
 

 

 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ 1579/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (เพิ่มเติม) 
ประเภทอำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ท่ีปรึกษำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ ์

 ...................................................... 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 ข้อ 4 บัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.  2559 และค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              
ที่ 3804/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่องการมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงขอ 
แต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรายละเอียดดังนี้    
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่อสุนทร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงมานิสา ศรีชลเพ็ชร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริจันทร์ เจียรพุฒิ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศึกษำศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ  
2. รองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จ่ายเจริญ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา หวังภาษิต  
4. อาจารย์ ดร.Lawrence Honkiss Platon 
5. อาจารย์ ดร.จันทรรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ 
6. อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัณวริช พลูปราชญ์ 
2. รองศาสตราจารยื ดร.เวคิน ปิยรัตน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อัษฎมงคล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติชัย รักษาชาติ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนยศ อริสริยวงศ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ 

10. อาจารย์ ดร.อัมราพร บุญประทะทอง 
11. อาจารย์ ดร.มนัส แป้งใส 
12. อาจารย์ ดร.กมลเทพ เตียประเสริฐ 
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คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะแพทยศำสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี สายหยุดทอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล 
4. อาจารย์ ดร.อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมาวุธ 
5. อาจารย์ ดร.ศิวพร วรรณะเอ่ีอมพิกุล 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎ ีสีวังค า 
2. อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะสังคมศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ข าเพชร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศกัดิ์ ชาญณรงค์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์ 
5. อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์ 
6. อาจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ 
7. อาจารย์ ดร.อชิระ อุตมาน 
8. อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา 
9. อาจารย์ ดร.ปริชาติ เวชยนต์ 

10. อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ 
11. อาจารย์ ดร.รุสตั้ม หวันสู 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะบริหำรธุกิจเพื่อสังคม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 
 2. อาจารย์ ดร.ณัฐินี ฐานะจาโร 
 3. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ 
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศิลปกรรมศำสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ 
2. อาจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร 
3. อาจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิสถิตรัตน์ 
4. อาจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช 
5. อาจารย์ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดวิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล 
 2. อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน 
คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะกำยภำพบ ำบัด 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรยิา อินทร์โท่โล่ 
3. อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 
4. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 
5. อาจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ 
 1. อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล 
 2. อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล 
 
 
 




