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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต  

 (กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

..................................................... 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
เมื่อวันที่          20   กรกฎาคม   2554                                                                .        

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม                          
ครั้งที ่      /       เมื่อวันที่                                                                                .              

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา        2558                             .              

ตั้งแต่ภาคเรียนที่              1           ปีการศึกษา              2558             เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

  เนื่องจาก    นางสาวปิยะจินต์  ปัทมดิลก ย้ายไปหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย         .                                                                              
.    นายกฤษณะ  สาริบุตร ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง                                                                   5    

    นางมิ่งสกลุ  โฮมวงศ์  ได้ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร                                                   5             

    โดยได้แต่งตั้งนางสาวชฎาพร  แนบชิด และนายวัชระ  อักขระ  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน    5    

           แขนงการเงินการธนาคาร                                                                                 5    

    นางปิยะวดี ยอดนา  ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จึงแต่งตั้ง             .   

    นายอรรฑเดช  อุปชัย  เป็นอาจารย์ประจ าแขนงวิชาแทน                                                   5    

สมอ. 08 

เอกสารหมายเลข  1 
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5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

5.1  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

นางอรทัย  พันธ์สวรรค์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3670200023232 

ศศ.ม. 
รัฐศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นางอรทัย  พันธ์สวรรค์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3670200023232 

ศศ.ม. 
รัฐศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นางนันทิยา  ผิวงาม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3730101331825 

กศ.ม. 
ธุรกิจศึกษา 

 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร์วิโรฒ 

นางนันทิยา  ผิวงาม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3730101331825 

กศ.ม. 
ธุรกิจศึกษา 

 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร์วิโรฒ 

นางอิรยา  มณีเขียว 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3100602030033 

บธ.ม. 
การเงินและการ

ธนาคาร 

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

นางอิรยา  มณีเขียว 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3100602030033 

บธ.ม. 
การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

นางสาวปิยะจินต์  ปัทมดิลก 
(อาจารย์) 

3479900086075 

ปร.ด. 
บริหารธุรกิจ 

2556 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นางนาฎลดา  เรืองชาญ 
(อาจารย์) 

3480600276695 

วท.ม. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2554 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

นางจีระนันต์  เจริญรัตน์ 
(อาจารย์) 

3350800776196 
 

ค.ว.ม. 
คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2543 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

นางสาวชฎาพร   แนบชิด 
(อาจารย์) 

3479900187599 

บธ.ม. 
การจัดการโลจิสติกส์ 

2554 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นายกฤษณะ  สาริบุตร 
(อาจารย์) 

 

วท.ม. 
เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

 

 นางเมธาวี  ยีมิน 
อาจารย์ 

3100902391341 

บธ.ม 
บริหารธุรกิจ 

2552 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

นางมิ่งสกุล  โฮมวงค์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3540100344895 

บธ.ม. 
บริหารธุรกิจ 

2542 

มหาวิทยาลัยโยนก    
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5.2  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแขนงการตลาด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

นางนันทิยา  ผิวงาม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3730101331825 

กศ.ม. 
ธุรกิจศึกษา 

 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร์วิโรฒ 

นางนันทิยา  ผิวงาม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3730101331825 

กศ.ม. 
ธุรกิจศึกษา 

 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร์วิโรฒ 

นางนันทกาญจน์  เกิดมาลัย 
(อาจารย์) 

3470100295917 

บธ.ม. 
บริหารธุรกิจ 

2548 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

นางนันทกาญจน์  เกิดมาลัย 
(อาจารย์) 

3470100295917 

บธ.ม. 
บริหารธุรกิจ 

2548 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
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5.3  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแขนงการเงินการธนาคาร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

นางอิรยา  มณีเขียว 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3100602030033 

บธ.ม. 
การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

นางอิรยา  มณีเขียว 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3100602030033 

บธ.ม. 
การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

นางปิยะวดี ยอดนา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3301200179601 

บธ.ม. 
บริหารธุรกิจ 

2542 

University of 
Nortumbria 

นายวราธร  พรหมนิล 
(อาจารย์) 

3470101516569 

บธ.ม. 
การเงินและการธนาคาร 

2544 

มหาวิทยาลัย 
เอเชียอาคเนย์ 

นายวราธร  พรหมนิล 
(อาจารย์) 

3470101516569 

บธ.ม. 
การเงินและการธนาคาร 

2544 

มหาวิทยาลัย 
เอเชียอาคเนย์ 

นายอรรฆเดช  อุปชัย 
(อาจารย์) 

5470800034152 

ศ.ม. 
เศรษฐศาสตร์ 

2551 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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5.4  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแขนงการจัดการโลจิสติกส์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

นางสาวชฎาพร   แนบชิด 
(อาจารย์) 

3479900187599 

บธ.ม. 
การจัดการโลจิสติกส์ 

2554 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นางสาวชฎาพร   แนบชิด 
(อาจารย์) 

3479900187599 

บธ.ม. 
การจัดการโลจิสติกส์ 

2554 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นางสาวเพชรวรรณ  วรรัตนธรรม 
(อาจารย์) 

1470100065117 

Master of Science in 
Strategic Supply 

Chain Management 
2552 

University of East 
Anglia 

นางสาวเพชรวรรณ  วรรัตน
ธรรม 

(อาจารย์) 
1470100065117 

Master of Science in 
Strategic Supply Chain 

Management 
2552 

University of East 
Anglia 

นายเกริกไกร  ปริญญาพล 
(อาจารย์) 

1479900019487 

บธ.ม. 
การจัดการโลจิสติกส์ 

2552 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายเกริกไกร  ปริญญาพล 
(อาจารย์) 

1479900019487 

บธ.ม. 
การจัดการโลจิสติกส์ 

2552 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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5.5  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแขนงวิชาการจัดการทั่วไป 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา
สูงสุด 

(สาขาวิชา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

นางอรทัย  พันธ์สวรรค์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3670200023232 

ศศ.ม. 
รัฐศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นางอรทัย  พันธ์สวรรค์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3670200023232 

ศศ.ม. 
รัฐศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นางสาวดวงฤด ี  อ่ิมบุญสุ 
(อาจารย์) 

3400101728361 

บธ.ม. 
การจัดการทั่วไป 

2544 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวดวงฤด ี  อ่ิมบุญสุ 
(อาจารย์) 

3400101728361 

บธ.ม. 
การจัดการทั่วไป 

2544 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางเมธาวี   ยีมิน 
(อาจารย์) 

3100902391341 

บธ.ม.  
บริหารธุรกิจ 

2552 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

นางเมธาวี   ยีมิน 
(อาจารย์) 

3100902391341 

บธ.ม.  
บริหารธุรกิจ 

2552 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
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5.6  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

นางมิ่งสกุล  โฮมวงค์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3540100344895 

บธ.ม. 
บริหารธุรกิจ 

2542 

มหาวิทยาลัยโยนก นางมิ่งสกุล  โฮมวงค์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3540100344895 

บธ.ม. 
บริหารธุรกิจ 

2542 

มหาวิทยาลัยโยนก 

นายวัชระ  อักขระ 
(อาจารย์) 

3480600187951 

บธ.บ 
บริหารธุรกิจ 

2554 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นายวัชระ  อักขระ 
(อาจารย์) 

3480600187951 

บธ.บ 
บริหารธุรกิจ 

2554 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นางกชกร  จันทร์เรือง 
(อาจารย์) 

3479900203551 

ศศ.ม. 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

2548 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 

นางกชกร  จันทร์เรือง 
(อาจารย์) 

3479900203551 

ศศ.ม. 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

2548 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า 
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5.7  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

นางจีระนันต์  เจริญรัตน์ 
(อาจารย์) 

ค.ว.ม. 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2543 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

นางสุพิชญา  นิลจินดา 
(อาจารย์)  

บธ.ม. 
การจัดการทั่วไป 

2546 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

นายวศิน   เพชรพงศ์พันธ์ 
(อาจารย์) 

บธ.ม. 
บริหารธุรกิจ 

2552 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

นายศุภมิตร   บุญทา 
(อาจารย์) 

วท.ม. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2553 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

นางสาวสิริพาพร  ยืนสุข 
(อาจารย์) 

ค.อ.ม. 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

2550 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

นางนาฎลดา  เรืองชาญ 
(อาจารย์) 

วท.ม. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2554 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
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5. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

- โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 
 

ลงชื่อ.................................................... 
    (นายศักดาเดช  กุลากุล) 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
วันที่......................................... 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
   (ผศ.ดร.จิตติ     กิตติเลิศไพศาล) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
วันที่......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


