
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร 
ที่ ๒๖๙๓ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งอำจำรย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป 
ภำคเรียนต้น  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

       

    เพื่อให้การด าเนินการงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจความตามมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๐  และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๓๔/๒๕๕๖    เรื่อง มอบอ านาจรองอธิการบดี 
ปฏิบัติ ราชการแทนอธิการบดี  ลงวันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ งอาจารย์ผู้ สอนและผู้ช่ วยสอน             
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  รายนามต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน   ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการ 
 

หน้ำที่   ให้ค าแนะน า  ปรึกษา   การปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี และแก้ปัญหาให้เป็นไปด้วย 
           ความเรียบร้อย 
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์     ชูทิพย ์ รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ รองประธานกรรมการ 
 

หน้ำที่ ท าหน้าที่แทนและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
  

รำยวิชำ ๐๐๑๒๐๑ ทักษะภำษำไทย 
อำจำรยผ์ู้สอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง คณะมนุษยศาสตร์ 
๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง คณะมนุษยศาสตร์ 
๓.   รองศาสตราจารย์วนิดา บ ารุงไทย วิทยาลัยนานาชาต ิ
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารีต สิริทิพา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารีต สิริทิพา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วกร เมืองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 
๓. ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. นางสาวพรไพลิน พิพัฒน์ธนากิจ นิสิตปริญญาเอก 
๕. นางสาวชนิดาภา ผิวอ่อน นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๖. นางสาวปภัสรา ผาค า นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 



๗. นางพัชร ี แซ่สุ้น นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๑๑ ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. Mr.Reggie Dalman Hinoguin  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒. Mr.Prospero Tomayab lgupen  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๓. Mr.Christopher James Cook  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๔. Mr.Nigel Paul Bragg  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๕. Ms.Joan Libarra Sareno     สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๖. Mr.James Yaw Afrane                               สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๗. Ms.Daisy Jimenez Gonxales สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๘. Mr.John Richard Griffed สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๙. Mr.Adam Richard Dalton สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๐. Ms.Amilya Isurini Warusawitharane สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๑. Mr.Delano III Gervacio Chantengco สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๒. Ms.Claudine Kinao Malis สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๓. Mr.Jasper Joy Besario Villasurda              สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๔. Ms.Judely Marish Cruz Canete สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๕. Ms.Mihiri Dulshani Jayawardena Muthunayekege สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๖. Ms.Walimunige Thilini Madhushan Gunathilake สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๗. Mr.Yong Yuen Meng สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๘. Mr.Jehoiade Ragas Rabaya สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๙. Mr.Melvin Esmayor Garin สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๐. Ms. D W R W M M W Vimani Vijanana Kumari Madugalle สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๑. Mr.Edwin Echevarria สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๒. Mr.Rey Mijares Saluba สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๔. Ms.Cherrylyn Hoyohoy Mahipos  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๕. Mr.Vincent Busaing Martinez  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๖. Mr.Kenje Baris Gunda  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๗. Ms.Vinthiya Balachandran  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๘. Mr.Alen Alabon Siapoc  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๙. Mr.Andy Noces Cubalit   สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๓๐. Mr.Gene Dagami Neri JR.  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 



๓๑. อาจารย์ศรัญญา ทารัตน ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
๓๒. อาจารย์ดวงพร ทองน้อย คณะมนุษยศาสตร ์
๓๓. ดร.ท ารงลักษณ ์ เอ้ือนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร ์
๓๔. ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล คณะมนุษยศาสตร ์
๓๕. อาจารย์หัทยา คนขยัน อาจารย์พิเศษ 
 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๑๒ ภำษำอังกฤษพัฒนำ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.  Ms.Claudine Kinao Malis  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 

  
รำยวิชำ ๐๐๑๒๑๓ ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 

อำจำรย์ผู้สอน 
๑. Mr.Paul Joseph Freund  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒. Ms. D W R W M M W Vimani Vijanana Kumari Madugalle สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๓. Ms.Walimunige Thilini Madhushan Gunathilake สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๔. Ms.Joan Libarra Sareno     สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๕. Ms.Judely Marish Cruz Canete  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๖. Mr.Prospero Tomayab lgupen  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๗. Mr.John Richard Griffed  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๘. Mr.Jehoiade Ragas Rabaya สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๙. Mr.Christopher James Cook  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๐. Mr.Adam Richard Dalton  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๑. Mr.James Yaw Afrane                               สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๒. Mr.Yong Yuen Meng สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๓. Ms.Daisy Jimenez Gonxales  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๔. Ms.Mihiri Dulshani Jayawardena Muthunayekege สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๕. Mr.Delano III Gervacio Chantengco สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๖. Mr.Jasper Joy Besario Villasurda              สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๗. Mr.Melvin Esmayor Garin สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๘. Ms.Amilya Isurini Warusawitharane สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๑๙. Mr.Edwin Echevarria สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๐. Mr.Rey Mijares Saluba สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๑. Mr.Jonathan McDowell สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๒. Mr.Nigel Paul Bragg  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๓. Ms.Cherrylyn Hoyohoy Mahipos  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๔. Mr.Vincent Busaing Martinez  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 



๒๕. Mr.Kenje Baris Gunda  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๖. Ms.Vinthiya Balachandran  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๗. Mr.Alen Alabon Siapoc  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๘. Mr.Andy Noces Cubalit  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๒๙. Mr.Gene Dagami Neri JR.  สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา 
๓๐. Mr.Brent Busaing Martinez  วิทยาลัยนานาชาติ 
๓๑. Mr.Peter Jackson  วิทยาลัยนานาชาติ 
๓๒. Mr.Don August G. Delgado  วิทยาลัยนานาชาติ 
๓๓. Mrs.Eugenia Arazo Boa  วิทยาลัยนานาชาติ 
๓๔. อาจารย์ศรัญญา ทารัตน ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
๓๕. อาจารย์มณฑิรา อินต๊ะสอน วิทยาลัยนานาชาติ 
๓๖. อาจารย์ณัฐภรณ ์ เหลืองพิพัฒน ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
๓๗. Mrs.Nancy Guigue Catane  คณะมนุษยศาสตร ์
๓๘. อาจารย์คณิตา อินทร์ประสิทธิ ์ คณะมนุษยศาสตร ์
๓๙. อาจารย์หัทยา คนขยัน  อาจารย์พิเศษ 
 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๒๑ สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา ส านักหอสมุด 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 
๔.   ดร.ศศิธร ติณะมาศ ส านักหอสมุด 
๕.   นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ ส านักหอสมุด 
๖.   นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย ส านักหอสมุด 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.    รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา ส านักหอสมุด 
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย ตั้งส าราญจิต คณะเภสัชศาสตร์ 
๓.   ดร.ศศิธร ติณะมาศ ส านักหอสมุด 
๔.  นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ ส านักหอสมุด 
๕. นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย ส านักหอสมุด 
๖. นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น ส านักหอสมุด 
๗. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง ส านักหอสมุด 
๘. นางจิราภรณ์ ไทยโกษา ส านักหอสมุด 
๙. นางสาวปัทมา บุระมาน ส านักหอสมุด 
๑๐. นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ ส านักหอสมุด 



๑๑. นางมนตรา เอมห้อง ส านักหอสมุด 
๑๒. นางสาวศรีสมบูรณ์ ผุยปุ้ย ส านักหอสมุด 
๑๓. นางล าแพน นาคท่าโพ ส านักหอสมุด 
๑๔. นางสาวจิราภา เกิดไผ่ล้อม ส านักหอสมุด 
๑๕. นายสมัทรชา เนียมเรือง ส านักหอสมุด 
๑๖. นายสุภชัย ธนานุวัตรพงศ์ ส านักหอสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๒๒ ภำษำ สังคมและวัฒนธรรม 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร ์ สิรสุนทร คณะมนุษยศาสตร์ 
๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง คณะมนุษยศาสตร์ 
๓.   รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง คณะมนุษยศาสตร์ 
๔.   รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร คณะสังคมศาสตร์ 
๕.   รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ 
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล คณะบริหารธุรกิจฯ 
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข คณะสังคมศาสตร์ 
๘.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล คณะสังคมศาสตร์ 
๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย พิรุณสาร คณะสังคมศาสตร์ 
๑๐. ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศิลป์ คณะสังคมศาสตร์  
 



ผู้ช่วยสอน  
๑.   ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร คณะสังคมศาสตร์ 
๒.  นายวันจักร รัตนชื่น คณะสังคมศาสตร์ 
๓.  นายมนัส สังข์จันทร ์ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
๔.  นางสาวศรัญญา ละม่อมสาย นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๕.  นางสาวสุวรรณี สิริเหล่าตระกูล นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
รำยวิชำ  ๐๐๑๒๒๓  ดุริยำงควิจักขณ์ 

อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพร คณะมนุษยศาสตร์ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์ คงอ่ิม ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.   นายคลาดร เพ็ชร์แดง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๔ ศิลปะในชีวิตประจ ำวัน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   ดร.สันต์  จันทร์สมศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒. รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕. อาจารย์กรธิชา อุ่นไพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖. อาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 



๗.  อาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. อาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. อาจารย์วิสิฐ อรุณรัตนานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์สมหมาย มาอ่อน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์สมาพร คล้ายวิเชียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์อาคม ทองโปร่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน         
๑. นางสาวสกาวเดือน เชื้อสีดา นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๒. นางสาวฐปนีย ์ ศรีแก้ว นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๕ ควำมเป็นส่วนตัวของชีวิต 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา  ชโยดม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐเชษฐ์                       พูลเจริญ                          คณะบริหารธุรกิจฯ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพล หวังสู่วัฒนา คณะนิติศาสตร์ 
๕.   ดร.พฤฒินันท์                                              สุฤทธิ์                               คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖.   ดร.พงษ์เอก                                                สุขใส                                คณะศึกษาศาสตร์ 
๗.  ดร.ยอดพล เทพสิทธา คณะนิติศาสตร์ 
๘.   อาจารย์จินตนา                                            พนมชัยชยวัฒน์                   คณะนิติศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑. ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒.   ดร.พฤฒินันท์                                              สุฤทธิ์                                 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓.   ดร.พงษ์เอก                                                สุขใส                                 คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ดร.วุฒิชัย จริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๖ วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
อำจำรย์ผู้สอน 



๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์                        แก้วอุไร                             คณะศึกษาศาสตร์ 
๒.  ดร.กอบสุข คงมนัส คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มพวง คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์                        แก้วอุไร                             คณะศึกษาศาสตร์ 
๒.  ดร.กอบสุข คงมนัส คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มพวง คณะศึกษาศาสตร์ 
๕. นายราชการ สังขวดี นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๗ ดนตรีวิถีไทยศึกษำ 
อำจำรย์ผู้สอน 
 ว่าที่ร้อยตรีโสภณ   ลาวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน     -ไม่มี- 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๒๘ ควำมสุขกับงำนอดิเรก 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี    คงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒.  แพทย์หญิงพัชรดา อมาตยกุล คณะแพทยศาสตร์ 
๓.  ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔.  ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕.  ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙.   ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๐. อาจารย์ยุทธพงษ์ ทองพบ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี    คงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๒.  ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓.  ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔.  ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗.   ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



๘. อาจารย์ยุทธพงษ์ ทองพบ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙. ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๐. ดร.นราวดี ชมภ ู คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๑. นางสาวอภิจารี ศรีปา   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๒. นางศิริวัลย์ ยุทธวา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๓. นางสาววิมลวรรณ ไทยโกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๔. นางสาวสุนันทา เกิดโต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๕. นางสาวศิริพรรณ สถาพร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๖. นางสาวเกวลิน ประมูลศิลป์ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. นางสาวเบญจมาศ ทวีที นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. นางสาวศิริพร จันทร์เพชร นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. นางสาวจุรีพร รอบุญ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๒๐. นางสาววัลลภา ก๊กมาศ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
รำยวิชำ  ๐๐๑๒๓๑ ปรัชญำชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ ำวัน 

อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล คณะบริหารธุรกิจฯ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย พิรุณสาร คณะสังคมศาสตร์ 
๓.   รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข คณะสังคมศาสตร์ 
๔.   ดร.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒ ิ คณะเภสัชศาสตร์ 
๕.   อาจารย์จิตติมา นาคีเภท คณะมนุษยศาสตร ์
๖.   อาจารย์กิตติพัฒน ์ แสนทวีสุข คณะบริหารธุรกิจฯ 
 

ผู้ช่วยสอน 
 นายชวาล ประดิษฐ์พฒันชาญ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๓๒ กฎหมำยพื้นฐำนเพื่อคุณภำพชีวิต 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   นายกิตติ แก้วทับทิม ส านักงานคดีศาลสูงภาค ๖ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณะนิติศาสตร์ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น คณะนิติศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง คณะนิติศาสตร์ 
๕. อาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร คณะนิติศาสตร์ 
  

ผู้ช่วยสอน 
๑.   นางวิภา อินทรสุข คณะนิติศาสตร์ 
๒.   นางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย คณะนิติศาสตร์ 



 
รำยวิชำ  ๐๐๑๒๓๓ ไทยกับประชำคมโลก 

อำจำรย์ผู้สอน 
 นายปริญญา    ปานทอง  ส านักงานอธิการบดี 
 

ผู้ช่วยสอน 
 นางสาวบุณยวีย ์ ขจรกสิรัตน์ ส านักงานอธิการบดี 
 

 
 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๓๔  อำรยธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล คณะสังคมศาสตร์  
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน คณะศึกษาศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข คณะสังคมศาสตร์ 
๔.  ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕.  อาจารย์ชนิดา เผือกสม คณะสังคมศาสตร์ 
๖.  อาจารย์ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑. นายสถาปนิก นามวงษ์ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๒. นายจาตุรงค์ ภูมิประโคน นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
รำยวิชำ ๐๐๑๒๓๕ กำรเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม 

อำจำรย์ผู้สอน 
 ดร.ปรีชา                เรืองจันทร์   อาจารย์พิเศษ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.   ดร.สุกิจ     ขอเชื้อกลาง   คณะบริหารธุรกิจฯ 
๒.  นางพรปวีร์     ขุนวิมล    คณะสังคมศาสตร์ 
๓.   นายธีรยุทธ คุ้มเวช นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย  
๔.   นายรัตนชาติ เนียมวัน นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๓๖ กำรจัดกำรกำรด ำเนินชีวิต 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี   อาชวอ ารุง ส านักงานอธิการบดี 
๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 



๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
 อาจารย์ธัญวดี  ก าจัดภัย คณะบริหารธุรกิจฯ 
   

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.   ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ คณะศึกษาศาสตร์ 
๖.   ดร.พงษ์เอก สุขใส คณะศึกษาศาสตร์ 
๗.  ดร.ขจรศักดิ์  รุ่นประพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์  
 

 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑.   ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ คณะศึกษาศาสตร์ 
๒.  ดร.ขจรศักดิ์  รุ่นประพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์  
๓.  ดร.พงษ์เอก สุขใส คณะศึกษาศาสตร์ 
๔.  นางสาวปทาธิป พุ่มน้อย คณะศึกษาศาสตร์ 
๕.  นางสาวสุธาวัลย ์ กล่อมเกลี้ยง คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. นางสาวอังคณา แทนออมทอง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย  
๗. นางสาววรรณากร พรประเสริฐ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๓๘  กำรรู้เท่ำทันสื่อ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ คณะบริหารธุรกิจฯ  
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เทิดศักดิ์ ผลจันทร ์ คณะแพทยศาสตร์ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย พิรุณสาร คณะสังคมศาสตร์ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล คณะบริหารธุรกิจฯ 
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๗.   อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มพวง คณะศึกษาศาสตร์ 
๘.   อาจารย์ธัญวดี  ก าจัดภัย อาจารย์พิเศษ 
 ๙. อาจารย์ทรงพล ชุมนุมวัฒน ์ คณะบริหารธุรกิจฯ 
 



ผู้ช่วยสอน 
 อาจารย์ทรงพล ชุมนุมวัฒน ์ คณะบริหารธุรกิจฯ 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
อำจำรย์ผู้สอน   
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ  สารินทร ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๒.   รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์    ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔.  ดร.สุพัฒน์  พลซา คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
 
ผู้ช่วยสอน 
๑.   นางสาวโสนน้อย  ฟักทองอ่อน คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๒.   นางสาวอัมพวัลย์  ค าเชียงเงิน นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย  
๓.   นายธนพงษ์  ถนัดกิจ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย  
๔. นางสาวบุษยา บัวขาว นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย  
๕. นางสาวรุจิเรข พลายละหาร นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย  
๖. นางสาวพิมพ์พลอย เผือกพ่วง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๒ คอมพิวเตอร์สำรสนเทศขั้นพื้นฐำน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประศาสตร ์ บุญสนอง คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา   เตติวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔.  ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ดร.วินัย วงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
๖.  อาจารย์วุฒิพงษ์  เรือนทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
๗.  อาจารย์ณัฐวดี  หงษ์บุญมี คณะวิทยาศาสตร์ 
๘.  อาจารย์พิเศษพงศ์ สุธาพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๙.  อาจารย์สุธาสินี  ฉิมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์                        แก้วอุไร                             คณะศึกษาศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์   สิทธิวงศ ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 



๑๓. ดร.กอบสุข คงมนัส คณะศึกษาศาสตร์ 
๑๔. อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มพวง คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประศาสตร ์ บุญสนอง คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา   เตติวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔.  ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ดร.วินัย วงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์ 
๖.  อาจารย์วุฒิพงษ์  เรือนทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
๗.  อาจารย์ณัฐวดี  หงษ์บุญมี คณะวิทยาศาสตร์ 
๘.  อาจารย์พิเศษพงศ์ สุธาพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๙.  อาจารย์สุธาสินี  ฉิมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์                        แก้วอุไร                             คณะศกึษาศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์   สิทธิวงศ ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. ดร.กอบสุข คงมนัส คณะศึกษาศาสตร์ 
๑๔. อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มพวง คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๓  คณิตศำสตร์และสถิติในชีวิตประจ ำวัน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช คณะวิทยาศาสตร์ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง คณะวิทยาศาสตร์ 
๓.   ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔.  ดร.กัลยา บุญหล้า คณะวิทยาศาสตร์ 
๕.   ดร.ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๖.   ดร.สวพร หิญชีระนันทน์ คณะวิทยาศาสตร์  



๗.   ดร.เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน        -ไม่มี- 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๔ ยำและสำรเคมีในชีวิตประจ ำวัน 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์                    สุดชาฎา                             คณะเภสัชศาสตร์ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง คณะเภสัชศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา   เฟื่องจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล ทิพย์พยอม คณะเภสัชศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร พิศุทธานันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๗. ดร.ศุภวรรณ    พงศ์พัฒนาวุฒ ิ คณะเภสัชศาสตร์ 
๘.   ดร.วิธู เหลืองบุตรนาค คณะเภสัชศาสตร์ 
๙.   ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์ธีรชัย เรืองบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  
๑๑. อาจารย์นฤมล บ ารุงสวัสดิ ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์วรรณา  ตั้งภักดีรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๓. ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์                    สุดชาฎา                             คณะเภสัชศาสตร์ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง คณะเภสัชศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา   เฟื่องจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล ทิพย์พยอม คณะเภสัชศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร พิศุทธานันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๗. ดร.ศุภวรรณ    พงศ์พัฒนาวุฒ ิ คณะเภสัชศาสตร์ 
๘.   ดร.วิธู เหลืองบุตรนาค คณะเภสัชศาสตร์ 
๙.   ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์ธีรชัย เรืองบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  
๑๑. อาจารย์นฤมล บ ารุงสวัสดิ ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์วรรณา  ตั้งภักดีรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๓. ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

 
รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๕ อำหำรและวิถีชีวิต 

อำจำรย์ผู้สอน 



๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  สุวรรณศรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๒.   รองศาสตราจารย์พันธ์ณรงค ์  จันทร์แสงศรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สนั่นเมือง คณะวิทยาศาสตร์ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  วีระวัฒนากร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา  รัตนตรัยวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๖. ดร.เจษฎา  วิชาพร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๗. ดร.วรรณพร  คลังเพชร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๘.   ดร.เสาวลักษณ์  รุ่งแจ้ง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๙.   ดร.สิริมาส  เฮงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. ดร.จวงจันทร์  จ าปาทอง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๑๑. อาจารย์สถิตาภรณ์  ศรีหิรัญ คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์อภิญญา  สระมาลีย์ คณะนิติศาสตร์ 
๑๓. นางสาวสุพรรณี  สหัสรังษีโสภิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  สุวรรณศรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๒.   รองศาสตราจารย์พันธ์ณรงค ์  จันทร์แสงศรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สนั่นเมือง คณะวิทยาศาสตร์ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  วีระวัฒนากร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา  รัตนตรัยวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๖. ดร.เจษฎา  วิชาพร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๗. ดร.วรรณพร  คลังเพชร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๘.   ดร.เสาวลักษณ์  รุ่งแจ้ง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๙.   ดร.สิริมาส  เฮงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. ดร.จวงจันทร์  จ าปาทอง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
๑๑. อาจารย์สถิตาภรณ์  ศรีหิรัญ คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์อภิญญา  สระมาลีย์ คณะนิติศาสตร์ 
๑๓. นางสาวสุพรรณี  สหัสรังษีโสภิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๖ พลังงำนและเทคโนโลยีใกล้ตัว 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.  ดร.สุขฤดี   สุขใจ วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   เกตุจ้อย วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์  ธนารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๔. ดร.ฉัตรชัย   ศิริสัมพันธ์วงษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๕.  ดร.สหัถยา   ทองสาร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.  ดร.สุขฤดี   สุขใจ วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   เกตุจ้อย วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์  ธนารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๔. ดร.ฉัตรชัย   ศิริสัมพันธ์วงษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๕.  ดร.สหัถยา   ทองสาร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๖. นายไพฑูรย์  เหล่าดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๗. นายศุภจักร  สุทธิ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๘. นายมรุพงศ์ กอนอยู่ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๙. นายคงฤทธิ์ แม้นศิริ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๐. นางสาวพัชราภรณ์ พรถึง นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๗ พฤติกรรมมนุษย์ 

อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี    คงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ดวงจิตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราวดี มาลากุล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙. ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๐. ดร.สะการะ ตัณโสภณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   
๑๑. ดร.วันทณี หาญช้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   



๑๒. อาจารย์ศิรินธร ศรีมาชัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๓. นายแพทย์โกวิทย์ ศุภโกศล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ผู้ช่วยสอน 
๑.   นางดวงเดือน ประสานสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒.   นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓.   นายณรงค์ศักดิ์ เพียโย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔.   นายณฐกร เอ่ียมสอาด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    

 
 

รำยวิชำ ๐๐๑๒๗๘ ชีวิตและสุขภำพ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   ศาสตราจารย์ทวีสุข  กรรณล้วน คณะสหเวชศาสตร์ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น  โพทัพ คณะสหเวชศาสตร์ 
๓.   รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.ปนดา  เตชทรัพย์อมร คณะสหเวชศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล คณะสหเวชศาสตร์ 
๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย คณะสหเวชศาสตร์ 
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์ คณะสหเวชศาสตร์ 
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร คณะสหเวชศาสตร์ 
๘.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์  ไชยสมบูรณ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๐. ดร.นพดล  จ ารูญ คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๑. ดร.ยอดหทัย  ทองศรี คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๒. ดร.นิธิรัตน์  เนินเพิ่มพิสุทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๓. ดร.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒ ิ คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๔. อาจารย์ปฏิวัติ  โชติมล คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๕. อาจารย์ กภ.จุฑาลักษณ์  กองสุข คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๖. อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา คณะสังคมศาสตร์ 
๑๗. ว่าที่ร้อยโท ธนสาร สิกขีธรรมมากร คณะแพทยศาสตร์ 
๑๘. ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต รสแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 
ผู้ช่วยสอน 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น  โพทัพ คณะสหเวชศาสตร์ 
๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.ปนดา  เตชทรัพย์อมร คณะสหเวชศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย คณะสหเวชศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล คณะสหเวชศาสตร์ 
๕. ดร.นิธิรัตน์  เนินเพิ่มพิสุทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
๖. ดร.ยอดหทัย  ทองศรี คณะสหเวชศาสตร์ 



๗. ดร.นพดล  จ ารูญ คณะสหเวชศาสตร์   
๘. ดร.กาญจนา จิตติพร คณะสหเวชศาสตร์ 
๙. อาจารย์ กภ.จุฑาลักษณ์  กองสุข คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์ตฤณณวัฒน์ ทองชิต คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์สุมาลี ยับสันเทียะ คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์จิรภาส จงจิตวิมล คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์อัศนัย ประพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๔. อาจารย์กานต์สิน ี ยาสมุทร คณะสหเวชศาสตร์ 
๑๕. นายเอกพจน์ พรมพันธุ์ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. นายณิชวัฒน ์ ไปยะพรหม นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. นางสาวจันทิรา สนิท นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. นายพรธเนศ สีนาค นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. นายวิศรุต ขวัญคุ้ม นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
๒๐. นายธนภัทร เอ้ียมตาล นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

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

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



๙. อาจารย์ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๘๑  กีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา    สังขวดี คณะศึกษาศาสตร์ 
๒.   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.   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  

 
 

รำยวิชำ  ๐๐๑๒๕๔  ว่ำยน้ ำ 
อำจำรย์ผู้สอน 
๑.   ดร.ขจรศักดิ์        รุ่นประพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๒.   ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ คณะศึกษาศาสตร์ 
๓.   อาจารย์ทะเนศ วงศ์นาม คณะศึกษาศาสตร์ 
 

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

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กองการศึกษาทั่วไปก าหนด 
 ๔. ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาที่ได้รับผิดชอบ ในแต่ละภาคการศึกษา ให้กับผู้ประสานงานรายวิชา 
  ๕. งานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 



สั่ง   ณ  วันที่          สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน   ว่องวิไลรัตน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 


