ม. (จารกึภาษาไทย) 

ป.ธ.9 (ภาษา) 

5* นายธัช   

มั่นตอ่การ 

อาจารย์ ศศ.ม. (จารกึภาษาไทย) 

ป.ธ.9 (ภาษา) 

คงเดิม 

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. 2560  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562   

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล ำดับ 

ท่ี 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตร (เดิม) 

ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ  ล ำดับ 

ท่ี 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตร 

(ใหม่) 

ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ เหตุผลในกำรขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นายสุทธิชัย  

ยังสุข 

รอง

ศาสตราจารย์ 

พธ.ม. (ปรัชญา) 

พธ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 

1 นายสุทธิชัย  

ยังสุข 

รอง

ศาสตราจารย์ 

พธ.ม. (ปรัชญา) 

พธ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 

คงเดิม 

 

2 

 

นางมณฑิรา  

อินจ่าย 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

ปร.ด. 

(บริหารศาสตร์ การศึกษา

เพื่อบริหารทรัพยากร

มนุษย์) 

วท.ม. 

(จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ) 

วท.บ. (จิตวิทยา)  

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

2 นางมณฑิรา  

อินจ่าย 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

ปร.ด. 

(บริหารศาสตร์ การศึกษา

เพื่อบริหารทรัพยากร

มนุษย์) 

วท.ม. 

(จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ) 

วท.บ. (จิตวิทยา)  

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

คงเดิม 

 

3 นายอ านวย  

พิรุณสาร 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สค.ม. 

(มานุษยวิทยาประยุกต์) 

ศศ.บ.  

(การโรงแรม) 

3 นายอ านวย  

พิรุณสาร 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สค.ม. 

(มานุษยวิทยาประยุกต์) 

ศศ.บ.  

(การโรงแรม) 

คงเดิม 

 

4 นายปริญญา  
สร้อยทอง 

อาจารย์ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

ศศ.ม. (พัฒนาชนบท

ศึกษา) 

ศศ.บ.รัฐศาสตร์  

(การปกครอง) 

วท.บ. (สุขศึกษา) 

 

 

4 นายกมเลศ 
โพธิกนิษฐ 

อาจารย์ ปร.ด. 

(พัฒนาสังคม) 

M.A.  

(Conflict Analysis and 

Management) 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 

เปลียนแปลง 

เนื่องจาก  

คณะศึกษาศาสตร์  

ขอชื่อนายปริญญา 

สร้อยทอง เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2561 

5 นางสาวเสาวลักณ์  

ลิ้มศิริวงศ์ 

อาจารย์ ศศ.ด. 

(พัฒนาสังคม) 

ศศ.ม. 

(พัฒนาสังคม) 

ร.บ. 

(รัฐศาสตร์) 

 

5 นางสาวเสาวลักณ์  

ลิ้มศิริวงศ์ 

อาจารย์ ศศ.ด. 

(พัฒนาสังคม) 

ศศ.ม. 

(พัฒนาสังคม) 

ร.บ. 

(รัฐศาสตร์) 

 

คงเดิม 
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  4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563   

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล ำดับ 

ท่ี 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

และอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร (เดิม) 

ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ  ล ำดับ 

ท่ี 

อำจำรย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและ

อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร (ใหม่) 

ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ เหตุผลในกำรขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางสาวอรไท 

โสภารัตน์ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ร.ม. (ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

1 นางสาวอรไท 

โสภารัตน์ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ร.ม. (ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

คงเดิม 

 

2 นายวุฒกิรณ์ 

ชูวัฒนานุรักษ ์

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ร.ด. (รัฐศาสตร์) 

ร.บ. (การปกครอง)  

(เกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง) 

2 นายวุฒกิรณ์         

ชูวัฒนานุรักษ ์

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ร.ด. (รัฐศาสตร์) 

ร.บ. (การปกครอง)  

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

คงเดิม 

3 นำยสน นิลศร ี อาจารย ์ M.P.S. (Honors) 

(International 

Relations and 

Human Rights) 

ร.บ. (รัฐประศาสน

ศาสตร์) (เกียรตินิยม

อันดับสอง) 

3 นำงสำวพลดำ 

เดชพลมำตย ์

อาจารย ์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

สส.ม. (สวัสดิการ

แรงงาน) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

 

 

 

 

 

เนื่องจาก  

นายสน นิลศรี  

ขอลาออกจาก 

การเป็นอาจารย์

ประจ าหลกัสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 

17 มิถุนายน 2563 

เป็นต้นไป 

 

5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. 2563  โดยเริ่มตั้งแต่ภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางกฤธยากาญจน์  

โตพิทักษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.( เกียรตินิยมอันดับ 1)  

การศึกษา (การประถมศึกษา) 

1 นางกฤธยากาญจน์ 

 โตพิทักษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.( เกียรตินิยมอันดับ 1)  

การศึกษา (การประถมศึกษา) 

คงเดิม 
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2 นางสาวนันทิมา 

นาคาพงศ์อัศวรักษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

ศษ.บ. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. การศึกษา (คณิตศาสตร์) 

2 นางสาวนันทิมา  

นาคาพงศ์อัศวรักษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

ศษ.บ. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. การศึกษา (คณิตศาสตร์) 

คงเดิม 

3 นายส าราญ   

มีแจ้ง 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

3 นายช านาญ 

ปาณาวงษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)     

ค.บ. (การประถมศึกษา)  

มีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ

ท่ี 

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางกฤธยากาญจน์  

โตพิทักษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.( เกียรตินิยมอันดับ 1)  

การศึกษา (การประถมศึกษา) 

1* นางกฤธยากาญจน์ 

 โตพิทักษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.( เกียรตินิยมอันดับ 1)  

การศึกษา (การประถมศึกษา) 

คงเดิม 

2 นางสาวนันทิมา 

นาคาพงศ์อัศวรักษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

ศษ.บ. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. การศึกษา (คณิตศาสตร์) 

2* นางสาวนันทิมา  

นาคาพงศ์อัศวรักษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

ศษ.บ. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. การศึกษา (คณิตศาสตร์) 

คงเดิม 

3 นายส าราญ   

มีแจ้ง 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

3 นายส าราญ   

มีแจ้ง 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

คงเดิม 

4 นายปกรณ์ 

ประจันบาน 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยประเมินผลการศึกษา)       

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

 

4 นายปกรณ์ 

ประจันบาน 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยประเมินผลการศึกษา)       

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

คงเดิม 

5 นางสาวชนัดดา  

ภูหงษ์ทอง 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์) 

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

ศศ.บ. (การจัดการพัฒนาสังคม) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

5 นางสาวชนัดดา  

ภูหงษ์ทอง 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์) 

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

ศศ.บ. (การจัดการพัฒนาสังคม) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คงเดิม 

6 นางสาวน้ าทิพย์  

องอาจวาณิชย ์

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดเเละประเมินผล

การศึกษา) 

ค.ม. (การวัดเเละประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. (มัธยมศึกษา-คณิต-วิทย)์ 

 

6 นางสาวน้ าทิพย์  

องอาจวาณิชย ์

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดเเละประเมินผล

การศึกษา) 

ค.ม. (การวัดเเละประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. (มัธยมศึกษา-คณิต-วิทย)์ 

คงเดิม 
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ล าดับ

ท่ี 

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

7 

 

 

นางสาวสายฝน   

วิบูลรังสรรค์ 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-

วิทยาศาสตร์) 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-

คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

7 

 

 

นางสาวสายฝน   

วิบูลรังสรรค์ 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-

วิทยาศาสตร์) 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-

คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คงเดิม 

8 นางสาวอ้อมธจิต 

แป้นศรี 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนา

การศึกษา) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

8 นางสาวอ้อมธจิต 

แป้นศรี 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนา

การศึกษา) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

9 นางเอื้อมพร  

 หลินเจริญ 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา)  

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)                      

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

9 นางเอื้อมพร  

 หลินเจริญ 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา)  

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)                      

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คงเดิม 

    10* นายช านาญ 

ปาณาวงษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)     

ค.บ. (การประถมศึกษา)  

 

มีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 

ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอเปลี่ยนแปลง 

1 นางวารีรัตน์   
แก้วอุไร 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพ

ชีวภาพ) 

1 นางวารีรัตน์   
แก้วอุไร 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพ

ชีวภาพ) 

คงเดิม 
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2 นายชัยวัฒน์   

สุทธิรัตน์ 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษาการสอนสังคม

ศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

2 นายชัยวัฒน์   

สุทธิรัตน์ 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษาการสอน

สังคมศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

คงเดิม 

3 นายวิเชียร   

ธ ารงโสตถิสกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

3 นายวิเชียร   

ธ ารงโสตถิสกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

คงเดิม 

    4 นางสาวอังคณา            

อ่อนธานี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศศ..ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรเดิม 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอเปลี่ยนแปลง 

1 นางวารีรัตน์   
แก้วอุไร 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ) 

1* นางวารีรัตน์   
แก้วอุไร 
 

รองศาสตราจารย์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพ

ชีวภาพ) 

คงเดิม 

2 นายชัยวัฒน์   

สุทธิรัตน์ 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม. (การมธัยมศึกษาการสอนสังคม

ศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

2* นายชัยวัฒน์   

สุทธิรัตน์ 

 

รองศาสตราจารย์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม. (การมธัยมศึกษาการสอนสังคม

ศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

คงเดิม 

3 นายวิเชียร   

ธ ารงโสตถิสกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์ 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

3* นายวิเชียร   

ธ ารงโสตถิสกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์ 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

คงเดิม 

4 นายมนสิช   
สิทธิสมบูรณ ์

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)       

ค.ม.(การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

4 นายมนสิช   
สิทธิสมบูรณ ์

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)       

ค.ม.(การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วท.บ.

(ศึกษาศาสตร์) 

คงเดิม 

5 นายจักรกฤษณ์ 

จันทะคุณ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ค.บ.(ฟิสิกส์) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

5 นายจักรกฤษณ์ 

จันทะคุณ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ค.บ.(ฟิสิกส์) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คงเดิม 

    6* นางสาวอังคณา            

อ่อนธานี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศศ..ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 
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ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรเดิม 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอเปลี่ยนแปลง 

    7 นายปกรณ์ 

ประจันบาน 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    8 นายวิวัฒน์ 

มีสุวรรณ์ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์) 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    9 นายรุจโรจน์ 

แก้วอุไร 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา) 

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา) 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    10 นางเอื้อมพร 

หลินเจริญ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา) 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

 

    11 นางกฤธยากาญจน์  

โตพิทักษ์ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ค.ด.(การวัดและประเมินผล

การศึกษา)  

ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 

 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    12 นางสาวสายฝน 

วิบูลรังสรรค ์

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 

ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-วิทย)์ 

ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-คณิต) 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 
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ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรเดิม 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอเปลี่ยนแปลง 

    13 นายช านาญ 

ปาณาวงษ์ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 

 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    14 นางสาวสุดากาญจน์  

ปัทมดิลก 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Linguistics for TESOL) 

M.A. (Linguistics for TESOL) 

(Merits) 

อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศษ – อังกฤษ) 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    15 นางสาวกอบสุข 

คงมนัส 

อาจารย์ ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 

กศ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  7. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 

2562 เป็นต้นไป   

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์

รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง   

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(ท่ีขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง   

ทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

เหตุผลในการขอเปลีย่นแปลง 

1* นางอัจฉรา   

ศรีพันธ์ 

 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศ) 

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)    

1* นางอัจฉรา  ศรีพันธ์ 

 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศ) 

นศ.บ. (การ

ประชาสัมพันธ์)    

คงเดิม 

2* นายณัฐเชษฐ์    

พูลเจริญ 

 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Economics) 
M.A. (Economics) 
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

2* นายณัฐเชษฐ์         

พูลเจริญ 

 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Economics) 
M.A. (Economics) 
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

คงเดิม 
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3* นางสาวสรียา 

โชติธรรม 

 

อาจารย์ ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย) 

ศศ.ม. (การศึกษา จิตวิทยา

สังคม)    

ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

เศรษฐศาสตร์ 

3* นายปริญญา  

สร้อยทอง 

 

อาจารย์ ศศ.ด. (พ ฒนาสังคม) 

ศศ.ม. (พัฒนาชนบท

ศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ 

การปกครอง) 

วท.บ. (สุขศึกษา) 

1. เนื่องจากนางสาวสรียา โชติธรรม 

ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  

2. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์

บุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์ ในภาควิชาฯ 

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2561 โดยนายปริญญา 

สร้อยทอง มีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้อง

กับหลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง   

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง   

ทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 

เหตุผลในการขอเปลีย่นแปลง 

1* นางอัจฉรา  

 ศรีพันธ์ 

 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ 

และสารนิเทศ) 

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)    

1* นางอัจฉรา  ศรีพันธ์ 

 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ 

และสารนิเทศ) 

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)    

คงเดิม 

2* นายณัฐเชษฐ์    

พูลเจริญ 

 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Economics) 
M.A. (Economics) 
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

2* นายณัฐเชษฐ์         

พูลเจริญ 

 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Economics) 
M.A. (Economics) 
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

คงเดิม 

3* นางสาวสรียา 

โชติธรรม 

 

อาจารย์ ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย) 

ศศ.ม. (การศึกษา จิตวิทยา

สังคม)    

ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

เศรษฐศาสตร์ 

3* นายปริญญา  

สร้อยทอง 

 

อาจารย์ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง) 

วท.บ. (สุขศึกษา) 

1. เนื่องจากนางสาวสรียา โชติธรรม 

ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  

2. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ขอความ

อนุเคราะห์บุคลากรจากคณะ

สังคมศาสตร์ ในภาควิชาฯ เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2561 โดยนาย

ปริญญา สร้อยทอง มีผลงานทาง

วิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตร

สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ 

4 นายอนุชา  

กอนพ่วง 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)                   
ค.บ. (ประถมศึกษา) 

4 นายอนุชา  

กอนพ่วง 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)                   
ค.บ. (ประถมศึกษา) 

คงเดิม 

5 นายชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและกาสอน) 
กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

5 นายชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและกาสอน) 
กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

คงเดิม 
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ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง   

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง   

ทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 

เหตุผลในการขอเปลีย่นแปลง 

    6 นายจักรกฤษณ์ 

จันทะคุณ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (หลักสูตรและการ

สอน) 

กศ.ม. (หลักสูตรและการ

สอน) 

ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ฟิสิกส์ 

มีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ 

    7 น.ส.ชนัดดา 

ภูหงษ์ทอง 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์) 

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

การจัดการพัฒนาสังคม 

มีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ 

    8 นางกฤตธยา
กาญจน์             
โตพิทักษ์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)         
การศึกษา (การ
ประถมศึกษา) 

มีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ 

    9 น.ส.ทิพรัตน์  

สิทธิวงศ์ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา) 

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 

มีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ 

    10 นายวศิน 
ปัญญาวุธตระกูล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

อม. (ประวัติศาสตร์) 

ศศ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 
2)ประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

มีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ 

    11 นางสาวอ้อมธจิต 
แป้นศรี 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนา

การศึกษา) ศษ.บ. 

(ภาษาไทย) 

มีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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8. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป   
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้

ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางกฤธยากาญจน์  

โตพิทักษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.( เกียรตินิยมอันดับ 1)  

การศึกษา (การประถมศึกษา) 

1 นางกฤธยากาญจน์ 

 โตพิทักษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.( เกียรตินิยมอันดับ 1)  

(การศึกษา (การประถมศึกษา)) 

คงเดิม 

2 นางสาวนันทิมา 

นาคาพงศ์อัศวรักษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

ศษ.บ. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. การศึกษา (คณิตศาสตร์) 

2 นางสาวนันทิมา  

นาคาพงศ์อัศวรักษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล) 

กศ.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) 

ศษ.บ. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. การศึกษา (คณิตศาสตร์) 

คงเดิม 

3 นายส าราญ   

มีแจ้ง 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

3 นายช านาญ 

ปาณาวงษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนา

การศึกษา)     

ค.บ. (การประถมศึกษา)  

มีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้
ล าดับ

ท่ี 

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางกฤธยากาญจน์  

โตพิทักษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.( เกียรตินิยมอันดับ 1)  

การศึกษา (การประถมศึกษา) 

1* นางกฤธยากาญจน์ 

 โตพิทักษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.( เกียรตินิยมอันดับ 1)  

การศึกษา (การประถมศึกษา) 

คงเดิม 

2 นางสาวนันทิมา 

นาคาพงศ์อัศวรักษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

ศษ.บ. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. การศึกษา (คณิตศาสตร์) 

2* นางสาวนันทิมา  

นาคาพงศ์อัศวรักษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

ศษ.บ. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. การศึกษา (คณิตศาสตร์) 

คงเดิม 

3 นายส าราญ   

มีแจ้ง 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

3 นายส าราญ   

มีแจ้ง 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

คงเดิม 
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ล าดับ

ท่ี 

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

4 นายปกรณ์ 

ประจันบาน 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยประเมินผลการศึกษา)       

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

4 นายปกรณ์ 

ประจันบาน 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยประเมินผลการศึกษา)       

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

คงเดิม 

5 นางสาวชนัดดา  

ภูหงษ์ทอง 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์) 

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

ศศ.บ. (การจัดการพัฒนาสังคม) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

5 นางสาวชนัดดา  

ภูหงษ์ทอง 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์) 

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

ศศ.บ. (การจัดการพัฒนาสังคม) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คงเดิม 

6 นางสาวน้ าทิพย์  

องอาจวาณิชย ์

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดเเละประเมินผล

การศึกษา) 

ค.ม. (การวัดเเละประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. (มัธยมศึกษา-คณิต-วิทย์) 

6 นางสาวน้ าทิพย์  

องอาจวาณิชย ์

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดเเละประเมินผล

การศึกษา) 

ค.ม. (การวัดเเละประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ. (มัธยมศึกษา-คณิต-วิทย์) 

คงเดิม 

7 

 

 

นางสาวสายฝน   

วิบูลรังสรรค์ 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-

วิทยาศาสตร์) 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-

คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

7 

 

 

นางสาวสายฝน   

วิบูลรังสรรค์ 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-

วิทยาศาสตร์) 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-

คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คงเดิม 

8 นางสาวอ้อมธจิต 

แป้นศรี 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนา

การศึกษา) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

8 นางสาวอ้อมธจิต 

แป้นศรี 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนา

การศึกษา) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

9 นางเอื้อมพร  

 หลินเจริญ 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา)  

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)                      

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

9 นางเอื้อมพร  

 หลินเจริญ 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา)  

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)                      

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คงเดิม 

    10* นายช านาญ 

ปาณาวงษ์ 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)     

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

มีคุณวุฒิและ

ผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา 

สามารถเป็น

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ

ได้ 
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  9. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

การศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอเปลี่ยนแปลง 

1 นางวารีรัตน์   
แก้วอุไร 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพ

ชีวภาพ) 

1 นางวารีรัตน์   
แก้วอุไร 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพ

ชีวภาพ) 

คงเดิม 

2 นายชัยวัฒน์   

สุทธิรัตน์ 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษาการสอน

สังคมศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

2 นายชัยวัฒน์   

สุทธิรัตน์ 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษาการสอน

สังคมศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

คงเดิม 

3 นายวิเชียร   

ธ ารงโสตถิสกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

3 นายวิเชียร   

ธ ารงโสตถิสกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

คงเดิม 

    4 นางสาวอังคณา            

อ่อนธานี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศศ..ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

สามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระได้ 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับท่ี อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอเปลี่ยนแปลง 

1 นางวารีรัตน์   
แก้วอุไร 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพ

ชีวภาพ) 

1* นางวารีรัตน์   
แก้วอุไร 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพ

ชีวภาพ) 

คงเดิม 

2 นายชัยวัฒน์   

สุทธิรัตน์ 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษาการสอน

สังคมศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

2* นายชัยวัฒน์   

สุทธิรัตน์ 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษาการสอน

สังคมศึกษา) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

คงเดิม 

3 นายวิเชียร   

ธ ารงโสตถิสกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

3* นายวิเชียร   

ธ ารงโสตถิสกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (การประถมศึกษา) 

คงเดิม 
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ล าดับท่ี อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอเปลี่ยนแปลง 

4 นายมนสิช   
สิทธิสมบูรณ ์

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)       

ค.ม.(การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

4 นายมนสิช   
สิทธิสมบูรณ ์

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)       

ค.ม.(การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

คงเดิม 

5 นายจักรกฤษณ์ 

จันทะคุณ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ค.บ.(ฟิสิกส์) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

5 นายจักรกฤษณ์ 

จันทะคุณ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ค.บ.(ฟิสิกส์) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คงเดิม 

    6* นางสาวอังคณา            

อ่อนธานี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ศศ..ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์กับ

สาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระได้ 

    7 นายปกรณ์ 

ประจันบาน 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม.(วิจัยและพัฒนา

การศึกษา) 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์กับ

สาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระได้ 

    8 นายวิวัฒน์ 

มีสุวรรณ์ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์) 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์กับ

สาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระได้ 

    9 นายรุจโรจน์ 

แก้วอุไร 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 
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ล าดับท่ี อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ท่ีขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผล 

ในการขอเปลี่ยนแปลง 

    10 นางเอื้อมพร 

หลินเจริญ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา) 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    11 นางกฤธยา

กาญจน์  

โตพิทักษ์ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ค.ด.(การวัดและประเมินผล

การศึกษา)  

ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 

 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    12 นางสาวสายฝน 

วิบูลรังสรรค ์

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 

ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-วิทย)์ 

ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-คณิต) 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    13 นายช านาญ 

ปาณาวงษ์ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

กศ.ม.(วิจัยและพัฒนา

การศึกษา) 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 

 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    14 นางสาวสุดา

กาญจน์  

ปัทมดิลก 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Linguistics for 

TESOL) 

M.A. (Linguistics for TESOL) 

(Merits) 

อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศษ – อังกฤษ) 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 

    15 นางสาวกอบสุข 

คงมนัส 

อาจารย์ ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 

กศ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

 

 

มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระได้ 
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ระเบียบวาระที่ 6.11 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

จ านวน 2 หลักสูตร 
1.  สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 

2 หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้   

ระดับปริญญาโท  : จ านวน 1 หลักสูตร 

 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์  

   เพิ่ม  นางสาวจงรักษ์  อรรถรัฐ  
ระดับปริญญาเอก  : จ านวน 1 หลักสูตร 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

    เพิ่ม  นางสาวจงรักษ์  อรรถรัฐ  
 

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
1.  เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่ง

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

  2.  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวง 

มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

3.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวน 2 หลักสูตร  คือ 

 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี   ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์  

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
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4. มตทิี่ประชุม  
  1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ.2560  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563    
การเปลีย่นแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ดังนี ้

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง 

1 นางธารทิพย์   

บุญส่ง 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Biomedical 

Sciences) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

วท.บ.(ชีววิทยา) 

1 นางธารทิพย์  บุญส่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Biomedical 

Sciences) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ) 

วท.บ.(ชีววิทยา) 

คงเดิม 

2 นายพันธุ์ชนะ   

สงวนเสริมศรี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

สพ.บ.(สัตวแพทย)์ 

2 นายพันธุ์ชนะ  

สงวนเสริมศรี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ) 

สพ.บ.(สัตวแพทย)์ 

 

คงเดิม 

3 นายอ านาจ   

เพชรรุ่งนภา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร์) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

3 นายอ านาจ  

เพชรรุ่งนภา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และ

พันธุวิศวกรรมศาสตร์) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

 

คงเดิม 

4 นายชยพล  

ศรีพันนาม 

อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

4 นายชยพล  

ศรีพันนาม 

อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

คงเดิม 

    5 นางสาวจงรักษ์   

อรรถรัฐ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(ชีวเคม)ี 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

เนื่องจาก นางสาวงรักษ์  อรรถ

รัฐ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และเพือ่ให้การบริหารจัดการหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563   

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางธารทิพย์   

บุญส่ง 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D.(Biomedical 

Sciences) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

วท.บ.(ชีววิทยา) 

1 นางธารทิพย์   

บุญส่ง 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Biomedical 

Sciences) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ)วท.บ.(ชีววิทยา) 

คงเดิม 
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ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

2 นายพันธุ์ชนะ   

สงวนเสริมศรี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

สพ.บ.(สัตวแพทย)์ 

2 นายพันธุ์ชนะ  

สงวนเสริมศรี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ) 

สพ.บ.(สัตวแพทย)์ 

คงเดิม 

3 นายอ านาจ   

เพชรรุ่งนภา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร์) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

3 นายอ านาจ  

เพชรรุ่งนภา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และ

พันธุวิศวกรรมศาสตร์) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

4 นายชยพล  

ศรีพันนาม 

อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

4 นายชยพล  

ศรีพันนาม 

อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

คงเดิม 

    5 นางสาวจงรักษ์   

อรรถรัฐ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(ชีวเคม)ี 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

เนื่องจาก นางสาวจงรักษ์  

อรรถรัฐ มีคุณสมบัติเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และ

เพื่อให้การบริหารจัดการ

หลักสูตรมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 

ระเบียบวาระที่ 6.12 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จ านวน 6 หลักสูตร 
 

1.  สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 

หลักสูตร  ซึ่ งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้ งที่  8/2563  เมื่อวันที่  1 กันยายน 2563   

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้  

ระดับปริญญาโท  : จ านวน 4 หลักสูตร 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560  

ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

   1.1  ตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ราย 

1)  นางสาวบุญเรือง ค าศรี    

      2)  นางโศภิศ คันธวงศ์    

3)  นางสาวณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์  
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    1.2  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ราย  

1)  นายไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ 

      2)  นางสาววรรณา ศิริมานะพงษ์ 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563 

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

   2.1  ตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย คือ 

    นายพิชิต     งามวรรณกุล 

   2.2  ปรับต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 

    1)  นางสาวรุ่งอรุณ เกรียงไกร 

    2)  นางอิชยา    เยี่ยมวัฒนา 

3)  นางสาวรัชวรรณ   ตัณศลารักษ์ 

     2.3  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 11  ราย 

1)  นางสาวพีรยา   ภูอภิชาติด ารง 

2)  คุณเมตตจิตต์  นวจินดา 

3)  นางสาวเกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 

4)  นางสาวศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค 

5)  นางสาวศิโรรัช วัชรานาถ 

6)  นางสาวสดใส  วิโรจนศักดิ์ 

7)  นายอนุพันธ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ 

8)  นางสาวจันทร์ทิภา จบศรี 

9)  นายวรายุทธ  โชติประกายเกียรติ 

10)  นางสาวจุฑามาศ อรรถโกมล 

11)  นางสาวทัศน์ทวี เข็มวงษ ์

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและจิตบริการ ฉบับปี  

พ.ศ.2560  ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร 
                      จากเดิม  นางฉลองศรี พิมลสมพงศ์   เป็น นายปรเมษฐ์  ด าชู 
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4.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 

ของคณะมนุษยศาสตร์ 

  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ราย  

  1)  นางอัญชลี   วงศ์วัฒนา 

2)  นางอรทัย   ชินอัครพงศ์ 

3)  นายภาคภูมิ   สุขเจริญ 

ระดับปริญญาเอก  : จ านวน 2 หลักสูตร 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

   1.1  ตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ราย 

   1)  นางสาวบุญเรือง  ค าศรี    

      2)  นางโศภิศ   คันธวงศ์    

                                3)  นางสาวณัฐนันท์  หงษ์ศรีจันทร์  

   1.2  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ราย 

    1)  นายไตรวิทย์   รัตนโรจน์พงศ์ 

      2)  นางสาววรรณา  ศิริมานะพงษ์ 

     3)  นางศริิวรรณ   วิชัย 

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561  

ของคณะมนุษยศาสตร์ 

  เพิ่ม นางอัญชลี   วงศ์วัฒนา 

นางอรทัย   ชินอัครพงศ์ 

 

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
1.  เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซ่ึง

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

  2.  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวง 

มหาวิทยาลัยก าหนด  
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3.  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวน 6 หลักสูตร  ดังนี้ 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์

  2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ.  2563 

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและจิตบริการ ฉบับปี พ.ศ.2560  

ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร 
  4.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์ 

5.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์

  6.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

4. มตทิี่ประชุม   
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563   

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ที่ขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางดลฤด ี  

สงวนเสริมศรี 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

1 นางดลฤดี   

สงวนเสริมศรี 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

คงเดิม 

2 นายด ารงพันธุ ์

ทองวัฒน ์

รอง

ศาสตราจารย ์

วท.ด.(ปรสิตวิทยา) 

วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

2 นายด ารงพันธุ ์

ทองวัฒน ์

รอง

ศาสตราจารย ์

วท.ด. (ปรสิตวิทยา) 

วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 
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ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ที่ขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

3 นางพรรณนิกา  

ฤตวิรุฬห์ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

3 นางพรรณนิกา 

 ฤตวิรุฬห ์

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คงเดิม 

4 นางศิริพรรณ   

สารินทร์ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์

สภาวะแวดล้อม) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

4 นางศิริพรรณ  

 สารินทร์ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์

สภาวะแวดล้อม) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คงเดิม 

5 นางสาวสุทธิ

รัตน์ สิทธิศักดิ์ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biological 

Sciences) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

พย.บ. 

5 นางสาวสุทธิรัตน์ 

สิทธิศักดิ์ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biological 

Sciences) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

พย.บ. 

คงเดิม 

6* นางสาวดวง

กมล ขันธเลิศ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D.  (Applied 

Science) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

6* นางสาวดวงกมล 

ขันธเลิศ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D.  (Applied 

Science) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

คงเดิม 

7 นางสาว

รักษิณา 

พลสีลา 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

พย.บ. 

7 นางสาว 

รักษิณา 

พลสีลา 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 

พย.บ. 

คงเดิม 

8 นางสาวอัญชลี 

ศิษยนเรนทร ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Medicine) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

8 นางสาวอัญชลี 

ศิษยนเรนทร ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Medicine) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

คงเดิม 

9 นายอภิชาติ             

วิทย์ตะ 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

9 นายอภิชาติ             

วิทย์ตะ 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

คงเดิม 

10 นางสาว

นพวรรณ 

บุญชู 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด.(ปรสิตวิทยา) 

วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

10 นางสาว 

นพวรรณ 

บุญชู 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. (ปรสิตวิทยา) 

วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

คงเดิม 
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ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ที่ขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

11* นางสาว 

นารีลักษณ ์

นาแกว้ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม. (ชีววิทยา) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

11* นางสา 

วนารีลักษณ ์

นาแกว้ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม. (ชีววิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

12 นางสาว 

บุญเรือง      

ค าศร ี

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D.  (Medical 

Science)วท.ม 

(จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์)พย.บ. 

12 - - - ตัดออก เนือ่งจาก 

มีผลงานทางวิชาการ 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

13 นางสาววาสนา     

ฉัตรด ารง 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

13 นางสาววาสนา 

ฉัตรด ารง 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

คงเดิม 

14 นางโศภิศ 

คันธวงศ์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

14 - - - ตัดออก เนือ่งจาก 

มีผลงานทางวิชาการ 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

15 นางสุภาพร 

ล้ าเลิศธน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

ภ.ม.(เภสัชศาสตรม

หาบัณฑิต)ภ.บ. 

15 นางสุภาพร 

ล้ าเลิศธน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

ภ.ม.(เภสัชศาสตรม

หาบัณฑิต)ภ.บ. 

คงเดิม 

16 นายจตุพร   

เงินค า 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (เภสัชศาสตร์) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

16 นายจตุพร   

เงินค า 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (เภสัชศาสตร์) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คงเดิม 

17 นางกัญณิภา                  

ทัศนภักดิ์ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

17 นางกัญณิภา                  

ทัศนภักดิ์ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

18 นางสาว

ณัฐนันท ์               

หงษ์ศรีจันทร์ 

 

อาจารย ์ ปร.ด. (ปรสิตวิทยา) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์

การแพทย์) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

18 - - - ตัดออก เนือ่งจากได้รับ

อนุมตัิให้ลาออกจาก           

มหาวิทยาลัยนเรศวรไป

สังกัดมหาวทิยาลัย 

ขอนแกน่ ตั้งแต่วนัที่  

17 ม.ค.2561 
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ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ที่ขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

19* นางสาวอัญชลี              

ฐานวิสัย 

 

อาจารย ์ ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม. 

(ชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

19* นางสาวอัญชลี              

ฐานวิสัย 

 

อาจารย ์ ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม. 

(ชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

คงเดิม 

20 นางสุธาทิพย์             

พงษ์เจริญ 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Immunology) 

พ.บ.(แพทยศาสตร

บัณฑิต) 

20 นางสุธาทิพย์             

พงษ์เจริญ 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Immunology) 

พ.บ.(แพทยศาสตร

บัณฑิต) 

คงเดิม 

21 นายอภิรัตน์            

หวังธีระ

ประสริฐ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Immunology) 

ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

พ.บ.(แพทยศาสตร

บัณฑิต) 

21 นายอภิรัตน์            

หวังธีระประสริฐ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Immunology) 

ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

พ.บ.(แพทยศาสตร

บัณฑิต) 

 

คงเดิม 

22 นางสาวจินตนา                     

ว่องวิกย์การ 

 

อาจารย ์ Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

22 นางสาวจินตนา                     

ว่องวิกย์การ 

 

อาจารย ์ Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
 

 

คงเดิม 

23 นางสาวรัมภา             

จุฑะกนก 

อาจารย ์ วท.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. 

(จุลชีววิทยา

อุตสาหกรรม) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

23 นางสาวรัมภา             

จุฑะกนก 

 

อาจารย ์
วท.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. 

(จุลชีววิทยา

อุตสาหกรรม) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

24 นางสาว

ศิริวัฒน ์              

คูเจริญไพบูลย์ 

อาจารย ์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

24 นางสาวศิริวัฒน์               

คูเจริญไพบูลย์ 

 

อาจารย ์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

    25 นาย ไตรวิทย์ 

รัตนโรจน์พงศ์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ.  

(สาธารณสุขศาสตร์) 

เพื่อให้มีอาจารย์ ประจ า

หลักสูตรส าหรับเป็น

กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานพินธ์เพิ่มเติม 
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ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ที่ขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

    26 นางสาววรรณา               

ศิริมานะพงษ์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Aquatic 

Veterinary) 

วท.ม.(โรคสัตว์น้ า) 

สพ.บ. 

(สัตวแพทยศาสตร์ 

เพื่อให้มีอาจารย์ ประจ า

หลักสูตรส าหรับเป็น

กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานพินธ์เพิ่มเติม 

    27 นางศิริวรรณ วิชัย 

 

อาจารย ์ วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

เพื่อให้มีอาจารย์ ประจ า

หลักสูตรส าหรับเป็น

กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานพินธ์เพิ่มเติม 

2. อนุมัติการปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2563  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป   

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

1 นายทศพล 

ปิยะปัทมินทร ์

รอง 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Science) 

อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) 

ท.บ. 

1 นายทศพล 

ปิยะปัทมินทร ์

รอง 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Science) 

อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) 

ท.บ. 

คงเดิม 

2 นางรัชดาภรณ์ 

เค้ามงคลกิจ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

วท.ด  . (ชีววิทยาช่องปาก) 

อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรค

ช่องปาก(เวชศาสตร์ช่องปาก)) 

วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก) 

ท.บ. 

2 นางรัชดาภรณ์ 

เค้ามงคลกิจ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

วท.ด  . (ชีววิทยาช่องปาก) 

อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรค

ช่องปาก(เวชศาสตร์ช่องปาก)) 

วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก) 

ท.บ. 

คงเดิม 

3 นางสาวรุ่งอรุณ 

เกรียงไกร 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) 

ท.บ. 

3 นางสาวรุ่งอรุณ 

เกรียงไกร 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) 

ท.บ. 

ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 

4 นางสาววีรญา 

ตันทนาภรณ์กุล 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Science) 

อนุมัติบัตร(วิทยาการวินิจฉัยโรค

ช่องปาก (รังสีวิทยาช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล)) 

ท.บ. 

4 นางสาววีรญา 

ตันทนาภรณ์กุล 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Science) 

อนุมัติบัตร(วิทยาการวินิจฉัยโรค

ช่องปาก (รังสีวิทยาช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล)) 

ท.บ. 

คงเดิม 

5 นางอิชยา 

เยี่ยมวัฒนา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) 

วท.ม. (ปริทันตวิทยา) 

ท.บ. 

5 นางอิชยา 

เยี่ยมวัฒนา 

รอง

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) 

วท.ม. (ปริทันตวิทยา) 

ท.บ. 

ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 

6 นางสาวกรชนก 

วยัคฆานนท์ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Oral and MaxillofaciAl 

Surgery) 

M.S. (Operative Dentistry) 

ท.บ. 

 

6 นางสาวกรชนก 

วยัคฆานนท์ 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Oral and MaxillofaciAl 

Surgery) 

M.S. (Operative Dentistry) 

ท.บ. 

คงเดิม 
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ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

7 นางสาวจิตติมา 

พุ่มกลิ่น 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) 

อนุมัติบัตร (ทันตกรรมบดเคี้ยว

และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

วท.ม. (ทันตกรรมบดเคี้ยว) 

ท.บ. 

7 นางสาวจิตติมา 

พุ่มกลิ่น 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) 

อนุมัติบัตร (ทันตกรรมบดเคี้ยว

และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

วท.ม. (ทันตกรรมบดเคี้ยว) 

ท.บ. 

 

คงเดิม 

8 นางสาวจุฑารัตน์ 

ฉิมเรือง 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์) 

ท.บ. 

 

8 นางสาวจุฑารัตน์ 

ฉิมเรือง 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์) 

ท.บ. 

คงเดิม 

9 นายชายแดน 

อินต๊ะปา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Oral and Experimental 

Pathology) 

Diplomate (Oral and 

Maxillofacial Pathology) 

Certificate (Oral and 

Maxillofacial Pathology) 

ท.บ. 

9 นายชายแดน 

อินต๊ะปา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Oral and Experimental 

Pathology) 

Diplomate (Oral and 

Maxillofacial Pathology) 

Certificate (Oral and 

Maxillofacial Pathology) 

ท.บ. 

คงเดิม 

10 นายธนพล 

ศรสุวรรณ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Biomaterial Science) 

ป.บัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก 

(ทันตแพทยศาสตร์) 

ท.บ. 

10 นายธนพล 

ศรสุวรรณ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Biomaterial Science) 

ป.บัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก 

(ทันตแพทยศาสตร์) 

ท.บ. 

คงเดิม 

11 นายภัชรพล 

ส าเนียง 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Science) 

ท.บ. 

11  นายภัชรพล 

ส าเนียง 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Science) 

ท.บ. 

คงเดิม 

12 นางสาวมยุรัชฎ์ 

พิพัฒภาสกร 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Science) 

ท.บ. 

21  นางสาวมยุรัชฎ์ 

พิพัฒภาสกร 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Science) 

ท.บ. 

คงเดิม 

13 นางสาวรัชวรรณ 

ตัณศลารักษ์ 

อาจารย ์ วุฒิบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) 

วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน) 

Cert. Clinical Fellowship 

(Craniofacial Orthodontics) 

ท.บ. 

31  นางสาวรัชวรรณ 

ตัณศลารักษ์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วุฒิบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) 

วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน) 

Cert. Clinical Fellowship 

(Craniofacial Orthodontics) 

ท.บ. 

ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 

14 นางสาวศศิมา 

ภูวนันท์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Biomaterials and 

Tissue Engineering) 

ท.บ. 

14 นางสาวศศิมา 

ภูวนันท์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Biomaterials and 

Tissue Engineering) 

ท.บ. 

คงเดิม 

15 นางสาวสุทธิพลิ

นทร์ 

สุวรรณกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Oral Pathology) 

วท.ม. (ปริทันตศาสตร์) 

ท.บ. 

15 นางสาวสุทธิพลิ

นทร์ 

สุวรรณกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Oral Pathology) 

วท.ม. (ปริทันตศาสตร์) 

ท.บ. 

คงเดิม 

16 นางสาวสุภาพร 

แสงอ่วม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 

วท.ม. (สุขภาพจิต) 

ท.บ. 

16 นางสาวสุภาพร 

แสงอ่วม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 

วท.ม. (สุขภาพจิต) 

ท.บ. 

คงเดิม 

17 นายเจษฎา 

ผลาสุข 

อาจารย ์ Ph.D. (Dental Sciences) 

M.S.D. (Biomaterial Science) 

ท.บ. 

 

17 นายเจษฎา 

ผลาสุข 

อาจารย ์ Ph.D. (Dental Sciences) 

M.S.D. (Biomaterial Science) 

ท.บ. 

คงเดิม 
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ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

18 นางสาวฐานิต 

ประสิทธิ์ศักด์ิ 

อาจารย ์ Ph.D. (Dental Science) 

ท.บ. 

18 นางสาวฐานิต 

ประสิทธิ์ศักด์ิ 

อาจารย ์ Ph.D. (Dental Science) 

ท.บ. 

คงเดิม 

19 นายพิชิต 

งามวรรณกุล 

อาจารย ์ วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเซียล) 

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและแม็กซิลโลเฟเซียล) ท.บ. 

    ผลงานทางวิชาการ 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 

20 นางสาววัลดา 

สว่างอรุณ 

อาจารย ์ Ph.D. (Dental Science) 

วุฒิบัตร 

(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก) 

ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก) (วิทยาการ

วินิจฉัยโรคช่องปาก) ท.บ. 

19 นางสาววัลดา 

สว่างอรุณ 

อาจารย ์ Ph.D. (Dental Science) 

วุฒิบัตร 

(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก) 

ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก) (วิทยาการ

วินิจฉัยโรคช่องปาก) ท.บ. 

 

คงเดิม 

    20 นางสาวพีรยา 

ภูอภิชาติด ารง 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Science) 

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก 

(วิทยาเอ็นโดดอนต์) 

ท.บ. 

 

 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

    21 คุณเมตตจิตต์ 

นวจินดา 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์) 

M.S.D. (Endodontics) 

ท.บ. 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

    22 นางสาวเกษสิริ 

วิศิษฐ์พรหม 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Dental Sciences) 

ท.บ. 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

    23 นางสาวศิริ

ลาวัณย์ โต๊ะนาค 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Information Technology) 

วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 

ท.บ. 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

    24 นางสาวศิโรรัช 

วัชรานาถ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์นาโนและ

เทคโนโลยี (สหสาขาวิชา)) 

ท.บ. 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

    25 นางสาวสดใส 

วิโรจนศักด์ิ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Oral Biology) 

วท.ม (ปริทันตวิทยา) 

ท.บ. 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

    26 นายอนุพันธ์ 

สิทธิโชคชัยวุฒิ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Tissue Engineering) 

ท.บ. 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

    27 

 

 

นางสาวจันทร์ทิ

ภา 

จบศรี 

 

อาจารย์ Ph.D. (Tumor Biology) 

วท.ม. (อณุพันธุศาสตร์และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร์) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

    28 นายวรายุทธ 

โชติประกาย

เกียรติ 

อาจารย์ Ph.D. (Cancer Sciences) 

ท.บ. 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
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ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

    29 นางสาวจุฑามาศ 

อรรถโกมล 

อาจารย์ Ph.D. (Clinical and Diagnostic 

Oral Sciences) 

Diplomate (Researcher 

Development) 

M.D.Sc. (Oral Medicine and 

Oral Pathology) ท.บ. 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

    30 นางสาวทัศน์ทวี 

เข็มวงษ์ 

อาจารย์ Ph.D. (Dental Science) 

ท.บ. 

เพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การท่องเที่ยวและจิตบริการ ฉบับปี  พ.ศ.2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ประจ า 

หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางฉลองศรี 

พิมลสมพงศ์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด.(อุดมศึกษา) 

Cretificat ‘Economic of 

Tourism Matrise es 

Lettres 

ค.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 

1 นายปรเมษฐ์  ด าชู อาจารย์ ปร.ด.(การจัดการการ

ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) 

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บธ.บ.(การจัดการการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

เนื่องจาก  

นางฉลองศรี  

พิมลสมพงศ์  

สิ้นสุดสัญญาจ้างใน

วันที่ 30 กันยายน 

2563 

2* นางสาวศิริเพ็ญ  

ดาบเพชร 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Tourism) 

M.A.(Tourism) 

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

2* นางสาวศิริเพ็ญ ดาบเพชร ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Tourism) 

M.A.(Tourism) 

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

คงเดิม 

3* นางสาวเกษวดี  

พุทธภูมิพิทักษ์ 

อาจารย์ Ph.D.(Tourism 

Management) 

ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์) 

ศศ.บ.(การโรงแรม) 

3* นางสาวเกษวดี  

พุทธภูมิพิทักษ์ 

อาจารย์ Ph.D.(Tourism 

Management) 

ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์) 

ศศ.บ.(การโรงแรม) 

คงเดิม 

4 นางสาวเพชรศรี   

นนท์ศิร ิ

อาจารย์ Doctorat en Geographie 

(Tourisme) 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรม

และการท่องเที่ยว) 

M.A.(International 

Tourism and Hotel 

Management) 

บธ.บ.(การจัดการโรงแรม

และการท่องเที่ยว) 

4 นางสาวเพชรศรี  นนท์ศิริ อาจารย์ Doctorat en Geographie 

(Tourisme) 

ศ.ม.(การจัดการโรงแรม

และการท่องเที่ยว) 

M.A.(International 

Tourism and Hotel 

Management) 

บธ.บ.(การจัดการโรงแรม

และการท่องเที่ยว) 

คงเดิม 

5* นางสาวจารุวรรณ  

แดงบุปผา 

อาจารย์ Ph.D.(Tourism 

Management) 

M.B.A.(Marketing) 

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

5* นางสาวจารุวรรณ  

แดงบุปผา 

อาจารย์ Ph.D.(Tourism 

Management) 

M.B.A.(Marketing) 

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

คงเดิม 

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถงึ อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
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4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ 
ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ใหม่) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1* นายธัญญา  

สังขพันธานนท์ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 

ภาษาไทย) 

1* 

 

 

 

 

นายธัญญา  

สังขพันธานนท์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 

ภาษาไทย) 

คงเดิม 

2* นายณรงค์กรรณ 

รอดทรัพย์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย:หลักภาษา

และภาษาศาสตร์) 

ศศ.บ. (ไทยศึกษา) 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 

ภาษาไทย) 

2* 

 

 

 

 

 

นายณรงค์กรรณ 

รอดทรัพย์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย:หลักภาษา

และภาษาศาสตร์) 

ศศ.บ. (ไทยศึกษา) 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 

ภาษาไทย) 

คงเดิม 

3* นางสาวสุภาพร 

คงศิริรัตน์ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 

ค .บ .  ( ภาษา ไทย , ภาษา

ฝรั่งเศส) 

3* 

 

 

 

นางสาวสุภาพร 

คงศิริรัตน์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 

ค .บ .  ( ภาษา ไทย , ภาษา

ฝรั่งเศส) 

คงเดิม 

4 นางกาญจนา 

วิชญาปกรณ์ 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

4 

 

 

นางกาญจนา 

วิชญาปกรณ์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

5 นท.วัฒนชัย 

หมั่นยิ่ง 

รอง 

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

5 

 

 

นท.วัฒนชัย หมั่น

ยิ่ง 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

6 นางลาวัณย์ 

สังขพันธานนท์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

6 

 

 

นางลาวัณย์ สังข

พันธานนท์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

7 นายประภาษ 

เพ็งพุ่ม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2

ภาษาไทย) 

7 

 

นายประภาษ เพ็ง

พุ่ม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2

ภาษาไทย) 

คงเดิม 

8 นางวรารัชต์ 

มหามนตรี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

อ.บ. (ภาษาไทย) 

8 

 

นางวรารัชต์ มหา

มนตรี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

อ.บ. (ภาษาไทย) คงเดิม 

9 นางสาวสุวรรณี 

ทองรอด 

อาจารย์ ศศ.ด. (คติชนวิทยา) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

9 

 

นางสาวสุวรรณี 

ทองรอด 

อาจารย์ ศศ.ด. (คติชนวิทยา) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

10 

 

 

 

 

- 10 

 

 

 

 

นางอัญชลี   

วงศ์วัฒนา 

 

ศาสตราจารย์ Ph.D. (Linguistics) 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่

เป็นผู้สอน เป็น

กรรมการที่

ปรึกษาการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ 
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ล าดับ 
ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ใหม่) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

11 

 

 

- 11 

 

 

นางอรทัย   

ชินอัครพงศ์   

อาจารย์ ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

และเป็น

กรรมการ

วิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

12 

 

 

- 
12 

 

 

 

นายภาคภูมิ   

สุขเจริญ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (คติชนวิทยา) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

หมายเหต ุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563   

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ที่ขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางดลฤด ี  

สงวนเสริมศรี 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

1 นางดลฤดี   

สงวนเสริมศรี 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

คงเดิม 

2 นายด ารงพันธุ ์

ทองวัฒน ์

รอง

ศาสตราจารย ์

วท.ด.(ปรสิตวิทยา) 

วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

2 นายด ารงพันธุ ์

ทองวัฒน ์

รอง

ศาสตราจารย ์

วท.ด. (ปรสิตวิทยา) 

วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

3 นางพรรณนิกา  

ฤตวิรุฬห์ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

3 นางพรรณนิกา 

 ฤตวิรุฬห ์

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

(Microbiology) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คงเดิม 

4 นางศิริพรรณ   

สารินทร ์

 

รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Microbiology) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์

สภาวะแวดล้อม) 

วท.บ. (ชีววทิยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

4 นางศิริพรรณ  

 สารินทร ์

 

รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Microbiology) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์

สภาวะแวดล้อม) 

วท.บ. (ชีววทิยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คงเดิม 

5 นางสาวสุทธิรัตน์ 

สิทธิศักดิ์ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biological 

Sciences) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

พย.บ. 

5 นางสาวสุทธิรัตน์ 

สิทธิศักดิ์ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biological 

Sciences) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

พย.บ. 

คงเดิม 
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ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ที่ขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

6* นางสาวดวงกมล 

ขันธเลิศ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D.  (Applied 

Science) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

6* นางสาวดวงกมล 

ขันธเลิศ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D.  (Applied 

Science) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

คงเดิม 

7 นางสาวรักษิณา 

พลสีลา 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

พย.บ. 

7 นางสาวรักษิณา 

พลสีลา 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 

พย.บ. 

คงเดิม 

8 นางสาวอัญชลี 

ศิษยนเรนทร ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Medicine) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

8 นางสาวอัญชลี 

ศิษยนเรนทร ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Medicine) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

คงเดิม 

9 นายอภิชาติ             

วิทย์ตะ 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

9 นายอภิชาติ             

วิทย์ตะ 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตร้อน) 

วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

คงเดิม 

10 นางสาวนพวรรณ 

บุญชู 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด.(ปรสิตวิทยา) 

วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

10 นางสาวนพวรรณ 

บุญชู 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. (ปรสิตวิทยา) 

วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

คงเดิม 

11* นางสาวนารีลกัษณ ์

นาแก้ว 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม. (ชีววทิยา) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

11* นางสาวนารีลกัษณ ์

นาแก้ว 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม. (ชีววทิยา) 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

คงเดิม 

12 นางสาวบุญเรอืง     

ค าศรี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D.  (Medical 

Science) 

วท.ม 

(จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์) 

พย.บ. 

12 - - - ตัดออก เนือ่งจาก

มีผลงานทาง

วิชาการไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

13 นางสาววาสนา     

ฉัตรด ารง 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม (จุลชีววทิยา) 

วท.บ. (ชีววทิยา) 

13 นางสาววาสนา 

ฉัตรด ารง 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม (จุลชีววทิยา) 

วท.บ. (ชีววทิยา) 

คงเดิม 
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ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ที่ขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

14 นางโศภิศ 

คันธวงศ ์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (จุลชีววทิยา) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

14 - - - ตัดออก เนือ่งจาก

มีผลงานทาง

วิชาการไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

15 นางสุภาพร 

ล้ าเลิศธน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Microbiology) 

ภ.ม.(เภสัชศาสตรมหา

บัณฑิต) 

ภ.บ. 

15 นางสุภาพร 

ล้ าเลิศธน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Microbiology) 

ภ.ม.(เภสัชศาสตรมหา

บัณฑิต) 

ภ.บ. 

คงเดิม 

16 นายจตุพร  เงนิค า ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (เภสัชศาสตร์) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

16 นายจตุพร  เงนิค า ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (เภสัชศาสตร์) 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คงเดิม 

17 นางกญัณิภา                  

ทัศนภกัดิ ์

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววทิยา) 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

17 นางกญัณิภา                  

ทัศนภกัดิ ์

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววทิยา) 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

คงเดิม 

18 นางสาวณฐันนัท ์               

หงษ์ศรีจันทร ์

 

อาจารย์ ปร.ด. (ปรสิตวทิยา) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์

การแพทย์) 

วท.บ. (เทคนิค

การแพทย์) 

18 - - - ตัดออก เนือ่งจาก

ได้รับอนุมตัิให้

ลาออกจาก           

มหาวิทยาลัย

นเรศวรไปสังกัด

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน่ ตั้งแต่

วันที ่17 ม.ค.

2561 

19* นางสาวอญัชลี              

ฐานวิสัย 

 

อาจารย์ ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตรอ้น) 

วท.ม. 

(ชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม) 

วท.บ. (ชีววทิยา) 

19* นางสาวอญัชลี              

ฐานวิสัย 

 

อาจารย์ ปร.ด. (อายุรศาสตร์

เขตรอ้น) 

วท.ม. 

(ชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม) 

วท.บ. (ชีววทิยา) 

คงเดิม 

20 นางสุธาทิพย์             

พงษ์เจรญิ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Immunology) 

พ.บ.(แพทยศาสตร

บัณฑิต) 

20 นางสุธาทิพย์             

พงษ์เจรญิ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Immunology) 

พ.บ.(แพทยศาสตร

บัณฑิต) 

คงเดิม 
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ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ที่ขอ

เปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

21 นายอภิรัตน์            

หวังธีระประสรฐิ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Immunology) 

ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

พ.บ.(แพทยศาสตร

บัณฑิต) 

 

21 นายอภิรัตน์            

หวังธีระประสรฐิ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Immunology) 

ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

พ.บ.(แพทยศาสตร

บัณฑิต) 

คงเดิม 

22 นางสาวจนิตนา                     

ว่องวกิย์การ 

 

อาจารย์ Ph.D. (Microbiology) 

วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

22 นางสาวจนิตนา                     

ว่องวกิย์การ 

 

อาจารย์ Ph.D. (Microbiology) 

วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

คงเดิม 

23 นางสาวรมัภา             

จุฑะกนก 

อาจารย์ วท.ด. (จุลชีววทิยา) 

วท.ม. 

(จุลชีววิทยา

อุตสาหกรรม) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

23 นางสาวรมัภา             

จุฑะกนก 

อาจารย์ วท.ด. (จุลชีววทิยา) 

วท.ม. 

(จุลชีววิทยา

อุตสาหกรรม) 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

คงเดิม 

24 นางสาวศิรวิัฒน ์              

คูเจรญิไพบูลย์ 

 

อาจารย์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววทิยา) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

24 นางสาวศิรวิัฒน ์              

คูเจรญิไพบูลย์ 

 

อาจารย์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววทิยา) 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

คงเดิม 

    25 นาย ไตรวิทย์ 

รัตนโรจน์พงศ์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม. (จุลชีววทิยา) 

วท.บ.  

(สาธารณสุขศาสตร์) 

เพื่อให้มีอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร

ส าหรับเป็น

กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์

เพิ่มเตมิ 

    26 นางสาววรรณา               

ศิริมานะพงษ์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Aquatic 

Veterinary) 

วท.ม.(โรคสัตวน์้ า) 

สพ.บ. 

(สัตวแพทยศาสตร ์

เพื่อให้มีอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร

ส าหรับเป็น

กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์

เพิ่มเตมิ 

    27 นางศิริวรรณ วิชัย 

 

อาจารย์ วท.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม. (จุลชีววทิยา) 

วท.บ. (ชีววทิยา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

เพื่อให้มีอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร

ส าหรับเป็น

กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์

เพิ่มเตมิ 

หมายเหตุ *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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6. อนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ 
ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับ 
ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ใหม่) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1* นายธัญญา  

สังขพันธานนท์ 

รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ .บ .  ( เ กี ย ร ติ นิ ย ม

อันดับ 2 ภาษาไทย) 

1* 

 

 

นายธัญญา  

สังขพันธานนท์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 

ภาษาไทย) 

คงเดิม 

2* นายณรงค์กรรณ 

รอดทรัพย์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย:หลัก

ภาษาและภาษาศาสตร์) 

ศศ.บ. (ไทยศึกษา) 

ศ ศ .บ .  ( เ กี ย ร ติ นิ ย ม

อันดับ 2 ภาษาไทย) 

2* 

 

 

 

นายณรงค์กรรณ 

รอดทรัพย์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย:หลักภาษา

และภาษาศาสตร์) 

ศศ.บ. (ไทยศึกษา) 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 

ภาษาไทย) 

คงเดิม 

3* นางสาวสุภาพร 

คงศิริรัตน์ 

รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 

ค.บ. (ภาษาไทย, ภาษา

ฝรั่งเศส) 

3* 

 

 

นางสาวสุภาพร 

คงศิริรัตน์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 

ค .บ .  (ภาษาไทย , ภาษา

ฝรั่งเศส) 

คงเดิม 

4 นางกาญจนา 

วิชญาปกรณ์ 

รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

อ . ม .  ( ว ร ร ณ ค ดี

เปรียบเทียบ) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

4 

 

 

นางกาญจนา 

วิชญาปกรณ์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 
คงเดิม 

5 นท.วัฒนชัย 

หมั่นยิ่ง 

รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

5 

 

 

นท.วัฒนชัย  

หมั่นยิ่ง 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

6 นางลาวณัย์ 

สังขพันธานนท์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

6 

 

 

นางลาวัณย์  

สังขพันธานนท์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

7 นายประภาษ 

เพ็งพุ่ม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ .บ .  ( เ กี ย ร ติ นิ ย ม

อันดับ 2ภาษาไทย) 

7 

 

 

 

นายประภาษ  

เพ็งพุ่ม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2

ภาษาไทย) 

คงเดิม 

8 นางวรารัชต์ 

มหามนตรี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

อ.บ. (ภาษาไทย) 

8 นางวรารัชต์  

มหามนตรี 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

อ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

9 นางสาวสุวรรณี 

ทองรอด 

อาจารย์ ศศ.ด. (คติชนวิทยา) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

9 

 

นางสาวสุวรรณี 

ทองรอด 

อาจารย์ ศศ.ด. (คติชนวิทยา) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

10 นายภาคภูมิ   

สุขเจริญ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (คติชนวิทยา) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

 

 

10  

 

 

นายภาคภูมิ   

สุขเจริญ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (คติชนวิทยา) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 
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ล าดับ 
ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ล าดับ 
ท่ี 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

(ใหม่) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

11 

 

 

 

 

- 11 

 

 

 

 

นางอัญชลี   

วงศ์วัฒนา 

 

ศาสตราจารย์ Ph.D. (Linguistics) 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่

เป็นผู้สอน เป็น

กรรมการที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้า

อิสระ และเป็น

กรรมการ

วิทยานิพนธ์ 
12 

 

 

- 12 

 

นางอรทัย   

ชินอัครพงศ์ 

อาจารย์ ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

 

ระเบียบวาระที่ 6.13  การขออนุมัติการเปิดรายวิชา 153727 วิทยาการเครื่องส าอาง 

  และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือผู้ประกอบการ (Cosmetology 

  and Natural Products for Entrepreneur) 3(3-0-6) 

  เป็นวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา 

  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะเภสัชศาสตร์ 
 

1. สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ขอเสนอการเปิดรายวิชา 153727 วิทยาการเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติเพ่ือผู้ประกอบการ (Cosmetology and Natural Products for Entrepreneur) 3(3-0-6)  เป็นวิชาเลือก 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ฉบับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 

2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  2.1  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

   เพ่ือสนองความต้องการของภาคเอกชนที่มีความสนใจในการสร้างหรือขยายธุรกิจ

เครื่องส าอางและ/หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับนิสิตได้มีโอกาสเลือกเรียนในรายวิชาที่ตรงกับ

ความต้องการของนิสิต 

  2.2  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

   เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา เพื่อบรรจุในหมวดวิชาเลือก  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ฉบับปี พ.ศ. 2560 
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    153727  วิทยาการเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6) 

เพ่ือผู้ประกอบการ  

(Cosmetology and Natural Products for Entrepreneur)  

  2.3   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่

ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด  
  

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปิดรายวิชา  153727 วิทยาการเครื่องส าอางและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เ พ่ือผู้ประกอบการ (Cosmetology and Natural Products for Entrepreneur) 3(3-0-6) 

เป็นวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 

4. มตทิี่ประชุม    
อนุมัติ การเปิดรายวิชา   153727 วิทยาการเครื่ องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เ พ่ือ 

ผู้ประกอบการ (Cosmetology and Natural Products for Entrepreneur) 3(3-0-6) เป็นวิชาเลือก ในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ฉบับปี พ.ศ. 2560  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6.14         การขออนุมตัิการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสตูรเลก็น้อยหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 

         (4 ป)ี ฉบบัปี พ.ศ. 2562 จ านวน 8 สาขาวิชา และหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต   

             (4 ป)ี ฉบบัปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1 สาขาวิชา ของคณะศึกษาศาสตร ์
 

1. สรุปเรือ่ง 
  ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2563  

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี ซึ่งได้ประกาศ  

ณ วันที่ 2 เมษายน 2563  และคณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่ได้ลงคะแนนเรียนทุกสาขาวิชาไปเรียบร้อยแล้ว นั้น 
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  ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับชื่อ

วิชา จ านวน 4 รายวิชา ในหมวดเฉพาะด้านวิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอน คือ 

  366191   การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา 1  1 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์) 

      Practicum in Teaching Specific Subject Matter 1 

  366292  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา 2  2 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์) 

    Practicum in Teaching Specific Subject Matter 2 

  366393  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา 3  3 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์)   

    Practicum in Teaching Specific Subject Matter 3 

  366494  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา 4  6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 

    Practicum in Teaching Specific Subject Matter 4 

  ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จ านวน 9 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) 

ฉบับปี  พ.ศ. 2562 จ านวน 8 สาขาวิชา และ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี ) ฉบับปี  พ.ศ. 2563 จ านวน 

1 หลักสูตร ได้แก ่

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
6. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
7. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกลาย (4 ปี)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
8. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
9. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 
 ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
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2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  2.1  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2563 

  2.2  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

   เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 

4 ปี พ.ศ. 2563 

2.3  สาระในการประชุมแก้ไข 

2.4   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6 )   พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสู ตรการศึ กษา ให้สอดคล้ องกับมาตรฐาน  

ที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด 
    

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตร   การศึกษา

บัณฑิต (4 ปี) ฉบับป ีพ.ศ. 2562 จ านวน 8 สาขาวชิา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) ฉบบัปี พ.ศ. 2563                             

จ านวน 1 สาขาวชิา โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส 62 เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

4. มตทิี่ประชุม    
อนุมัติการปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตรเล็ กน้อยหลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี ) ฉบับปี  พ.ศ.2562  

จ านวน 8 สาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2563 จ านวน 1 สาขาวิชา ของคณะศึกษาศาสตร์   

โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส 62 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 
  การปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับชื่อวิชา จ านวน 4 รายวิชา  

ในหมวดเฉพาะด้านวิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอน คือ 

  366191   การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา 1  1 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์) 

      Practicum in Teaching Specific Subject Matter 1 

  366292  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา 2  2 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์) 

    Practicum in Teaching Specific Subject Matter 2 

  366393  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา 3  3 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์)   

    Practicum in Teaching Specific Subject Matter 3 

  366494  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา 4  6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 

    Practicum in Teaching Specific Subject Matter 4 
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  ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จ านวน 9 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) 

ฉบั บปี  พ.ศ .  2562 จ านวน 8 สาขาวิ ชา และ หลั กสู ตรการศึ กษาบัณฑิต (4  ปี )  ฉบับปี  พ.ศ .  2563  

จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก ่

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
6. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
7. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกลาย (4 ปี)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
8. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
9. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบวาระที่ 6.15  การขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1. สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้น

ไป โดยขอบรรจุรายวิชาเลือกทางวิศวกรรม จ านวน 3 รายวิชา และขอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาจ านวน 1 รายวิชา ซ่ึง

คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อย

แล้ว ดังนี้ 

  1.  ขอบรรจุรายวิชาเลือก จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

   1.1   บรรจุรายวิชา    

  303529   พลังงานสะอาดสมัยใหม่ ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า หน่วยกิต 3(3-0-6)  

       (Modern Green Energy for Electrical Engineering) 
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ค าอธิบายรายวิชา  

ทรัพยากรพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังน้ า  

พลังความร้อนใต้พิภพ พลังน้ าขึ้นลง การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับบริโภคและการเปลี่ยนรูปพลังงานทดแทน ความ

เป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

Renewable energy resources; solar energy; wind energy; biomass; hydropower; 

geothermal energy; tidal power; development of technologies for consumption and conversion of 

renewable energy; technical and economic feasibility; application for electrical engineering 

  1.2  บรรจุรายวิชา    

  303530  การเก็บพลังงาน   หน่วยกิต   3(3-0-6)  

      (Energy Storage) 

ค าอธิบายรายวิชา  

ระบบการเก็บพลังงาน ประเภทของระบบการเก็บพลังงานทั้งแบบเคมีไฟฟ้า และ เครื่องกลไฟฟ้า 

รวมถึงแบบอ่ืน ๆ ซึ่งก าลังพัฒนา การประยุกต์ใช้ระบบการเก็บพลังงานกับ ระบบโครงข่าย และ แบบไม่ต่อเข้ากับ

โครงข่ายไฟฟ้าก าลัง ความเชื่อถือได้ของระบบ ระบบการเก็บพลังงานขนาดใหญ่ในระบบบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยระบบซึ่งมีความฉลาด 

Energy storage system; type of energy storage system involving electrochemical; 

mechanical and emerging options; applications of energy storage on power system both on and off 

grid; electrical reliability of energy storage system; large-scale energy storage system in smart grid 

 1.3  บรรจุรายวิชา    

 303570  ระบบข้อมูลสมัยใหม่ ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า หน่วยกิต   3(2-2-5) 

    (Modern Data System for Electrical Engineering) 

ค าอธิบายรายวิชา  

พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ การจัดการและ การ

ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ Hadoop ความท้าทายทางระเบียบและปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่

ในทางปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

Fundamentals of Big Data Analysis; Using Big Data in Businesses; Handling and 

Processing Big Data; Hadoop Ecosystem; Methodological Challenges and Problems; Big Data Analysis 

in Practice; application for electrical engineering 
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 2.  ขอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  

  รายวิชา  303521  เทคโนโลยีพลังงานชั้นสูง  หน่วยกิต   3(3-0-6)    

     (Advanced Energy Technology) 

ค าอธิบายรายวิชา (เดิม) ค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) 

          เทคโนโลยีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ศักยภาพ 

แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน 

การใช้พลังงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักการ

พ้ืนฐานและกระบวนการแปลงพลังงาน ประสิทธิภาพ

ของการแปลงพลังงาน เทคโนโลยีไดร์ฟระบบไฟฟ้าสาม

เฟส เครื่องจักรกลไฟฟ้าสามเฟส การท างานของเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าสามเฟส อุปกรณ์เก็บสะสมพลังงานที่ใช้ใน

ระบบพลังงานทดแทน การเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าฯ กับ

ระบบไฟฟ้าและการควบคุม 

          Electrical power supply technology; 

capabilities; energy resources; fossil and 

renewable energy; energy consumption; 

environmental impact; energy conversion; 

physical fundamentals; processes; and 

efficiencies; three-phase AC drives technology; 

three-phase machines; operating performance 

of synchronous generator; storage devices 

used in alternative energy systems; electrical 

grid connection and controls between power 

plants and power systems 

 

          เทคโนโลยีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ศักยภาพ 

แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน 

การใช้พลังงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักการ

พ้ืนฐานและกระบวนการแปลงพลังงาน ประสิทธิภาพ

ของการแปลงพลังงานเทคโนโลยีไดร์ฟระบบไฟฟ้าสาม

เฟสเครื่องจักรกลไฟฟ้าสามเฟส ประสิทธิภาพการ

ท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์เก็บสะสม

พลังงานที่ใช้ในระบบพลังงานทดแทน การเชื่อมต่อ

โรงไฟฟ้าฯ กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยปกติ การ

ควบคุมในระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อกับระบบผลิต

ไฟฟ้าแบบกระจาย การควบคุมในระบบไมโครกริด 

           Electrical power supply technology; 

capabilities; energy resources; fossil and 

renewable energy; energy consumption; 

environmental impact; energy conversion: 

physical fundamentals; processes; and 

efficiencies; three-phase AC drives technology; 

three-phase machines; operating performance 

of generator; storage devices used in 

alternative energy systems; integration of 

energy sources in the electrical grid; the 

control operation in electrical grid with 

distributed generation; microgrid operation 
  

 



147 
 

 
 

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
       1)  เอกสารประกอบการบรรจุรายวิชาเลือกทางวิศวกรรม ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2560 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

2)  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6 )   พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสู ตรการศึ กษา ให้สอดคล้ องกับมาตรฐาน  

ที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  โดยขอบรรจุรายวิชาเลือกทางวิศวกรรม จ านวน 3 รายวิชา และขอ

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

  1.  ขอบรรจุรายวิชาเลือก จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

303529  พลังงานสะอาดสมัยใหม่ ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า หน่วยกิต   3(3-0-6)  

   (Modern Green Energy for Electrical Engineering) 

303530  การเก็บพลังงาน      หน่วยกิต   3(3-0-6)  

    (Energy Storage) 

303570  ระบบข้อมูลสมัยใหม่ ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  หน่วยกิต   3(2-2-5) 

   (Modern Data System for Electrical Engineering) 

 2.  ขอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  

  รายวิชา  303521  เทคโนโลยีพลังงานชั้นสูง  หน่วยกิต   3(3-0-6)    

     (Advanced Energy Technology) 

 

4. มตทิี่ประชุม    

อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

เป็นต้นไป  โดยขอบรรจุรายวิชาเลือกทางวิศวกรรม จ านวน 3 รายวิชา และขอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 

รายวิชา ดังนี้ 
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  1.  ขอบรรจุรายวิชาเลือก จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

303529  พลังงานสะอาดสมัยใหม่ ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า หน่วยกิต   3(3-0-6)  

   (Modern Green Energy for Electrical Engineering) 

303530  การเก็บพลังงาน      หน่วยกิต   3(3-0-6)  

    (Energy Storage) 

303570  ระบบข้อมูลสมัยใหม่ ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  หน่วยกิต   3(2-2-5) 

   (Modern Data System for Electrical Engineering) 

 2.  ขอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  

  รายวิชา  303521  เทคโนโลยีพลังงานชั้นสูง  หน่วยกิต   3(3-0-6)    

     (Advanced Energy Technology) 

 

ระเบียบวาระที่ 6.16 ขออนุมัตเิปิดรายวิชา 001XXX ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                                ของคณะวิทยาศาสตร์ (กองบริการการศึกษา) 
 

1. สรุปเรื่อง        

ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติ

เห็นชอบน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปิดรายวิชา 001XXX การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล 

(Introduction to Data Management in Digital Era) 3(2-2-5) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ทั้งนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณอนุมัติ เปิดรายวิชา รายวิชา 001XXX การจัดการข้อมูล

เบื้องต้นในยุคดิจิทัล ( Introduction to Data Management in Digital Era) 3(2-2-5) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
 

 

2. ข้อกฎหมาย 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 

  (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
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3. ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา  
อนุมัติการเปิดรายวิชา 001XXX การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล ( Introduction to Data  

Management in Digital Era) 3(2-2-5) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะวิทยาศาสตร์  ทั้ งนี้  เริ่มใช้ตั้ งแต่   

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
   

4. มติที่ประชุม 
อนุมัติการเปิดรายวิชา 001XXX การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล ( Introduction to Data  

Management in Digital Era) 3(2-2-5) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะวิทยาศาสตร์  ทั้ งนี้  เริ่มใช้ตั้ งแต่   

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
 

รายละเอียดระเบียบวาระท่ี 6.17 ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 277 

(9/2563) (วาระลับ) เม่ือวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ 7.1   การรับทราบการลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ 
                                พงษ์พาณิชย์ (กองกลาง) 
 

1. สรุปเรื่อง 

   ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 ได้แต่งตั้ง นายบุญชอบ  พงษ์พาณิชย์  
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น  
   ในการนี้  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์  ได้แจ้งความประสงค์ 
ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป  

     จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ ตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มาตรา 14 (7) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 7        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
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ปิดประชุม   เวลา 16.20 น. 
 
 
 

 ………………………………….                                          .................................................. 
         (นางสาวชตาพรณ์ บุญเหนือ)      (นางสาววาสนา  นุชท่าโพ)                                                     
               นักวิเทศสัมพันธ์                รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย                                         
          ผู้จดรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
        ..................................................                       ..................................................                 
           (นางศิริมาศ  เสนารักษ์)                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์)   
            ผู้อ านวยการกองกลาง                                     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 
 

 
....................................................... 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์) 
  นายกสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานที่ประชุม 


