คำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 1759/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (เพิ่มเติม)
ประเภทอำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
......................................................
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ วยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 4 บัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ พ.ศ. 2559 และค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ที่ 3804/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่องการมอบอานาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ดังนี้
1. ขอยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1363/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
2. แต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรายละเอียดดังนี้
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.นิรดา ธเนศวร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ
5. อาจารย์ ดร.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
6. อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศึกษำศำสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา หวังภาษิต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ ันธ์ ศรีวันยงค์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพงศ์ วัฒนะรัตน์
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ
11. อาจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย
12. อาจารย์ ดร.เรือเอก อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
13. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
14. อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่
15. อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ
16. อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
17. อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
18. อาจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค
19. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล
20. อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะแพทยศำสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รักษวรรณ พูนคา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี สายหยุดทอง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยามาระตี จัยสิน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ
8. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์
9. อาจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล
10. อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ขันธ์เพ็ชร
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11. อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์
12. อาจารย์ ดร.สมใจ อภิเศวตกานต์
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
3. อาจารย์ ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
4. อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะสังคมศำสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ ร ดาบเพชร
4. อาจารย์ ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร
5. อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
6. อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
7. อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
8. อาจารย์ ดร. กัลยา แซ่อั้ง
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล
2. อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศิลปกรรมศำสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
2. อาจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
3. อาจารย์ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
4. อาจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
5. อาจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร
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คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
1. อาจารย์ ดร.น้าฝน รักขุมแก้ว
2. อาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเภสัชศำสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะวิทยำศำสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวยี ์ วิวัฒนวัฒนา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวรินทร์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฎ์ ทองนา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้า
16. อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ
17. อาจารย์ ดร.ธนวรรณ เตชางกูร
18. อาจารย์ ดร.พินิจ ขาวงษ์
19. อาจารย์ ดร.นิสรา สิรสุนทร
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20. อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย
21. อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
22. อาจารย์ ดร.อุทุมพร มาโต
23. อาจารย์ ดร.จามรี อมรโกศลพันธ์
24. อาจารย์ ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ
25. อาจารย์ ดร.เข้ม พุ่มสะอาด
26. อาจารย์ ดร.สุพิชญ แขมมณี
27. อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม
28. อาจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร
29. อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป
30. อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จาปาศรี
31. อาจารย์ ดร.กุลวดี ดลโสภณ
32. อาจารย์ ดร.วิทยา ผาคา
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะพลศึกษำ
1. ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
4. อาจารย์ ดร.พันธสิริ คาทูล
5. อาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์
6. อาจารย์ ดร.แอน มหาคีตะ
7. อาจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม
2. อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดสำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
1. อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์
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