คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ที่ 849 /2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2558
-------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่
1.1 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 ติดตามการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 ร่ ว มกั บ คณะกรรมการอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
1.4 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. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
11. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

- 22. คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำ มีหน้าที่
2.1 รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ และ ด้านกิจการนักศึกษา โดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3 จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไข และพัฒนาทักษะการให้คาปรึกษา
2.4 รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากทุกส่วนงาน จัดทาเป็นทาเนียบเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นประจาทุกปีการศึกษา
2.5 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาที่ดูแล
รับผิดชอบ เป็นประจาทุกปีการศึกษา
ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์
3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
6) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8) ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
9) นางอรุณ
ม่วงยิ้ม
10) นางสาวจุฑามาศ
ชัญญะพิเชฏฐ์
คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำด้ำนกิจกำรนักศึกษำ
1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
3) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8) ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

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

- 39) นางสาวสิริลักษณ์
10) นางสาวอารีย์

วงศ์ประสิทธิ์
วงเขียว

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. อำจำรย์ที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ปฏิบัติตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษา ดูแล แนะนานักศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา และด้านทั่วไป ดังนี้
3.1 ด้ำนวิชำกำร
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) ด้ำนสวัสดิกำรและกำรพัฒนำนักศึกษำ
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

- 43.3) ด้ำนทั่วไป
1) ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ที่รับผิดชอบ
2) ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน้าที่ของนักศึกษา
3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครูกับศิษย์
4) พิจารณาคาร้องต่างๆ ของนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทันเวลา
5) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา
6) ติดต่อกับนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7) เก็บข้อมูลที่สาคัญของนักศึกษาที่รับผิดชอบไว้เป็นความลับ
8) ให้การรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการนาเอกสารไปแสดงแก่ผู้อื่น เช่น การศึกษาต่อ การ
ขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น
9) จัดให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลระเบียนสะสมออนไลน์
10) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการให้คาปรึกษาวิชาการระดับคณะ
11) พิจารณาตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือแต่งกายไม่เรียบร้อย
12) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา
13) ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมีปัญหา
ประกอบด้วย
1) อำจำรย์ที่ปรึกษำ นักศึกษำภำคปกติ

คณะครุศำสตร์
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2554 1 การศึกษาปฐมวัย
2 การศึกษาพิเศษ
3 พลศึกษา
4 ภาษาไทย

กลุม่
1
1
1
1

หลักสูตร
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี

5 ภาษาอังกฤษ
6 สังคมศึกษา

1
1

ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี

7 ดนตรีศึกษา
8 คณิตศาสตร์
9 วิทยาศาสตร์

1
1
1

ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา
อินทะพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดา
ศิริเอก
อาจารย์บุญเลิศ
เจิมปลั่ง
อาจารย์เบญญาพัชร์
วันทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลักจิต
ตรีรณโอภาส
อาจารย์ภาวิณี
เดชเทศ
อาจารย์อภัยชนม์
สัจจะพัฒนกุล
อาจารย์ ดร.สวนีย์
เสริมสุข
อาจารย์สุรศักดิ์
อุสาหะกานนท์
อาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์
ใบกุหลาบ
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศักย์ชัย
เพชรสุวรรณ

- 5ปีที่เข้ำ ที่
2555 1
2
3
4
5

2556

2557

6
7
8
1
2
3
4

สำขำวิชำ/วิชำเอก
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

กลุม่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
6

สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา

1
1

7
8

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

1
1

1
2

การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย

1
1

3
4

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

1
1

5
6
7

ดนตรีศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

1
1
1

หลักสูตร
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์
พฤกษะวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล
อักษรดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลักจิต
ตรีรณโอภาส
อาจารย์ ดร.อารีย์
ปรีดีกุล
อาจารย์ธัญญาพร
ก่องขันธ์
อาจารย์กาญจนา
สุขพิทักษ์
อาจารย์อุทาน
บุญเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คาสอน
อาจารย์ ดร.พรชัย
ทองเจือ
อาจารย์เทิน
สีนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ไกรว่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม
นาคอ้าย

ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี
ค.บ.5ปี อาจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ
ค.บ.5ปี อาจารย์จอมขวัญ
ค.บ.5ปี อาจารย์ธิปไตย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล
ค.บ.5ปี อาจารย์สุกัญญา
ค.บ.5ปี อาจารย์ปิยมนัส
อาจารย์ ดร.ธนสาร
ค.บ.5ปี อาจารย์สุภาภรณ์
ค.บ.5ปี อาจารย์นันทิภาคย์
อาจารย์ภาวิดา
ค.บ.5ปี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์
ค.บ.5ปี อาจารย์ ดร.ณิรดา
อาจารย์ ดร.สุนทรี
ค.บ.5ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์
ค.บ.5ปี อาจารย์ ดร.ภัคพล
ค.บ.5ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์
อาจารย์ ดร.นงลักษณ์

สารวยรื่น

เจริญวงศ์ระยับ
รัตนกิจ
สุนทร
ใจงาม
สีสมบา
วรวิทย์รัตนกุล
เพ็งพุ่ม
บัณฑิตย์
พวงสถิตย์
มหาวงศ์
แก้วนุช
เวชญาลักษณ์
จูงวงศ์สุข
คงอิ่ม
ปรีชาศิลป์
ศศิวิมล
ใจฉลาด

- 6ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2558 1 การศึกษาปฐมวัย
2 ภาษาไทย
3
4
5
6
7
8

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พลศึกษา

กลุม่ หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1 ค.บ.5ปี อาจารย์นภา
เพชรช่วย
อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์
พฤกษะวัน
1 ค.บ.5ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา
วงศ์ธนชัย
อาจารย์เบญญาพัชร์
วันทอง
1 ค.บ.5ปี อาจารย์อัญญณี
สุวรรณโรจน์
1 ค.บ.5ปี อาจารย์ ดร.สุวพัชร์
ช่างพินิจ
1 ค.บ.5ปี อาจารย์เคลน
บุณยานันต์
1 ค.บ.5ปี อาจารย์ ดร.พัชราวลัย
มีทรัพย์
1 ค.บ.5ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย
สังโยคะ
1 ค.บ.5ปี อาจารย์พิเชฐ
สยมภูวนาท
อาจารย์บุญเลิศ
เจิมปลั่ง

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
กลุม่
2555 1 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
2 ภาษาไทย
1
3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1
4 ภาษาจีน
1
5 ภาษาอังกฤษ
1
6 ภาษาญี่ปุ่น
7 การพัฒนาชุมชน
8 นิติศาสตร์

9 ดนตรีสากล
10 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)
11 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
12 รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)

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

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
อาจารย์กฤษณา
ชาญณรงค์
อาจารย์ณัฐกานต์
เส็งชื่น
อาจารย์พนัส
มัตยะสุวรรณ
อาจารย์ ดร.คุณากร
คงชนะ
อาจารย์นันทภัค
ประทีปแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
อาจารย์ ดร.กมลภพ
ยอดบ่อพลับ
อาจารย์ ดร.กมลภพ
ยอดบ่อพลับ
อาจารย์พิมล
เกษมเสาวภาคย์
อาจารย์นฤมล
พุ่มเมือง
อาจารย์ธีรวุฒิ
ทองทับ
อาจารย์ยศจรัส
ดือขุนทด
อาจารย์ ดร.โชติ
บดีรัฐ

1
1
2
1
2
3
1
1

ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
น.บ.4ปี
น.บ.4ปี
น.บ.4ปี
ศป.บ.4ปี
รป.บ.4ปี

1

รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ธนัสถา

โรจนตระกูล

1
2

รป.บ.4ปี อาจารย์รณชัย
รป.บ.4ปี อาจารย์นภัส

หมื่นวงศ์
จันทรวรชาต

- 7ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
กลุม่ หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
2556 1 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1 ศศ.บ.4ปี อาจารย์สนทยา
สาลี
2 ภาษาไทย
1 ศศ.บ.4ปี อาจารย์ ดร.สุชาดา
เจียพงษ์
อาจารย์วาสินี
มีเครือเอี่ยม
3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1 ศศ.บ.4ปี อาจารย์นิภาวรรณ
นวารัตน์
อาจารย์อธิษฐาน
งามกิจวัตร
4 ภาษาจีน
1 ศศ.บ.4ปี อาจารย์พนัส
มัตยะสุวรรณ
5 ภาษาอังกฤษ
1 ศศ.บ.4ปี อาจารย์อุมาภรณ์
ยศเจริญ
6 ภาษาญี่ปุ่น
1 ศศ.บ.4ปี อาจารย์เพ็ญพร
แก้วฟุ้งรังษี
7 การพัฒนาชุมชน
1 ศศ.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ทัศนีย์
ปัทมสนธิ์
2 ศศ.บ.4ปี อาจารย์รุ่งโรจน์
ฝ้ายเยื่อ
8 นิติศาสตร์
1 น.บ.4ปี อาจารย์ภูวเดช
วงศ์เคี่ยว
2 น.บ.4ปี อาจารย์ ดร.พิชญา
เหลืองรัตนเจริญ
3 น.บ.4ปี อาจารย์ ดร.พิชญา
เหลืองรัตนเจริญ
9 ดนตรีสากล
1 ศป.บ.4ปี อาจารย์จุฑารัตน์
มณีวัลย์
10 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
1 ร.บ.4ปี อาจารย์อเนก
สุขดี
11 รัฐศาสตร์
1 ร.บ.4ปี อาจารย์ภัทรพิมพ์
เส้งเสน
(การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา)
12 รัฐประศาสนศาสตร์
1 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.วงศกร
เจียมเผ่า
(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)
13 รัฐประศาสนศาสตร์
1 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.กัมปนาท
วงษ์วัฒนพงษ์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
14 รัฐประศาสนศาสตร์
1 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ธนัสถา
โรจนตระกูล
(การปกครองท้องถิ่น)
2557 1 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1 ศศ.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย
คันชั่งทอง
2 ภาษาไทย
1 ศศ.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ขวัญชนก
นัยจรัญ
อาจารย์รัตนาวดี
ปาแปง
3 ภาษาอังกฤษ
1 ศศ.บ.4ปี อาจารย์วิสิฏฐา
แรงเขตรการ
อาจารย์เกชา
ดาดูเคล
อาจารย์อัศวพร
แสงอรุณเลิศ
2 ศศ.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล
อาจารย์ปทุมพร
บุญชุม
อาจารย์วารีรัตน์
สีแดง

- 8ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2557 4 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5 ภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ)
6 ภาษาญี่ปุ่น
7 การพัฒนาชุมชน
8 ดนตรีสากล
9 นิติศาสตร์

10 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
11 รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา)
12 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)
13 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
14 รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)
2558 1 ภาษาไทย
2 ภาษาอังกฤษ

กลุม่
1
1
1
1
2
1
1

หลักสูตร
ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
ศป.บ.4ปี
น.บ.4ปี

2
3
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1

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

1

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

2
3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1

4 ภาษาญี่ปุ่น
5 ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ)
6 การพัฒนาชุมชน

1
1
1
2
3

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

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์ทิศากร
ไชยมงคล
อาจารย์พนัส
มัตยะสุวรรณ
อาจารย์กนกรัตน์
ปิลาผล
อาจารย์รุ่งโรจน์
ฝ้ายเยื่อ
อาจารย์ไชยรัตน์
ศิรินคร
อาจารย์นพดล
พันธุ์เพ็ชร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน

อาจารย์วรวิทย์
อาจารย์สุมนภัศร์
อาจารย์ปรัชญา
อาจารย์อมฤต
อาจารย์อรุณี
อาจารย์วริยา
อาจารย์ ดร.โชติ
อาจารย์ ดร.วงศกร
อาจารย์ ดร.กัมปนาท
อาจารย์รสสุคนธ์
อาจารย์รณชัย
อาจารย์นภัส
อาจารย์ธีรพัฒน์
อาจารย์ภัครพล
อาจารย์เภทรา
อาจารย์โชติกา
อาจารย์พัทชา
อาจารย์พนิตนันท์
อาจารย์ ดร.ดิษยา
อาจารย์สิรินญา

ชายสวัสดิ์
คุ้มจันทร์
แช่มช้อย
วุ่นพูลสมบัติ
กาสยานนท์
ด้วงน้อย
บดีรัฐ
เจียมเผ่า
วงศ์วัฒนพงษ์
ประดิษฐ์
หมื่นวงศ์
จันทรวรชาต
พูลทอง
แสงเงิน
สิริสรรพ
เศรษฐธัญการ
บุญยะรัตน์
เอี่ยมต่อม
ศุภราชโยธิน
ศรีชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน

อาจารย์ ดร.วิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้าเพชร
อาจารย์อรรถพล
อาจารย์พึงรัก
อาจารย์ ดร.ดนชนก

ตระกูลพิทักษ์กิจ
อยู่โต
วงศ์ชัย
ริยะขัน
เบื่อน้อย

- 9ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
กลุม่ หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
7 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1 ศศ.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
ซื่ออุทิศกุล
8 ดนตรีสากล
1 ศป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.กมลธรรม
เกื้อบุตร
9 นิติศาสตร์
1
น.บ.4 อาจารย์ธีรวุฒิ
ทองทับ
อาจารย์อุดม
หมีเทศ
2
น.บ.4 อาจารย์นฤมล
พุ่มเมือง
3
น.บ.4 อาจารย์วรวิทย์
ชายสวัสดิ์
10 รัฐศาสตร์
1 ร.บ.4ปี อาจารย์อมฤต
วุ่นพลสมบัติ
(การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา)
2 ร.บ.4ปี อาจารย์ภัทรพิมพ์
เส้นเสน
11 รัฐศาสตร์
1 ร.บ.4ปี อาจารย์วริยา
ด้วงน้อย
(การเมืองการปกครอง)
2 ร.บ.4ปี อาจารย์ ดร.อรุณี
กาสยานนท์
12 รัฐประศาสนศาสตร์
1 รป.บ.4ปี อาจารย์จุฑาธิป
ประดิพัทธ์นฤมล
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
13 รัฐประศาสนศาสตร์
1 รป.บ.4ปี อาจารย์รณชัย
หมื่นวงศ์
(การปกครองท้องถิ่น)
14 รัฐประศาสนศาสตร์
1 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.วงศกร
เจียมเผ่า
(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2555 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 จุลชีววิทยา
3 คณิตศาสตร์
4 ฟิสิกส์
5 เคมี
6 ชีววิทยา
7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8 สถิติประยุกต์
9 วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 คหกรรมศาสตร์
12 สาธารณสุขศาสตร์

กลุม่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

หลักสูตร
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
ส.บ.4ปี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์อรษา
ภูเจริญ
อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ
ชุติมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
อาจารย์ฐิติพร
เจาะจง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา
อาจารย์ ดร.กาญจนา
ธนนพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ

อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี
อาจารย์ภาวินี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย
อาจารย์พงษ์พิชญ์
อาจารย์จิราพัทธ์
อาจารย์วิภาดา

ดีแท้
อินทร์ทอง
ชัยรัตนศักดิ์
เลิศเจริญวุฒา
แก้วศรีทอง
ศรีเจริญ

- 10 ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2556 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 จุลชีววิทยา
3 คณิตศาสตร์
4 ฟิสิกส์
5 เคมี
6 ชีววิทยา
7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8 สถิติประยุกต์
9 วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 คหกรรมศาสตร์
12 สาธารณสุขศาสตร์
2557 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 จุลชีววิทยา
3
4
5
6

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8 สถิติประยุกต์
9 วิทยาการคอมพิวเตอร์
10
11
12
13

กลุม่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 1
คหกรรมศาสตร์(ศิลปประดิษฐ์)
1
สาธารณสุขศาสตร์
1

หลักสูตร
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
ส.บ.4ปี
ส.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ร้อยตารวจเอกหญิงกิ่งแก้ว สารวยรื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล
เถื่อนกูล
อาจารย์ไพโรจน์
เยียระยง
อาจารย์ ดร.นววรรณ
ทองมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
อาจารย์ ดร.อรรถพล
นาขวา
อาจารย์ ดร.ปิยะดา
วชิระวงศกร
อาจารย์บัญชา
ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
อาจารย์ธงรบ
อักษร
อาจารย์ไพฑูรย์
งิ้วทั่ง
อาจารย์จิราพัทธ์
แก้วศรีทอง
อาจารย์ ดร.จิตศิริน
ลายลักษณ์
อาจารย์อรรถพล
รอดแก้ว
อาจารย์เอกภพ
จันทร์สุคนธ์
อาจารย์ ดร.วิสูตร
จันทร์อิฐ
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
วรรณเทศ
วท.บ.4ปี อาจารย์อรรถพล
ภูมิลา
วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ
จุลพันธ์
วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.กุลวดี
ปิ่นวัฒนะ
วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์
พูลประเสริฐ
วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.วรรณพร
สุริยะกาศ
วท.บ.4ปี อาจารย์วิรัช
งอกงาม
วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์
ศรีสวัสดิ์
วท.บ.4ปี อาจารย์รติพร
สุดเสนาะ
ศศ.บ.4ปี อาจารย์โสรัจวรชุม
อินเกตุ
ศศ.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ศิริพร
ศิริอังคณากุล
ส.บ.4ปี อาจารย์ มนตรา
ศรีษะแย้ม

- 11 ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2558 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 จุลชีววิทยา
3 คณิตศาสตร์
4 ฟิสิกส์
5 เคมี
6 ชีววิทยา
7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8 สถิติประยุกต์
9 วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 คหกรรมศาสตร์
12 สาธารณสุขศาสตร์

กลุม่
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2

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

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา
อาจารย์ ดร.สุพัตรา
เจริญภักดี
อาจารย์อภิสิทธิ์
เจริญสุข
อาจารย์อุไรวรรณ
บุญคง
อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร
สาอางค์
จันทร์มะณี
อาจารย์ ดร.รพิพรรณ
อาจารย์ ดร.วราภรณ์
น้อยโขง
อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์
จันทร์มาทอง
วท.บ.4ปี อาจารย์สุภาวดี
น้อยน้าใส
วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ศรัญญา
ทองสุข
วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี
วท.บ.4ปี อาจารย์พิมรินทร์
คีรินทร์
วท.บ.4ปี อาจารย์ศุภชัย
คงเที่ยง
วท.บ.4ปี อาจารย์ผกาวดี
เอี่ยมกาแพง
วท.บ.4ปี อาจารย์ธิดารัตน์
แสนพรม
ส.บ.4ปี อาจารย์ ดร.นิธิพงศ์
ศรีเบญจมาศ
ส.บ.4ปี อาจารย์สุวิมล
ทองแกมแก้ว

- 12 -

คณะวิทยำกำรจัดกำร
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2555 1 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
2 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
3 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4 การบริหารธุรกิจ
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
5 การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
6 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7 การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
8 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
9 การบัญชี
2556 1 นิเทศศาสตร์
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4 การตลาด
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 การจัดการ
7 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
8 การบัญชี
2557 1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

กลุม่
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1

หลักสูตร
ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บช.บ.4ปี
นศ.บ.4ปี

1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1

ศศ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
บธ.บ.4ปี
ศ.บ.4ปี
บช.บ.4ปี

1
1
2
3

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

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา
หินเธาว์
อาจารย์เอกรงค์
ปั้นพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา
โพธิ์หิรัญ
อาจารย์ณภัทร
วุฒธะพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร
ใจอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา
วงศ์แสงเทียน
อาจารย์ปิยธิดา
เปี่ยมงาม
อาจารย์อรรธพร
เลิศอร่ามแสง
อาจารย์อรรธพร
เลิศอร่ามแสง
อาจารย์กมลทิพย์
เดชะปรากรม
อาจารย์อรวรรณ
ไพโรจน์วุฒิพงศ์
อาจารย์ ดร.ธานินทร์
ไชยเยชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลกร
อาสนะนนท์
อาจารย์พิชญาพร
ประครองใจ
อาจารย์ ดร.ลาเนา
เอี่ยมสอาด
อาจารย์กุลแก้ว
คล้ายแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร
ใจอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร
ใจอารีย์
อาจารย์นภาภรณ์
ขลุ่ยนาค
อาจารย์ธัมมะทินนา
ศรีสุพรรณ
อาจารย์ขวัญชัย
วัชรสุนทรกิจ
อาจารย์ธิดารัตน์
วุฒิศรีเสถียรกุล
อาจารย์วุฒิชัย
สหัสเตโช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์
อาจารย์ศุภศิว์
สุวรรณเกษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล
อาจารย์สุธีรา
วิไลกุล
อาจารย์วนัชพร
จันทรักษา
อาจารย์ณภัทร
วุฒธะพันธ์
อาจารย์ธนพร
บัวรอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร
ใจอารีย์

- 13 ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2557 3 การตลาด

4 การจัดการ

5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 การบัญชี

กลุม่
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

7 นิเทศศาสตร์

8 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2558 1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 นิเทศศาสตร์

4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5 การตลาด

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1
2
3
1
1
2
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
บธ.บ.4ปี อาจารย์นภาภรณ์
ขลุ่ยนาค
บธ.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ลัสดา
ยาวิละ
บธ.บ.4ปี(ทอ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
พงษ์เดช
บธ.บ.4ปี อาจารย์วุฒิชัย
สหัสเตโช
บธ.บ.4ปี อาจารย์นฤมล
พิษณุวรานนท์
บธ.บ.4ปี(ทอ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล

ริ้วธงชัย

อาจารย์อรวรรณ
บธ.บ.4ปี อาจารย์อรรธพร
บธ.บ.4ปี อาจารย์ธิดารัตน์
บธ.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์ขวัญชัย
บธ.บ.4ปี(ทอ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
บช.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา
อาจารย์ณัทฐาพร
บช.บ.4ปี อาจารย์ ดร.อุษณีย์
(ทอ.) อาจารย์ดาวเด่น
นศ.บ.4ปี อาจารย์ยรรยงวรกร
นศ.บ.4ปี อาจารย์ปรัชญา
นศ.บ.4ปี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์
ศ.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา
ศศ.บ.4ปี อาจารย์พงษ์พันธุ์
ศศ.บ.4ปี อาจารย์พีรภัทร
ศ.บ.4ปี อาจารย์รัชฎาภรณ์
นศ.บ.4ปี อาจารย์พิชญาพร
นศ.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา
นศ.บ.4ปี อาจารย์เอกรงค์
บธ.บ.4ปี อาจารย์ณภัทร
บธ.บ.4ปี อาจารย์ธนพร
บธ.บ.4ปี(ทอ) อาจารย์ณภัทร
บธ.บ.4ปี อาจารย์ปิยธิดา
บธ.บ.4ปี อาจารย์ชลธิชา
บธ.บ.4ปี(ทอ) อาจารย์ ดร.ธัมมะทินนา
บธ.บ.4ปี อาจารย์ธิดารัตน์
บธ.บ.4ปี อาจารย์อรรธพร

ไพโรจน์วุฒิพงศ์
เลิศอร่ามแสง
วุฒิศรีเสถียรกุล
วัชรสุนทรกิจ
พงษ์เดช

บธ.บ.4ปี(ทอ.)

จาลองราษฎร์

ภู่ระหงษ์
เส็งพานิช
สัญญโภชน์
ทองแย้ม
โพธิหัง
วงศ์วัฒนา
ทุนอินทร์
พุทธิวิศิษฏ์
สงวนศิลป์
พัฒนะ
ประครองใจ
หินเธาว์
ปั้นพงษ์
วุฒธะพันธ์
บัวรอด
วุฒธะพันธ์
เปี่ยมงาม
อยู่พ่วง
ศรีสุพรรณ
วุฒิศรีเสถียรกุล
เลิศอร่ามแสง

- 14 ปีที่เข้ำ ที่
2558

สำขำวิชำ/วิชำเอก

7 การจัดการ

8 การบัญชี

กลุม่
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

หลักสูตร
บธ.บ.4ปี(ทอ)
บธ.บ.4ปี(ทอ)

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

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

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์ธิดารัตน์
วุฒิศรีเสถียรกุล
อาจารย์ขวัญชัย
วัชรสุนทรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล
เพชรสุข
อาจารย์วุฒิชัย
สหัสเตโช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา
วงศ์แสงเทียน
อาจารย์กมลทิพย์
เดชะปรากรม
อาจารย์ ดร.รัตนา
สิทธิอ่วม
อาจารย์มณีจันทร์
มาสูตร
อาจารย์ ดร.อรุณีย์
นุสิทธิ์
อาจารย์วราภิมณฑ์
บุษบง

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2555 1 เกษตรศาสตร์

กลุม่ หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1 วท.บ.4ปี อาจารย์ขนิษฐา
ไชยแก้ว

(การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

2 เกษตรศาสตร์ (เกษตรอินทรีย์)
3 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
4 พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
(การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์)
5 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาอาง)
6 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
7 สัตวศาสตร์
8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

9 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

1
1
1

วท.บ.4ปี อาจารย์ขนิษฐา
วท.บ.4ปี อาจารย์ขนิษฐา
วท.บ.4ปี อาจารย์กนกวรรณ

ไชยแก้ว
ไชยแก้ว
พรมจีน

1

วท.บ.4ปี อาจารย์เปรมนภา

สีโสภา

1

วท.บ.4ปี อาจารย์กนกวรรณ

พรมจีน

1
1

วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ณรกมล
วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ชุติมา
วศ.บ.4ปี อาจารย์วรลักษณ์

เลาห์รอดพันธ์
สังข์ทรัพย์
ศรีแก้ว
เลิศลักษมี
สุริวงษ์

2
1

- 15 ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2556 1 เกษตรศาสตร์

กลุม่ หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1 วท.บ.4ปี อาจารย์วณิชญา
ฉิมนาค

(การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

2 เกษตรศาสตร์ (เกษตรอินทรีย์)
3 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
4 พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
(การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์)
5 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาอาง)
6 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
7 สัตวศาสตร์
8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
2557 1 เกษตรศาสตร์

1
1
1

วท.บ.4ปี อาจารย์วณิชญา
วท.บ.4ปี อาจารย์วณิชญา
วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.พรดรัล

ฉิมนาค
ฉิมนาค
จุลกัลป์

1

วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.มลนิภา

ศิลาอาสน์

1

วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.พรดรัล

จุลกัลป์

1
1
1
1

วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ
วท.บ.4ปี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก
อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ
วศ.บ.4ปี อาจารย์วรลักษณ์
วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์

ใจผ่อง
พริกบุญจันทร์
ฉัตรธง
สุริวงษ์
สุตพันธ์

1
1

วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์ สุตพันธ์
วท.บ.4ปี อาจารย์กนกวรรณ
พรมจีน

1

วท.บ.4ปี อาจารย์เปรมนภา

สีโสภา

1

วท.บ.4ปี อาจารย์กนกวรรณ

พรมจีน

1
1

วท.บ.4ปี อาจารย์ปุณเรศวร์
รัตนประดิษฐ์
วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา

(การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

2 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์)
4 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาอาง)
5 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
6 สัตวศาสตร์
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา

8 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

1

อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์
วศ.บ.4ปี อาจารย์พัชราภรณ์

ร้องคา
อินริราย

- 16 ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2558 1 เกษตรศาสตร์

กลุม่ หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1 วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.จักรกฤช
ศรีละออ

(การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

2 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
3 เกษตรศาสตร์ (เกษตรอินทรีย์)
4 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
(ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาอาง)
5 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
6 สัตวศาสตร์
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1
1
1

วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน
วท.บ.4ปี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรพิน
วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.มลนิภา

เสละคร
เสละคร
ศิลาอาสน์

1

วท.บ.4ปี อาจารย์ ดร.พลดรัล

จุลกัลป์

1
1

8 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

1

วท.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปรีชา มูลสาร
วท.บ.4ปี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
อาจารย์คารบ
สมะวรรธนะ
วศ.บ.4ปี อาจารย์รัฏฐชัย
สายรวมญาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2555 1 เซรามิกส์
2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3 วิศวกรรมโลจิสติกส์
2556 1 เซรามิกส์
2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กลุม่
1
1
1
1
1

หลักสูตร
วท.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
วศ.บ.4ปี
วท.บ.4ปี
ทล.บ.4ปี

1
1

วศ.บ.4ปี
วท.บ.4ปี

2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1

ทล.บ.4ปี

3
4
5
6

1
1
1
1

วศ.บ.4ปี
วท.บ.4ปี

3 วิศวกรรมโลจิสติกส์
2557 1 เซรามิกส์

วิศวกรรมโลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)

วท.บ.4ปี(ทอ.)

ทล.บ.2ปี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์ทนารัช
จิตชาญวิชัย
อาจารย์ชาติชาย
จันทร์ประทีป
อาจารย์ธนิดา
โขนงนุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ
อาจารย์พรชัย
ปานทุ่ง
อาจารย์ปรารถนา
ศิริสานต์
อาจารย์ศุจินธร
ทรงสิทธิเดช
อาจารย์ ดร.ธาราทิพย์
ศรีสัตตบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ปิ่นสกุล
อาจารย์ณัฐธิดา
จงรักษ์
อาจารย์พรชัย
ปานทุ่ง
อาจารย์ธนิดา
โขนงนุช
อาจารย์พันธุ์ธิดา
ลิ้มศรีประพันธ์
อาจารย์ยอดเพชร
ทองขาว
อาจารย์จิรา
ธรรมนิยม
อาจารย์ดลยฤทธิ์
เสฏฐสุวจะ

- 17 ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2557 7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์)
8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)
9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้ากาลัง)
11 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
2558 1 เซรามิกส์
2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3 วิศวกรรมโลจิสติกส์

กลุม่ หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1 ทล.บ.2ปี อาจารย์อลงกรณ์
เมืองไหว
1
1
1
1
1
1
1

4 คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
5 คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

1
1

6
7
8
9
10
11

1
1
1
1
1
1

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้ากาลัง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์)

ทล.บ.2ปี
ทล.บ.2ปี
ทล.บ.2ปี
ทล.บ.2ปี
วท.บ.4ปี
ทล.บ.4ปี
วศ.บ.4ปี

อาจารย์นริศรา
อาจารย์เอกภูมิ
อาจารย์สุรเชษฐ์
อาจารย์มณฑล
อาจารย์วิมล
อาจารย์อุษา
อาจารย์ธนิดา
อาจารย์สัจจากาจ
วท.บ.4ปี อาจารย์วชิระ
วท.บ.4ปี อาจารย์พันธุ์ธิดา
(ทอ.)
ทล.บ.2ปี อาจารย์สิริเดช
ทล.บ.2ปี อาจารย์วัชรากร
ทล.บ.2ปี อาจารย์กันตภณ
ทล.บ.2ปี อาจารย์ปิยะพงษ์
ทล.บ.2ปี อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ
ทล.บ.2ปี อาจารย์อลงกรณ์
อาจารย์สุกฤษฎิ์

สุวิเชียร
บุญธรรม
มิตสานนท์
ฟักเอม
ทองดอนกลิ้ง
อินทรประสิทธิ์
โขนงนุช
จอมโนนเขวา
ลิ้มศรีประพันธ์
ลิ้มศรีประพันธ์
กุลหิรัญบวร
ใจตรง
โล่นพันธ์
โอฬารทิชาชาต
ที่พึ่ง
เมืองไหว
เพชรสวัสดิ์

- 18 2) อำจำรย์ที่ปรึกษำ นักศึกษำภำค กศ.ป.ป.

คณะครุศำสตร์
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2554 1 การศึกษาปฐมวัย

ห้อง
15/31
15/32
15/33

หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ค.บ.5ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา อินทะพันธ์
ค.บ.5ปี อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์
พฤกษะวัน
ค.บ.5ปี อาจารย์นภา
เพชรช่วย

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2555 1 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
2 รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น) กลุ่ม1
3 รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น) กลุ่ม2
4 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารงานยุติธรรมกฎหมาย)
5 นิติศาสตร์
7 ภาษาไทย
8 ภาษาอังกฤษ
9 การพัฒนาชุมชน
10 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
11 การพัฒนาชุมชน
2556 1 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
2 รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น) กลุ่ม1
รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น) กลุ่ม2
3 รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)

ห้อง หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
16/31 รป.บ.4ปี อาจารย์รสสุคนธ์
ประดิษฐ์
16/32 รป.บ.4ปี อาจารย์จุฑาธิป

ประดิพันธ์นฤมล

16/33 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.โชติ

บดีรัฐ

16/34 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ธนัสถา

โรจนตระกูล

16/35 น.บ.4ปี อาจารย์พิมล
16/37 ศศ.บ.4ปี อาจารย์กฤษณา
16/38 ศศ.บ.4ปี อาจารย์ปทุมพร
อาจารย์นันทภัค
16/39 ศศ.บ.4ปี อาจารย์ไชยรัตน์
16/44 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.กัมปนาท

เกษมเสาวภาคย์
ชาญณรงค์
บุญชุม
ประทีปแก้ว
ศิรินคร
วงษ์วัฒนพงษ์

16/45 ศศ.บ.4ปี อาจารย์ไชยรัตน์
17/31 รป.บ.4ปี อาจารย์นภัส

ศิรินคร
จันทรวรชาต

17/32 รป.บ.4ปี อาจารย์รณชัย

หมื่นวงศ์

17/33 รป.บ.4ปี อาจารย์รณชัย

หมื่นวงศ์

17/34

เส้งเสน

ร.บ.4ปี อาจารย์ภัทรพิมพ์

- 19 ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2556 4 นิติศาสตร์
5 นิติศาสตร์* (หลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จ

ห้อง หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
17/35 น.บ.4ปี อาจารย์ภูวเดช
วงศ์เคี่ยม
17/36 น.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน

การศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลาเรียน3ปี)

6 ภาษาไทย
7 ภาษาอังกฤษ
8 การพัฒนาชุมชน
2557 1 ภาษาไทย
2
3
4
5
6

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การพัฒนาชุมชน
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์*(หลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จ

17/37 ศศ.บ.4ปี อาจารย์ ดร.สุชาดา
อาจารย์วาสินี
17/38 ศศ.บ.4ปี อาจารย์เภทรา
อาจารย์พัทชา
17/39 ศศ.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ทัศนีย์
18/36 ศศ.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ขวัญชนก
อาจารย์รัตนาวดี
18/37 ศศ.บ.4ปี อาจารย์คุณากร
18/38 ศศ.บ.4ปี อาจารย์อธิษฐาน
18/39 ศศ.บ.4ปี อาจารย์รุ่งโรจน์
18/34 น.บ.4ปี อาจารย์ ดร.พิชญา
18/35 น.บ.4ปี อาจารย์สุมนภัศร์

เจียพงษ์
มีเครือเอี่ยม
สิริสรรพ
บุญยะรัตน์
ปัทมสนธิ์
นัยจรัญ
ปาแปง
คงชนะ
งามกิจวัตร
ฝ้ายเยื่อ
เหลืองรัตนเจริญ
คุ้มจันทร์

18/33 ร.บ.4ปี อาจารย์ภัทรพิมพ์
18/32 รป.บ.4ปี อาจารย์รณชัย
18/31 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.กัมปนาท

เส้งเสน
หมื่นวงศ์
วงศ์วัฒนพงษ์

19/32 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.ธนัสถา

โรจนตระกูล

19/33 รป.บ.4ปี อาจารย์ ดร.โชติ

บดีรัฐ

19/34 ร.บ4ปี
19/35 น.บ.4
19/36 น.บ.4
19/37 ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
19/38 ศศ.บ.4ปี
ศศ.บ.4ปี
19/39 ศศ.บ.4ปี
19/40 ศป.บ.4ปี

วุ่นพลสมบัติ
หมีเทศ
แช่มช้อย
พูลทอง
แสงเงิน
แรงเขตรการ
สีแดง
ยอดบ่อพลับ
ดือขุนทด

การศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลาเรียน3ปี)

2558

7 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
8 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
9 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
1 รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารจัดการภาครัฐ)
2 รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)
3 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
4 นิติศาสตร์
5 ภาษาไทย
6 ภาษาอังกฤษ
7 การพัฒนาชุมชน
8 ดนตรีสากล

อาจารย์อมฤต
อาจารย์อุดม
อาจารย์ปรัชญา
อาจารย์ธีรพัฒน์
อาจารย์ภัครพล
อาจารย์วิสิฎฐา
อาจารย์วารีรัตน์
อาจารย์ ดร.กมลภพ
อาจารย์ยศจรัส

- 20 -

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2558 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์

ห้อง หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
19/31 วท.บ.4ปี อาจารย์ภาวินี
อินทร์ทอง

คณะวิทยำกำรจัดกำร
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2555 1 การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) กลุ่ม 1
การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) กลุ่ม 2
2 การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กลุ่ม 1
การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กลุ่ม 2
2556 1 การจัดการทั่วไป กลุ่ม 1
การจัดการทั่วไป กลุ่ม 2
การจัดการทั่วไป กลุ่ม 3
2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 2
3 การตลาด กลุ่ม1
4 การบัญชี กลุ่ม1
การบัญชี กลุ่ม2
2557 1 นิเทศศาสตร์
2 การจัดการทั่วไป กลุ่ม1
การจัดการทั่วไป กลุ่ม2
การจัดการทั่วไป กลุ่ม3
การจัดการทั่วไป กลุ่ม4
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม3
4 การบริหารธุรกิจ(การตลาด) กลุ่ม1
5 การบัญชี กลุ่ม 1
การบัญชี กลุ่ม 2
2558 1 นิเทศศาสตร์
2 การบริหารธุรกิจ
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
3 การบริหารธุรกิจ (การตลาด)

ห้อง
16/40
16/41
16/42
16/43
17/40
17/41
17/42
17/44
17/45
17/43
17/10
17/11
18/40
18/41
18/42
18/05
18/06
18/44
18/45
18/07
18/43
18/08
18/09
19/41
19/42
19/04
19/45

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

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์กมลทิพย์
เดชะปรากรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข
อาจารย์อรรธพร
เลิศอร่ามแสง
อาจารย์ธิดารัตน์
วุฒิศรีเสถียรกุล
อาจารย์วุฒิชัย
สหัสเตโช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์
อาจารย์วุฒิชัย
สหัสเตโช
อาจารย์ธิดารัตน์
วุฒิศรีเสถียรกุล
อาจารย์อรรธพร
เลิศอร่ามแสง
อาจารย์นภาภรณ์
ขลุ่ยนาค
บช.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์มณีจันทร์
มาสูตร
บช.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์ณัทฐาพร
ภู่ระหงษ์
นศ.บ.4ปี อาจารย์เอกรงค์
ปั้นพงษ์
บธ.บ.4ปี อาจารย์วุฒิชัย
สหัสเตโช
บธ.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์
บธ.บ.4ปี(ทอ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย

อาจารย์กมลทิพย์
เดชะปรากรม
บธ.บ.4ปี อาจารย์อรรธพร
เลิศอร่ามแสง
บธ.บ.4ปี อาจารย์ธิดารัตน์
วุฒิศรีเสถียรกุล
บธ.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์ขวัญชัย
วัชรสุนทรกิจ
บธ.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พงษ์เดช
บช.บ.4ปี(ทอ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล
บช.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์ดาวเด่น
สัญญโภชน์
นศ.บ.4ปี อาจารย์พิชญาพร
ประครองใจ
บธ.บ.4ปี อาจารย์ธนพร
บัวรอด
บธ.บ.4ปี(ทอ.) ผู้ช่วยศาสตาจารย์จีรภัทร
ใจอารีย์
บธ.บ.4ปี อาจารย์ปิยธิดา
เปี่ยมงาม
บธ.บ.4ปี(ทอ.)

- 21 ปีที่เข้ำ ที่
2558 4

สำขำวิชำ/วิชำเอก
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

5

การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

6

การบัญชี

ห้อง หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
19/46 บธ.บ.4ปี อาจารย์ธิดารัตน์
วุฒิศรีเสถียรกุล
อาจารย์อรรรธพร
เลิศอร่ามแสง
19/07 บธ.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์ขวัญชัย
วัชรสุนทรกิจ
19/08 บธ.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์ขวัญชัย
วัชรสุนทรกิจ
19/43 บธ.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา
วงศ์แสงเทียน
19/44 บธ.บ.4ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล
เพชรสุข
19/05 บธ.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์วุฒิชัย
สหัสเตโช
19/06 บธ.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์กมลทิพย์
เดชะปรากรม
19/09 บช.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์ ดร.รัตนา
สิทธิอ่วม
19/10 บช.บ.4ปี(ทอ.) อาจารย์สุธีรา
วิไลกุล

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ปีที่เข้ำ ที่
สำขำวิชำ/วิชำเอก
2556 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้ากาลัง)
4 คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2557 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้ากาลัง)
4
2558 1
2
3

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้ากาลัง)

กลุม่
หลักสูตร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
17/01 วท.บ.2ปี อาจารย์เอกภูมิ
บุญธรรม
อาจารย์สุรเชษฐ์
วรรณา
17/02 ทล.บ.2ปี อาจารย์จิรา
ธรรมนิยม
17/03 ทล.บ.2ปี อาจารย์ทวีศักดิ์
ตันอร่าม
อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์
โอฬารทิชาชาต
17/04 วท.บ.2ปี อาจารย์วชิระ
ลิ้มศรีประพันธ์
อาจารย์พันธุ์ธิดา
ลิ้มศรีประพันธ์
18/01 ทล.บ.2ปี อาจารย์วัชรากร
ใจตรง
18/02 ทล.บ.2ปี อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ
ที่พึ่ง
อาจารย์ดลยฤทธิ์
เสฏฐสุวจะ
18/03 ทล.บ.2ปี อาจารย์สุรเชษฐ์
มิตสานนท์
อาจารย์กันตภณ
โล่นพันธ์
18/04 วท.บ.2ปี อาจารย์ยอดเพชร
ทองขาว
19/01 ทล.บ.2ปี อาจารย์เอกภูมิ
บุญธรรม
19/02 ทล.บ.2ปี อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ
ที่พึ่ง
19/03 ทล.บ.2ปี อาจารย์สุรเชษฐ์
มิตสานนท์

- 22 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม และช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาดาเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย จนกระทั่งนักศึกษา
สามารถศึกษาจนสาเร็จครบตามหลักสูตร เป็นบัณฑิตคุณธรรม คุณภาพ ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังไว้
สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558

(อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

...........พิมพ์
...........ตรวจ

