
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ 
ที่ 4/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ 
 
 

         เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายใต้แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้งให้คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  คือ 
 

สาขาวิชาการตลาด  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสนุีย์ เกษม   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ศิริพร   วิษณุมหิมาชัย  กรรมการ 
3. อาจารย์ฉัตรชัย   สุพรรณบรรจง  กรรมการ 
4. อาจารย์จิรัฏฐ์   กาญจน์บญุเรือง  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. สุตาภัทร  คงเกิด   กรรมการ 
6. อาจารย์เซ่าหยี            ฟัง   กรรมการ 
7. อาจารย์ณัฐฌาน  สุพล   กรรมการและเลขานุการ 
8. อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

1. อาจารย์อรอนงค์  ศรีไพโรจน ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. ฐิติ  ฐิติจ าเริญพร  กรรมการ 
3. อาจารย์คมกฤต  วงค์นาง   กรรมการ 
4. อาจารย์จงรักษ ์  ศรีค าหน้อย  กรรมการ 
5. อาจารย์ชาญชัย   เมฆศิริ   กรรมการ 
6. อาจารย์รวิพิมพ์   เสนาวงศ ์  กรรมการ 
7. อาจารย์รมย์ชลี    ชูไทย   กรรมการและเลขานุการ 

 
สาขาวิชาการจัดการ  

1. อาจารย์ ดร. สุวรรณา  พลอยศร ี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง   กรรมการ  
3. อาจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ ์  กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสนุีย์ เกษม   กรรมการ 
5. อาจารย์ชชัชัย  สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
6. อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ  กรรมการ 
7. อาจารย์ณัฐฌาน  สุพล   กรรมการ 
8. อาจารย์ทศพล  บุญศิร ิ   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  รักอริยะธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) 
1. อาจารย์ทศพล  บุญศิร ิ   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์พรรณนชุ ชัยปนิชนะ  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. สุตาภัทร  คงเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. อาจารย์ณัฐวุฒ ิ  บุญโรจน์วงค ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์พัฒน์นร ี  ศรีสมพันธ ์  กรรมการ 
3. อาจารย์นิภาภรณ ์  เอ้ือตรงจิตต์  กรรมการ 
4. อาจารย์สนธยา  เอ่ียมซิว้   กรรมการ 
5. อาจารย์กชกร   พระพรตระการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ภูษิต   ก้อนสุรินทร์  กรรมการ 
3. อาจารย์ภูมินทร ์  ดวงหาคลัง  กรรมการ 
4. อาจารย์รัตน์กมล  ปวรวรรฒน ์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรรัช  ปะระไทย  กรรมการและเลขานุการ 

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ิ ศงสนันทน ์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทกานติ์ บุญยการ   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทุติยาภรณ์  จิตตะปาโล  กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

1. อาจารย์ศิริลักษณ ์  เจริญรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. พิศมัย  กิจเกื้อกูล  กรรมการ  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรนิทร ์ ไรเดน   กรรมการ 
4. อาจารย์ชนกพร  ชูชาต ิ   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. ดิลก  เกียรติ์เลิศนภา  กรรมการ  
6. อาจารย์เนตรชนก  คงช่วย   กรรมการ   
7. อาจารย์มนฤด ี  ม่วงรุ่ง   กรรมการ  
8. อาจารย์ธันยากร  ต้นชลขนัธ ์  กรรมการ   
9. อาจารย์วราล ี  บุญญพิทักษ์สกลุ  กรรมการและเลขานุการ 
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โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ท าหน้าที่และความรบัผิดชอบ ดังนี้ 
1. ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนแนะน าการเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนดไว้ ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และ
ประเมินผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือการปิดหลักสูตรในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
4. ประสานงานกับคณะวิชา และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ

ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
5. ก าหนดและจัดหาอาจารย์ผู้สอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสอนในรายวิชาของหลักสูตรโดย

ค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการเป็นหลัก และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 

6. รับผิดชอบกลุ่มวิชาปฏิบัติการ และกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเน้นรูปแบบการเรียนการ
สอนสหกิจศึกษา และ Service Learning พร้อมทั้งหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตรที่รับผิดชอบ 

7. รับผิดชอบในการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่
รับผิดชอบ 

8. ประสานงานการจัดหา ผลิต และบ ารุงรักษาสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

9. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและงานวิจัย และก ากับ
ดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

10. ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
11. ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าหลักสู ตร บริหารความเสี่ยงของ

หลักสูตรและจัดท าแผนการจัดการความรู้ของหลักสูตร 
12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย ตลอดจนน าเรื่องต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการวิชาการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2564 

  
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสนุยี์  เกษม) 

       รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร ์
 
คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ 
สก/วน 


