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รายชื่อบคุลากรเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง  การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตแิละ 

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมชางเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

--------------------------------------------------------------------------------- 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑. นางดวงตา   โนวาเชค 

๒. ผูชวยศาสตราจารยกัญญา   กิ่งจันทร 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกชนิภา  อุดมทว ี

๒. นางจุฑามาส  อยูมาก 

๓. นางปยรัตน  มีแกว 

๔. ผูชวยศาสตราจารยโศภิษฐ  เวทยสุภรณ 

๕. นางนองนุช  สารภี 

  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นางสาวกนกวรรณ  ยันตะบุศย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยภัชญา  เสาเวียง  

๓. ผูชวยศาสตราจารยสมพร  จันทมัตตุการ  

๔. นางสาววีรญา  สิงคนิภา 

๕. นางประภัสสร บัวนาค 

  สาขาวิชาฟสิกส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยชูจิต  สาระภาค 

๒. นายวัชรานนท จุฑาจันทร 

๓. นายประยุทธ  คงอินทร 

๔. นางลําพูน  เหลาราช 

๕. นายจุฑาพล  จําปาแถม 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นางสาววิภาวด ี  มูลไชยสุข 

๒. นางสาวประฎิชญา  สรอยจิตร 

๓. นางสาวจุรี   สุวรรณศรี 
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๔. นางสาวอรุณธิดา  สีเชียงหา 

๕. นางพนิดา  คําแปล 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายไพรเวช  งามสอาด 

๒. นางสาวกัญญาณี สมอ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปรียา  งามสอาด 

๔. นางสาวศิริลักษณ  หวังชอบ 

๕. นางเยาวมาลย  บุญปก 

๖. นางสาววัจนารัตน  ควรดี 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายประทีป  ดวงแวว  

๒. นางสาวนันทิญา มณีโชติ 

๓. นายอรุณชัย  ตั้งเจริญบํารุงสุข 

๔. นางนิชาภา  เฉตระการ 

๕. นางสาวนภาพร  แขงขัน 

  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นางสาวศิริกุล  อัมพะวะสิริ 

๒. นางสาวนลินทิพย  มากเขียว 

๓. นางสาวรัชวรรณ  จันทเขต 

๔. นางสาวดวงศิริ  ดวงแวว 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล 

๖. นางสาวนวรัตน พัวพันธ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นางสาวเนาวรัตน กองคํา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษธิพันธ  ผึ่งผาย 

๓. นางสุขใจ สมพงษพันธุ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอรนุช นาคชาติ 

๕. นางสาววิสิทธิ์ มนทอง 

  สาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นายเฉลา สําราญดี 

๒. รองศาสตราจารยกฤษณ  ปนทอง 

๓. นายสยาม ระโส 
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๔. ผูชวยศาสตราจารยนภิาศักดิ์ คงงาม 

๕. นางคุณภัทร  ศรศิลป 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปยะณัฐ พวงจําปา 

๒. นางสาวสุกัญญา สมพรอม 

๓. นายธีระพันธ  จอดนอก 

๔. นายอําพล  เลี้ยงพรม 

๕. นางสาวโกสุมภ  จันทรแสงกระจาง 

  สาขาวิชาสถิติประยุกต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นายจักราวุธ  สิทธิพรมมา 

๒. นางเสาวณติ  รัตนรวมการ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นางฐิตาภรณ  นิลวรรณ 

๒. นายวาฤทธิ์  นวลนาง 

  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพเด็กและผูสูงอายุ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นายจีระเดช  อินทเจริญศานต 

๒. นางสาวสุจิตรา  ผิวสวาง 

๓. นางสาวไพลิน   อําไพ 

๔. นางสุธีรา  อินทเจริญศานต 

๕. นายวิทยา จันตุ 

๖. นางสาวจุฑามาส  ขุมทอง 

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นางนภา  วงษศรี 

๒. ผูชวยศาสตราจารยกัญญา  ก่ิงจันทร 

๓. นายนราวุธ  สินสุพรรณ 

๔. นางสาวสุรีรัตน  สืบสันต 

๕. นายชาตรี  เชิดนาม 

๖. นางสาววิภาดา  พนากอบกิจ 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นายนพรัตน  โพธิ์สิงห 

๒. นายเอกราวี  คําแปล 

๓. นายธงชัย  เจือจันทร 

๔. นายวีระชัย  บุญปก 
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๕. นายสุวัฒน กลวยทอง 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นายวรรธนะชัย  ปฐมสิริวงศ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยประดับ  เรียนประยูร 

๓. นางสาวยุพเยาว  โตครีี 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอํานวย วัฒนกรสิริ 

๕. นางดวงตา  โนวาเชค 

๖. นางชวนพิศ จารัตน 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. นางสาวรัสรินทร  ฉัตรทองพิศุทธิ ์

๒. ผูชวยศาสตราจารยภัทราภรณ แกวกูล 

๓. นางสาวฤทัยภักดิ์  ชาญศรี 

๔. ผูชวยศาสตราจารยกฤช ตรองจิตต 

หลักสูตรวิชาการแพทยแผนไทยบัณฑติ (พท.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นางสาวดาวินี  ชิณวงศ 

๒. นางสาวโชติกา เทียบคํา 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอัมพาพรรณ พงศผลาดิสัย 

๔. นายอาทิตย  ลีประโคน 

๕. นายณัฎฐกวี บุญวิจิตร 

๖. นางสาวจันทรเพ็ญ  ธรรมพร 

รายชื่อเพิ่มเติม  

๑. นายวิกรม  วรรณสุทธิ์ 

๒. นายเอกธนัช  เหลืองศิริวรรณ 

๓. นายสมสวัสดิ์  นิลดํา 

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

๑. นางนันทา  สมเปน 

๒. นางสุนิสา  เยาวสกุลมาศ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนิติพัฒน   พัฒนฉัตรชัย 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. วาที่ ร.ต.ไพฑูรย  ทองสุข 

๒. ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ชัยนะรินทร  ทับมะเริง 
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๓. นางสุนิสา  เยาวสกุลมาศ 

๔. นางสาวชนกเนตร  ชัยวิชา 

๕. นางสาวอารีย  ไกรสูรย 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนิติพัฒน  พัฒนฉัตรชัย 

๒. นางสาวสายฝน   ทดทะศรี 

๓. นายตอตระกูล  เหมียดนอก 

๔. นางสาวเพชรรัตน  พรหมทา 

๕. นางสุวรรณี  สุมหิรัญ 

  สาขาวิชาสัตวศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. นางสาวเบญญาภา สุรสอน 

๒. นางสาววิชชุดา ยินดี 

๓. นางณัฏฐวรรณ  สมนึก 

๔. นายวรพรภัฏ  ปดภัย 

๕. นางสาวกนกกาญจน รีบเรงรัมย 

คณะครุศาสตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอุไร   จันทมัตตุการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลี้ยง  ทุมทอง 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นางเสาวคนธ  สาเอี่ยม 

๒. ผูชวยศาสตราจารยทิพจุฑา  สุภิมารส สิงคเสลิต 

๓. นางปยนันท   พูลโสภา 

๔. นางสาวพัชรา  พานทองรักษ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลี้ยง  ทุมทอง   

  สาขาวิชาการประถมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นางสาวกมลรัตน  วงศถามาตย 

๒. วาที่รอยโทสุวกันต  ศรีทองลัทธิกุล 

๓. วาที่พันตรีประดับเกียรติ  จันทรไทย 

๔. นางสาวพัชรี  เขตตจะโปะ 

๕. นายอุริด  พลศรี 

  สาขาวิชาพลศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑. นายสุรเดช   โพธิกุล 

๒. นายกิตติศักดิ์   มีเจริญ 

๓. นางสาววารีรัตน  แยมประดิษฐ 

๔. นายเสนห   ศรีงาม 

๕. นายสมพงษ  มณีศักดิ์ประเสริฐ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายจักรพงษ  วารี 

๒. วาที่รอยเอกบุญโต  นาดี 

๓. นายสมเกียรต ิ เพ็ชรมาก 

๔. นางสาวนุชจรี  บุญเกต 

๕. นายกฤษณณัฐ  หนุนช ู

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นายพลพีย แสงสุวอ   

๒. นายภาณุพงษ  จําปา 

๓. นายจิรยุทธ โสมขันเงิน 

๔. นายภัทรพล   ทองนํา 

๕. นายเลิศวัลลภ  ศรีษะพลภูสิทธิ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑. นางอัชราพร   สุขทอง 

๒. ผูชวยศาสตราจารยจิรายุ   ทรัพยสิน 

๓. นายอภิชาติ   แสงอัมพร 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยจงกิจ   วงษพินิจ 

๒. นายถิรพิทย ถาพรผาด 

๓. นายวิโรจน ทองปลิว 

๔. นางสาวญาณิศา สูทรงดี 

๕. นายทองพูล   ขุมคํา 

๖. นางจตุพร  เหลือสนุก 

  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายชัชวาล  สนิทสันเทียะ 

๒. นายอัศวิน  นาดี 
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๓. นายพรรณราย คําโสภา 

๔. นายรัฐวิทย  รัฐกาญจนไพบูลย 

๕. นายสันติ  วิลัยสูงเนิน  

๖. นายอราม มุลาลินน 

  สาขาวิชาสังคมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นางวนมพร  พาหะนิชย 

๒. นายพีรวัส  อินทว ี

๓. นายธงไชย สุขแสวง 

๔. นายพงษพันธ พ่ึงตน 

๕. นางสาวอัญญา บูชายันต 

๖. นายภัทระ อินทรกําแหง 

๗. นายกานต กาญจนพิมาย 

๘. นายภูมิ  สารทสินธุ 

๙. นางสาวอรนุช แสงสุข 

  สาขาวิชานาฏศลิป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นางจํานงค จันทรเขียว 

๒. นางอัชราพร สุขทอง 

๓. นางสาวยุวดี พลศิริ 

๔. นางสาวกฤติกา ธรรมวิเศษ 

๕. นางสาวอัจฉรา   สุทธิสนธ 

  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสันทนา  กูลรัตน 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสังวาลย  ตุกพิมาย 

๓. นางสาวสุภาสินี   วิเชียร 

๔. นางชลิตา  คําหอม 

๕. นายกิติศักดิ์  จันฤาไชย 

  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยประทีป  แขรัมย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยคนึงนิตย ไสยโสภณ 

๓. นางสาวนิตยา  เรืองสุวรรณ 

๔. นางสาวจันจิรา  เซี่ยงฉิน 

๕. นางสาวสิริลักษณ บุงทอง 

๖. นายศุภชัย ภักดี 



๙ 

 

๗. นางสาวอธิพร ประเทืองเศรษฐ   

๘. นางสาววิภาวัณย สาระทรัพย 

๙. นางสาวศิรประภา สันตะวงศ 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นางสาวกาญจนา เถาวชาลี 

๒. นางสาวจิราวรรณ อยูเกษม 

๓. นางพัชรินทร  โชคอํานวย 

๔. นางสาวลดาวัลย ปญตะยัง 

๕. นายศรัณย ศิลาเณร 

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นายภาณุวัฒน พันธโคตร 

๒. นางสาวคนึงนิตย อริยะธุกันต 

๓. นางสาวธีติมา พจนะแกว 

๔. นายรังสรรค จันทรไทย 

๕. นางสาวอรวรรณ เกษแกว 

๖. นายนาวี รับพร   

๗. นางสาววรกัญญา แกวคุม   

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา พิณศรี 

๒. นายสนธยา มุลาลินน 

๓. นายอลงกต  เพชรศรีสุก 

๔. นายสนธยา หยวกจังหรีด 

๕. นางเกษราภรณ สุพรรณฝาย 

๖. นางสาวจุฑากนก เพชรศรีสุก 

๗. นางสาวนภาพร มบขุนทด 

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นางศศิธร ศูนยกลาง 

๒. นายนพฤทธิ์ จิตรสายธาร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยภูริส ภูมิประเทศ 

๔. นางตรีชฎา สุขเกษม 



๑๐ 

 

๕. นายกิตติศักดิ์  รวมพัฒนา 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชานิติศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นางสาวเชาวณี ผิวจันทร 

๒. นายอนุรัตน พรหมฤทธิ์ 

๓. รอยตรีเกรียงศักดิ์ เตียเจริญวรรธน 

๔. นางสาวอิสรีย ดํารงสุนทรธัย 

๕. นางสาวณภัค วุฒิวธันศา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑. รองศาสตราจารยบัญชา   ชื่นจิต 

๒. รองศาสตราจารยยุพดี   สินมาก 

   หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ป) 

  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสมใจ   อินทานนท 

๒. นายอิสรภาพ  เอ็นดู 

๓. นายสมคิด  สืบสันต 

๔. นายกิตติพงศ  แซเตียว 

๕. นายธนิศร  มีสังเกต 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ สมัครสมาน 

๒. รองศาสตราจารยบัญชา ชื่นจิต 

๓. นายสุรเชษฐ  วรศรี 

๔. นายดุรงคฤทธิ์  เอกวงษา 

๕. นายภูพิชย  ทานะ 

  สาขาวิชาเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอัศวิน  สืบนุการณ 

๒. นายจิรวัฒน  รักการ 

๓. นายพงษปณต  พลแดง 

๔. นายภาณุเมศวร  สุขศรีศิริวัชร 

๕. นายณัฐนรรท  ชวรัฐสินธรณ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นายวัชเรศ  แกนบุตร 



๑๑ 

 

๒. นายกิตติชาติ  เผาพงษไพบูลย 

๓. นายวัลลภ  โครตพันธ 

๔. นายอภิชัย  ไพรสินธุ 

๕. นางสาวปทมาพร  ทอช ู

๖. นางสาวลลิลทิพย  รุงเรือง 

  สาขาวิชาอุตสาหกรรมกอสราง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นางสาวแกวตา ดียิ่ง 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นายอภินันทิชัย  โจมสติ 

๒. รองศาสตราจารยยุพดี  สินมาก 

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. รองศาสตราจารยชูชาติ พยอม 

๒. นายสุรสิงห  อารยางคกูร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยณฐักานต พวงไพบูลย 

๔. นายศุภชัย  แกวจันทร 

๕. นางแมนวาด  รชนีกรไกรลาศ 

๖. นายเอกราช  นาคนวล 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายทรงศักดิ์  มีสิทธิ์ 

๒. นายพิทักษ  แสนกลา 

๓. นางสาวสุพัตรา วะยะลุน 

๔. นายวีระนันต วิบูลยอรรถ 

๕. นายวิทวัส  สุขชีพ 

๖. นายปฎิวัติ  อาสาเสน 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกนกกานต  ลายสนธิ ์

๒. นายทรงยศ  หวังชอบ 

๓. นายศุภวัชร  นิยมพันธุ 

๔. นายสุรเชษฐ วงศชัยประทุม 

๕. นายสุชาติ  ดุมนิล 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นายณฤทธิ์  จึงสมาน 



๑๒ 

 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ  แกววนิัด 

๒. นายศุภวิช นิยมพันธุ 

๓. นางสาวศิวพร  สุกสี 

๔. นางสาวธาริณี  มีเจริญ 

๕. นายพงศไกร  วรรณตรง 

๖. นางสาวชลิตา  แกวบุตรดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยธีรวัตร   ภูระธีรานรัชต 

๒. นางพิมภัสสร   ชูตระกูล 

  หลักสูตรบัญชีบัณฑติ (บช.บ. ๔ ป) 

  บญัชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นางสาวกิติยา  ปรากฏดี 

๒. นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี 

๓. นางสาวนิภาวัลย พุทธไทยรัช 

๔. นางสาวปยนุช  ปรากฏดี 

๕. นางสาวอาภาพร บุญประสพ 

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปุณณรัตน  พิงคานนท 

๒. นางสาวรัชดา  ธนูศิลป 

๓. นายสมชาย  ชายสําอางค 

๔. นางสาวธมนพัชร  ศรีษะพลภูสิทธิ 

๕. นายพุฒิพงษ  รับจันทร 

  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. ๔ ป) 

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายสันธนะ  ประสงคสุข 

๒. นางสาวพรรณนิการ  กงจักร 

๓. นายสุริยะ  ชนะชัย 

๔. นางวิมลกานต  จันทรประเสริฐ 

๕. นางสาวณัฐสุรางค  ปุคคละนันท 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. ๔ ป) 



๑๓ 

 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนภาพรรณ  พัฒนฉัตรชัย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนวรัตน นิธิชัยอนันต 

๓. นางศรัญญา  นาเหนือ 

๔. นางสาวณภัทชา ปานเจริญ 

๕. นางสาวเพ็ญนฤมล  จะระ 

๖. นางนฤมล  วลีประทานพร 

  สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นางสาวพิสชานันท  สนธิธรรม 

๒. นางวิจิตรา  โพธิสาร 

๓. นายชูวงศ  พรหมบุตร 

๔. นางสาวมัญญนา  จําปาเทศ 

๕. นางเสาวนีย ปรางคชัยกุล 

  สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยศริินทิพย ไตรเกษม 

๒. นายทรงกลด พลพวก 

๓. นางสาวจรัญญา  ไชยเสริฐ 

๔. นายทวีศักดิ์  แสวงสาย 

๕. นายสุเมธี  เทียมสกุล 

๖. ผูชวยศาสตราจารยฉลอง สุขทอง 

  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม   หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. นางศิวาพร  พยัคฆนันท 

๒. นางสาวหทัยชนก  รัตนถาวรกิต ิ

๓. นางฐานิดา  สิทธิเสือ 

๔. นางสาวพัชราภรณ  เกลียวแกว 

๕. นางรุจิเรศ  รุงสวาง 

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. นางสาวดลยกรณ โพธิวฒัน 

๒. นายทํานอง  ชิดชอบ 

๓. นางพรรณราย เพราะคํา 

๔. นายนัฐิพงษ จัดจาง 

๕. นางสาวลลนา สุขพิศาล 

  



๑๔ 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

๑. นายศุภธนกฤษ  ยอดสละ 

๒. นายภัทรพล  ทองนํา 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูบัณฑิต (ป.บัณฑติ) 

๑. นายพานชัย   เกษฎา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยร.ต.ท.นภเกตุ  สุขสมเพียร 

๓. นายประดิษฐ  ชื่นบาน 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑. นายอุดม  หอมคํา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยประชิต  อินทะกนก 

๓. นายขจรศักดิ์  สงวนสัตย 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. นายธัญญเทพ สิทธิเสือ 

๒. นายศุภธนกฤษ  ยอดสละ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวสันตชัย   กากแกว 

๔. นายทรงเดช  สอนใจ 

  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอุไร จันทมัตตุการ 

๒. นางพิกุล ประดับศรี 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา รัตนธรรมเมธี 

  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑. นายเก้ือ กระแสโสม 

๒. นายพนา จินดาศรี 

๓. ผูชวยศาสตราจารยบุญทวี อิ่มบุญตา 

๔. นายตรีคม พรมมาบุญ 

๕. นางวนิดา หอมจันทร 

๖. นางสาวปยพร สีสันต 

๗. นางสาววัชราภรณ เรืองสิทธิ์ 

  สาขาวิชาสังคมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายดําเกิง โถทอง 

๒. นายอิทธิวัตร ศรีสมบัติ 

๓. นายชาตรี  เกษโพนทอง 



๑๕ 

 

๔. นายภัทระ อินทรคําแหง 

  สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและภูมิภาค   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑. นางสาวสุรียฉาย สุคันธวัต 

๒. นางสาวสุพิมพา วัฒนสังขโสภณ 

๓. นายอัครเดช สุพรรณฝาย 

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗  

๑. ผูชวยศาสตราจารยจิรายุ ทรัพยสิน 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุขตาม 

๓. นายอภิชาติ แสงอัมพร 

๔. นายโชติพงษพันธุ สุขศิริมหาไพศาล 

๕. นางสาวสิริพัฒถ  ลาภจิตร 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยชนมณัฐชา กังวานศุภพันธ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยธีรวัตร ภูระธีรานรัชต  

๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภางค  นันตา 

๕. นางสาวจณัญญา วงศเสนา จงศริ ิ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายเที่ยงธรรม  สิทธิจันทเสน  

๒. นายอัษฎา  วรรณกายนต 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนิคม  ลนขุนทด  

๔. นายสุรเชษฐ วงศชัยประทุม 

๕. นายสุชาติ  ดุมนิล 

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวาสนา แกวหลา 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) 

  สาขาวิชาภาวะผูนําและการบริหาร 

๑. นายธัญเทพ สิทธิเสือ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวสันตชัย กากแกว 

๓. นางสาวประภาพร บุญปลอด 



๑๖ 

 

  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๑. นายทองอินทร ไหวดี 

๒. นางอุษา กลมพันธ    

๓. นายปยศักดิ์ สีดา  

๔. ผูชวยศาสตราจารยก่ิงเพชร  สงเสริม 

๕. นางสิงหา จันทริยวงษ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. นายเที่ยงธรรม  สิทธิจันทเสน  

๒. นายอัษฎา  วรรณกายนต 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนิคม  ลนขุนทด  

๔. นายสุรเชษฐ วงศชัยประทุม 

๕. นายสุชาติ  ดุมนิล 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ด.) 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๑. นายอุดม  หอมคํา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยประชิต  อินทะกนก 

๓. นายขจรศักดิ์  สงวนสัตย 

รายชื่อเพิ่มเติม 

๑. นายทศพล  ค้ําช ู      

๒. นางมยุรา  กระโพธิ์      

๓. นายณัฐพล  สันทาลุนัย     

๔. นางสาวจิราพร  สาลีบุตร     

๕. นางธันยนันท  พันธวัน     

๖. นางสาวสุนันสินี  สีหะวงษ     

๗. นายธาตรี  จิรคงสวัสดิ์     

๘. นางสาวพิชญฌาภรณ  เมืองงาม    

๙. นางนิรดา  งามพานิชกิจ     

๑๐. นางสาวภาวิณี  บานเย็น     

๑๑. นางสาวสุปราณ ี บุญรอด     

๑๒. นางสาวพิมพลดา  วิศิษฐกิตติกร    

๑๓. นางนันทิดา  จามิกรณ     

๑๔. นายธนภัทร  พิศเพ็ง     

๑๕. นายอภิชาติ  สมรัตน     



๑๗ 

 

๑๖. นายพิพัฒน  วิถี      

๑๗. นายอัครพล  ศิริกุล     

๑๘. นายทองนพคุณ  อินธิเดช        

๑๙. นางสาววรธัยา  วิชิตไตรภพ 

๒๐. นางสาวจันทรทิพย  ถนัดเพ่ิม     

๒๑. นายเอกพงศ โภคทรัพย      

๒๒. นายมานะชัย จันทอก     

๒๓. นางสาวรจนา รวมใจ      

๒๔. นางสาวนันธัชชพร  สามสี      

๒๕. นายคงคม สืบสิทธิ ์      

๒๖. นางณัฏฐนัน ทุนดี      

๒๗. นายชัยยศ  อุไรล้ํา 


