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๔. นางเพชรรัตน  จึงสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิตินันธุ ชาญโกศล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยสราวุฒิ  เขียวพฤกษ กรรมการ 
๓. อาจารยพิชญาณี  เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวรฐาฦ  เปรมเดช ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ  จันทรศรีสุคต ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรด ี ปาปะใน กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ดร.ศศมล  ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาวอัจฉรา  ศรีอาภัย ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  มหาบรรพต ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวกนกภรณ  สุธัมรส ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๑. อาจารย ดร.พัชรินทร  บูรณะกร ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  คูทวีกุล กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระญา  ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวณัฏฐชฎามณฑ  แจมฟา  ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๑. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดี  ปาปะใน กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสมฤดี  คัชมาตย ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
วันศุกรท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรด ี ปาปะใน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยสุพรรณี  คุณะโคตร กรรมการ 
๓. อาจารยดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผูชวยเลขานุการ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอนุสรณ  จิตมนัส ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยศุภชัย  ดําคํา กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสายพิน  ทาทอง ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๑. อาจารย ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยวรุณี  เชาวนสุขุม กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  พักตรวิไล กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาวอัจฉรา  ศรีอาภัย ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
วันศุกรท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐกรณ  ปะพาน กรรมการ  
๓. ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวกนกภรณ  สุธัมรส ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๑. อาจารย ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยวรุณี  เชาวนสุขุม กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  พักตรวิไล กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาวอัจฉรา  ศรีอาภัย ผูชวยเลขานุการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
วันจันทรท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารารัตน  สุขแกว ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา  สะรุโณ กรรมการ 
๓. อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายพีรวัฒน  ตันตอ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ  ศิริพัฒนกุล ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันตชัย  รัตนนนท กรรมการ 
๓. อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายพีรวัฒน  ตันตอ ผูชวยเลขานุการ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ราณี  อิสิชัยกุล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยรัชฏาพร  วงษโสพนากุล กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา  แพงศรี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุกัญญา  แกนสมบัติ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสนิี  ศิริโภคาภิรมย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายชัยวัฒน  สรอยเวที ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. อาจารย ดร.พัฒนพงษ  จันทรควง ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา  สราญรมย กรรมการ 
๓. อาจารยจิรัญญา  โชตยะกุล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางปราณี  นายาว  ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
วันพฤหัสบดีท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. อาจารย ดร.นรภัทร  สถานสถิตย ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชยั  ธรรมเสนห กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวณัฐวรรณ  อนอุระ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ธิติพัฒน  เอ่ียมนิรันดร ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิตินันธุ  ชาญโกศล กรรมการ 
๓. อาจารยไพรินทร  มีศรี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายสุรเสน  กรานโต ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร วชิรปญญาวงศ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยศิระ  นาคะศิริ กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิสรา  โภควัต ผูชวยเลขานุการ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
วันศุกรท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  วชิรปญญาวงศ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยศิระ  นาคะศิริ  กรรมการ 
๓. อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายชัยวัฒน  สรอยเวที ผูชวยเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
วันอังคารท่ี  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย(พิเศษ) กัลยา  แสงเรือง กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิกา  อัมพุช กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางนริศรา  เงินยวง ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย 
วันจันทรท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ  รัตนเพียรธัมมะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยประวรดา  โภชนจันทร กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพัสตราภรณ  แสงปญญา ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
วันจันทรท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.อุษา  เล็กอุทัย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.สุดารัตน  สุวารี กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร  ตันศรีประภาศิริ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวประกายรุง  โกมุติบาล ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารยวัชราภรณ  ประภาสะโนบล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยประวรดา  โภชนจันทร กรรมการ 
๓. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธิ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุพิณยา  อรุณจันทร ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ  สวัสดิ์นะที ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.เอกธิป  สุขวารี กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร  ตันศรีประภาศิริ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายเนติวิทย  วรรณโชติ ผูชวยเลขานุการ 



-๖- 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. อาจารย ดร.รังสิต ศรจิตติ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  ทองกําเหนิด กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.นิติกร ออนโยน กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพัสตราภรณ  แสงปญญา ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยวรรณศิริ  หิรัญเกิด กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ธันยธร  ติณภพ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวทวีพร  พันสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. รองศาสตราจารยบุษยา  สรอยระยา ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยศรัทธา  แขงเพ็ญแข กรรมการ 
๓. อาจารยอุบล  ไมพุม กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุชัญญา  ปนสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. อาจารยทรงพล  นคเรศเรืองศักดิ์ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยประไพ  เสนาบุญญฤทธิ ์ กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ  สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายธนา  ละมณี ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันตชัย  รัตนนนท ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยก่ิงกาญจน  กิตติสุนทรโรภาศ กรรมการ 
๓. อาจารยปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายเนติวิทย  วรรณโชติ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกิตติ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยวาสนา  เนียมแสวง กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร  ตันศรีประภาศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพิมพนารา  นิลฤทธิ์ ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 



-๗- 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 
วันศุกรท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. อาจารยสุกัญญา  หมูเย็น ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ปยะมาศ  ไชยนอก กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุพิณยา  อรุณจันทร ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาส่ิงแวดลอม 
วันศุกรท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน  สิริธีรศาสน ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ  รัตนเพียรธัมมะ กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร  ตันศรีประภาศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวภัศรา  วงคสุดี ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
วันศุกรท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย(พิเศษ) กัลยา  แสงเรือง กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิกา  อัมพุช กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางนริศรา  เงินยวง ผูชวยเลขานุการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
วันจันทรท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตกนิษฐ  ขวัญพฤกษ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ วงษประดับไชย กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ  สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวจรรยา  พุมพงษ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
วันจันทรท่ี  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์  เกิดลาภี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ดําเนิน  ไชยแสน กรรมการ 
๓. อาจารยปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวมานิต  วรทัต ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส่ือสารและคอมพิวเตอร 
วันจันทรท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. อาจารยพงศปณต  หาญพิพัฒนพงศา ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยเฉลิมชนม  ตั้งวชิรพันธุ กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิภารัตน  อินทรรักษ ผูชวยเลขานุการ 

 



-๘- 

 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยวริศรา  เชนะโยธิน กรรมการ 
๓. อาจารยอัญชลี  เยาวราช กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวจรรยา  พุมพงษ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
วันพุธท่ี  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ขวัญรัตน  จินดา กรรมการ 
๓. อาจารยมัชฌกานต  เผาสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิภารัตน  อินทรรักษ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา  เมฆขํา ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย  จะสุวรรณ กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  ประสาทแกว ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปติศานต  กร้ํามาตร กรรมการ 
๓. อาจารยไพรินทร  มีศรี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวมานิต  วรทัต ผูชวยเลขานุการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
วันจันทรท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารยประมวล  แซโคว ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยจันทนี  เพชรานนท กรรมการ 
๓. อาจารยมัชฌกานต  เผาสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพรรษชล  ปขุนทด ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารยณิฐิมา  เฉลิมแสน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยประมวล  แซโคว กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา  แพงศรี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางจุฑาลักษณ  ชวยรักษ ผูชวยเลขานุการ 

 



-๙- 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตารและเทคโนโลยีการอาหาร 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยสุนันทา  คะเนนอก กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ  สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิศารัตน  ตามสมัคร ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการเกษตร 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร  อุนเรือน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร  รอดอาวุธ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ดร.ศศมล  ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวชุติมา  คําขันธ ผูชวยเลขานุการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
วันจันทรท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. รองศาสตราจารยภรณี  ศิริโชติ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยประอรนุช  โปรงมณีกุล กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.มนสิชา  อนุกูล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวภนาพร  ยอดคํา ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
วันจันทรท่ี  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. พระมหาบุญนา  ฐานวีโร ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยเอ้ือมพร  รุงศิริ กรรมการ 
๓. อาจารยอัญชลี  เยาวราช กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวบุษบงก  วินิยม ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศจีมาจ  ณ วิเชียร ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติวัสส  สุขปอม กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวบุษบงก  วินิยม ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ณฐมน  หมวกฉิม กรรมการ 
๓. อาจารยจิรัญญา  โชตยะกุล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวศิริลักษณ  ประเจียด ผูชวยเลขานุการ 

 



-๑๐- 

 
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. อาจารยนิลุบล  ขอรวมเดช ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยชยารัฐ  จุลสุคนธ กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนารถนรินทร อิศรางกูร  ณ  อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช  เจริญนิตย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.อโณทัย  ติพน กรรมการ 
๓. อาจารยชยพล  ใจสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางอรนุช  ปนทอง ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  คูทวีกุล ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ  อยูเย็น กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนารถนรินทร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา  ดานพาณิชย ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาศาสตร 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยยุวเรศ  หลุดพา กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางอรนุช  ปนทอง ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
วันศุกรท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยสมโชค  ฤทธิ์จํารูญ กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวศิริลักษณ  ประเจียด ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 



-๑๑- 

 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 
วันศุกรท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยเสง่ียม  บุษบาบาน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยตราดุลย  นรนิติผดุงการ กรรมการ 
๓. อาจารยจิรัญญา  โชตยะกุล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน ผูชวยเลขานุการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วันพุธท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิตินันธุ  ชาญโกศล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ขวัญรัตน  จินดา กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพจมาน  บุญทูล ผูชวยเลขานุการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วันศุกรท่ี  ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิตินันธุ  ชาญโกศล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ขวัญรัตน  จินดา กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพจมาน  บุญทูล ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา 
วันศุกรท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ  รัตนะเพียรธัมมะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.อรพินพ  มงคลเคหา กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศมล  ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวปทมา  พรหมสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
วันจันทรท่ี  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๑. อาจารย ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวปทมา  พรหมสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดลอม 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๑. รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ  รัตนะเพียรธัมมะ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพจมาน  บุญทูล ผูชวยเลขานุการ 

 



-๑๒- 

 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
วันอังคารท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๑. อาจารย ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวปทมา  พรหมสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษอังกฤษ) 
วันอังคารท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.เมธารัตน  จันตะนี กรรมการ 
๓. อาจารยจุรีรัตน  หนองหวา กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวจิราภรณ  ศรัวันนา ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยศิระ  นาคะศิริ กรรมการ 
๓. อาจารยอุบล  ไมพุม กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวปทมา  พรหมสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
วันศุกรท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยทศพล  ปรีชาศิลป ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.พิเชษฐ  มุสิกะโปดก กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ  สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวปทมา  พรหมสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. อาจารยเสาวลักษณ ศรีดาเกษ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายกิตติวุฒิ ไชยการ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
วันพุธท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
๑. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี  รอดจากภัย กรรมการ 
๓. อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนรีกานต  ภูมิคงทอง ผูชวยเลขานุการ 
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' " ' dl Q.J dl Q.J cf 

i.'ftn'UI"f fl~1'j:::(91'\JeJ(9l:IJI"ffl~1 'j:;:(91'\j eJ(9l:IJI"f fl~1 'V'l.l"f .lvctctg)) 
' ' 

(9).\v 1 vi'-b' eJ bi.'f'L! eJ bb 'U::: I') eJVI'I.h tJ .:J 1 'U~ -r'U fl1 'jt.] 'j:;: biJ 'U b ~eJ 1 vi'VIt.h tJ .:J1'L! '1.111 tJ b tJ 'U 

bb 'L!1'Vl1-:Jn1'j~l'lJ'U11"lt\J.fl1'V'l 
' 

C9).m ~ t9lvJ1'j1tJ.:J1'L!(;J~fl1'jt.l'j:::lii'UI"ltum'V'lm'j~ nmmt~ 1 'U bi.'f'UeJI'i e1er 'U~VI1'jfltu:::~ -r'Umw'j:::tii'U . " 
C9).cs:: 'j1tJ.:J1'U(;J~n1'jtJ'j:::biJ'UI"ltu.fl1'V'ln1'j~fl~1.fl1tJ1'U \?ll:IJ'j:::'IJ'U CHE QA Online 

' 
~fl. m''j:!Jn1'jbb~:::b~"1J1'L!fl1'j • 

\v.C9) t.]'j:;: biJ'U l"lt\J.fl 1'V'l n1)~ fl~1.fl 1 tJ 1 'U (9l1:1J !"iii eJ n1'jt.l 'j:;: tl'U l"lt\J.fl1'V'l n1 'j~ fl~1.fl 1 tJ 1 'U 
' " ' 

II• 
Q'l. t-J"U'Jtlb~"'J1'L!n1'a 

'II • 

m.C9) '1i1 tJt.l'j:::i.'f1'U.:J1'UI"l ru:::m'j:u fl1'j\91 'j'J"'iJt.l'j::: biJ'U l"ltum'V'lm 'j~fl~1m tJ 1 'U 
' 

~~ 
(m"'iJ1'jV m.i.'f'V'l"'iltJ 'VJ'j1tJbbfJJ) 

' 
eJ5fl1'j'IJ ~:wVI11'Vl t11c;1'~ 'j1·1Lti'~p 1~ t~eJ~.:Jmru 1 '\.J'V'l'j:::'IJ'j:IJ'j1~t.l():uil 
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