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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่          /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ปีท่ี 1 ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565 
..................................... 

 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 2565 

คณะศึกษำศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ (กศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรศัม์ ภูติอริยวัฒน์ 
อาจารย์ ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ 

สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ (กศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ 

สำขำวิชำวิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำร (กศ.ม.) 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ประถมศึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขียว 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

อาจารย์ ดร.นันทิณา นิลายน 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 

อาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์ 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ปฐมวัย 

อาจารย์ ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล 
วิชำเอกวิทยำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี 
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สำขำวิชำวิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำร (กศ.ม.)  (ต่อ) 
กลุ่มวิชำวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 
สำขำวิชำกำรพัฒนำและกำรจัดกำรกำรศึกษำ (กศ.ม.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ 

สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรให้ค ำปรึกษำ (กศ.ม.) 
แขนงวิชำจิตวิทยำกำรแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำ 

อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล 
แขนงวิชำเอกจิตวิทยำกำรศึกษำ 

อาจารย์ ดร.ภารดี ก าภู ณ อยุธยา 
สำขำวิชำกำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ (กศ.ม.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (กศ.ม.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ (กศ.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ 

สำขำวิชำกำรพัฒนำและกำรจัดกำรกำรศึกษำ (กศ.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร 
อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวาน 

สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว (กศ.ด.) 
แขนงวิชำจิตวิทยำกำรแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ 
แขนงวิชำเอกจิตวิทยำกำรศึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์ 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ (กศ.ด.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระภาพ  เพชรมาลัยกุล 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (กศ.ด.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ 
สำขำวิชำวิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ (ปร.ด.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 
อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล 
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คณะมนุษยศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

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

 สำขำวิชำจิตวิทยำพัฒนำกำร (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 

สำขำวิชำภำษำไทย (ศศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 

 สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ (ศศ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.ศุมรรษตรา แสนวา 

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ศศ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำชำวิชำภำษำไทย (ศศ.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 

สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำรสำกล (ปร.ด.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา วงษ์ไทย 

คณะวิทยำศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำฟิสิกส์ (กศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ 
 สำขำวิชำชีววิทยำ (กศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 
 สำขำวิชำเคมี (กศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง 
 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (กศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ โสธะโร 
 สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล (วท.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา 

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (วท.ม.) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ 
สำขำวิชำชีววิทยำ (วท.ม.) 
 อาจารย์ ดร.นท ีอ าไพ 
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คณะวิทยำศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท (ต่อ) 

สำขำวิชำเคมีประยุกต์ (วท.ม.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ 
สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ (วท.ม.) 
 อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข 
สำขำวิชำฟิสิกส์ (วท.ม.) 
 อาจารย์ ดร.ดร.นพมณี ศุภนาม 
สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ (กศ.ม.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
สำขำวิชำจุลชีววิทยำประยุกต์ (วท.ม.) 
 อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ยี่สิ้น 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ  ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (ปร.ด) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (ปร.ด) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ (กศ.ด) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (กศ.ด) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ โสธะโร 

คณะสังคมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำประวัติศำสตร์ (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง 

สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงสังคม (ศศ.ม.) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ 

สำขำวิชำสังคมศึกษำ (กศ.ม.) 
 อาจารย์ ดร.อัญชลี ศรีกลชาญ 
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (วท.ม.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา 
สำขำวิชำนโยบำยและกำรจัดกำรสำธำรณะ (รป.ม.) 

  อาจารย์ ดร.กัลยา แซ่อั้ง 
 สำขำวิชำกำรทูตและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ (ร.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ 
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คณะสังคมศำสตร์ (ต่อ) 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงสังคม (ปร.ด.) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ 
 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (ปร.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา 
 สำขำวิชำสังคมศึกษำ (ปร.ด.) 
  อาจารย์ ดร.อชิระ อุตมาน 
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำกำรตลำด (บธ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐ์สุวรรณ 

สำขำวิชำกำรจัดกำร (บธ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 
อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต์ 

 สำขำวิชำธุรกิจเพื่อสังคม (บธ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ล่ าสัน เลิศกูลประหยัด 
คณะแพทยศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำตจวิทยำ (วท.ม.) 
  อาจารย์ พญ.ศรัญญา คุณเขต 
 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ประยุกต์ (วท.ม.) 
  อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำนวัตกรรมทำงกำยวิภำค (ปร.ด.) 
  อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 
 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ประยุกต์ (ปร.ด.) 
  อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 
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คณะทันตแพทยศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำทันตกรรมคลินิก (วท.ม.)  
ทันตกรรมคลินิก สำขำปริทันตวิทยำ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชื่นชีวิต  ทองศิริ 
ทันตกรรมคลินิก สำขำทันตกรรมประดิษฐ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ณปภา เอ่ียมจิรกุล 
ทันตกรรมคลินิก สำขำทันตกรรมบูรณะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ 
ทันตกรรมคลินิก สำขำวิทยำกำรเอ็นโดดอนด์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์ 
สำขำวิชำวิทยำกำรช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล (วท.ม.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์ 

คณะกำยภำพบ ำบัด 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (วท.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (ปร.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกร (วท.ม.) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม 

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร (ศศ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทรเอียด  

อาจารย์ ดร.อุษณีย์ วัชรไพศาลกุล 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล  

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (วศ.ม.) 
  อาจารย์ ดร.สุธิดา  ทีปรักษพันธุ์ 
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท (ต่อ) 

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (วศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา คุณารักษ์ 

สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (วศ.ม.) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (ปร.ด.) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 
คณะเภสัชศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำวิทยำกำรเภสัชศำสตร์ (วท.ม.) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา วรรัตน์ 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำวิทยำกำรเภสัชภัณฑ์  (ปร.ด.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญตา ฉัตร์วีระสกุล 
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำสื่อและนวัตกรรมสื่อสำร (ศศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล 

สำขำวิชำกำรออกแบบเพื่อธุรกิจ (ศศ.ม.) 
อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร 

วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำกำรจัดตรำสินค้ำสร้ำงสรรค์ (วท.ม.) (หลักสูตรนำนำชำติ) 
อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน 

สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบแฟชั่น (ศป.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน 

สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและนวัตกรรม  (วท.ม.) 
อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
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คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 
 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ม.) 
 กลุ่มวิชำศิลปะกำรแสดงศึกษำ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี  มากพา 
 กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก  ย่านเดิม 
 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ม.) 
 กลุ่มวิชำศิลปะดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  อาจารย์ ดร.รินบุญ  นุชน้อมบุญ 

สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี  พันธุ์วราทร 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำศิลปศึกษำ (กศ.ด.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ 
สำขำวิชำศิลปวัฒนธรรมวิจัย (ศศ.ด.) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า 
 สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย (ศศ.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี  พันธุ์วราทร 
คณะเศรษฐศำสตร์  
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร 
 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) (ศศ.ม.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)  (ปร.ด.) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย 
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คณะพยำบำลศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ (พย.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล 
อาจารย์ เรืออากาศเอกหญิง ดร. จิรวรรณ อินคุ้ม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี 

สำขำวิชกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน (พย.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล 
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม 

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกกรมศำสตร์ประยุกต์ (วท.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ แบบ 1.1 เน้นวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 
สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 แน้นวิชำเรียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล 
สำขำวิชำจิตวิทยำประยุกต์ (ปร.ด.) 

อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ 
คณะพลศึกษำ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ (กศ.ม.) 
อาจารย์ ดร.สิงหา จันทน์ขาว 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (วท.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร (ศศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ 
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คณะพลศึกษำ (ต่อ) 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 

สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ (กศ.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (ปร.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร (ปร.ด.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ 

บัณฑิตวิทยำลัย 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำโท 

สำขำวิชำจิตวิทยำประยุกต์ (ศศ.ม.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรการ 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำพัฒนศึกษำศำสตร์ (ปร.ด.) 

อาจารย์ ดร.ปริชัย ดาวอุดม 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่      กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่       กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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