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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่          /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ปีท่ี 1 ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 
..................................... 

 

 เพื่อให้การศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นควร
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559 และค าสั ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 
10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี แต่งตั้งผู้มีนาม
ต่อไปนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

คณะศึกษำศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (กศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ ์
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ ์

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (กศ.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์  
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ 
คณะมนุษยศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ศศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 

สำขำวิชำภำษำศำสตร์ในกำรสื่อสำรดิจิทัล (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย 
  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร 
 สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 
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 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำชำวิชำภำษำไทย (ศศ.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 
  สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำรสำกล (ปร.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำเคมี (วท.ม.) 
 ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ 

 สำขำวิชำชีววิทยำ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
  สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ 

สำขำวิชำจุลชีววิทยำประยุกต์ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 
  สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล (วท.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา 

สำขำวิชำชีววิทยำ (กศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (กศ.ม.) 
 ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  เพียซ้าย  

นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  เพียซ้าย  
สำขำวิชำเคมี (กศ.ม.) 

   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ศรีวิไล 
 นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ศรีวิไล 
สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ (กศ.ม.) 

   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.พินิจ  ข าวงษ ์
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (ปร.ด.) 
  ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (กศ.ด.) 
 ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  เพียซ้าย  
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สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ (กศ.ด.) 

ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา 
สำขำวิชำฟิสิกส์ (ปร.ด.) 
 ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.นพมณี ศุภนาม 

คณะสังคมศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำประวัติศำสตร์ (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงสังคม (ศศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ 
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ 

สำขำวิชำสังคมศึกษำ (กศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง 
  สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (วท.ม.) 

ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ 
นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ 

  สำขำวิชำนโยบำยและกำรจัดกำรสำธำรณะ (รป.ม.) 
ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์  

 นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์    
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงสังคม (ปร.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำกำรจัดกำร (บธ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 
   นอกเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ 
  สำขำวิชำกำรตลำด (บธ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 
      อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 
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คณะพลศึกษำ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ (กศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล 
      อาจารย์ ดร.ลักษมี ฉิมวงษ ์
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล 
      อาจารย์ ดร.ลักษมี ฉิมวงษ ์
  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม   
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม 

สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต  

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ (กศ.ด.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ 

อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ ์
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ 

อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ ์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (ปร.ด.) 

   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร (ปร.ด.) 
 นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 

คณะแพทยศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำตจวิทยำ (วท.ม.) 

ในเวลาราชการ  อาจารย์ พญ.ศิลดา กนกรังษี 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

  สำขำวิชำนวัตกรรมทำงกำยวิภำคศำสตร์ (ปร.ด.) 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 
คณะเภสัชศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำวิทยำกำรเภสัชศำสตร์ (วท.ม.) 

  ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกูลชัย 
  นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกูลชัย 
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คณะกำยภำพบ ำบัด 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (ปร.ด.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกร (วท.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน   

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร (ศศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา   
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา  
คณะทันตแพทยศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำทันตกรรมคลินิก (วท.ม.) 
ทันตกรรมคลินิก สำขำทันตกรรมประดิษฐ์ 
 ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ณปภา เอ่ียมจิรกุล 
ทันตกรรมคลินิก สำขำปริทันตวิทยำ 

   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชื่นชีวิต  ทองศิริ 
  ทันตกรรมคลินิก วิทยำเอ็นโดดอนต์ 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์ 
  ทันตกรรมคลินิก สำขำทันตกรรมบูรณะ 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ 
  สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุ (วท.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ 

สำขำวิชำวิทยำกำรช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล (วท.ม.) 
  วิชำเอกศัลยศำสตร์ช่องปำกและทันตกรรมรำกเทียม  
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์   
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สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ (วท.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ (ปร.ด.)  

เน้นกำรวิจัย 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Kanu Priya Mohan  

มีเรียนรำยวิชำ รับวุฒิ ป.โท 
   ในเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ก่อเกียรติ มหาวีรชาติกุล 
  สำขำวิชำจิตวิทยำประยุกต์ (ปร.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (วศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ  สุภาพ 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน 

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (วศ.ม.) 
   ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (ปร.ด.) 

ในเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ 
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำสื่อและนวัตกรรมสื่อสำร (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 
  สำขำวิชำกำรออกแบบเพื่อธุรกิจ (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ 
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คณะเศรษฐศำสตร์  
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร (ศศ.ม.) 
  นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช 

วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำกำรจัดตรำสินค้ำสร้ำงสรรค์ (วท.ม.) (หลักสูตรนำนำชำติ) 
  นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน 
 สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบ (ศป.ม.) 
  นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.กรกลด ค าสุข 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา  รอดสการ 
  สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ม.) 
  กลุ่มวิชำทัศนศิลปศึกษำ  
   นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ 
  กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นัฏฐิกา  สุนทรธนผล 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ด.) 
  นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา  สุนทรธนผล 
 สำขำวิชำศิลปวัฒนธรรมวิจัย (ศศ.ด.) 
  นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ (ส าหรับนิสิตไทย) 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า (ส าหรับนิสิตต่างชาติ) 

  สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย (ศศ.ด.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วีระ  พันธุ์เสือ (ส าหรับนิสิตไทย) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรศักดิ์  จ านงค์สาร (ส าหรับนิสิตต่างชาต)ิ 
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บัณฑิตวิทยำลัย 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
  สำขำวิชำจิตวิทยำประยุกต์ (ศศ.ม.) 
   นอกเวลาราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรการ 

 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและนวัตกรรม  
  นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
 สำขำวิชำพัฒนศึกษำศำสตร์ (ปร.ด.) 
  นอกเวลาราชการ  อาจารย์ ดร.พีรเดช ประคองพันธ์     
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที ่     สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่       สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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