
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   564/2562

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 __________________________________________________________

เพื่อใหการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ 6 ขอ 13

และขอ 14 จงึแตงตัง้บุคคลตอไปนีเ้ปนคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

 

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

1. อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชดิชู ประธานกรรมการ

2. อาจารย ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานกรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชิญาภา ยนืยาว กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ กรรมการ

5. อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง กรรมการและเลขานุการ

 

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟสกิสหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟสกิส

1. รองศาสตราจารย ดร.จกัรพงษ แกวขาว ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรีติ เกดิศริิ รองประธานกรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐัพล ศรสีทิธโิภคกลุ กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัรวจี ยะสะกะ กรรมการ

5. อาจารย ดร.ณฐักฤตา จนัทมิา กรรมการและเลขานุการ

 

หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชิญาภา ยนืยาว ประธานกรรมการ

2. อาจารย ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานกรรมการ

3. อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชดิชู กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ กรรมการ

5. อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง กรรมการและเลขานุการ
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หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอนหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน

1. อาจารย ดร.จนิตนา  ศริธิญัญารตัน ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศวิรรณ  พชรพรรณพงษ รองประธานกรรมการ

3. อาจารย ดร.บุญสม  ทับสาย กรรมการ

4. อาจารย ดร.นนัทนภสั นยิมทรพัย กรรมการและเลขานุการ

 

หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอรศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอรศกึษา

1. อาจารย ดร.ไกยสิทธิ ์ อภริะตงิ ประธานกรรมการ

2. อาจารย ดร.มนสันติ  ใจดี รองประธานกรรมการ

3. อาจารย ดร.วมิาน ใจดี กรรมการ

4. อาจารย ดร.สุมาลี สกิเสน กรรมการ

5. อาจารย ดร.นพดล  ผูมจีรรยา กรรมการ

6. อาจารย ดร.ปถมาภรณ  ไทยโพธิศ์รี กรรมการและเลขานุการ

 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟสกิสหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟสกิส

1. รองศาสตราจารย ดร.จกัรพงษ แกวขาว ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรีติ เกดิศริิ รองประธานกรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐัพล ศรสีทิธโิภคกลุ กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัรวจี ยะสะกะ กรรมการ

5. อาจารย ดร.ณฐักฤตา จนัทมิา กรรมการและเลขานุการ

 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สพุจน เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุมิล มรรควบูิลยชยั รองประธานกรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรณัยา ปาลวสุิทธิ์ กรรมการ

4. อาจารย ดร.เดช ธรรมศริิ กรรมการ

5. อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการและเลขานุการ

 

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ

1. อาจารย ดร.กนัตดนยั วรจติตพิล ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุาพร ฉายะรถี กรรมการและเลขานุการ
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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไปหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชยั พงศสทิธกิาญจนา ประธานกรรมการ

2. อาจารย ดร.วศิษิฐ  ฤทธบุิญไชย รองประธานกรรมการ

3. อาจารย ดร.ดารนิทร  โพธิต์ัง้ธรรม กรรมการ

4. อาจารย ดร.พงษสนัติ ์ ตนัหยง กรรมการ

5. อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ กรรมการและเลขานุการ

 

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร

1. อาจารย ดร.มนญู จนัทรสมบูรณ ประธานกรรมการ

2. อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรอืงวงษ กรรมการและเลขานุการ

 

หลกัสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติ สาขาวชิาชพีครูหลกัสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติ สาขาวชิาชพีครู

1. อาจารย ดร.อรพรรณ ตูจินดา ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา บุญมาโฮม รองประธานกรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ

5. อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย กรรมการ

6. อาจารยดร.สมุาลี สิกเสน กรรมการ

7. อาจารย ดร.ดวงดาว รุงเจริญเกียรติ กรรมการและเลขานุการ

 

ใหคณะกรรมการตามคําส่ังนีมี้วาระการดํารงตําแหนง 3 ป นบัจากวันทีอ่อกคําสัง่

 สั่ง ณ  วันท่ี   11 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11 มี.ค. 62 เวลา  11:23:10  Non-PKI Server Sign
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