
 
 
 
 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร 
ที่  ๐๑๓๓๖ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง   แต่งตั้งอำจำรย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป 
ภำคเรียนปลำย  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

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

เพื่อให้การด าเนินการงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยความตามมาตรา ๑๗  มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พุทธศักราช ๒๕๓๓ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๓๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจให้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาคเรียนปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายนามต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

รองอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน   ว่องวิไลรัตน์) 

หน้ำที่   ให้ค าแนะน า ปรึกษา การปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี และแก้ปัญหาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

นางยุพา   กูลประดิษฐ์ กรรมการ 

หน้ำที่ ท าหน้าที่แทนและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๐๑ ทักษะภำษำไทย 
 

อำจำรยผ์ู้สอน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร   คงศิริรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  อนันต์ศิริวัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์ 
๓. รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง   คณะมนุษยศาสตร์ 
๔. รองศาสตาจารย์ ดร.ธัญญา   สังขพันธานนท ์  คณะมนุษยศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ลาวัณย์   สังขพันธานนท ์  คณะมนุษยศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ประภาษ  เพ็งพุ่ม 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์กรรณ  รอดทรัพย์  คณะมนุษยศาสตร์ 
๘. ดร.สุวรรณี    ทองรอด   คณะมนุษยศาสตร์ 
๙. ดร.สายหยุด    บัวทุม   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๐. ดร.ภาคภูมิ    สุขเจริญ   คณะมนุษยศาสตร์  
๑๑. อาจารย์พิมพ์นภัส    จินดาวงค์  คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์ธัช     มั่นต่อการ   คณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
ผู้ช่วยสอน 

๑. นางสาวสุวรรณี    สิริเหล่าตระกูล  นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๒. นางสาวญาศิณ ี    บุญมา   นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. นายคลาดร    เพ็ชร์แดง   นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๔. นางสาวนันทนา    ต๊ะส ุ   นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๕. นายศราวุธ    สุดงูเหลือม  นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๖. นางสาวพัชรินทร ์    โพนธาตุ   นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๗. นายอรรถพร    ดีที่สุด   นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๘. นายพชร     ล าเจียก   นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๑๑ ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัสถ์   กานต์ประชา   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒. ดร.สุทธาวรรณ   ศรีวันทนียกุล  คณะมนุษยศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน 

-ไม่มี- 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๑๒ ภำษำอังกฤษพัฒนำ 
อำจำรย์ผู้สอน 

๑. Mr.Cole Mack  Mayes   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒. Mr.Paulo Bedonia  Masangcay   คณะมนุษยศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ซิมป์สัน   คณะมนุษยศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล   คณะมนุษยศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัสถ์  กานต์ประชา   คณะมนุษยศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร  เมธีธรรม   คณะมนุษยศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์  ชื่นใจชน   คณะมนุษยศาสตร์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ์   คณะมนุษยศาสตร์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง  ยุทธนา   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์  กัลยาณมิตร   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๑. ดร.คัมภีร์  นูนคาน   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๒. ดร.ทศพล  สุรนัคครินทร์   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๓. ดร.นิชฎารัสมิ์  รักษาสัตย์   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๔. ดร.พัทธชนก  กิติกานันท์   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๕. ดร.พิชญาภา  สิริเดชกุล   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๖. ดร.รุจิรัตน์  ชัยแสง   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๗. ดร.ศศิธร  จันทโรทัย   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๘. ดร.สุวนันทน์  อินมณี   คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๙. ดร.สุวิมล   ใจยศ   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๐. ดร.อิศรา  คงมี   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๑. อาจารย์ฐิติชญาน์   ศรแก้ว   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๒. อาจารย์สาทิพย์  เครือสูงเนิน   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๓. อาจารย์มานะ  เติมใจ   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๔. อาจารย์วรา  ชาญสนิธุ์   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๕. อาจารย์ดวงพร  ทองน้อย   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๖. อาจารย์นพรัตน์  จันทร์โสภา   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๗. อาจารย์พัฒน์  วัฒนสนิธุ์   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๘. อาจารย์อาภรณ์ชนิศ  แสงสังข์   คณะมนุษยศาสตร์ 
๒๙. อาจารย์อิสริยาภรณ์  เอ่ียวเฉย   คณะมนุษยศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยสอน 
-ไม่มี - 

 



๔ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๑๓ ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. Mr.Cole Mack  Mayes  คณะมนุษยศาสตร์ 
๒. Mr.Arthur  Pollock  คณะมนุษยศาสตร์ 
๓. Ms.Nancy Guigue  Catane  คณะมนุษยศาสตร์ 
๔. อาจารย์ฐิติญาน์  ศรแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน 

-ไม่มี- 
 

 
รำยวิชำ  ๐๐๑๒๒๑ สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ 

อำจำรย์ผู้สอน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ส านักหอสมุด 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔. ดร.ศิริวรรณ วิชัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. ดร.ศศิธร  ติณะมาศ ส านักหอสมุด 
๒. นายธนวัฒน ์ พูลเขตนคร กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. นายสุเมธ  ขวัญเมือง กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. นางปราณี ค าแหง ส านักหอสมุด 
๖. นางรวิวรรณ ศรีอ าไพ ส านักหอสมุด 
๗. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ ส านักหอสมุด 
๘. นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย ส านักหอสมุด 
๙. นายสมัทรชา เนียมเรือง ส านักหอสมุด 
๑๐. นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น ส านักหอสมุด 
๑๑. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง ส านักหอสมุด 
๑๒. นางสาวจิราภา เกิดไผ่ล้อม ส านักหอสมุด 
๑๓. นางสาวปัทมา บุระมาน ส านักหอสมุด 
๑๔. นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ ส านักหอสมุด 
๑๕. นางมนตรา เอมห้อง ส านักหอสมุด 
๑๖. นางสาวศรีสมบูรณ์ ผุยปุ้ย ส านักหอสมุด 
๑๗. นางล าแพน นาคท่าโพ ส านักหอสมุด 
๑๘. นายพงศกร ศิริค าน้อย ส านักหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๒๒ ภำษำ สังคมและวัฒนธรรม 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย  พิรุณสาร คณะสังคมศาสตร์ 
๒. ดร.อุดมพร   ธีระวิริยะกุล คณะสังคมศาสตร์ 
๓. ดร.กรรณิการ์   สาตรปรุง คณะสังคมศาสตร์ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง   คณะมนุษยศาสตร์ 
๕. รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง คณะมนุษยศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 
๘. ดร.อรทัย   ชินอัครพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 
๙. ดร.จิตติมา   นาคีเภท คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๐. ดร.ภาคภูมิ   สุขเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์สาทิพย์   เครือสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์กรรณ   รอดทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๓. ดร.อรวรรณ   ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล คณะบริหารธุรกิจ ฯ 
 
ผู้ช่วยสอน  
๑. นายวันจักร รัตนชื่น คณะสังคมศาสตร์ 
๒. นางสาวสุวรรณี สิริเหล่าตระกูล นิสิตปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. นายศราวุธ สุดงูเหลือม นิสิตปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย 
๔. นายอรรถพร ดีที่สุด นิสิตปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๔ ศิลปะในชีวิตประจ ำวัน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์  จันทร์สมศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒. รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จันมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. อาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. อาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์อาคม ทองโปร่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน         
๑. นางสาวรังสิยา ชัยรัตนสุวรรณ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



๖ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๕ ควำมเป็นส่วนตัวของชีวิต 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา  ชโยดม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓. ดร.พฤฒินันท์                                              สุฤทธิ์                               คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. ดร.พงษ์เอก                                                สุขใส                                คณะศึกษาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา คณะนิติศาสตร์ 
๖. อาจารย์จินตนา                                            พนมชัยชยวัฒน์                   คณะนิติศาสตร์ 
๗. ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. พ.ต.ท.เอกสิทธิ์ ปานสีทา อาจารย์พิเศษ 
๙. พ.ต.ต.ภัทรพันธ์ พูนทวี อาจารย์พิเศษ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑. ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. ดร.พฤฒินันท์                                              สุฤทธิ์                                 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. ดร.พงษ์เอก                                                สุขใส                                 คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ดร.วุฒิชัย จริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๕. ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๖. นางนภาพร   นันทะเสน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๖ วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์                        แก้วอุไร                             คณะศึกษาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์   พุ่มพวง คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ดร.กอบสุข   คงมนัส คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ดร.วินัย วงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
.  
ผู้ช่วยสอน 
๑. นางสาวสุพรรษา น้อยนคร นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 
๒. นายศุภสิทธิ์ เต็งคิว นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. นางสาวอพัชชา ช้างขวัญยืน นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๗ ดนตรีวิถีไทยศึกษำ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ   ลาวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
ผู้ช่วยสอน 
๑. นายชุมพล ผสมทรัพย์ นิสิตปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย 
๒. ว่าที่ ร.ต.พิชัย บุตรสีภูมิ    นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๘ ควำมสุขกับงำนอดิเรก 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี    คงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วสุนทราวัฒน ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรดา อมาตยกุล คณะแพทยศาสตร์ 
๔. ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙. ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๐. ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๑. ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๒. ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี  คงสมบัติ  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา  วสุนทราวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. ดร.ร้อยโทหญิงสายสิริ  มีระเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. ดร.ขนิษฐา  ศรีเมืองวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. ดร.หทัยรัตน์  เครือไวศยวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. ดร.ทักษณี  มหาศิริพันธ์      คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ดร.กฤษณ์  ตันตนะรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. ดร.กรรณิการ์  อรรถปัณยวนิช   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙. ดร.นสพ.เกริกเกียรติ  จินดา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๐. นางสาววัลภา  ก๊กมาก นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๑. นางสาวปณัฐวรรณ  นากปุณบุตร นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๒. นางสาวอานันต์ยา  บัวประทุม นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓. นางสาวนางสาววิชุลดา  จันทร์ชม  นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. นางสาวพรพรรณ  หงส์ศรีพันธ์ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๕. นางสาวศรสวรรค์  วิจิตร นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. นางสาวชนาธินา  สังคง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 



๘ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๙ รู้จักตัวเอง เข้ำใจผู้อื่น ชีวิตที่มีควำมหมำย 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทิดศักดิ์   ผลจันทร ์ คณะแพทยศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ า คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
-ไม่มี- 

 
รำยวิชำ  ๐๐๑๒๔๑ ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ ำวัน 

อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล คณะมนุษยศาสตร์ 
๒. อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 
๓. อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู คณะมนุษยศาสตร์ 

 
ผู้ช่วยสอน 
๑. ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล คณะมนุษยศาสตร์ 
๒. อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 
๓. อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู คณะมนุษยศาสตร์ 
๔. นายคลาดร เพ็ชร์แดง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๔๒ กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์ พลนอก คณะเภสัชศาสตร์ 
๓. ดร.วัชรา แก้วมหานิล คณะสหเวชศาสตร์ 
๔. ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล คณะสังคมศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะเกษตรศาสตร์ ฯ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. ดร.สมคิด ค าแหง กองพฒันาศักยภาพชุมชนและทนุมนุษย ์
๒. นายสรรทราย สุทธินนท ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง  
๓. นายปริญญา  บุญชัย นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๓๑ ปรัชญำชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ ำวัน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล คณะบริหารธุรกิจ ฯ 
๕.   อาจารย์กิตติพัฒน ์ แสนทวีสุข คณะบริหารธุรกิจ ฯ 
๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย พิรุณสาร คณะสังคมศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. นายชวาล ประดิษฐ์พฒันชาญ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๒. นายชัยพล บุญยพิมพะ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๓๒ กฎหมำยพื้นฐำนเพื่อคุณภำพชีวิต 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณะนิติศาสตร์ 
๒. รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น คณะนิติศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง คณะนิติศาสตร์ 
๔. อาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร คณะนิติศาสตร์ 

 
ผู้ช่วยสอน 
๑. นางวิภา อินทรสุข คณะนิติศาสตร์ 
๒. นางอภิญญา ชุณหะทิพากร คณะนิติศาสตร์ 
๓. นางสาวนารีจุต ิ ศรีแสงฉาย คณะนิติศาสตร์ 
๔. นางวรวรรณ กาละภักดี คณะนิติศาสตร์ 
 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๓๓ ไทยกับประชำคมโลก 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย พิรุณสาร คณะสังคมศาสตร์ 
๒. ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร คณะสังคมศาสตร์ 
๔. ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน ์ คณะสังคมศาสตร์ 
๕. ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล คณะสังคมศาสตร์ 
๖. ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ คณะสังคมศาสตร์ 
๗. ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ ฯ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธนันท์ เด็ดแก้ว คณะบริหารธุรกิจ ฯ 
๙. อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธุ ์ คณะนิติศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. นางสาวสุขพัชรมณี กันแต่ง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๒. นางสาวเบญจภาวัญ ดวงจันทร์ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 



๑๐ 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๓๔  อำรยธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล คณะสังคมศาสตร์  
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน คณะศึกษาศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 
๔.  อาจารย์ชนิดา เผือกสม คณะสังคมศาสตร์  
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. นายณัฐชัย อ่ าทอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๒. นายจตุรงค์ ภูมิประโคน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๓๕ กำรเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์   อาจารย์พิเศษ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. ดร.สุกิจ     ขอเชื้อกลาง   คณะบริหารธุรกิจฯ 
๒. นางสาวอัญชลี     ศรีรัตนะ    ส านักงานสภามหาวทิยาลัยนเรศวร 
๓. นายคลาดร     เพ็ชร์แดง    นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๔. นางสาวสุพรรษา    น้อยนคร    นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
รำยวิชำ ๐๐๑๒๓๖ กำรจัดกำรกำรด ำเนินชีวิต 

อำจำรย์ผู้สอน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ กองกิจการนิสิต 
๒. นางพรธิดา บุญยะโรจน์ กองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง กองกิจการนิสิต 
๔. นางกมลชนก ก าเนิดนก กองกิจการนิสิต 
๕. นางสาวพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ กองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวเกษรินทร์ แก้วทรัพย์ กองกิจการนิสิต 
๗. นายกัณต์กวี วิมุติ กองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวนนธยา โตสวัสดิ์ กองกิจการนิสิต 
๙. ว่าที่ ร.ต.อิสรานุวัฒน ์ วินทะสมบัต ิ กองกิจการนิสิต 
๑๐. นายอนวัช มีเคลือบ กองกิจการนิสิต 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๓๗ ทักษะชีวิต 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อาจารย์พิเศษ 
๒. รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร คณะศึกษาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. ดร.พงษ์เอก สุขใส คณะศึกษาศาสตร์ 
๗. ดร.ขจรศักดิ์  รุ่นประพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๘. ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  
ผู้ช่วยสอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ คณะศึกษาศาสตร์ 
๒. ดร.ขจรศักดิ์  รุ่นประพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ดร.พงษ์เอก สุขใส คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. นายโคมศักดิ์ อ่อนวัง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๕. นายภาคภูมิ  พุ่มพวง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๖. นางสาวเพชรชนก  จันทร์หอม นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๗. นายวรวุฒิ  เป็งธินา นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

  
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๓๘  กำรรู้เท่ำทันสื่อ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล คณะบริหารธุรกิจฯ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย พิรุณสาร คณะสังคมศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง คณะศึกษาศาสตร์ 
๕. อาจารย์ธัญวดี  ก าจัดภัย คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. อาจารย์สรรเสริญ เหรียญทอง คณะบริหารธุรกิจฯ 
๗. อาจารย์ลลิตา จิตต์การุญ คณะบริหารธุรกิจฯ 
๘. อาจารย์ทรงพล ชุมนุมวัฒน ์ คณะบริหารธุรกิจฯ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑. อาจารย์ทรงพล ชุมนุมวัฒน ์ คณะบริหารธุรกิจฯ 
๒. นางสาวมนันยา ชมเชย นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. นางสาวนัยน์ภัค อ่ิมสาย นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๓๙ ภำวะผู้น ำกับควำมรัก 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ดร.กวิชช์ ธรรมิสร คณะแพทยศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒ ิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
๓. ดร.ภก.ด ารงศักดิ์ เป็กทอง คณะเภสัชศาสตร์ 
๔. ดร.ดนัย  เรียบสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕. ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
๖. ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ ์ คณะนิติศาสตร์ 
๙. อาจารย์ลลิตา  จิตต์การุญ คณะบริหารธุรกิจฯ 

 
ผู้ช่วยสอน 
๑. นายอนวัช มีเคลือบ กองกิจการนิสิต 
๒. นายกัณต์กวี วิมุติ กองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวพรพรรณ เกิดดี คณะบริหารธุรกิจฯ 
๔. นายณัฐวุฒ ิ ปั้นลี ้ คณะแพทยศาสตร์ 
๕. นางสาวณัฐิณ ี มณีท่าโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. นายวันเฉลิม อยู่ทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
 
รำยวิชำ ๐๐๑๒๕๑ พลวัตกลุ่มและกำรท ำงำนเป็นทีม 

อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒. ดร.จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓. ดร.พงษ์เอก สุขใส คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพาณี บุญโยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ผู้ช่วยสอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพาณี บุญโยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๕๒ นเรศวรศึกษำ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล คณะสังคมศาสตร์  
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. นายณัฐชัย อ่ าทอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๒. นายจตุรงค์ ภูมิประโคน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
 



๑๓ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๕๓ กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจฯ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  กิจโชติ คณะบริหารธุรกิจฯ 
๓. อาจารย์บุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ คณะบริหารธุรกิจฯ 
๔. ดร.ภาวิณี สตาร์เจล คณะบริหารธุรกิจฯ  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี คณะบริหารธุรกิจฯ 
๖. ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจฯ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี บัวสุข คณะบริหารธุรกิจฯ 
๘. ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข คณะบริหารธุรกิจฯ 
๙. ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง คณะบริหารธุรกิจฯ 
๑๐. ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา คณะบริหารธุรกิจฯ 
 
ผู้ช่วยสอน 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
อำจำรย์ผู้สอน   
๑. รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธ ารงชัย คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๓. ดร.สุพัฒน์  พลซา คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์    ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. ดร.ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. นางสาวโสนน้อย  ฟักทองอ่อน คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๒. นางสาวอัมพวัลย์  ค าเชียงเงิน นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. นายธนพงษ์  ถนัดกิจ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๔. นางสาวพิมพ์พลอย เผือกพ่วง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๕. นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๖. นายจิรากร แสงโปร่ง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๒ คอมพิวเตอร์สำรสนเทศขั้นพื้นฐำน 

อำจำรย์ผู้สอน 
๑. รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ดร.วินัย วงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. อาจารย์วุฒิพงษ ์ เรือนทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง คณะศึกษาศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๘. ดร.กอบสุข คงมนัส คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ดร.วินัย วงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. อาจารย์วุฒิพงษ์ เรือนทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. นายสรพงค์ สุขเกษม กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖. นายณัฐวัฒน์  ด้วงฉุน นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๗. นางสาวศศิธร นาม่วงอ่อน นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๘. นายศุภสิทธิ์ เต็งคิว นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๓  คณิตศำสตร์และสถิติในชีวิตประจ ำวัน 
อำจำรย์ผู้สอน  
๑. ดร.ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ดร.รินรดา ธรรมชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. ดร.กัลยา บุญหล้า คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ดร.เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิตา ข ารอด คณะวิทยาศาสตร์ 
๗. ดร.ชมพิศ แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์ 
๘. อาจารย์หนูเพียร เทพมงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑. ดร.ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ดร.รินรดา ธรรมชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. ดร.กัลยา บุญหล้า คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ดร.เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิตา ข ารอด คณะวิทยาศาสตร์ 
๗. ดร.ชมพิศ แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์ 
๘. อาจารย์หนูเพียร เทพมงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๔ ยำและสำรเคมีในชีวิตประจ ำวัน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร พิศุทธานันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๓. ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
๔. ดร.วิธู เหลืองบุตรนาค คณะเภสัชศาสตร์ 
๕. ดร.ศุภวรรณ    พงศ์พัฒนาวุฒ ิ คณะเภสัชศาสตร์ 
๖. อาจารย์นฤมล บ ารุงสวัสดิ ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๗. อาจารย์วรรณา  ตั้งภักดีรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๘. อาจารย์ธีรชัย เรืองบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร พิศุทธานันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๓. ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
๔. ดร.วิธู เหลืองบุตรนาค คณะเภสัชศาสตร์ 
๕. ดร.ศุภวรรณ    พงศ์พัฒนาวุฒ ิ คณะเภสัชศาสตร์ 
๖. อาจารย์นฤมล บ ารุงสวัสดิ ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๗. อาจารย์วรรณา  ตั้งภักดีรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๘. อาจารย์ธีรชัย เรืองบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ คณะเภสัชศาสตร์ 



๑๖ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๕ อำหำรและวิถีชีวิต 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  สุวรรณศรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๒. รองศาสตราจารย์พันธ์ณรงค์  จันทร์แสงศรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา  รัตนตรัยวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๔. ๔ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  วีระวัฒนากร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๕. ดร.เจษฎา  วิชาพร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๖. ดร.เสาวลักษณ์  รุ่งแจ้ง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๗. ดร.วรรณพร  คลังเพชร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๘. ดร.ภาวัช  วิจารัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๙. ดร.นรภัทร  หวันเหล็ม คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๑๐. อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๑. ดร.สิริมาส  เฮงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สนั่นเมือง คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์อภิญญา  สระมาลีย์ อาจารย์พิเศษ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  สุวรรณศรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๒. รองศาสตราจารย์พันธ์ณรงค์  จันทร์แสงศรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา  รัตนตรัยวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๔. ๔ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  วีระวัฒนากร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๕. ดร.เจษฎา  วิชาพร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๖. ดร.เสาวลักษณ์  รุ่งแจ้ง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๗. ดร.วรรณพร  คลังเพชร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๘. ดร.ภาวัช  วิจารัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๙. ดร.นรภัทร  หวันเหล็ม คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๑๐. อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๑. ดร.สิริมาส  เฮงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สนั่นเมือง คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์อภิญญา  สระมาลีย์ อาจารย์พิเศษ 
๑๔. นางสาวสุพรรณี  สหัสรังษีโสภิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๑๕. นางสาวพิมลพรรณ  เพ็งสุริยา นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. นางสาวจุฬารัตน์  ลีวัฒนะกุล นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. นางสาวชยธร  หมอนทอง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. นางสาวกัญญาพัชร  มีรอด นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. นางสาวนภาวรรณ   แย้มชื่น นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๒๐. นางสาวปานิดา   เกรียงกีรติกุล นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๒๑. Miss Fatima  Masood นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๖ พลังงำนและเทคโนโลยีใกล้ตัว 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ดร.สุขฤดี   สุขใจ วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
๒. ดร.ฉัตรชัย   ศิริสัมพันธ์วงษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๓. ดร.สหัถยา   ทองสาร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์  ธนารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๕. ดร.มาลินี  แก้วปัญหา วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๖. ดร.รัศมี  สิทธิขันแก้ว วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑. ดร.บงกช  ประสิทธิ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๒. นายศุภจักร  สุทธิ วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
๓. นายสาธิต  บรรทึก วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๔. นางสาวอิชยา นาคโต วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๕. นายวิกานต์ วันสูงเนิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๖. Miss Santhi Rekha  Santhimurthy นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๗ พฤติกรรมมนุษย์ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี    คงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. ดร.วันทณี หาญช้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. ดร.ณปภัส กันติ๊บ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราวดี มาลากุล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สะการะ ตัณโสภณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   
๑๒. นายแพทย์โกวิทย์ ศุภโกศล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๓. ดร.นสพ. เกริกเกียรติ จินดา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑. นายณรงค์ศักดิ์ เพียโย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. นายณฐกร เอ่ียมสอาด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. นางสาวอารยี์ ค าจันทร ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. นางสาวศิรินารถ เพ็งเนตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. นางสาวชนัญชิดา สีดาดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. นางสาวสมฤดี สุวรรณกุลานันท์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. นางสาวนารินทร ภักดีโต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. นายสุทธิกานต์ ศรีสวัสดิ์ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๙. นางสาวเบญจรัตน์ จันสน นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๐. นางสาววันวิสา ดีนิล นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๘ ชีวิตและสุขภำพ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ดร.กิตติศักดิ์ แถวนาชม คณะสหเวชศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ โชติมล คณะสหเวชศาสตร์ 
๓. อาจารย์ กภ.กานต์พาจี ศรแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ 
๔. อาจารย์ กภ.ชโลมใจ เพ็ญศรี คณะสหเวชศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย คณะสหเวชศาสตร์  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร คณะสหเวชศาสตร์ 
๗. ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร คณะเภสัชศาสตร์ 
๘. ดร.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๐. ว่าที่ร้อยโท ธนสาร สิกขีธรรมากร คณะแพทยศาสตร์ 
๑๑. ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต รสแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์ ดร.จิรภาส  จงจิตวิมล คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๔. ดร.ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. ดร.ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล คณะสหเวชศาสตร์ 
๒. ดร.กิตติศักดิ์ แถวนาชม คณะสหเวชศาสตร์ 
๓. ดร.ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ 
๔. ดร.มณฑาทิพย์ ภูมิวณิชชา คณะสหเวชศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ โชติมล คณะสหเวชศาสตร์ 
๖. ดร.จิรภาส จงจิตวิมล คณะสหเวชศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย คณะสหเวชศาสตร์ 
๘. อาจารย์ กภ.กานต์พาจี ศรแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ 
๙. อาจารย์ กภ.ธารวิมล อินทชัย คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๐. ดร.กาญจนา จิตติพร คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์กนกวรรณ สามล คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๒. ดร.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์กานต์สิน ี ยาสมุทร คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๔. อาจารย์บริพัฒน์ กัดมั่น คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๖. ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๗. ดร.เตือนจิตร น่วมจิตร คณะสหเวชศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๙ วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ  เถื่อนถ้ า คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลิวรรณ  นาคขุนทด คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัตรา  ประทุมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  อุดอ้าย คณะวิทยาศาสตร์    
๕. ดร.อัญชลี  สิริกุลขจร คณะวิทยาศาสตร์ 
๖. อาจารย์สมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๗. ดร.อัจฉรา  อ่ิมค า พุฒค า คณะวิทยาศาสตร์    
๘. ดร.ทนงศักดิ์  โนไชยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยสอน 

-ไม่มี- 
 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๘๑  กีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา    สังขวดี คณะศึกษาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์    สว่างเมฆ  คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์    เขยผักแว่น คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ดร.ขจรศักดิ์         รุ่นประพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๕. ดร.พงษ์เอก    สุขใส คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. ดร.อาพัทธ์  เตียวตระกูล คณะศึกษาศาสตร์ 
๗. อาจารย์ทะเนศ  วงศ์นาม คณะศึกษาศาสตร์  
 
ผู้ช่วยสอน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา    สังขวดี คณะศึกษาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์    สว่างเมฆ  คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์    เขยผักแว่น คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ดร.ขจรศักดิ์         รุ่นประพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๕. ดร.พงษ์เอก    สุขใส คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. ดร.อาพัทธ์  เตียวตระกูล คณะศึกษาศาสตร์ 
๗. อาจารย์ทะเนศ  วงศ์นาม คณะศึกษาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

หน้ำที่ 
๑. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
๒. ร่วมจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๕ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓. วัดและประเมินผล การเรียนการสอน ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (Learning Outcomes) ให้มีประสิทธิภาพ 

และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กองการศึกษาทั่วไปก าหนด 
๔. ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาที่ได้รับผิดชอบในแต่ละภาคการศึกษา ให้กับผู้ประสานงานรายวิชา 
๕. งานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน   ว่องวิไลรัตน์) 
รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี ปฏิบตัิราชการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 


