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การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
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1
สรุปกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
ที่

หลักสูตร (สาขา)

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกำลังกาย)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
4 วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(วิทยาศาสตรศึกษา)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

ผ่านกรรมการ
ผ่านกรรมการ
ประจำคณะ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในคราวประชุม
ในคราวประชุม
คณะครุศาสตร์
1/2563
1/2563
(3 กุมภาพันธ์ 2563)
(3 มีนาคม 2563)

4/2563
(8 พฤษภาคม 2563)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2/2563
(27 เมษายน 2563)
2/2563
(27 เมษายน 2563)

4/2563
(8 พฤษภาคม 2563)
4/2563
(8 พฤษภาคม 2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวียน
(10 มีนาคม 2563)

4/2563
(8 พฤษภาคม 2563)

เวียน
(25 ตุลาคม 2562)
เวียน
(17 เมษายน 2563)

-

4/2563
(8 พฤษภาคม 2563)
4/2563
(8 พฤษภาคม 2563)

1/2563
(24 มกราคม 2563)

1/2563
(3 มีนาคม 2563)

-

ผ่านกรรมการ
สภาวิชาการ
ในคราวประชุม

4/2563
(8 พฤษภาคม 2563)

หมาย
เหตุ

2

ประเด็นทีน่ ำเสนอ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีปรับอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่

หลักสูตร (สาขา)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
ที่เสนอต่อ สกอ.

1 ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ดร.รุจิรา ศรีสุภา
(ภาษาจีน)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
อ.จิราพร ปาสาจะ
อ.จินตนา แย้มละมุล
อ.วิชมัย อิ่มวิเศษ
Miss Li Xuanxuan
2 ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ผศ.ทิพย์วารี สงนอก
(ภาษาไทย)
ผศ.พิชญาวี ทองกลาง
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
อ.รุจิเรข บุรวิชเกษตรกร
อ.จามจุรี นิศยันต์
อ.วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
คุณวุฒิ
ที่เสนอมาจากคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Ph.D. (Linguistics and Apply ดร.รุจิรา ศรีสุภา
Ph.D. (Linguistics and Apply
Linguistics)
Linguistics)
M.A. (Teaching Chinese to อ.จิราพร ปาสาจะ
M.A. (Teaching Chinese to
Speakers of Other Languages)
Speakers of Other Languages)
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
อ.จินตนา แย้มละมุล
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
M.A (Teaching Chinese to อ.วรยศ ชื่นสบาย
M.A. (Chinese Philology)
Speaker of Other Languages)
M.A. (Teaching Chinese to Miss.Huang Wanting
M.A. (Department of Chinese
Speakers of Other Languages)
Language and Literature)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ผศ.ทิพย์วารี สงนอก
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ผศ.พิชญาวี ทองกลาง
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (ภาษาไทย)
อ.รุจิเรข บุรวิชเกษตรกร
ศษ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ดร.อรนุช อินตา
ปร.ด. (คติชนวิทยา)
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
อ.วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
คุณวุฒิ

หมายเหตุ
เนื่องด้วยอาจารย์วิชมัย อิ่มวิเศษ
แ ล ะ อ า จ า ร ย์ Li Xuanxuan
ลาออกจากราชการ หลัก สูตรจึง
เสนอปรั บ ศั ก ยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เหมาะสม

เนื่องด้วยอาจารย์จามจุรี นิศยันต์
ลาออกจากราชการ หลัก สูตรจึง
เสนอปรั บ ศั ก ยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เหมาะสม
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
ที่เสนอต่อ สกอ.

1 วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต อ.วันเพ็ญ โพธิ์เกษม
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) อ.เจษฎา รัตนสุพร
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
อ.ประภานุช ถีสูงเนิน
อ.ธิดานุช พุทธสิมมา
ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
ที่เสนอมาจากคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.วิยดา ยะไวทย์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อ.เจษฎา รัตนสุพร
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อ.ประภานุช ถีสูงเนิน
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อ.ธิดานุช พุทธสิมมา
วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

2 วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต ผศ.ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม
(ฟิสิกส์)
อ.ไพโรจน์ ใจเดี่ยว
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
ผศ.ชำนาญ พร้อมจันทึก
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วงศ์เขียว
อ.ชัญญา เสริมศรีทอง

วท.ด. (ธรณีวิทยา)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)

ที่

หลักสูตร (สาขา)

คุณวุฒิ

อ.ไพโรจน์ ใจเดี่ยว
ผศ.ชำนาญ พร้อมจันทึก
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วงศ์เขียว
อ.ชัญญา เสริมศรีทอง
อ.วัชระ พรกวีรัตน์

คุณวุฒิ

หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนประธาน
หลั กสู ตร จึ งดำเนิ นการให้ เป็ นไป
ตามแนวปฏ ิ บ ั ต ิ ของประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่
729/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
เรื ่ อง การบริ หารงานวิ ชาการ พ.ศ.
2560 ตามความในข้อ 11 (1) กล่าวว่า
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย อาจารย์ผ ู้รั บผิดชอบ
หลักสูตรที่มีรายชื่อปรากฎในเอกสาร
รายละเอี ยดหลั กสู ตร (มคอ.2) ที่
สำน ั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ
เนื่องจากผศ.ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม
เกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2562 หลัก สูตรจึง
เสนอปรั บ ศั ก ยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เหมาะสม
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ที่

หลักสูตร (สาขา)

3 วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
ที่เสนอต่อ สกอ.
อ.ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ
ดร.ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช
อ.วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ
อ.สมยศ บ่อน้อย
ผศ.ภาคภูมิ พิลึก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
ที่เสนอมาจากคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
อ.ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ
ค.ม. (พลศึกษา)
ดร.ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
อ.วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
อ.สมยศ บ่อน้อย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ผศ.ภาคภูมิ พิลึก
คุณวุฒิ

คุณวุฒิ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ค.ม. (พลศึกษา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

หมายเหตุ
เนื่องจาก อ.วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน
ภาคการศึ ก ษาที ่ 1ปี ก ารศึ ก ษา
2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ หลั ก สู ต รจึ ง เสนอปรั บ
ศั ก ยภาพอาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรให้เหมาะสม
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2. ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่

หลักสูตร (สาขา)

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม
ที่เสนอต่อ สกอ.
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.ดร.วาสนา กีรติจำเริญ
(วิ ท ยาศาสตรศึ ก ษา)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
ผศ.ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม
ผศ.ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง
ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วงศ์เขียว
ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
ผศ.ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
ดร.เจริญศักดิ์ เลางาม
ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย
ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล
ผศ.ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
ผศ.ดร.มณฑล วิสุทธิ

อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่
ที่เสนอมาจากคณะ
คณะครุศาสตร์
ค.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหาร
ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
การศึกษา)
กศ.ด. (การอุดมศึกษา)
คุณวุฒิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วาสนา กีรติจำเริญ
การศึกษา)
วท.ด. (ฟิสิกส์)
ผศ.ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
ผศ.ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง
วท.ด. (พลังงานทดแทน)
ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วงศ์เขียว
วท.ด. (เคมี)
ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
Ph.D. (Molecules and
ผศ.ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
Condensed Matter)
วท.ด. (เคมี)
ดร.เจริญศักดิ์ เลางาม
Ph.D. (Biomolecular and
ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย
Physical Science)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล
วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
ผศ.ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
ปร.ด. (บรรพชีวิน)
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
ผศ.ดร.มณฑล วิสุทธิ

คุณวุฒิ

หมายเหตุ

กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

เนื่องจากผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
ลาออกจากราชการ หลั ก สูตรจึง
เสนอปรับศักยภาพอาจารย์ประจำ
หลักสูตรให้เหมาะสม

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา)
วท.ด. (ฟิสิกส์)
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.ด. (พลังงานทดแทน)
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.ด. (เคมี)
Ph.D. (Molecules and
Condensed Matter)
วท.ด. (เคมี)
Ph.D. (Biomolecular and
Physical Science)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
ปร.ด. (บรรพชีวิน)
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)

เสนอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดย
หลั กสู ตรขอเพิ ่ มอาจารย์ ป ระจำ
หลักสูตร จำนวน 4 คน เพื่อให้การ
บริ หารงานของหลั กสู ตรมี ค วาม
คล่องตั วและเกิ ดประสิ ทธิภาพใน
การจั ดการเรี ยนการสอนและการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ครอบคลุม
ทั้งด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
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ที่

หลักสูตร (สาขา)

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม
ที่เสนอต่อ สกอ.
ดร.บุษราคัม ป้อมทอง
ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม
ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ
ผศ.ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์
ผศ.ดร.จิณณวัตร์ มานะเสถียร
ผศ.ดร.อังคณา ชาติก้อน
ดร.สิทธิชัย กุลวงศ์
ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา

คุณวุฒิ
วท.ด. (ชีวเคมี)
วท.ด. (จุลชีววิทยา)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (ชีววิทยา)
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (เคมี)
วท.ด. (เคมี)
ปร.ด. (ชีวเคมี)
ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)

อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่
ที่เสนอมาจากคณะ
ดร.บุษราคัม ป้อมทอง
ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม
ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ
ผศ.ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์
ผศ.ดร.จิณณวัตร์ มานะเสถียร
ผศ.ดร.อังคณา ชาติก้อน
ดร.สิทธิชัย กุลวงศ์
ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา
ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์
ผศ.ดร.ธนากร เปลื้องกลาง
รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์น
ฮอร์สต์

คุณวุฒิ
วท.ด. (ชีวเคมี)
วท.ด. (จุลชีววิทยา)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (ชีววิทยา)
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (เคมี)
วท.ด. (เคมี)
ปร.ด. (ชีวเคมี)
ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
วท.ด. (ชีวเคมี)

หมายเหตุ
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ภาคผนวก
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แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
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สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ.2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ : อยู่ระหว่างเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณารับทราบ
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่......................./.......................เมื่อวันที่............................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริม่ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่ภาคเรียนที่................1..........................ปีการศึกษา............2563............................เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เนื่องจากมีอาจารย์ 2 ท่าน ลาออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 1.อาจารย์วิชมัย อิ่มวิเศษ ลาออก
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาเหตุเพราะประกอบธุรกิจส่วนตัว 2.อาจารย์ Li Xuanxuanลาออกเพราะ
กลับประเทศสาธารณประชาจีน
ดังนั้น จึงใคร่ขออนุญาตแต่งตั้ง อาจารย์วรยศ ชื่นสบาย เป็นอาจารยู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน
อาจารย์วิชมัย อิ่มวิเศษ และอาจารย์Huang Wanting เป็นอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรแทน อาจารย์ Li
Xuanxuan ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาภาษาจีน เมื่อวันพุธที่ 12
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
เลขประจำตัวประชาชน
3-4099-00943-339-3

1-3099-00341-52-5

ตำแหน่งทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
อาจารย์ นางสาว รุจริ า ศรีสุภา

อาจารย์

นางสาวจิราพร ปาสาจะ

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
Ph.D.
ศศ.ม
ศศ.บ.
M.A.

1-2510-00039-42-7

อาจารย์

นางสาวจินตนา แย้มละมุล

1-3099-00624-76-4

อาจารย์

นายวิชมัย อิ่มวิเศษ

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.

Miss.Li Xuanxuan

ศศ.บ.
M.A.

E67241194

อาจารย์

B.A.

สาขาวิชา
Linguistic and Applied Linguistic
วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
ภาษาจีน
Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages
ภาษาจีน
การสอนภาษาจีน
ภาษาจีน
Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages
ภาษาจีน
(Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages) ภาษาจีน
Teaching Chinese as a second
language

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Xiamen University, China
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Xinan University, China

ปี พ.ศ.
2559
2554
2546
2555

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Capital Normal University, China

2553
2557
2553
2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Anyang Normal University, China

2555
2560

North China University of Water
Resources and Electric Power, China

2558
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5.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอปรับแก้ไข

เลขประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

3-4099-00943-339-3

อาจารย์

นางสาว รุจริ า ศรีสุภา

1-3099-00341-52-5

อาจารย์

นางสาวจิราพร ปาสาจะ

1-2510-00039-42-7

อาจารย์

นางสาวจินตนา แย้มละมุล

1-3605-00195-13-2

อาจารย์

นายวรยศ ชื่นสบาย

352153293

อาจารย์

Miss.Huang Wanting

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
Ph.D.
ศศ.ม
ศศ.บ.
M.A.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.
ศศ.บ.
M.A.
B.A.

สาขาวิชา
Linguistic and Applied Linguistic
วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
ภาษาจีน
Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages
ภาษาจีน
การสอนภาษาจีน
ภาษาจีน
Chinese Philology
ภาษาจีน
Department of Chinese Language
and Literature
Department of Green Energy

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

Xiamen University ,China
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Xinan University, China

2559
2554
2546
2555

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Lanzhou University, China
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
National University of Tainan, Taiwan

2553
2557
2553
2562
2557
2561

National University of Tainan, Taiwan

2554
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
1. ชื่อ – สกุล
: ดร.รุจิรา ศรีสุภา
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่ หลักสูตร
1 Ph.D.
2 ศศ.ม
3 ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

Linguistic and Applied Linguistic Xinan University ,China
วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภาษาจีน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
รุจิรา ศรีสุภา(2560). ข้อผิดพลาดในการเขียนบทความภาษาจีนของนักศึกษาไทย. หนังสือประมวลการ
ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 7“มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้สังคม...
พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2560, น.1623-1632
รุจิรา ศรีสุภา,วิชมัย อิ่มวิเศษ,Li Xuanxuan(2561).การศึกษาการใช้พจนานุกรมและปัญหาการใช้
พจนานุกรมในการแปล 2 นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.ผลงานวิจัยภาคบรรยาย จัดโดย การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จงั หวัดนครราชสีมา. วันที่
7-8 สิงหาคม 2561, น.110

ปี พ.ศ.
2559
2554
2546
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2. ชื่อ – สกุล

: จิราพร ปาสาจะ

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่ หลักสูตร

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

1 M.A.
2 ศศ.บ.

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
ภาษาจีน

Xinan University,China
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2555
2553

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
จิราพร ปาสาจะ,ธีรวัฒน์ การโสภา(2560).การศึกษาความหมายแฝงทางภาษาและวัฒนธรรมของ
“ไก่”ผ่านสำนวนจีน. หนังสือประมวลการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่7“มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”ผลงานวิจัยภาค
บรรยาย จัดโดย คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.
2560, น. 340-350
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3. ชื่อ – สกุล

: นางสาวจินตนา แย้มละมุล

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่
หลักสูตร
1 ศศ.ม.
2 ศศ.บ.

สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน
ภาษาจีน

สถาบัน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปี พ.ศ.
2557
2553

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
รัตนกุล กาญจนะพรกุล,จินตนา แย้มละมูล(2560).กฎการเขียนพินอิน. หนังสือประมวลการประชุมทาง
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 7“มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”ผลงานวิจัยภาคบรรยาย จัดโดย คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา วันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, น.1-10

15
4. ชื่อ – สกุล

: นายวรยศ ชืน่ สบาย

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่
หลักสูตร
1 M.A
2 B.A

สาขาวิชา
Chinese Philology
ภาษาจีน

สถาบัน
Lanzhou University
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ปี พ.ศ.
2562
2557

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
วรยศ ชื่นสบาย วัชโรบล มากพันธ์ และ Huang Wanting (2562). การศึกษาประเภทการแปลชื่ออาหารไทยเป็น
ภาษาจีน.ใน พระมหาสมัคร มหาวีโร (บรรณาธิการ), วารสารมนุษยศาสตร์ (JOHU.MBU) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, น.21 – 32.
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5. ชื่อ – สกุล

: Huang Wanting

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่ หลักสูตร
1 M.A.
2 B.A.

สาขาวิชา
Department of Chinese Language and
Literature
Department of Green Energy

สถาบัน

ปี พ.ศ.

National University of Tainan

2561

National University of Tainan

2554

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
วรยศ ชื่นสบาย วัชโรบล มากพันธ์ และHuang Wanting (2562). การศึกษาประเภทการแปลชื่ออาหารไทยเป็น
ภาษาจีน.ใน พระมหาสมัคร มหาวีโร (บรรณาธิการ), วารสารมนุษยศาสตร์ (JOHU.MBU) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, น.21 – 32.
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แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
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สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ : อยู่ระหว่างเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณารับทราบ
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่......................./.......................เมื่อวันที่............................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริม่ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่ภาคเรียนที่................1..........................ปีการศึกษา............2563............................เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้มีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณา
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากอาจารย์จามจุรี นิศยันต์ ได้ขอ
ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลอนุมัติวันที่ 1 เมษายน 2563 หลักสูตรจึงขอเสนอ
รายชื่อ อาจารย์ ดร. อรนุช อินตา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมใน
ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญและมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
เลขประจำตัว
ประชาชน
5 3015 00018 XX X

ตำแหน่งทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
ผู้ช่วย
นางทิพย์วารี สงนอก
ศาสตราจารย์

3 3010 00166 XX X

ผู้ช่วย
นางพิชญาวี ทองกลาง
ศาสตราจารย์

3 6102 00008 XX X

อาจารย์

นางรุจิเรข บุญญราศรี

1 4399 00123 XX X

อาจารย์

นางสาวจามจุรี นิศยันต์

3 3099 00155 XX X

อาจารย์

นางสาววชิรารัตน์
นิรันดร์เตชาภัทร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาไทย

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วารสารสนเทศ
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2552
2547
2549
2544
2555
2547
2559
2555
2550
2546
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5.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอปรับแก้ไข
เลขประจำตัว
ประชาชน
5 3015 00018 XX X

ตำแหน่งทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
ผู้ช่วย
นางทิพย์วารี สงนอก
ศาสตราจารย์

3 3010 00166 XX X

ผู้ช่วย
นางพิชญาวี ทองกลาง
ศาสตราจารย์

3 6102 00008 XX X

อาจารย์

นางรุจิเรข บุญญราศรี

3 301600619 XX X

อาจารย์

นางอรนุช อินตา

3 3099 00155 XX X

อาจารย์

นางสาววชิรารัตน์
นิรันดร์เตชาภัทร์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คติชนวิทยา
ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา
นาฏศิลป์ไทย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี พ.ศ.
2552
2547

วารสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏเลย
วิทยาลัยนาฎศิลป์ กรมศิลปากร สมทบ
ในคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549
2544
2555
2547
2560
2546
2539

2550

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2546
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
1. ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วารี สงนอก
การศึกษา :
หลักสูตร
ที่
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ทิพย์วารี สงนอก. (2561). ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคของหมอยาพื้นบ้านในจังหวัดนครราชสีมา,
วารสารชุมชนวิจัย, 12(3) กันยายน – ธันวาคม, น. 124 -135 .

ปี พ.ศ.
2552
2547
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2. ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาวี ทองกลาง
การศึกษา :
หลักสูตร
สาขาวิชา
ที่
ภาษาไทย
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย
2 ครุศาสตรบัณฑิต

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ปี พ.ศ.
2549
2544

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
พิชญาวี ทองกลาง. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนรายงานวิชาการรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,
14(1) กรกฎาคม – ธันวาคม, น. 45-58.
Phitchayawee Thongklang. (2018). Folksongs : Online Business. In The 9th International
Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development
(IC-SEID 2018) at Hung Vuong Unibersity, 11th – 12th May, Phu Tho, Vietnam. Page 67.
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3. ชื่อ – สกุล : อาจารย์รุจิเรข บุญญราศรี
การศึกษา :
หลักสูตร
ที่
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี พ.ศ.
2555
2547

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
รุจิเรข บุญญราศรี. (สิงหาคม 2561). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย. การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล” (The national
Academic Research to International Perspectives) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
นครราชสีมา. 7-8 สิงหาคม, (น. 1717-1729)
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4. ชื่อ – สกุล : อาจารย์ ดร.อรนุช อินตา
การศึกษา :
หลักสูตร
ที่
1 ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
คติชนวิทยา
ไทยศึกษาเพื่อการ
พัฒนา
นาฏศิลป์ไทย

สถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏเลย

2560
2546

วิทยาลัยนาฎศิลป์ กรมศิลปากร
สมทบในคณะนาฏศิ ล ป์ แ ละ
ดุร ิยางค์ สถาบันเทคโนโลยี ร าช
มงคล

2539

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
อรนุช อินตา. (2562). การละเล่นพื้นบ้านตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา :
กองก้า. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ถักทองานวิจัย
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น . . . . . ก ้ า ว ไ ก ล ส ู ่ ส า ก ล ” The National Academic Research Conference 1 1 th
“Connecting Local Research to International Perspectives” นครราชสีมา. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา. 6 – 7 สิงหาคม 2562, (น. 1995-2003).

25
5. ชื่อ – สกุล : อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์
การศึกษา :
หลักสูตร
ที่
1 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วารสารสนเทศ
ภาษาไทย

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2550
2546

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์. (2560) ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. 19 ธันวาคม 2560.
(น. 465-476).
วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์. (2560). แม่สอื่ แม่ชักยุคดิจิทัล. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 5. 19 ธันวาคม 2560. (น. 490-499).
Wachirarat Nirantechaphat. (2016). Evaluation of the curriculum for Bachelor of Arts in
Thai language, Revised Edition B.E. 2555, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Nakhon Ratchasima Rajabhat University. In the : SIBR – RDINRRU 2016 (Osaka)
Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 7th – 8th July 2016,
Osaka, Japan. (Page 218-233).
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แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สมอ. 08

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ : อยู่ระหว่างเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณารับทราบ
2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่ ........................ เมื่อวันที่ ........................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริม่ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้มีการปรับเปลี่ยนศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต รเพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารหลัก สู ต รและการเรี ย นการสอน การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และการติ ดตาม
ประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงใคร่ขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน จาก อาจารย์วันเพ็ญ โพธิ์เกษม เป็น
อาจารย์ ดร.วิยดา ยะไวทย์ รายละเอียดตามตารางดังนี้
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5.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
เลขประจำตัว
ประชาชน
3-3021-00092-87-3
3-7306-00620-18-1
1-3099-00156-57-4
3-3610-00408-77-1
3-3099-00939-36-2

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
อาจารย์
นายเจษฎา รัตนสุพร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
อาจารย์
นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
อาจารย์
นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายรณชัย ชื่นธวัช
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การจัดการระบบ
สารสนเทศ
วิศวกรรมไฟฟ้า

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2546
2535
2554
2539
2553
2551
2551
2549
2559
2545
2539
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5.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอปรับแก้ไข
เลขประจำตัว
ประชาชน
3-3001-00239-72-4

3-7306-00620-18-1
1-3099-00156-57-4
3-3610-00408-77-1
3-3099-00939-36-2

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นางสาววิยดา ยะไวทย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
อาจารย์
นายเจษฎา รัตนสุพร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
อาจารย์
นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
อาจารย์
นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายรณชัย ชื่นธวัช
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การจัดการระบบ
สารสนเทศ
วิศวกรรมไฟฟ้า

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยครูมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2557
2548
2536
2554
2539
2553
2551
2551
2549
2559
2545
2539
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
1. ชื่อ – สกุล
: ดร.วิยดา ยะไวทย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่
หลักสูตร

สาขาวิชา

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยครูมหาสารคาม

2557
2548
2536

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
วิยดา ยะไวทย์, ขวัญฤทัย สิริจินดา และ พณชัย บรรจงรอด.(2561). “แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
สำหรั บระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า.” วารสารโครงงานวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. หน้า 29 – 36.
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2. ชื่อ – สกุล
: นายเจษฎา รัตนสุพร
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่

หลักสูตร

1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ปี พ.ศ.
2554
2539

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
เจษฎา รัตนสุพร และยศพร การงาน. (2560). “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.”
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2560). หน้า 26 – 41.
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3. ชื่อ – สกุล

: นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่

หลักสูตร

1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2553
2551

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ธิดานุช พุทธสิมมา, สายสุนีย์ จับโจร, วินัย เยาวเรศ และประภานุช ถีสูงเนิน. (2560). “การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพยากรณ์พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัด
นครราชสีมา.” การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1. วันที่ 10
พฤศจิกายน 2560 หน้า 891.
วันเพ็ญ โพธิ์เกษม, ขนิษฐา กุลนาวิน, กฤติกา เผื่อนงูเหลือม และประภานุช ถีสูงเนิน. (2559). “ศึกษาความ
พึงพอใจวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาในวิชาสัมมนาของโปรแกรมวิชา
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา.” วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 หน้า 134 145.
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4. ชื่อ – สกุล

: นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่

หลักสูตร

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปี พ.ศ.
2551
2549

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ธิดานุช พุทธสิมมา, สายสุนีย์ จับโจร, วินัย เยาวเรศ และประภานุช ถีสูงเนิน. (2560). “การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพยากรณ์พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัด
นครราชสีมา.” การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1. วันที่ 10
พฤศจิกายน 2560 หน้า 891.
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5. ชื่อ – สกุล

: ดร.รณชัย ชื่นธวัช

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ที่

หลักสูตร

1 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การจัดการระบบ
สารสนเทศ
วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2559
2545

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2539

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
Ronnachai Chuentawat, and Yosporn Kan-ngan. (2018). “The Comparison of PM2.5
forecasting methods in the form of multivariate and univariate time series based on
Support Vector Machine and Genetic Algorithm.” 2018 15th International Conference
on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and
Information Technology (ECTI-CON)
Ronnachai Chuentawat, Nittaya Kerdprasop, and Kittisak Kerdprasop. (2017). The forecast of
PM10 Pollutant by Using a Hybrid Model. International Journal of Future Computer
and Communication. Vol. 6: No. 3. pp. 128-132.
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แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
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สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสกิ ส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ : อยู่ในระหว่างเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณารับทราบ
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่………/……………..เมื่อวันที่…………………………………………..
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริม่ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ได้มีการปรับเปลี่ยนศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และ
การติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรฯ จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
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5.1 ข้อมูลอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเดิม
1

เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน
3220200181052

2

3341100736419

3

5300800049410

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชำนาญ พร้อมจันทึก

4

3520100132090

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวัชรพงษ์ วงค์เขียว

5

1349900160792

ที่

ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวิฆเนศ ทรงธรรม
อาจารย์

อาจารย์

นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว

นางชัญญา เสริมศรีทอง

คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ค.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ธรณีวิทยา
ธรณีวิทยา
ธรณีวิทยา
ฟิสิกส์
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์ประยุกต์

ที่สำเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปี พ.ศ.
2547
2543
2527
2546
2540
2550
2543
2557
2552
2548
2554
2552
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5.2 ข้อมูลอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอปรับปรุง
1

เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน
3341100736419

2

5300800049410

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชำนาญ พร้อมจันทึก

3

3520100132090

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวัชรพงษ์ วงค์เขียว

4

1349900160792

ที่

5

3310400064555

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว

นางชัญญา เสริมศรีทอง

นายวัชระ พรกวีรัตน์

คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ค.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

สาขาวิชา
ฟิสิกส์
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์

วท.บ.

ฟิสิกส์ประยุกต์

วท.ม.
วท.บ.

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

ที่สำเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2546
2540
2550
2543
2557
2552
2548
2554
2552
2552
2544
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
1. ชื่อสกุล : นายวัชรพงษ์ วงค์เขียว
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :
ที่ หลักสูตร
สาขาวิชา
สถาบัน
1 วท.ด.
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วท.ม.
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 วท.บ.
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2557
2552
2548

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ ดังนี้
Watcharapong Wongkeo, Saravadee Seekaew and Orawan Kaewrahan. (2019). Properties of
high calcium fly ash geopolymer lightweight concrete. Materials Today : proceeding,
Volume 17, Part 4, October 31-November 3, (pp 1423-1430).
Panupong Jaiban, Puripat Kantha, Kamonpan Pengpat, Soodkhet Pojprapai, Watcharapong
Wongkeo, Muanjai Unruan and Nuttapon Pisitpipathsin. ( 2019) . Materials Research
Express, 6, doi.org/10.1088/2053-1591/ab0a23.
Watcharapong Wongkeo, Pailyn Thongsanitgarn, Chi-Sun Poon and Arnon Chaipanich. (2019).
Heat of hydration of cement pastes containing high- volume fly ash and silica fume.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, doi.org/10.1007/s10973-019-08641-7.
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2. ชื่อสกุล : นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว
ตำแหน่งทางวิชาการ : การศึกษา :
ที่ หลักสูตร
สาขาวิชา
1 วท.ม.
ฟิสิกส์
2 วท.บ.
ฟิสิกส์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

ปี พ.ศ.
2546
2540

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ชำนาญ พร้อมจันทึก ไพโรจน์ ใจเดี่ยว จิราภรณ์ จำรัสภูมิ และพัชรินทร์ ไวสาหลง. (2561). การวิเคราะห์
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูกโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจาย
พลังงาน. หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12
(Proceedings), 12-13 กรกฎาคม 2561, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 292-298.
ไพโรจน์ ใจเดี่ยว ชำนาญ พร้อมจันทึก. (2562). การประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al โดยใช้วิธีการเคลือบแบบจุ่ม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”, 4-7 กรกฎาคม 2562, อุบลราชธานี, หน้า 634637.
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3. ชื่อสกุล : นายชำนาญ พร้อมจันทึก
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :
ที่ หลักสูตร
สาขาวิชา
สถาบัน
1 วท.ม.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ค.บ.
ฟิสิกส์
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ปี พ.ศ.
2550
2543

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ชำนาญ พร้อมจันทึก ไพโรจน์ ใจเดี่ยว จิราภรณ์ จำรัสภูมิ และพัชรินทร์ ไวสาหลง. (2561). การวิเคราะห์
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูกโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจาย
พลังงาน. หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12, 12-13
กรกฎาคม 2561, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 292-298.
ชำนาญ พร้อมจันทึก ขจรเดช เวียงสงค์ และนภาพร ทวีแสง. (2562). การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์
ปริมาณโลหะหนักในดินเพาะปลูก บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคนิค EDXRF และ
AAS. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
“นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”, 4-7 กรกฎาคม
2562, อุบลราชธานี, หน้า 628-631.
ไพโรจน์ ใจเดี่ยว ชำนาญ พร้อมจันทึก. (2562). การประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al โดยใช้วิธีการเคลือบแบบจุ่ม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”, 4-7 กรกฎาคม 2562, อุบลราชธานี, หน้า 634-637.
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4. ชื่อสกุล : นางสาวชัญญา ไทยสะเทือน
ตำแหน่งทางวิชาการ : การศึกษา :
ที่ หลักสูตร
สาขาวิชา
สถาบัน
1 วท.ม.
ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2 วท.บ.
ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปี พ.ศ.
2554
2552

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ชัญญา ไทยสะเทือน. (2560). คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1. โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ชัญญา ไทยสะเทือน จีรประภา ยนต์พิมาย รัชนี ซื้อค้า มนทิราลัย เกวขุนทด วราภรณ์ นิลสภา สุนันทศักดิ์
ระวังวงศ์ และวุฒิ สาระรัตน์. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว
แสงจากพืช. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 293-298.
ชัญญา ไทยสะเทือน เพชรรัตน์ ห้ามไธสง สุรีพร ชาวโพธิสะ และมนทิราลัย เกวขุนทด. (2562). สมบัติทาง
แสงของซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยบิสมัทโดยวิธีตกตะกอนร่วม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน”, 22 มีนาคม 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, หน้า1818-1823.
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5. ชื่อสกุล : นายวัชระ พรกวีรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ : การศึกษา :
ที่ หลักสูตร
สาขาวิชา
1 วท.ม.
ฟิสิกส์
2 วท.บ.
ฟิสิกส์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2552
2544

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ ดังนี้
พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร และวัชระ พรกวีรัตน์ (2562). ประสิทธิภาพของเครื่องสับย่อยชีวมวลและเครื่องอัดแท่ง
เชื้อเพลิงจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 8 พฤศจิกายน 2562, ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร, หน้า 3-76.
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แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ : อยู่ระหว่างเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณารับทราบ
2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่ ........................ เมื่อวันที่ ........................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริม่ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงใคร่ขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน จากอาจารย์วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ
เป็นอาจารย์วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต รายละเอียดตามตารางดังนี้
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5.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
เลขประจำตัว
ประชาชน
3-7703-00501-32-1

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นายสมยศ บ่อน้อย

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
3-1006-02761-42-9

อาจารย์

นายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1-3097-00010-57-6

3-2512-00849-91-7
5-1202-00014-63-3

อาจารย์

นายปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายภาคภูมิ พิลึก
อาจารย์

นายวรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาศาสตร์การออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังกายและการกีฬา
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2548
2544
2551
2548
2560
2552
2550
2552
2548
2552
2548
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5.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอปรับแก้ไข
เลขประจำตัว
ประชาชน
3-7703-00501-32-1

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

3-1006-02761-42-9

อาจารย์

นายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ

1-3097-00010-57-6

อาจารย์

นายปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช

3-2512-00849-91-7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1-3208-00007-98-6

อาจารย์

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

นายสมยศ บ่อน้อย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การออก
กำลังกายและการกีฬา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
นายภาคภูมิ พิลึก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2548
2544
2551
2548
2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552
2550
2552
2548
2554
2550
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
1. ชื่อ – สกุล
: นายสมยศ บ่อน้อย
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่

หลักสูตร

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

2548
2544

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
สมยศ บ่อน้อย.(2559). แรงจูงใจในการเลือกเรียน
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา.
หนั งสื อประมวลการประชุ ม ทางวิชาการ (Proceeding) การประชุม สั ม มนาวิ ชาการนำเสนองานวิ จัย
ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4. จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่
22-24 พฤศจิกายน 2559, น. 677-688.
ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, ภาคภูมิ พิลึก, วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต, เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์, ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช,
วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ, สิริกาญจน์ สันติเสวี และสมยศ บ่อน้อย. (2560). การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2560, น. 49-55.
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2. ชื่อ – สกุล

: นายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่

หลักสูตร

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2551
2548

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช, ธีรนัย มุงคุณคำชาว, อัศวะ รักงาม, ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ และธนิกานต์ วรรณบุษปวิช.
(2559). ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล
ทีม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี มา. หนั งสือประมวลการประชุ มทางวิ ชาการ (Proceeding) การ
ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13. จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, น. 1502-1509.
ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช และธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบ Problem Base Learning : PBL เพื ่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย. ในรุจิรา อุปวานิช (บ.ก.), การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. นครราชสีมา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, น. 112-122.
ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, ภาคภูมิ พิลึก, วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต, เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์, ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช,
วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ, สิริกาญจน์ สันติเสวี และสมยศ บ่อน้อย.(2560).การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560,
น. 49-55.

50
3. ชื่อ – สกุล
: ดร.ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่

หลักสูตร

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา

สถาบัน

วิทยาศาสตร์การออกกำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กายและการกีฬา
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2560
2552
2550

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช, ธีรนัย มุงคุณคำชาว, อัศวะ รักงาม, ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ และธนิกานต์ วรรณบุษปวิช
(ธันวาคม 2559). ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักกีฬา
ฟุตบอลทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. หนังสือประมวลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) การ
ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13. จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, น. 1502-1509.
ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, ภาคภูมิ พิลึก, วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต, เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์, ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช,
วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ, สิริกาญจน์ สันติเสวี และสมยศ บ่อน้อย.(2560). การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2560, น. 49-55
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4. ชื่อ – สกุล
: นายภาคภูมิ พิลึก
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ที่

หลักสูตร

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2552
2548

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ภาคภูมิ พิลึก.(2560). ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องด้วยระยะเวลาแตกต่างกันที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองใน
นักฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. หนังสือประมวลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)
การประชุ ม สวนสุ น ั น ทาวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 1. จั ด โดยคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏสวนสุ น ั น ทา ณ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร วั น ที ่ 10
พฤศจิกายน 2560
ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, ภาคภูมิ พิลึก, วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต, เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์, ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช,
วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ, สิริกาญจน์ สันติเสวี และสมยศ บ่อน้อย.(2560).การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2560 , น. 49-55
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5. ชื่อ – สกุล
: นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
ที่

หลักสูตร

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2554
2550

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, ภาคภูมิ พิลึก, วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต, เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์, ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช,
วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ, สิริกาญจน์ สันติเสวี และสมยศ บ่อน้อย.(2560).การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2560, น. 49-55

