คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ 788/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
-------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่
1) ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
2) ติดตามการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
3) ร่ ว มกั บ คณะกรรมการอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
4) ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามส าคั ญ แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น อย่ า งดี
เต็มความสามารถ ด้วยการยกย่องและให้บาเหน็จความดีความชอบ
ประกอบด้วย
1) อธิการบดี
2) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4) คณบดีคณะครุศาสตร์
5) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
8) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
9) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
11) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
12) ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
13) ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่
1) รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ และ ด้านกิจการนักศึกษา โดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา
2) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

- 23) จัดประชุมสั มมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไข และพัฒนาทักษะการให้คาปรึกษา
4) รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากทุกส่วนงาน จัดทาเป็นทาเนียบเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นประจาทุกปีการศึกษา
5) ส่ งเสริ ม และจั ด กิจ กรรมปฐมนิเ ทศนั กศึ กษาใหม่ เพื่ อให้ อาจารย์ที่ ปรึก ษาพบนั กศึก ษาที่ ดูแ ล
รับผิดชอบ เป็นประจาทุกปีการศึกษา
ประกอบด้วย
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์
3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
6) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8) รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
9) ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
10) นางสาวจุฑามาศ
ชัญญะพิเชฏฐ์
11) นางยุพาวดี
ฝ้ายขาว
12) นางสาวิตรี
ขาวสะอาด
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา
1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
3) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8) รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
9) ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
10) นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
11) นางสาวอารีย์
วงเขียว
12) นายปองภพ
ด้วงน้อย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

- 33. อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ปฏิบัติตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษา ดูแล แนะนานักศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา และด้านทั่วไป ดังนี้
3.1 ด้านวิชาการ
1) ให้คาแนะนานักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร และวิธีการ
ศึกษา
2) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่สาคัญ ซึ่งอาจทาให้นักศึกษา
ต้องถูกลงโทษทางวินัย
3) ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง ความสนใจและความสามารถของนักศึกษาเพื่อการ
วางแผนประกอบอาชีพและแผนการศึกษา
4) ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือก วิชาเรียนให้เหมาะสมกับแผนการศึกษา
ของนักศึกษา
5) วิเคราะห์ผลการเรียน และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสมกับคะแนนเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษา
6) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
7) ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเอก-โท การเพิ่มถอนรายวิชา และการศึกษาค้นคว้า
8) ให้คาแนะนาและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 เป็นกรณีพิเศษ
9) ให้คาปรึกษาแนะนาหรือช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน
10) ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี
11) ให้คาแนะนานักศึกษาให้ตรวจสอบการเรียนของนักศึกษาให้ครบหลักสูตร
3.2) ด้านสวัสดิการและการพัฒนานักศึกษา
1) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง
2) ให้ คาปรึ กษาเบื้ องต้ น เกี่ย วกับปัญ หาทางด้านสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หากมีปั ญหาใดที่เกิ น
ความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็ควรดาเนินการส่งต่อนักศึกษาไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรง
3) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตความปลอดภัย
4) ให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
5) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
6) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3.3) ด้านทั่วไป
1) ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ที่รับผิดชอบ
2) ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน้าที่ของนักศึกษา
3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครูกับศิษย์
4) พิจารณาคาร้องต่างๆ ของนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทันเวลา
5) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา
6) ติดต่อกับนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7) เก็บข้อมูลที่สาคัญของนักศึกษาที่รับผิดชอบไว้เป็นความลับ

- 48) ให้การรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการนาเอกสารไปแสดงแก่ผู้อื่น เช่น การศึกษาต่อ
การขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น
9) จัดให้ นั กศึกษาบั น ทึกข้อมูล รายบุคคล ผ่ านระบบระเบียนสะสมออนไลน์ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
10) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการให้คาปรึกษาวิชาการระดับคณะ
11) พิจารณาตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือแต่งกายไม่เรียบร้อย
12) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา
13) ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมีปัญหา

- 5ประกอบด้วย
1) อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ

คณะครุศาสตร์
ปีที่เข้า ที่สาขา

สาขาวิชา/วิชาเอก

2556

1

การศึกษาปฐมวัย

2556
2556
2556
2556
2556

2
3
3
4
4

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

2556

5

ดนตรีศึกษา

2556

6

คณิตศาสตร์

2556
2556
2556
2557

7
8
8
1

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
พลศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

2
2
3

ภาษาไทย

4

สังคมศึกษา

5

ดนตรีศึกษา

6

คณิตศาสตร์

7
7
1

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย

1

การศึกษาปฐมวัย

2558

ภาษาอังกฤษ

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
ค.บ.5ปี 1411 1 อาจารย์ ดร.เทิน
อาจารย์จอมขวัญ
ค.บ.5ปี 1412 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต
ปี
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม
ค.บ.5ปี 1413 1 อาจารย์ณิชชา
1 อาจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา
ค.บ.5ปี 1414 1 อาจารย์ ดร.สมหมาย
อาจารย์จอมขวัญ
ค.บ.5ปี 1415 1 อาจารย์ธิปไตย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล
ค.บ.5ปี 1416 1 อาจารย์สุกัญญา
อาจารย์ ดร.สวนีย์
ค.บ.5ปี 1417 1 อาจารย์อรพรรณ
1 อาจารย์ ดร.ปิยมนัส
ค.บ.5ปี 1418 1 อาจารย์พิเชฐ
ค.บ.5ปี 1411 1 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์
อาจารย์อัญญณี
ค.บ.5ปี 1412 1 อาจารย์ ดร.พรทิพย์
1 อาจารย์ภาวิดา
ค.บ.5ปี 1413 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล
ค.บ.5ปี 1414 1 อาจารย์สุนทรี
อาจารย์ ดร.ณิรดา
ค.บ.5ปี 1415 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์
อาจารย์สมศรี
ค.บ.5ปี 1416 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล
อาจารย์จิรุตถ์
ค.บ.5ปี 1417 1 อาจารย์มลวิกา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์
ค.บ.5ปี 1411 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา
อาจารย์สมศรี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา
อาจารย์สมศรี

หลักสูตร

สีนวน
รัตนกิจ
ตรีรณโอภาส
นาคอ้าย
ชินธนามั่น
สารวยรื่น

อ่าดอนกลอย
รัตนกิจ
สุนทร
ใจงาม
สีสมบา
เสริมสุข
ธนะขว้าง
วรวิทย์รัตนกุล
สยมภูวนาถ
บัณฑิตย์
สุวรรณโรจน์
ครามจันทึก
มหาวงศ์
แก้วนุช
เกิดผล
จูงวงค์สุข
เวชญาลักษณ์
คงอิ่ม
ทาสุทะ
ปรีชาศิลป์
ภู่เจริญ
เมืองพระฝาง
ใจฉลาด
อินทะพันธุ์
ทาสุทะ
อินทะพันธุ์
ทาสุทะ

- 6ปีที่เข้า ที่สาขา
2558

2559

สาขาวิชา/วิชาเอก

2
2
3

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

4

สังคมศึกษา

5

ดนตรีศึกษา

6

คณิตศาสตร์

7
8
1

วิทยาศาสตร์
พลศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

1

การศึกษาปฐมวัย

2

ภาษาไทย

2

ภาษาไทย

3

ภาษาอังกฤษ

3

ภาษาอังกฤษ

4

สังคมศึกษา

4

สังคมศึกษา

5

ดนตรีศึกษา

6

คณิตศาสตร์

6

คณิตศาสตร์

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
ค.บ.5ปี 1412 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา
ปี
1 อาจารย์เบญญาพัชร์
ค.บ.5ปี 1413 1 อาจารย์ภาวิณี
อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์
ค.บ.5ปี 1414 1 อาจารย์อภัยชนม์
อาจารย์ ดร.สุวพัชร์
ค.บ.5ปี 1415 1 อาจารย์อุทาน
อาจารย์อัญญณี
ค.บ.5ปี 1416 1 อาจารย์อุเทน
อาจารย์ ดร.พัชราวลัย
ค.บ.5ปี 1417 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย
ค.บ.5ปี 1418 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ
ค.บ.5ปี 1411 1 อาจารย์ ดร.เกสร
อาจารย์กุสุมา
2 อาจารย์ ดร.เกสร
อาจารย์กุสุมา
ค.บ.5ปี 1412 1 อาจารย์วัชรีย์
อาจารย์กุสุมา
2 อาจารย์วัชรีย์
อาจารย์กุสุมา
ค.บ.5ปี 1413 1 อาจารย์อัศวพร
อาจารย์ ดร.อารีย์
2 อาจารย์อัศวพร
อาจารย์ ดร.อารีย์
ค.บ.5ปี 1414 1 อาจารย์วริศรา
อาจารย์กล้าหาญ
2 อาจารย์วริศรา
อาจารย์กล้าหาญ
ค.บ.5ปี 1415 1 อาจารย์ธัญญรัตน์
อาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์
2 อาจารย์ธัญญรัตน์
อาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์
ค.บ.5ปี 1416 1 อาจารย์จารุวรรณ
อาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์
2 อาจารย์จารุวรรณ
อาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์

หลักสูตร

วงศ์ธนะชัย
วันทอง
เดชเทศ
ขันยศ
สัจจะพัฒนกุล
ช่างพินิจ
บุญเมือง
สุวรรณโรจน์
ปุ่มสันเทียะ
มีทรัพย์
สังโยคะ
เจิมปลั่ง
กอกอง
ยกชู
กอกอง
ยกชู
อินทะชิต
ยกชู
อินทะชิต
ยกชู
แสงอรุณเลิศ
ปรีดีกุล
แสงอรุณเลิศ
ปรีดีกุล
ตั้งค้าวานิช
พิมพ์ศรี
ตั้งค้าวานิช
พิมพ์ศรี
อ่าดี
ใบกุหลาบ
อ่าดี
ใบกุหลาบ
สอนแปง
วรอินทร์
สอนแปง
วรอินทร์

- 7ปีที่เข้า ที่สาขา
2559

2560

สาขาวิชา/วิชาเอก

7

วิทยาศาสตร์

7

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

8
1

พลศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

1

การศึกษาปฐมวัย

2

ภาษาไทย

3

ภาษาอังกฤษ

3

ภาษาอังกฤษ

4

สังคมศึกษา

5

ดนตรีศึกษา

5

ดนตรีศึกษา

6

คณิตศาสตร์

7

วิทยาศาสตร์

7

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

8

พลศึกษา

8

พลศึกษา

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
ค.บ.5ปี 1417 1 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ศักย์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์
2 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ศักย์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์
ค.บ.5ปี 1418 1 อาจารย์อนุพงษ์
ค.บ.5ปี 1411 1 อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์
อาจารย์ภาวิดา
2 อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดา
3 อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์
อาจารย์เบญญาพัชร์
ค.บ.5ปี 1412 1 อาจารย์อรุโณทัย
อาจารย์กาญจนา
2 อาจารย์อรุโณทัย
อาจารย์กาญจนา
ค.บ.5ปี 1413 1 อาจารย์สุรีย์พร
อาจารย์ ดร.ดิษยา
2 อาจารย์สุรีย์พร
อาจารย์ ดร.ดิษยา
ค.บ.5ปี 1414 1 อาจารย์ธัญญาพร
อาจารย์กาญจนา
2 อาจารย์ธัญญาพร
อาจารย์กาญจนา
ค.บ.5ปี 1415 1 อาจารย์สุรศักดิ์
อาจารย์ ดร.อดุลย์
2 อาจารย์สุรศักดิ์
อาจารย์ ดร.อดุลย์
ค.บ.5ปี 1416 1 อาจารย์ธีรภัทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว
2 อาจารย์ธีรภัทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว
ค.บ.5ปี 1417 1 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร
2 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร
ค.บ.5ปี 1418 1 อาจารย์นันทิภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล
2 อาจารย์นันทิภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล

หลักสูตร

เพชรสุวรรณ
ศศิวิมล
เพชรสุวรรณ
ศศิวิมล
กมุกะมกุล
พฤกษะวัน
มหาวงศ์
พฤกษะวัน
ศิริเอก
พฤกษะวัน
วันทอง
คล่องแคล่ว
สุขพิทักษ์
คล่องแคล่ว
สุขพิทักษ์
เพ็งเลีย
ศุภราชโยธิน
เพ็งเลีย
ศุภราชโยธิน
ก่องขันธ์
สุขพิทักษ์
ก่องขันธ์
สุขพิทักษ์
อุสาหะกานนท์
วังศรีคูณ
อุสาหะกานนท์
วังศรีคูณ
พุ่มพลอย
คาสอน
พุ่มพลอย
คาสอน
ขาวสะอาด
เพ็งพุ่ม
ขาวสะอาด
เพ็งพุ่ม
พวงสถิตย์
อักษรดิษฐ์
พวงสถิตย์
อักษรดิษฐ์

- 8-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
เข้า สาขา
2557 1 ภาษาไทย
2557 2 ภาษาไทย
2557 2 ภาษาอังกฤษ
2557 3 ภาษาอังกฤษ
2557
2557 3 ภาษาอังกฤษ
2557 3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2557 4 ภาษาญี่ปุ่น
2557 5 ภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ)
6 บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
2557 7 ดนตรีสากล
2558 1 ภาษาไทย
2558 1 ภาษาไทย
2558 2 ภาษาอังกฤษ
2558 2 ภาษาอังกฤษ
2558
2558 2 ภาษาอังกฤษ
2558 3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4 ภาษาญี่ปุ่น
2558 4 ภาษาญี่ปุ่น
2558 5 ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ)
6 บรรณารักษ์ศาสตร์และ
2558
สารสนเทศศาสตร์
2558 7 ดนตรีสากล
2559 1 ภาษาไทย
2559 1 ภาษาไทย
2559 2 ภาษาอังกฤษ
2 ภาษาอังกฤษ
2560 3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2559 4 ภาษาญี่ปุ่น
2559 4 ภาษาญี่ปุ่น
2559 5 ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ)

รหัส
กลุม่
สาขา
ศศ.บ.4ปี 3211 1
1
ศศ.บ.4ปี 3212 1
1
2
2
ศศ.บ.4ปี 3213 1
ศศ.บ.4ปี 3214 1
ศศ.บ.4ปี 3215 1
ศศ.บ.4ปี 3217 1

หลักสูตร

ศป.บ.4ปี 3219
ศศ.บ.4ปี 3211
4ปี
ศศ.บ.4ปี 3212

ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
4ปี
ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี

3213
3214
3215
3217

ศป.บ.4ปี 3219
ศศ.บ.4ปี 3211
ศศ.บ.4ปี 3212
ศศ.บ.4ปี 3213
ศศ.บ.4ปี 3214
ปี
ศศ.บ.4ปี 3215

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
อาจารย์รัตนาวดี
ปาแปง
อาจารย์วิสิฏฐา
แรงเขตรการ
อาจารย์นันทภัค
ประทีปแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล
อาจารย์ปทุมพร
บุญชุม
อาจารย์ทิศากร
ไชยมงคล
อาจารย์กนกรัตน์
ปิลาผล
อาจารย์ชณัฐธัญนพ
บุญดิเรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย
คันชั่งทอง

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

อาจารย์นพดล
พันธุ์เพ็ชร์
อาจารย์ธีรพัฒน์
พูลทอง
อาจารย์ภัครพล
แสงเงิน
อาจารย์เภทรา
สิริสรรพ
อาจารย์โชติกา
เศรษฐธัญการ
อาจารย์พัทชา
บุญยะรัตน์
อาจารย์พนิตนันท์
เอี่ยมต่อม
อาจารย์สิรินญา
ศรีชมภู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
อาจารย์ ดร.วิโรจน์
ตระกูลพิทักษ์กิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
ซื่ออุทิศกุล

1
1
1
1
1
1
1
1
1

อาจารย์ ดร.กมลธรรม
อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ
อาจารย์ธารีรัตน์
อาจารย์ ดร.คุณากร
อาจารย์ณัฐกานต์

เกื้อบุตร
ใจกล่า
ติดชัย
สุนิพันธ์
คงชนะ
เส็งชื่น

อาจารย์ ดร.สุจิตรา

เลิศเสม บุณยานันต์

อาจารย์ต่อศักดิ์
อาจารย์พนัส
อาจารย์ ดร.สุธัญญา

ร่มส้มซ่า
มัตยะสุวรรณ
ปานทอง

- 9ปีที่ ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
เข้า สาขา
2559 7 บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
8 ดนตรีสากล
2560 1 ภาษาไทย

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
ศศ.บ.4ปี 3217 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์

หลักสูตร

2

ภาษาอังกฤษ

ศศ.บ.4ปี 3212

1

3

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศศ.บ.4ปี 3213

1

4

ภาษาญี่ปุ่น

ศศ.บ.4ปี 3214

5
6

ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ)
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
ดนตรีสากล

ศศ.บ.4ปี 3215
ศศ.บ.4ปี 3217

1
2
1
1

อาจารย์ยศจรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา
อาจารย์ ดร.วาสินี
อาจารย์สุพัตรา
อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์
อาจารย์อธิษฐาน
อาจารย์นิภาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา
อาจารย์กนกรัตน์
อาจารย์หทัยรัตน์
อาจารย์สนทยา

ศป.บ.4ปี 3219

1

อาจารย์จุฑารัตน์

7

ศป.บ.4ปี 3219
ศศ.บ.4ปี 3211

1
1

ดือขุนทด
เจียพงษ์
มีเครือเอี่ยม
พรมดา
ยศเจริญ
งามกิจวัตร
นวาวัตน์
ทับทิม
ปิลาผล
มัตยะสุวรรณ
สาลี
มณีวัลย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
2557 1 เคมี
2557 2 ชีววิทยา
2557
2557 3 จุลชีววิทยา
2557
2557 4 ฟิสิกส์
2557 5 คณิตศาสตร์
2557 6 สถิติประยุกต์
2557 7 วิทยาการคอมพิวเตอร์
2557
2557 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2557 10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2557 11 สาธารณสุขศาสตร์
12 คหกรรมศาสตร์
2557
(อาหารและโภชนาการ)

ปีที่เข้า

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
วท.บ.4ปี 2211 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี
วท.บ.4ปี 2212 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์
วท.บ.4ปี 2213 1 อาจารย์ ดร.วิสูตร
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
วท.บ.4ปี 2214 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ
วท.บ.4ปี 2215 1 อาจารย์อรรถพล
วท.บ.4ปี 2216 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร
วท.บ.4ปี 2217 1 อาจารย์วิรัช
2 อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์
วท.บ.4ปี 2218 1 อาจารย์รติพร
วท.บ.4ปี 2219 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี
วท.บ.4ปี 2220 1 อาจารย์เอกภพ
ส.บ.4ปี 2221 1 อาจารย์ร้อยตารวจเอกหญิงกิ่งแก้ว
ศศ.บ.4ปี 3226 1 อาจารย์โสรัจ

หลักสูตร

ปิ่นวัฒนะ
จงจิตวิมล
พูลประเสริฐ
จันทร์อิฐ
วรรณเทศ
จุลพันธ์
ภูมิลา
สุริยะกาศ
งอกงาม
ศรีสวัสดิ์
สุดเสนาะ
ศรีธาวิรัตน์
จันทร์สุคนธ์
สารวยรื่น
วรชุม อินเกตุ

- 10 ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
2558 1 เคมี
2558 2 ชีววิทยา
2558
3 จุลชีววิทยา
2558 4 ฟิสิกส์

ปีที่เข้า

5

คณิตศาสตร์

2558 6 สถิติประยุกต์
2558 7 วิทยาการคอมพิวเตอร์
2558
2558 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2558 10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558 11 สาธารณสุขศาสตร์
2558
2558 12 คหกรรมศาสตร์
2558
2559 1 เคมี
2559 2 ชีววิทยา
2559
2559

รหัส
กลุม่
สาขา
วท.บ.4ปี 2211 1
วท.บ.4ปี 2212 1
2
วท.บ.4ปี 2213 1
วท.บ.4ปี 2214 1
1
วท.บ.4ปี 2215
2
วท.บ.4ปี 2216 1
วท.บ.4ปี 2217 1
2
วท.บ.4ปี 2218 1
วท.บ.4ปี 2219 1
วท.บ.4ปี 2220 1
ส.บ.4ปี 2221 1
2
ศศ.บ.4ปี 3226 1
2
วท.บ.4ปี 2211 1
วท.บ.4ปี 2212 1

หลักสูตร

3

จุลชีววิทยา

วท.บ.4ปี 2213

1

4
5
6
7
8

ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
สถิติประยุกต์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี

1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
4
1
2

2559
2559
2559
2559
2559 9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2559 10 สาธารณสุขศาสตร์
2559
2559
2559
2559 11 คหกรรมศาสตร์
2559

2214
2215
2216
2217
2218

วท.บ.4ปี 2219
ส.บ.4ปี 2221

ศศ.บ.4ปี 3226

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ
อาจารย์ ดร.วราภรณ์
อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์
อาจารย์ ดร.สุพัตรา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตน์ติพร
อาจารย์อุไรวรรณ
อาจารย์อุไรวรรณ
อาจารย์ ดร.ศรัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา
อาจารย์พิมรินทร์
อาจารย์ศุภชัย
อาจารย์สุภาวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ
อาจารย์ ดร.นิธิพงศ์
อาจารย์อรรถพล
อาจารย์ผกาวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์
อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์
อาจารย์ ดร.กีรติ
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย
อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ
อาจารย์ ดร.มนตรา
อาจารย์ ดร.ธนวัตร์
อาจารย์ ดร.จิตติพร
อาจารย์ดารณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ
อาจารย์ภวัต
อาจารย์พงษ์พิชญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา
อาจารย์อรษา
อาจารย์ ดร.เจษฎากร
อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ
อาจารย์จิราพัทธ์
อาจารย์กุลชญา

จันทร์มะณี
น้อยโขง
จันทร์มาทอง
เจริญภักดี
สาอางค์
จิตต์บุรุษ
จิตต์บุรุษ
ทองสุข
สังขวดี
คีรนิ ทร์
คงเที่ยง
น้อยน้าใส
คงประชา
ศรีเบญจมาศ
รอดแก้ว
เอี่ยมกาแพง
ธนวัฒน์ชัย
แช่มมุ่ย
ตันเรือน
กุดอ่า
ชุติมา
ศรีษะแย้ม
คล้ายแท้
ตังควิเวชกุล
ทองสีเข้ม
รักผกาวงศ์
ฉิมเล็ก
เลิศเจริญพุทธา
ฉิมจารย์
ศรีเจริญ
ภูเจริญ
โนอินทร์
ก้อนแก้ว
แก้วศรีทอง
สิ่วหงวน

- 11 ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
2560 1 เคมี

ปีที่เข้า

2559
2559
2559

2

ชีววิทยา

3
4
5
6
7
8

จุลชีววิทยา
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
สถิติประยุกต์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
2559 10 สาธารณสุขศาสตร์
2559
2559
12 เทคโนโลยีชีวภาพ
13 สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ
2559 14 คหกรรมศาสตร์
2559
2559

9

รหัส
กลุม่
สาขา
วท.บ.4ปี 2211 1
2
วท.บ.4ปี 2212 1
2

หลักสูตร

วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี

2213
2214
2215
2216
2217
2218

วท.บ.4ปี 2219
ส.บ.4ปี 2221
วท.บ.4ปี 2236
ส.บ.4ปี 2237
ศศ.บ.4ปี 3226

อาจารย์ที่ปรึกษา

1
1
1
1
1
1
2
1

อาจารย์ปณิธาน
อาจารย์ ดร.กาญจนา
อาจารย์ ดร.อรรถพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา
อาจารย์ ดร.ราไพ
อาจารย์ ดร.กฤษ
อาจารย์รัชดาภรณ์
อาจารย์ ดร.ศุภนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ์
อาจารย์ภาวินี
อาจารย์รติวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน

สุระยศ
วงษ์กระจ่าง
นาขวา
สิทธิกูล
ธนนพคุณ
โกฎสืบ
สุจริตตั้งธรรม
ทิมัน
เจริญสุข
รักผกาวงศ์
อินทร์ทอง
ปารีศรี
สังโยคะ

1
2
3
1
1

อาจารย์เอกภพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ
อาจารย์ ดร.ยุวดี
อาจารย์ ดร.ศิริพร
อาจารย์ ดร.จิตศิริน

จันทร์สุคนธ์
คงประชา
ตรงต่อกิจ
ศิริอังคณากุล
ลายลักษณ์

1
2

อาจารย์จิราพัทธ์
อาจารย์วิรัชยา

แก้วศรีทอง
อินทะกัณฑ์

- 12 -

คณะวิทยาการจัดการ
ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
2557 1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2557 2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2557 3 นิเทศศาสตร์
2557
2557
2557 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2557
2557 5 การตลาด
2557
2557 6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2557
2557 7 การจัดการ
2557
2557 8 การบัญชี
2557
2558 1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ปีที่เข้า

2
3

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์

4

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5

การตลาด

6

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

การจัดการ

8

การบัญชี

รหัส
สาขา
ศศ.บ.4ปี 3227
ศ.บ.4ปี 3228
นศ.บ.4ปี 3229

หลักสูตร

บธ.บ.4ปี 4211
บธ.บ.4ปี 4212
บธ.บ.4ปี 4213
บธ.บ.4ปี 4214
บช.บ.4ปี 5211

กลุม่
1
1
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1

ศศ.บ.4ปี 3227 1
2
ศ.บ.4ปี 3228 1
นศ.บ.4ปี 3229 1
2
3
บธ.บ.4ปี 4211 1
2
บธ.บ.4ปี 4212 1
2
บธ.บ.4ปี 4213 1
2
บธ.บ.4ปี 4214 1
2
บช.บ.4ปี 5211 1
2

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.วนัชพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา
อาจารย์ยรรยงวรกร
อาจารย์ปรัชญา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์
อาจารย์ ดร.ณภัทร
อาจารย์ธนพร
อาจารย์นภาภรณ์
อาจารย์ ดร.ลัสดา
อาจารย์พิณรัตน์
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์
อาจารย์วุฒิชัย
อาจารย์นฤมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา
อาจารย์ดาวเด่น
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์
อาจารย์พีรภัทร
อาจารย์รัชฎาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา
อาจารย์เอกรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร
อาจารย์ธนพร
อาจารย์ปิยธิดา
อาจารย์ชลธิชา
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์
อาจารย์ขวัญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล
อาจารย์วุฒิชัย
อาจารย์ ดร.รัตนา
อาจารย์ ดร.อรุณี
อาจารย์มณีจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลกร

จันทรักษา
ทุนอินทร์
ทองแย้ม
โพธิหัง
วงศ์วัฒนา
วุฒธะพันธ์
บัวรอด
ขลุ่ยนาค
ยาวิละ
นุชโพธิ์
วุฒิศรีเสถียรกุล
สหัสเตโช
พิษณุวรานนท์
จาลองราษฎร์
สัญญโภชน์
พุทธิวิศิษฏ์
สงวนศิลป์
พัฒนะ
ประครองใจ
หินเธาว์
ปั้นพงษ์
ใจอารีย์
บัวรอด
เปี่ยมงาม
อยู่พ่วง
วุฒิศรีเสถียรกุล
วัชรสุนทรกิจ
เพชรสุข
สหัสเตโช
สิทธิอ่วม
นุสิทธิ์
มาสูตร
อาสนะนนท์

- 13 ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
หลักสูตร
สาขา
2559 1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.4ปี
2559
2559 2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศศ.บ.4ปี

ปีที่เข้า

2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559

3

นิเทศศาสตร์

นศ.บ.4ปี

4

บริหารธุรกิจ
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

บธ.บ.4ปี
บธ.บ.2ปี(ทอ)

5

บธ.บ.4ปี
บธ.บ.2ปี(ทอ)

6

บริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

บธ.บ.4ปี
บธ.บ.2ปี(ทอ)

7

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

บธ.บ.4ปี

บธ.บ.2ปี(ทอ)

8
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

9

บริหารธุรกิจ
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
การบัญชี

บธ.บ.4ปี

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
3227 1 อาจารย์คู่ขวัญ
แสงศิริ
2 อาจารย์เกชา
ดาดูเคล
3228 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์
คงสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์
3229 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ
อาจารย์ปุณฑริกา
สุนทรวร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา
หินเธาว์
อาจารย์ยรรยงวรกร
ทองแย้ม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์
ซื่อประดิษฐ์กุล
อาจารย์เอกรงค์
ปั้นพงษ์
4211 1 อาจารย์พลอยพัชร
ก้อนบาง
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร
ใจอารีย์
4311 1 อาจารย์ ดร.จีรพงษ์
มะปะวงษ์
4212 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
พงษ์เดช
2 ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
4312 1 อาจารย์ปิยธิดา
เปี่ยมงาม
4213 1 อาจารย์ผณินทร
เสือแพร
2 อาจารย์ผณินทร
เสือแพร
4313 1 อาจารย์ปรีชาพล
บุญส่ง
2 อาจารย์ปรีชาพล
บุญส่ง
4214 1 อาจารย์ ดร.อรวรรณ
ไพโรจนวุฒิพงศ์
2 อาจารย์กมลทิพย์
เดชะปรากรม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล
เพชรสุข
4314 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ สิวะแพทย์
4215 1 อาจารย์อรนุช
สืบบุญ

บช.บ.4ปี 5211 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา
อาจารย์สุธีรา
2 อาจารย์ดาวเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์
บธ.บ.2ปี 5311 1 อาจารย์ดาวเด่น
(ทอ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลกร
อาจารย์มณีจันทร์

ชัยสมตระกูล
วิไลกุล
สัญญโภชน์
เส็งพานิช
สัญญโภชน์
จาลองราษฎร์
อาสนะนนท์
มาสูตร

- 14 ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
หลักสูตร
สาขา
2560 1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.4ปี
2560
2560 2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศศ.บ.4ปี
2560 3 นิเทศศาสตร์
นศ.บ.4ปี
2560
4 บริหารธุรกิจ
บธ.บ.4ปี
2560
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ.2ปี(ทอ)
2560
2560 5 บริหารธุรกิจ (การตลาด)
บธ.บ.4ปี

ปีทเี่ ข้า

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

บธ.บ.2ปี(ทอ)

6

7

บริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

บธ.บ.4ปี
บธ.บ.2ปี
(ทอ)
บธ.บ.4ปี

บธ.บ.2ปี(ทอ)

8
9

บริหารธุรกิจ
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
การบัญชี

บธ.บ.4ปี

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
3227 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา
โพธิ์หิรัญ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว
คล้ายแก้ว
3228 1 อาจารย์ศุภศิว์
สุวรรณเกษร
3229 1 อาจารย์ปรัชญา
โพธิหัง
2 อาจารย์ปุณฑริกา
สุนทรวร
4211 1 อาจารย์ ดร.ณภัทร
วุฒธะพันธ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร
ใจอารีย์
4311 1 อาจารย์พลอยพัชร
ก้อนบาง
4212 1 อาจารย์ชลธิชา
อยู่พ่วง
2 อาจารย์นภาภรณ์
ขลุ่ยนาค
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
พงษ์เดช
4312 1 อาจารย์ ดร.ธเนศ
อุ่นปรีชาวณิชย์
4213 1 อาจารย์ขวัญชัย
วัชรสุนทรกิจ
2 อาจารย์ปรีชาพล
บุญส่ง
4313 1 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์
วุฒิศรีเสถียรกุล
2 อาจารย์ขวัญชัย
วัชรสุนทรกิจ
4214 1 อาจารย์ ดร.ศุภนารี
พิรส
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา
วงศ์แสงเทียน
4314 1 อาจารย์วุฒิชัย
สหัสเตโช
4215 1 อาจารย์ธนพร
รังสิกรรพุม

บช.บ.4ปี 5211 1 อาจารย์ชาคินัย
อาจารย์ ดร.อรุณี
2 อาจารย์ณพัชรพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์
บธ.บ.2ปี 5311 1 อาจารย์สุธีรา
(ทอ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา
2 อาจารย์ ดร.รัตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา
3 อาจารย์ชาคินัย
อาจารย์ณพัชรพรรณ

หมีเทศ
นุสิทธิ์
กี่อย่างรุ่งเรือง
เส็งพานิช
วิไลกุล
ชัยสมตระกูล
สิทธิอ่วม
ชัยสมตระกูล
หมีเทศ
กี่อย่างรุ่งเรือง
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ที่
รหัส
สาขาวิชา/วิชาเอก
หลักสูตร
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
สาขา
2557 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ปี 2222 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา

ปีที่เข้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา

2
3
4
5
6
7
8
2558

1
2
3
4
5
6
7

2559

1
2
3

อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.4ปี 2223 1 อาจารย์กนกวรรณ
(การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์)
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.4ปี 2224 1 อาจารย์เปรมนภา
(ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสาอาง)
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.4ปี 2225 1 อาจารย์กนกวรรณ
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากร วท.บ.4ปี 2226 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์
เกษตรและสิ่งแวดล้อม)
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
วท.บ.4ปี 2228 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์
สัตวศาสตร์
วท.บ.4ปี 2229 1 อาจารย์ ดร.ณรกมล
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
วศ.บ.4ปี 2230 1 อาจารย์พัชราภรณ์
ว่าที่ร้อยโท ดร.คงเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ปี 2222 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย
อาจารย์ ดร.คารบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร วท.บ.4ปี 2224 1 อาจารย์ศนิพร

ร้องคา
พรมจีน

เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากร
เกษตรและสิ่งแวดล้อม)
เกษตรศาสตร์ (เกษตรอินทรีย์)
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
สัตวศาสตร์
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

วท.บ.4ปี 2226 1 อาจารย์ ดร.จักรกฤช

ศรีละออ

วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วศ.บ.4ปี

1
1
1
1

เสละคร
เสละคร
ลิขิตตระกูลวงศ์
กาศสนุก
พะสีนาม
ศรีแก้ว
สังข์ทรัพย์
เลิศลักษมี
อินทร

1 อาจารย์ญาณิศา

จินดาหลวง

(ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาอาง)

2227
2228
2229
2230

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน
อาจารย์ ดร.วิโรจน์
อาจารย์ธันวมาส
ว่าที่ร้อยโท ดร.คงเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ปี 2222 1 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร วท.บ.4ปี 2224 1 อาจารย์จิรศิต
(ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาอาง)
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร วท.บ.4ปี 2225
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

สีโสภา
พรมจีน
สุตพันธ์
สุตพันธ์
เลาห์รอดพันธ์
อินริราย
พะสีนาม
ศุภวิทิตพัฒนา

สมะวรรธนะ
จันทร์บุรี

- 16 ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
2559 4 เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากร
เกษตรและสิ่งแวดล้อม)
5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรอินทรีย์)
6 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
7 สัตวศาสตร์
8 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

ปีที่เข้า

2560

1

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
วท.บ.4ปี 2226 1 อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์
นวลศรี

หลักสูตร

วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วศ.บ.4ปี

2227
2228
2229
2230

1
1
1
1

อาจารย์กฤษณชัย

คลอดเพ็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ อินทร์ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง
อาจารย์ธวัลรัตน์
สัมฤทธิ์
ว่าที่ร้อยโท ดร.คงเดช
พะสีนาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ปี 2222 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง

2
3
4
5
6
7
8

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร วท.บ.4ปี 2224
(ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาอาง)
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร วท.บ.4ปี 2225
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

1 อาจารย์ ดร.พรดรัล

จุลกัลป์

1 อาจารย์ธนพล

กิจพล

เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากร วท.บ.4ปี 2226 1 อาจารย์ปุณณดา
เกษตรและสิ่งแวดล้อม)
อาจารย์อารยา
เกษตรศาสตร์ (เกษตรอินทรีย์)
วท.บ.4ปี 2227 1 อาจารย์ปุณณดา
อาจารย์อารยา
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
วท.บ.4ปี 2228 1 อาจารย์ปุณณดา
อาจารย์อารยา
สัตวศาสตร์
วท.บ.4ปี 2229 1 อาจารย์พัทธนันท์
Dr.Tuan Nguyen
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
วศ.บ.4ปี 2230 1 อาจารย์สุรินทรพร
ว่าที่ร้อยโท ดร.คงเดช

ทะรังศรี
บุญศักดิ์
ทะรังศรี
บุญศักดิ์
ทะรังศรี
บุญศักดิ์
โกธรรม
Ngoc
ชั่งไชย
พะสีนาม
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีที่
เข้า
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2558
2558
2558
2558
2558
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559

ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
1 เซรามิกส์
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5

2559
2559
2559
2559

6
7
8

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
วท.บ.4ปี 2231 1 อาจารย์ ดร.ธาราทิพย์
ศรีสัตตบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ปิ่นสกุล
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วท.บ.4ปี 2232 1 อาจารย์พันธุ์ธิดา
ลิ้มศรีประพันธ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทล.บ.4ปี 2233 1 อาจารย์ณัฐธิดา
จงรักษ์
อาจารย์พรชัย
ปานทุ่ง
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วศ.บ.4ปี 2234 1 อาจารย์ธณิดา
โขนงนุช
เซรามิกส์
วท.บ.4ปี 2231 1 อาจารย์วิมล
ทองดอนกลิ้ง
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วท.บ.4ปี 2232 1 อาจารย์ชิตณรงค์
เพ็งแตง
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทล.บ.4ปี 2233 1 อาจารย์อุษา
อินทรประสิทธิ์
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วศ.บ.4ปี 2234 1 อาจารย์ธณิดา
โขนงนุช
อาจารย์หทัยชนก
พวงแย้ม
เซรามิกส์
วท.บ.4ปี 2231 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนารัช จิตชาญวิชัย
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทล.บ.4ปี 2233 1 อาจารย์ชาติชาย
จันทร์ประทีป
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วศ.บ.4ปี 2234 1 อาจารย์เพชรายุทธ
แซ่หลี
อาจารย์หทัยธนก
พวงแย้ม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.บ.4ปี 2235 1 อาจารย์ชิตณรงค์
เพ็งแตง
2 อาจารย์จิรารัตน์
เอี่ยมสอาด
วศ.บ.4ปี(ทอ.) 2235 3 อาจารย์ยอดเพชร
ทองขาว
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อล.บ.2ปี 2312 1 อาจารย์ธนากร
จันทร์ศรีชา
(เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต)
อาจารย์มนตรี
มูลทองคา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อล.บ.2ปี 2313 1 อาจารย์เอกกฤษ
แก้วเจริญ
(เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อล.บ.2ปี 2314 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์
(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อล.บ.2ปี 2315 1 อาจารย์มณฑล
ฟักเอม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)
2559 10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ
2559
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์)
2559

หลักสูตร

9

อล.บ.2ปี 2316

1 อาจารย์ดลยฤทธิ์

เสฏฐสุวจะ

อล.บ.2ปี 2317

1 อาจารย์สุกฤษฎิ์
2 อาจารย์ ดร.ธัชชัย

เพชรสวัสดิ์
เทพกรณ์

- 18 ปีที่
เข้า
2560
2560
2560
2560
2560
2560

ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
1 เซรามิกส์
2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3

วิศวกรรมโลจิสติกส์

4

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2560
2560 5
6
7
8

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
วท.บ.4ปี 2231 1 อาจารย์วิมล
ทองดอนกลิ้ง
ทล.บ.4ปี 2233 1 อาจารย์ปรารถนา
ศิริสานต์
2 อาจารย์อุษา
อินทรประสิทธิ์
วศ.บ.4ปี 2234 1 อาจารย์วชิระ
วิจิตรพงษา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
วศ.บ.4ปี 2235 1 อาจารย์ชิตณรงค์
เพ็งแตง
2 อาจารย์จิรารัตน์
เอี่ยมสอาด
วศ.บ.4ปี(ทอ.) 2311 3 อาจารย์พันธุ์ธิดา
ลิ้มศรีประพันธ์
อล.บ.2ปี 2312 1 อาจารย์สิริเดช
กุลหิรัญบวร
2 อาจารย์ธนากร
จันทรศรีชา
อล.บ.2ปี 2313 1 อาจารย์เอกภูมิ
บุญธรรม
2 อาจารย์วัชรากร
ใจตรง
อล.บ.2ปี 2314 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์
หลักสูตร

อล.บ.2ปี 2315

1 อาจารย์อภิรักษ์

ทัดสอน

อล.บ.2ปี 2316

1 อาจารย์จิรา

ธรรมนิยม

อล.บ.2ปี 2317

1 อาจารย์ณัฐพร
อาจารย์ ดร.ธัชชัย
อาจารย์สุกฤษฎิ์

ตั้งเจริญชัย
เทพกรณ์
เพชรสวัสดิ์

(เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

9

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)
10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์)
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โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
ปีที่
เข้า
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557

ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
1 การพัฒนาชุมชน
2

นิติศาสตร์

3

รัฐศาสตร์
(การเมืองการปกครอง)
รัฐศาสตร์
(การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหาร
งานยุติธรรมและกฎหมาย)
การพัฒนาชุมชน

4

2557 5
2557
2557 6
2557
2557 7
2558 1
2

นิติศาสตร์

3

รัฐศาสตร์
(การเมืองการปกครอง)
รัฐศาสตร์

2558
2558
2558
2558 4
2558
2558 5
2558 6
2558 7

(การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา)

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
ศศ.บ.4ปี 3216 1 อาจารย์รุ่งโรจน์
ฝ้ายเยื่อ
2 อาจารย์ไชยรัตน์
ศิรินคร
น.บ.4ปี 3220 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน
อาจารย์วรวิทย์
ชายสวัสดิ์
2 อาจารย์สุมนภัศร์
คุ้มจันทร์
3 อาจารย์ปรัชญา
แช่มช้อย
ร.บ.4ปี 3221 1 อาจารย์อมฤต
วุ่นพูลสมบัติ
2 อาจารย์ ดร.อรุณี
กาสยานนท์
ร.บ.4ปี 3222 1 อาจารย์วริยา
ด้วงน้อย

หลักสูตร

รป.บ.4ปี 3223 1
2
รป.บ.4ปี 3224 1
2
รป.บ.4ปี 3225 1
2
ศศ.บ.4ปี 3216 1
2
3
น.บ.4 3220 1
2
3
ร.บ.4ปี 3221 1
2
ร.บ.4ปี 3222 1
2
รป.บ.4ปี 3223 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท
อาจารย์รสสุคนธ์
อาจารย์รณชัย
อาจารย์นภัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ
อาจารย์หนึ่งฤทัย
อาจารย์อรรถพล
อาจารย์อรรถพล
อาจารย์พึงรัก
อาจารย์ธีรวุฒิ
อาจารย์นฤมล
อาจารย์วรวิทย์
อาจารย์วริยา
อาจารย์ ดร.อรุณี
อาจารย์อมฤต
อาจารย์กฤติมา
อาจารย์จุฑาธิป

รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ.4ปี 3224 1 อาจารย์รณชัย
(การปกครองท้องถิ่น)
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหาร รป.บ.4ปี 3225 1 อาจารย์ ดร.วงศกร
งานยุติธรรมและกฎหมาย)

วงษ์วัฒนพงษ์
ประดิษฐ์
หมื่นวงศ์
จันทรวรชาต
บดีรัฐ
ศรีสุกใส
วงศ์ชัย
วงศ์ชัย
ริยะขัน
ทองทับ
พุ่มเมือง
ชายสวัสดิ์
ด้วงน้อย
กาสยานนท์
วุ่นพูลสมบัติ
อินทะกูล
ประดิพัทธ์
นฤมล
หมื่นวงศ์

เจียมเผ่า

- 20 ปีที่
เข้า
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559

ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
1 การพัฒนาชุมชน
2
3
4

2559
2559 5
2559
2559 6
2559
2559 7
2560 1
2
3
4
5
6
7

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
ศศ.บ.4ปี 3216 1 อาจารย์ ดร.กมลภพ
ยอดบ่อพลับ
2 อาจารย์นนทชา
ชัยทวิชธานันท์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
นิติศาสตร์
น.บ.4 3220 1 อาจารย์พิมล
เกษมเสาวภาคย์
2 อาจารย์กานดิศ
ศิริสานต์
3 อาจารย์อุดม
หมีเทศ
รัฐศาสตร์
ร.บ.4ปี 3221 1 อาจารย์อเนก
สุขดี
(การเมืองการปกครอง)
2 อาจารย์ ดร.อรุณี
กาสยานนท์
รัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่นเพื่อ ร.บ.4ปี 3222 1 อาจารย์วริยา
ด้วงน้อย
การพัฒนา)
2 อาจารย์อมฤต
วุ่นพูลสมบัติ
รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ.4ปี 3223 1 อาจารย์สิริอร
ไตรทรัพย์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
2 อาจารย์สุดารัตน์
รัตนพงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ.4ปี 3224 1 อาจารย์นันทพันธ์
คดคง
(การปกครองท้องถิ่น)
2 อาจารย์ยุวดี
พ่วงรอด
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหาร รป.บ.4ปี 3225 1 อาจารย์รณชัย
หมื่นวงศ์
งานยุติธรรมและกฎหมาย)
2 อาจารย์หนึ่งฤทัย
ศรีสุกใส
การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ.4ปี 3216 1 อาจารย์รุ่งโรจน์
ฝ้ายเยื่อ
2 อาจารย์ไชยรัตน์
ศิรินคร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
นิติศาสตร์
น.บ.4 3220 1 อาจารย์ ดร.พิชญา
เหลืองรัตนเจริญ
2 อาจารย์กานดิศ
ศิริสานต์
3 อาจารย์ภูวเดช
วงศ์เคี่ยม
รัฐศาสตร์
ร.บ.4ปี 3221 1 อาจารย์กฤติมา
อินทะกูล
(การเมืองการปกครอง)
2 อาจารย์อเนก
สุขดี
รัฐศาสตร์
ร.บ.4ปี 3222 1 อาจารย์กฤติมา
อินทะกูล
(การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา)
2 อาจารย์อเนก
สุขดี
รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ.4ปี 3223 1 อาจารย์รสสุคนธ์
ประดิษฐ์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ.4ปี 3224 1 อาจารย์ ดร.ธนัสถา
โรจนตระกูล
(การปกครองท้องถิ่น)
2 อาจารย์ ดร.วงศกร
เจียมเผ่า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.บ.4ปี 3232 1 อาจารย์พัฒนภาณุ
ทูลธรรม
อาจารย์ปริญญา
หวันเหล็ม
2 อาจารย์อัครพงษ์
เพ็ชรพูล
อาจารย์สุเทพ
คาเมฆ
หลักสูตร
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ปีที่เข้า ที่สาขา
2560

1

สาขาวิชา/วิชาเอก

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
วิชาชีพครู - 21/51 อาจารย์ ดร.ณิรดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต
22/51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์
อาจารย์ ดร.ดิษยา
23/51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล
อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์
หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

เวชญาลักษณ์
ตรีรณโอภาส
ศศิวิมล
ศุภราชโยธิน
ใจงาม
ขันยศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
เข้า สาขา
2557 1 ภาษาไทย

2558

2
3
1

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาไทย

2559

2
3
1

ภาษาอังกฤษ
ดนตรีสากล
ภาษาไทย

2

ภาษาอังกฤษ

3
1

ดนตรีสากล
ภาษาไทย

2

ภาษาอังกฤษ

2560

รหัส
กลุม่
สาขา
ศศ.บ.4ปี 3211 18/36
18/36
ศศ.บ.4ปี 3212 18/37
ศศ.บ.4ปี 3213 18/38
ศศ.บ.4ปี 3211 19/37
19/37
ศศ.บ.4ปี 3212 19/38
ศป.บ.4ปี 3219 19/40
ศศ.บ.4ปี 3211 20/36
20/36
ศศ.บ.4ปี 3212 20/37
20/37
ศป.บ.4ปี 3219 20/39
ศศ.บ.4ปี 3211 21/37
21/37
ศศ.บ.4ปี 3212 21/38
21/38
หลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ขวัญชนก
อาจารย์รัตนาวดี
อาจารย์โชติกา
อาจารย์อธิษฐาน
อาจารย์ธีรพัฒน์
อาจารย์ภัครพล
อาจารย์วิสิฏฐา
อาจารย์ยศจรัส
อาจารย์กฤษณา
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ
อาจารย์อุมาภรณ์
อาจารย์นันทภัค
อาจารย์ยศจรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา
อาจารย์ ดร.วาสินี
อาจารย์ปทุมพร
อาจารย์เภทรา

นัยจรัญ
ปาแปง
เศรษฐธัญการ
งามกิจวัตร
พูลทอง
แสงเงิน
แรงเขตรการ
ดือขุนทด
ชาญณรงค์
ติดชัย
ยศเจริญ
ประทีปแก้ว
ดือขุนทด
เจียพงษ์
มีเครือเอี่ยม
บุญชุม
สิริสรรพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
เข้า สาขา
2558 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัส
กลุม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
วท.บ.4ปี 2217 19/31 อาจารย์ภาวินี
อินทร์ทอง

หลักสูตร
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คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
เข้า สาขา
2557 1 นิเทศศาสตร์
2 บริหารธุรกิจ (การตลาด) กลุ่ม1
3 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กลุ่ม1
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กลุ่ม2
4 บริหารธุรกิจ (การจัดการ) กลุ่ม1
บริหารธุกริจ (การจัดการ) กลุ่ม2
2558 1 นิเทศศาสตร์
2 บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
3 บริหารธุรกิจ (การตลาด)
4 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

หลักสูตร
นศ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
นศ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี

รหัส
สาขา
3229
4212
4213
4213
4214
4214
3229
4211
4212
4213

5 บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

บธ.บ.4ปี 4214

6 การบัญชี

บธ.บ.4ปี
(ทอ.)
นศ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
(ทอ.)
บธ.บ.4ปี

5311

บธ.บ.4ปี
(ทอ.)
บธ.บ.4ปี
(ทอ.)
นศ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี

4314

2559 1 นิเทศศาสตร์
2559 2 การบริหารธุรกิจ
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
2559 3 การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
2559
2559 4 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2559
5 การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
2559
2559
2559
2559 6 การบัญชี
2559
2560 1 นิเทศศาสตร์
2 การบริหารธุรกิจ
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
3 การบริหารธุรกิจ (การตลาด)

3229
4311

4212
บธ.บ.4ปี(ทอ.) 4312
บธ.บ.4ปี 4213
บธ.บ.4ปี(ทอ.) 4313
บธ.บ.4ปี 4214

5311

3229
4211
บธ.บ.4ปี(ทอ.) 4311
บธ.บ.4ปี 4212
บธ.บ.4ปี 4312
(ทอ.)

กลุม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

18/40 อาจารย์เอกรงค์
18/43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
18/44 อาจารย์ขวัญชัย
18/45 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์
18/41 อาจารย์วุฒิชัย
18/42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์
19/41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร
19/42 อาจารย์ ดร.จีรพงษ์
19/45 อาจารย์ปิยธิดา
19/46 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์
19/46 อาจารย์พิณรัตน์
19/43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา
19/44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล
19/09 อาจารย์ ดร.รัตนา
19/10 อาจารย์สุธีรา
20/40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร
20/04 อาจารย์พลอยพัชร

ปั้นพงษ์
พงษ์เดช
วัชรสุนทรกิจ
วุฒิศรีเสถียรกุล

สหัสเตโช
ศิวะแพทย์
ประครองใจ
มะปะวงศ์
เปี่ยมงาม
วุฒิศรีเสถียรกุล

นุชโพธิ์
วงศ์แสงเทียน
เพชรสุข
สิทธิอ่วม
วิไลกุล
ประครองใจ
ก้อนบาง

20/43 อาจารย์ ดร.ลัสดา
ยาวิละ
20/07 ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
20/44 อาจารย์ผณินทร
เสือแพร
20/08 อาจารย์ปรีชาพล
บุญส่ง
20/41 อาจารย์วุฒิชัย
สหัสเตโช
20/42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา
วงศ์แสงเทียน
20/05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล
เพชรสุข
20/06 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์
20/09 อาจารย์มณีจันทร์
มาสูตร
20/10 อาจารย์ดาวเด่น
สัญญโภชน์
21/39 อาจารย์ปรัชญา
โพธิหัง
21/40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์
21/06 อาจารย์พลอยพัชร
ก้อนบาง
21/43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พงษ์เดช
21/07 อาจารย์ ดร.ธเนศ
อุ่นปรีชาวณิชย์

- 23 ปีที่ ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
เข้า สาขา
2560 4 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
5 การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
6 การบัญชี

รหัส
สาขา
บธ.บ.4ปี 4213
บธ.บ.4ปี(ทอ.) 4313
บธ.บ.4ปี 4214
บธ.บ.4ปี(ทอ.) 4314
บธ.บ.4ปี 5311
(ทอ.)
หลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

กลุม่

21/44 อาจารย์ปรีชาพล
21/08 อาจารย์ขวัญชัย
21/41 อาจารย์ ดร.ศุภนารี
21/10 อาจารย์ ดร.อรวรรณ
21/12 อาจารย์ชาคินัย
21/13 อาจารย์ณพัชรพรรณ

บุญส่ง
วัชรสุนทรกิจ
พิรส
ไพโรจนวุฒิพงศ์
หมีเทศ
กี่อย่างรุ่งเรือง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีที่
เข้า
2558
2558
2558
2559

ที่
สาขาวิชา/วิชาเอก
สาขา
1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้ากาลัง)
1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2559 2
2559 3
2560 1
2
3
4

(เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)

หลักสูตร
ทล.บ.2ปี
ทล.บ.2ปี
ทล.บ.2ปี
อล.บ.2ปี

รหัส
สาขา
2313
2316
2314
2313

กลุม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

19/01 อาจารย์เอกภูมิ
19/02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ
19/03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์
20/01 อาจารย์วัชรากร

บุญธรรม
ที่พึ่ง
มิตสานนท์
ใจตรง

อล.บ.2ปี 2314 20/03 อาจารย์มณฑล

ฟักเอม

อล.บ.2ปี 2316 20/02 อาจารย์เจษฎา

โพธิ์จันทร์

อล.บ.2ปี 2313 21/01 อาจารย์เอกกฤษ

แก้วเจริญ

อล.บ.2ปี 2314 21/03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์

มิตสานนท์

อล.บ.2ปี 2315 21/04 อาจารย์มณฑล

ฟักเอม

อล.บ.2ปี 2316 21/02 อาจารย์ดลยฤทธิ์

เสฏฐสุวจะ
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โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
ปีที่ ที่
เข้า สาขา
2557 1
2
3
4

สาขาวิชา/วิชาเอก

2558 1
2

การพัฒนาชุมชน
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
การพัฒนาชุมชน
นิติศาสตร์

3

นิติศาสตร์*(หลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จ

5

หลักสูตร
ศศ.บ.4ปี
น.บ.4ปี
ร.บ.4ปี
รป.บ.4ปี

รหัส
สาขา
3216
3220
3221
3224

กลุม่
18/39
18/34
18/33
18/32

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์รุ่งโรจน์
อาจารย์สุมนภัศร์
อาจารย์กฤติมา
อาจารย์รณชัย

ฝ้ายเยื่อ
คุ้มจันทร์
อินทะกูล
หมื่นวงศ์

รป.บ.4ปี 3223 18/31 อาจารย์นันทพันธ์

คดคง

ศศ.บ.4ปี 3216 19/39
น.บ.4ปี 3220 19/35
19/36
น.บ.4ปี 3233 19/36

อาจารย์ ดร.กมลภพ
อาจารย์ปรัชญา
อาจารย์ปรัชญา
อาจารย์อุดม

ยอดบ่อพลับ
แช่มช้อย
แช่มช้อย
หมีเทศ

ร.บ4ปี 3221 19/34 อาจารย์อมฤต
รป.บ.4ปี 3223 19/32 อาจารย์ ดร.ธนัสถา

วุ่นพูลสมบัติ
โรจนตระกูล

การศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลาเรียน3ปี)

4
5
6
2559 1
2
3

รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)
การพัฒนาชุมชน
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์*(หลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จ

รป.บ.4ปี 3224 19/33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
ศศ.บ.4ปี 3216 20/38 อาจารย์ไชยรัตน์
น.บ.4ปี 3220 20/34 อาจารย์นฤมล
น.บ.4ปี 3233 20/35 อาจารย์วรวิทย์

ศิรินคร
พุ่มเมือง
ชายสวัสดิ์

ร.บ4ปี 3221 20/33 อาจารย์อมฤต
รป.บ.4ปี 3223 20/31 อาจารย์จุฑาธิป

วุ่นพูลสมบัติ
ประดิพันธ์นฤมล

รป.บ.4ปี 3224 20/32 อาจารย์รณชัย

หมื่นวงศ์

การศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลาเรียน3ปี)

4
5
6
2560 1
2
3

รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)
การพัฒนาชุมชน
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์* (หลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จ

ศศ.บ.4ปี 3216 21/36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัมทสนธิ์
น.บ.4ปี 3220 21/35 อาจารย์กานดิศ
ศิรสิ านต์
น.บ.4ปี 3233 21/35 อาจารย์พิมล
เกษมเสาวภาคย์

การศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลาเรียน3ปี)

4
5
6

รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)

ร.บ4ปี 3221 21/33 อาจารย์อเนก
รป.บ.4ปี 3223 21/31 อาจารย์รสสุคนธ์

สุขดี
ประดิษฐ์

รป.บ.4ปี 3224 21/32 อาจารย์ยุวดี

พ่วงรอด

- 25 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา ส่งเสริม และช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาดาเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย จนกระทั่งนักศึกษา
สามารถศึ ก ษาจนส าเร็ จ ครบตามหลั ก สู ตร เป็ น บัณ ฑิต นั กปฏิ บัติ ซื่อ สั ต ย์ อดทน พร้ อมพั ฒ นาตน ตามที่
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังไว้
สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560
( นายสาคร สร้อยสังวาลย์ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

