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ค ำน ำ 

 คณะศึกษาศาสตร์ไดด้ าเนินการจดัท าแผนพฒันาอาจารย ์ให้สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ 5 ปี  

เป็นแผนท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ด าเนินการสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ ส าหรับพฒันาอาจารยใ์ห้มีคุณวุฒิ และ

คุณสมบัติตามภาระงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงจะเป็นกลไกท่ีสามารถขับเคล่ือนให้อาจารย์มีสมรรถนะ และขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน อนัจะส่งผลให้การด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ บรรลุตาม

วสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยไดใ้หค้ณาจารยใ์นทุกภาควชิาไดก้รอกขอ้มูลในแผนพฒันาอาจารย์

5 ปี รายบุคคล 

 การจดัท าแผนพฒันาอาจารยป์ระจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน

โดยการจดัท าโครงการ กิจกรรม และผลผลิต โดยได้ก าหนดแนวทาง กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมและ

ผูรั้บผิดชอบ ส าหรับพฒันาอาจารยใ์ห้มีคุณวุฒิ คุณสมบติัตามภาระงานท่ีปฏิบติั และยงัเป็นเคร่ืองมือในการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

         

งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ 
           มกราคม  2565 
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หลกักำรและเหตุผล 

 คณะศึกษาศาสตร์ ไดก่้อตั้งข้ึนมาพร้อมกบัการก่อตั้งมหาวิทยาลยัรามค าแหง เม่ือปี พ.ศ.2514 การ

บริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการพฒันาบณัฑิตให้มีศกัยภาพ การพฒันาอาจารยจึ์งเป็นส่วน

หน่ึงท่ีร่วมในการขบัเคล่ือนคณะศึกษาศาสตร์ใหด้ าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 การพฒันาอาจารยข์องคณะศึกษาศาสตร์มุ่งเนน้ในการพฒันาองคค์วามรู้ ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

จรรยาบรรณของคณาจารย ์ท่ีสามารถสร้างชุมชนทางวิชาการ พร้อมกนัน้ียงัสามารถน ามาพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดกบับณัฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ 

วสัิยทศัน์ 

 จดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลง รู้จกัใชเ้ทคโนโลยเีพื่อความเป็นเลิศ

ทางวชิาการ 

พนัธกจิ 

คณะศึกษาศาสตร์เป็นส่วนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นสถานศึกษาแบบตลาดวชิา 

โดยมีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการ ความรู้ดา้นต่าง ๆ สอน วจิยั ใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน

และสังคม ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รวมถึงการด าเนินงานดา้นประชาคมอาเซียน โดยด าเนินการในด้าน

พนัธกิจ ดงัน้ี 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบใหก้บัปวงชน เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถแก่นกัศึกษา 

ในลกัษณะของการศึกษาเพื่อปวงชนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม 

2. ส่งเสริมการวิจัยและพฒันางานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพฒันาการศึกษาและการ

บริหารงาน 

3. ส่งเสริมการบริการทางวชิาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 

4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และปลูกฝังค่านิยมไทยแก่นกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจดัการตามแนวทางหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ 
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คณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัท าประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั เพื่อให้การพฒันาและการปฏิบติัภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์สามารถบรรลุเป้าประสงคข์อง

มหาวทิยาลยัท่ีตั้งไว ้

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณค่าสู่

สังคม 
เป้าประสงคท่ี์ 1 เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในการท างานและพัฒนางานได้ตรงตามความต้องการ 

กลยทุธ์ท่ี 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กลยทุธ์ท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

เป้าประสงคท่ี์ 2  ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

 กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอ

ภาค   
กลยทุธ์ท่ี 1 ให้โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมทางการศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยทุธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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การประเมินสภาพแวดล้อม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) นั้น เป็น
กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะศึกษาศาสตร์ ที่จะท าให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์ต้องเผชิญ และส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งในทางที่ดีและส่งผล
เสียต่อองค์กร เพ่ือที่คณะศึกษาศาสตร์จะได้น าผลกระทบเหล่านั้นมาก าหนดเป็นนโยบายให้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ต่อไป 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. คณาจารย์มีตวามรู้ความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการ

สอนและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
2. มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. มีศูนย์ส่งเสริมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ในการก ากับดูแลด้านทุนวิจัย และให้ค าปรึกษาด้าน

การท าวิจัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในเชิงวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. มีการจัดโครงการบริหารวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ในรายวิชาปฏิบัติไม่เพียงพอ 
3. การน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอยู่ในวงจ ากัด 
4. ระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

    โอกาส (Opportunities) 

1. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2551 กระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพครู ส่งผลให้
นักศึกษาเข้ามาศึกษาทางด้านวิชาชีพครูเพ่ิมมากข้ึนในคณะศึกษาศาสตร์ 

2. มหาวิทยาลัยรามค าแหงส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยให้คณาจารย์ท าการวิจัยและส่งเสริมการน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
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ข้อจ ากัด (Threats) 

1. การเปิดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์/ครุ
ศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกสถาบันการศึกษามากขึ้น 

2. งบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยจ านวนจ ากัดในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมีข้อจ ากัดของแนวปฏิบัติและระยะเวลา ท าให้ขาด

แรงจูงใจในการขอทุนวิจัยจากภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกจิการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกองทุน รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ (กปค.) 

ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา รองคณบดแีละผู้อ านวยการ รร.สธ.มร. 
(ฝ่ายมธัยม, ฝ่ายประถม, วิทยาเขตบางนา) 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
ภาควิชาพลานามยั 
ภาควิชาจิตวิทยา 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา*
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์* 
ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา* 
 

 

 

หวัหนา้งานประกนัคณุภาพการศกึษา 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

หัวหน้างานบริการการศึกษา สธ.มร. 

หัวหน้างานคลังและพัสด ุ

 

 
หัวหน้างานบริการการศึกษา 

 

 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

 

 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ สธ.มร. 

หัวหน้างานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

หัวหน้าส านักงานบณัฑิตศึกษา 

หน่วยสารบรรณ 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

หน่วยอาคารสถานที่ฯ 
หน่วยผลิตเอกสาร 

หน่วยการเงินและบัญชี 
หน่วยพัสดุ 

หน่วยทะเบียนและประเมินผล 
หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ 

หน่วยกิจการนักศึกษา 
หน่วยส่งเสริมวิจัย 

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

 

 
 

หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

                           หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

 

 
 หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 
 

*   แบง่สว่นราชการเป็นการภายใน 

 ตามมติสภามหาวิทยาลยั 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง มีบุคลากรทั้งส้ิน 124 คน 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565) 
 
ตารางที ่1 แสดงโครงสร้างอตัราก าลงั – จ  านวนบุคลากรแบ่งตามหน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 
สถานภาพ 

ขา้ราชการ 
พนกังาน

มหาวทิยาลยั 
พนกังาน 
งบรายได ้

ลูกจา้ง 
ประจ า 

ลูกจา้ง 
งบรายได ้

ลูกจา้งปฏิบติั 
งานชัว่คราว 

รวม 

ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 3 37 - - - - 40 
ภาควชิาจิตวทิยา 1 14 - - - - 15 
ภาควิชาการประเมินและการวิจยั - 8 - - - - 8 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา - 10 - - - - 10 
ภาควชิาพลานามยั 2 16 - - - - 18 
ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 3 5 - - - - 8 
ภาควชิาภูมิศาสตร์ - 6 - - - - 6 
ภาควชิาบริหารการศึกษาและ
อุดมศึกษา 

- 5 - - - - 5 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 1 9 - - - - 10 
ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ืองและ
อาชีวศึกษา 

- 4 - - - - 4 

รวม 10 114 - - - - 124 
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ตารางที ่2 แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

 

หน่วยงาน 
ระดบัการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากวา่
ปริญญา 

รวม 

ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 18 22 - - 40 
ภาควชิาจิตวทิยา 9 6 - - 15 
ภาควชิาการประเมินและการวจิยั 6 2 - - 8 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 6 4 - - 10 
ภาควชิาพลานามยั 9 9 - - 18 
ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 5 3 - - 8 
ภาควชิาภูมิศาสตร์ 4 2 - - 6 
ภาควชิาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 5 - - - 5 
ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 3 7 - - 10 
ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ืองและอาชีวศึกษา 2 2 - - 4 
รวม 67 57 - - 124 

ตารางที ่3 แสดงจ านวนอาจารยป์ระจ า  จ  าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 

 

หน่วยงาน 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ศาสตราจาร
ย ์

รองศาสตราจารย ์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

อาจารย ์ รวม 

ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน - 4 10 26 40 
ภาควชิาจิตวทิยา - 3 2 10 15 
ภาควชิาการประเมินและการวจิยั - 1 - 7 8 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา - 3 1 6 10 
ภาควชิาพลานามยั - 1 7 10 18 
ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา - 4 2 2 8 
ภาควชิาภูมิศาสตร์ - - 1 5 6 
ภาควชิาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา - 1 4 - 5 
ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ - 1 1 8 10 
ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ืองและอาชีวศึกษา - 1 2 1 4 
รวม 0 19 30 75 124 
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ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โครงการ กจิกรรม และตัวช้ีวดัการพฒันาอาจารย์ ของคณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลัยรามคําแหง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/

เป้าประสงค์ 

โครงการ/กจิกรรม ตวัช้ีวดั เป้าหมาย วงเงนิงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2565 งปม. นอก  

งปม. 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 
พฒันาระบบบริหารจดัการ 
เป้าประสงค์ 1 
ส่งเสริมระบบการบริหาร
จดัการตามแนวทางการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการพฒันา
บุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ใหมี้
สมรรถนะและ
ทกัษะสูงข้ึน 

 

บุคลากรมีความรู้
ความเขา้ใจ
เพ่ิมข้ึน(สาย
วชิาการและสาย
สนบัสนุน) 

 

ร้อยละ 75 
ของ

ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 
 

5,400   ฝ่ายบริหาร 

21 มิ.ย. 65 

 

กลยุทธ์ที ่1  
พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบวชิาชีพและภกัดี
ต่อองคก์ร 
 
 
 

การประชุมบุคลากร
สายวชิาการและ
สายสนบัสนุน 

จ านวนบุคลากรท่ี
เขา้ร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 
ของ

ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 

 

-  11 ก.พ. 65 
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แผนบริหารอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

กลไกการพฒันาคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จะด าเนินการตามแผนพฒันาอาจารย์ประจ าปี

งบประมาณท่ีก าหนดไว ้และมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 1 เมษายน และ 1 

ตุลาคม ของทุกปี ซ่ึงคณาจารยจ์ะมีการพฒันาตนเอง ไดแ้ก่ 

1. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะตอ้งไดรั้บการพฒันาในวิชาชีพ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งน้อย

คนละ 1 คร้ัง / ปี 

2. คณาจารย์ ในคณะศึกษาศาสตร์ จะได้รับทราบเกณฑ์ในการประเมินตนเองทั้ งข้าราชการและ

พนกังานมหาวิทยาลยั โดยงานนโยบายและแผน ไดเ้ก็บขอ้มูลอาจารยท์ั้งหมดแยกตามภาควิชา และ

ไดว้ิเคราะห์อตัราก าลงัเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยแสดงอาจารยท่ี์จะเกษียณอายุราชการ ใน

ภาคผนวก ก  

3. คณะศึกษาศาสตร์ ไดส้ ารวจความตอ้งการการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก และมีการติดตามการ

ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี (ภาคผนวก ข) 

4. การขอผลงานทางวชิาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการขอต าแหน่งทางวชิาการ จึงไดจ้ดัท าเวลาการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์และการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์โดยเกณฑ์การของผลงานวชิาการตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 

(ประกาศปี พ.ศ.2563 และ 2564) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

วฒิุปริญญาตรี ด ารงต าแหน่ง อาจารย ์6 ปี 

วฒิุปริญญาโท ด ารงต าแหน่ง อาจารย ์4 ปี 

วฒิุปริญญาเอก ด ารงต าแหน่ง อาจารย ์1 ปี 

รองศาสตราจารย์ 

ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์2 ปี 

ศาสตราจารย์ 

ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์2 ปี 

การแสดงเส้นทางความกา้วหนา้ทางวชิาการ แสดงไดต้ามตารางใน ภาคผนวก ค 



ภาคผนวก ก 

จ านวนอาจารยท์ี่จะเกษียณอายรุาชการ 

ปี พ.ศ. ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์ รวม 
2565 - 1 2 - 3 
2566 - - - - - 
2567 - 1 2 - 3 
2568 - 2 - - 2 
2569 - 2 - 1 3 
รวม - 6 4 1 11 

 

จ านวนอาจารยต์ามวฒุกิารศกึษาที่จะเกษียณอายรุาชการ 

ปี พ.ศ. ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 
2565 2 1 - 3 
2566 - - - - 
2567 - 3 - 3 
2568 2 - - 2 
2569 2 1 - 3 
รวม 6 5 - 11 
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รายช่ืออาจารยเ์กษียณอายรุาชการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1. ผศ.ดร.ชาญชัย ชอบธรรมสกลุ - 1. รศ.เริงรณ  ล้อมลาย 1. รศ.ดร.ศริิพงษ์  เศาภายน 1. รศ.ดร.ธงชัย  สมบรูณ ์

2. ผศ.ศริิวรรณ  ชอบธรรมสกลุ  2. ผศ.ผ่องพรรณ สิทธิชัย 2. รศ.ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช 2. รศ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ 

3. รศ.ดร.อรสิา  ส ารอง   
3. ผศ.พนัชกร  ภวภูตานนท์ ณ        
มหาสารคาม  3. อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง 
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ภาคผนวก ข 

คณาจารย์ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ล าดับที่ รายช่ือ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดับ
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดับ 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีท่ีเข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

1 อ.จันทนี ธีรเวชาเจริญชัย   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 (คหกรรมศาสตร์) 

ม.เกษตรศาสตร์ 2564 ลาบางส่วน ทุนส่วนตัว 

2 อ.เหมือนแพร  รัตนศิริ  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 (คหกรรมศาสตร์) 
ม.เกษตรศาสตร์ 2568 ลาเต็มเวลา ทุนส่วนตัว 

3 อ.เอ้ือทิพย์ คงกระพันธ์ 
 

 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาวิชาจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

2565 - มหาวิทยาลัย 

4 อ.ณัฐกานต์  ภูมิโคกรักษ์   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพ้ืนพิภพ) 

ม.เกษตรศาสตร์ 2564 ลาบางส่วน ทุนส่วนตัว 

5 อ.สมกมล  รักวีรธรรม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

 
2563 

 

นอกเวลา
ราชการ 

ทุนส่วนตัว 
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คณาจารย์ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ล าดับที่ รายช่ือ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดับ
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดับ 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีท่ีเข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

6 อ.น้ าเพชร  เทศะบ ารุง   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
การศึกษาพิเศษ 

วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2565 ลาบางส่วน ทุนมหาวิทยาลัย 

7 อ.ยงยุทธ  ขุนแสง   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

2565 ลาบางส่วน ทุนมหาวิทยาลัย 

8 อ.พิมพ์ชนก  โพธิปัสสา 
 
 

  ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2562 นอกเวลา
ราชการ 

- 

9 อ.กชกร  สายสุวรรณ 
 
 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2563 นอกเวลา
ราชการ 

- 

 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

คณาจารย์ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ล าดับที่ รายช่ือ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดับ
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดับ 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีท่ีเข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

10 อ.เสาวลักษณ์  โคตร
สุวรรณ 

  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(การสอนภาษาตะวันออก)
ภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 ลาบางส่วน มหาวิทยาลัย 

11 อ.อลงกรณ์  อัศว
โสวรรณ 

  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(การวัด การประเมินและ
วิจัยการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ 

2561 นอกเวลา 
ราชการ 

ส่วนตัว 

12 
 

อ.เกียรติศักดิ์  ล้วนมงคล   ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(ศิลปศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 ลาบางส่วน มหาวิทยาลัย 

13 
 

อ.ยาซา  มะหะมาน   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2565 ลาบางส่วน มหาวิทยาลัย 

14 อ.พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(การสอนภาษาตะวันออก)
ภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 ลาบางส่วน ส่วนตัว 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

คณาจารย์ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ล าดับที่ รายช่ือ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดับ
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดับ 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 
 
 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีท่ีเข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

15 อ.พีรดา วิชามุข 
 

  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ 

2568 ลาบางส่วน ส่วนตัว 

16 อ.เชน ชวนชม 
 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2567 ลาบางส่วน มหาวิทยาลัย 

17 อ.เอกอมร  เอ่ียมศิริรักษ์ 
 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร
นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตท่าพระจันทร์ 

2560 นอกเวลา
ราชการ 

ส่วนตัว 

18 อ.ปริวรรต อ่ิมสอาด 
 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร
นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563 นอกเวลา
ราชการ 

ส่วนตัว 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

คณาจารย์ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ล าดับที่ รายช่ือ 

ก าลัง 
ศึกษา
ต่อ 

ในระดับ
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดับ 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีท่ีเข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

19 อ.นันท์ปภัสร์  อ่ าบริสุทธิ์ 
 

  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

2568 ลาบางส่วน มหาวิทยาลัย 

20 
 

อ.คัคนางค์  ประไพทรัพย์   Business Management 
and Law 

University of 
salford  

2565 ลาบางส่วน ส่วนตัว 

21 
 

อ.สหชัย  ชัชวาลย ์   ค.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2565 ลาบางส่วน ส่วนตัว 

22 อ.กฤชญา  พุ่มพิน   ศษ.ด.พลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 2565 ลาบางส่วน ส่วนตัว 
23 อ.รมย์รัศมี พัชรพงศ์พรรณ 

 
  ค.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี

นครินทร์วิโรฒ 
2566 ลาบางส่วน ส่วนตัว 

24 อ.รุ่งภรณ์  กล้ายประยงค์ 
 

  ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
(สาขาวิชาวิธีวิทยากรพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2565 ลาบางส่วน ส่วนตัว 

25 อ.สิริรัตน์  หิตะโกวิท 
 

  - - 2566 - - 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

ภาคผนวก ค 

 ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

1 ผศ.ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ ปริญญาเอก 26 ก.ย. 2556 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
แต่งต้ัง 2 พ.ย. 2563 ตามเกณฑ์ พ.ย. 2565 

 
2583 

2 รศ.ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน ์ ปริญญาเอก 6 พ.ค. 2558 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 6 พ.ค. 2558 แต่งต้ัง 20 เม.ย. 2563 
ตามเกณฑ์ 
เม.ย. 2565 2576 

3 อ.ดร.จุฑามาศ  แสงงาม ปริญญาเอก 15 มิ.ย. 2563 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ มิ.ย. 2564   2589 

4 อ.ดร.จุฑาภรณ์  มาสันเทียะ ปริญญาเอก 11 พ.ค. 2561 อาจารย ์ ด าเนินการแล้ว 26 ต.ค. 
2563 

  2591 

5 อ.สิริรตัน์  หิตะโกวิท ปริญญาโท 31 ส.ค. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ ส.ค. 2565   2583 

6 อ.ดร.พนิดา พานิชวัฒนะ ปริญญาเอก 16 ก.ย. 2562 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ ก.ย. 2563   2592 

7 อ.ดร.ดารุณี ทิพยกลุไพโรจน ์ ปริญญาเอก 15 มิ.ย. 2563 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ มิ.ย. 2564   2588 

8 อ.รุ่งภรณ์  กล้ายประยงค ์ ปริญญาโท 16 ต.ค. 2562 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ ต.ค. 2566   2587 
  หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2563 และ 2564)                                                                                                                           

2. อาจารย์ที่ยังไมไ่ด้ปรับวุฒิการศกึษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แตย่งัไม่ไดป้รับวุฒิ และคณะยังไม่ไดร้บัค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

1 ผศ.ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ ่ ปริญญาเอก 13 ต.ค. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 16 ก.พ. 2561 ตามเกณฑ์ ก.พ. 2563  2574 

2 รศ.ดร.ปิยะ  ศักดิเ์จรญิ ปริญญาเอก 22 ธ.ค. 2554 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 11 ส.ค. 2558 แต่งต้ัง 30 ส.ค. 2561 
ตามเกณฑ์ ส.ค. 

2563 
2580 

3 ผศ.เอกสิทธิ์ ชาตินท ุ ปริญญาโท 15 ส.ค. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 30 ส.ค. 2561 ตามเกณฑ์ ส.ค. 2563  2583 

4 อ.โชติมา เวสารัชชานนท์ ปริญญาโท 19 เม.ย. 2555 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ เม.ย. 2559   2578 
 

  หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 
2. อาจารย์ที่ยังไมไ่ด้ปรับวุฒิการศกึษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แตย่งัไม่ไดป้รับวุฒิ และคณะยังไม่ไดร้บัค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่

เกษียณ 
1 ผศ.ชนกนาถ  ชูพยัคฆ์ ปริญญาโท 1 ก.พ. 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 3 ธ.ค. 2545 เกณฑ์ ธ.ค. 2547  2570 

2 อ.ทอแสง  หงษ์ค า ปริญญาโท 1 ต.ค. 2547 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ ต.ค. 2551   2573 

3 อ.ดร.ณธษา  พันธ์บัว ปริญญาเอก 14 มิ.ย. 2546 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ มิ.ย. 2547   2582 

4 รศ.ภูชิษย์  สว่างสุข ปริญญาโท 4 พ.ย. 2547 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 28 พ.ย. 2557 
แต่งต้ัง 30 ต.ค. 

2561 
ตามเกณฑ์  
ต.ค. 2563 2573 

5 อ.ดร.กนกวรรณ  ทองต าลึง ปริญญาเอก 7 ก.พ. 2551 อาจารย ์ ด าเนินการแล้ว 25 ก.ย. 2561   2585 

6 อ.เหมือนแพร  รัตนศริ ิ ปริญญาโท 21 มี.ค. 2556 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ มี.ค. 2560   2589 

7 อ.จันทนี ธีรเวชเจริญชัย ปริญญาโท 4  มิ.ย.  2558 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ มิ.ย. 2562   2592 

8 อ.ภพณภัทร  ทองแย้ม ปริญญาโท 1  พ.ค.  2560 อาจารย ์ ด าเนินการแล้ว 30 ต.ค. 2561   2580 

9 อ.ดร.พรดารา  เขตต์ทองค า ปริญญาเอก 15  ส.ค.  2560 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ ส.ค. 2561   2575 

10 อ.วรงค์  ภู่ระหงษ์ ปริญญาโท 29 ต.ค. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ ต.ค. 2565   2595 

  หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 
2. อาจารย์ที่ยังไมไ่ด้ปรับวุฒิการศกึษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แตย่งัไม่ไดป้รับวุฒิ และคณะยังไม่ไดร้บัค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

ภาควิชาจิตวิทยา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. 
เสนอขอ 

ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

1 รศ.ดร.อริสา  ส ารอง ปริญญาเอก 5 ส.ค. 2534 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 25 ส.ค. 2549 แต่งต้ัง 17 ส.ค. 2561 
ตามเกณฑ ์
ส.ค. 2563 2565 

2 รศ.ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม ปริญญาเอก 9 ก.ค. 2544 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 21 พ.ค. 2557 แต่งต้ัง 27 ก.ย. 2562 
ตามเกณฑ์ 
ก.ย. 2564 2575 

3 อ.ดร.รังสิมา  หอมเศรษฐ ี ปริญญาเอก 15 ธ.ค. 2546 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ธ.ค. 2547   2577 

4 รศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร ปริญญาเอก 21 ต.ค. 2547 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 12 มี.ค. 2557 แต่งต้ัง 28 มี.ค. 2561  มี.ค. 2563 2583 

5 ผศ.ดร.อุมาภรณ์  สุขารมณ ์ ปริญญาเอก 27 ธ.ค. 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 4 ก.พ. 2564 ตามเกณฑ ์ก.พ. 2566  2586 

6 ผศ.ปิยพงศ์  แซ่ตั้ง ปริญญาโท 1 มี.ค. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 19 มี.ค. 2564 ตามเกณฑ ์มี.ค. 2566  2585 

7 อ.รพีกรณ์  เปี่ยมพืช ปริญญาโท 4 พ.ย. 2556 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์พ.ย. 2560   2586 

8 อ.ปวิธ  สิริเกียรติกุล ปริญญาโท 6 ก.ค. 2558 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.ค. 2562   2585 

9 อ.ดร.ผกาวรรณ  นันทะเสน ปริญญาเอก 1  มี.ค.  2559 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์มี.ค. 2560   2590 

10 อ.ดร.ณัชชามน  เปรมปลื้ม ปริญญาเอก 20  มี.ค.  2560 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์มี.ค. 2561   2585 

11 อ.นนทิมา  สิริเกียรติกลุ ปริญญาโท 20  มี.ค.  2560 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์มี.ค. 2564   2590 

12 อ.ดร.พีสสลลัฌ์  ธ ารงศ์วรกุล ปริญญาเอก 24  ก.ค.  2560 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.ค. 2561   2578 

13 อ.ดร.ภรูิเดช  พาหุยุทธ ์ ปริญญาเอก 10  พ.ค.  2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์พ.ค. 2562   2591 

14 อ.ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา ปริญญาเอก 16 ก.ย. 2563 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.ย. 2564   2585 

15 อ.เอื้อทิพย์  คงกระพันธ์ ปริญญาโท 16 ก.ย. 2563 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.ย. 2567   2594 
หมายเหต ุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ป ีพ.ศ.2563 และ 2564) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ทีจ่บการศึกษา หรอื ได้รับต าแหน่งทางวชิาการแลว้ แตย่ังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่งแต่งต้ังต าแหน่งทางวิชาการ 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่เกษียณ 

1 รศ.ดร.ยศระวี  วายทองค า ปริญญาเอก 21 มิ.ย. 2547 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 28 ก.พ. 2556 
แต่งต้ัง 8 ก.ค. 

2559 
ตามเกณฑ ์ก.ค. 

2561 2577 

2 รศ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ ปริญญาเอก 4 ต.ค. 2556 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 1 พ.ย. 2555 
แต่งต้ัง 21 ก.พ. 

2560 
ตามเกณฑ ์ก.พ. 

2562 2569 

3 อ.ทิชพร  นามวงศ ์ ปริญญาโท 5 เม.ย. 2556 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์เม.ย. 2560   2582 

4 รศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด ปริญญาเอก 4 ม.ค. 2555 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 26 พ.ค. 2557 
แต่งต้ัง 4 ต.ค. 

2561 
ตามเกณฑ ์ต.ค. 

2563 2574 

5 
ผศ.ดร.บุษกร  
                เชี่ยวจินดากานต์  

ปริญญาเอก 22  ต.ค.  2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 5 ก.ค. 2561 
ตามเกณฑ์ ก.ค. 

63 
 2584 

6 อ.ดร.อัญชลี  วิมลศิลป ์ ปริญญาเอก 1 มิ.ย. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์มิ.ย. 2562   2575 

7 อ.ยงยุทธ  ขุนแสง ปริญญาโท 1 มิ.ย. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์มิ.ย. 2565   2582 

8 อ.พิมพ์ขนก  โพธิปัสสา ปริญญาโท 16 ม.ค. 2562 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ม.ค. 2566   2590 

9 อ.ดร.ธนารักษ์  สารเถื่อนแก้ว ปริญญาเอก 4 ม.ค. 2565 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ม.ค. 2566   2590 

10 อ.กชกร  สายสุวรรณ ปริญญาโท 4 ม.ค. 2565 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ม.ค. 2569   2586 

 
หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 

2. อาจารย์ที่ยังไมไ่ด้ปรับวุฒิการศกึษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แตย่งัไม่ไดป้รับวุฒิ และคณะยังไม่ไดร้บัค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันทีบ่รรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่เกษียณ 

1 รศ.พ.ต.ท.ดร.ศริิพงษ์  เศาภายน ปริญญาเอก 1 ก.ค. 2546 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 25 ส.ค. 2549 แต่งต้ัง 14 ต.ค. 2552 
ตามเกณฑ ์
ต.ค. 2554 2568 

2 ผศ.ดร.กัลยมน  อินทุสุต ปริญญาเอก 1 ต.ค. 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 3 ก.ค. 2561 ตามเกณฑ ์ก.ค. 2563  2578 

3 ผศ.ดร.ปทุมพร  เปียถนอม ปริญญาเอก 1 มี.ค. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 10 ต.ค. 2561 ตามเกณฑ ์ต.ค. 2563  2573 

4 ผศ.ดร.สภุาวดี ลาภเจริญ ปริญญาเอก 10 ก.ย. 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 27 ก.ย. 2561 ตามเกณฑ ์ก.ย. 2563  2579 

5 ผศ.ดร.คึกฤทธ์ิ  ศิลาลาย ปริญญาเอก 15 ส.ค. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 1 มิ.ย. 2561 ตามเกณฑ ์มิ.ย. 2563  2577 

 
    หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 

  2. อาจารย์ที่ยังไมไ่ด้ปรับวุฒิการศกึษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แตย่งัไม่ไดป้รับวุฒิ และคณะยังไม่ไดร้บัค าสั่ง 
      แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

ภาควิชาพลานามัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่เกษียณ 

1 ผศ.ดร.ชาญชัย ชอบธรรมสกุล ปริญญาเอก 1 ก.พ. 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 30 ก.ย. 2547 ตามเกณฑ ์ก.ย. 2549  2565 

2 ผศ.ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล ปริญญาโท 5 เม.ย. 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 31 ต.ค. 2555 ด าเนินการแล้ว 20 ส.ค. 
2564  2565 

3 ผศ.พงศ์ธร  แสงวิภาค ปริญญาโท 2 ก.ย. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 18 พ.ย. 2558 ด าเนินการแล้ว 19 มี.ค. 
2564  2580 

4 อ.กฤชญา  พุ่มพิน ปริญญาโท 20 พ.ย. 2556 อาจารย ์ ด าเนินการแล้ว 25 ก.ย. 2561   2584 
5 ผศ.ปัญญา  พุดซ้อน ปริญญาโท 8 พ.ย. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 3 ส.ค. 2561 ตามเกณฑ ์ส.ค. 2563  2583 

6 รศ.ดร.ธิรตา  ภาสะวนิช ปริญญาเอก 8 พ.ย.2556 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 24 มี.ค. 2557 แต่งต้ัง 29 พ.ค. 2560 
ด าเนินการแล้ว 
10 มิ.ย. 2563 2572 

7 อ.ดร.ผกามาศ รตันบุษย ์ ปริญญาเอก 15 ม.ค. 2558 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ม.ค. 2559   2588 
8 ผศ.ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ ปริญญาเอก 2 ก.พ. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 20 ก.พ. 2562 ตามเกณฑ ์ก.พ. 2564  2584 
9 ผศ.พนัชกร  ภวภูตานนท์ฯ ปริญญาโท 2 ก.ย. 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 13 พ.ค. 2559   2567 
10 ผศ.ดร.เกษม  ชูรัตน ์ ปริญญาโท 8 พ.ย. 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 10 เม.ย. 2561 ตามเกณฑ ์เม.ย. 2563  2589 
11 อ.ดร.วิมลมาลย์  สมคะเน ปริญญาเอก 12 ก.ค. 2547 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.ค. 2548   2573 
12 อ.ดร.วาสนา  บุตรโพธิ ์ ปริญญาเอก 9  ก.พ. 2560 อาจารย ์ ด าเนินการแล้ว 25 ม.ค. 2564   2585 
13 อ.คัคนางค์  ปะไพทรัพย ์ ปริญญาโท 23 ก.พ.  2560 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.พ. 2564   2594 
14 อ.ดร.วณัฐพงศ์  เบญจพงษ ์ ปริญญาเอก 1  ก.พ.  2560 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.พ. 2561   2588 
15 อ.มนเฑียร  อยู่เย็น ปริญญาโท 9 ธ.ค. 2553 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ธ.ค. 2557   2577 
16 อ.สหชัย  ชัชวาลย์ ปริญญาโท 29 ต.ค. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ต.ค. 2565   2586 
17 อ.ดร.อรชุลี  นิราศรพ ปริญญาเอก 2 พ.ย. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์พ.ย. 2562   2596 
18 อ.รมย์รศัมี พัชรพงศ์พรรณ ปริญญาโท 4 ม.ค. 2565 อาจารย ์ ตามเกณฑ์ ม.ค. 2569   2590 

หมายเหต ุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ป ีพ.ศ.2563 และ 2564) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ทีจ่บการศึกษา หรอื ได้รับต าแหน่งทางวชิาการแลว้ แตย่ังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่งแต่งต้ังต าแหน่งทางวิชาการ 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

1 
รศ.ดร.สุการต์พิชา  
         ปิยะธรรมวรากลุ                     

ปริญญาเอก 13 มิ.ย. 2537 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 27 ก.ย. 2542 แต่งต้ัง 9 ธ.ค. 2545 ตามเกณฑ ์             
ธ.ค. 2547 2564 

2 รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ ์ ปริญญาเอก 1 ธ.ค. 2539 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 10 ก.ค. 2544 แต่งต้ัง 30 ก.ย. 2547 ตามเกณฑ ์            
ก.ย. 2549 2568 

3 รศ.เริงรณ  ล้อมลาย ปริญญาโท 16 ก.ค. 2528 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 1 พ.ย. 2556 แต่งต้ัง 16 ส.ค. 2561 
ตามเกณฑ ์           
ส.ค. 2563 2567 

4 ผศ.ผ่องพรรณ  สิทธิชัย ปริญญาโท 3 พ.ย. 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 3 ต.ค. 2561 ตามเกณฑ ์ต.ค. 2563  2567 

5 อ.ดร.นิสสรณ์  บ าเพ็ญ ปริญญาเอก 16 ต.ค. 2562 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ต.ค. 2563   2578 

6 รศ.ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช ปริญญาเอก 7 ส.ค. 2551 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 23 ธ.ค. 2553 แต่งต้ัง 15 ส.ค. 2560 ตามเกณฑ ์           
ส.ค. 2562 2568 

7 อ.น้ าเพชร  เทศะบ ารุง ปริญญาโท 9  มี.ค.  2560 อาจารย ์ ด าเนินการแล้ว 19 มี.ค. 
2564   2586 

8 
ผศ.ดร.อัญชลีพร       
              ลพประเสริฐ 

ปริญญาเอก 16  มี.ค.  2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 24 ธ.ค. 2563 ตามเกณฑ ์ธ.ค. 2565  2579 

 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 
2. อาจารย์ที่ยังไมไ่ด้ปรับวุฒิการศกึษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แตย่งัไม่ไดป้รับวุฒิ และคณะยังไม่ไดร้บัค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. 
เสนอขอ 

ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

1 ผศ.ดร.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ ์ ปริญญาเอก 15 พ.ค. 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 23 เม.ย. 2558 ตามเกณฑ์ เม.ย. 2560  2579 

2 อ.ดร.อรสา  รัตนสินชัยบุญ ปริญญาเอก 5 มิ.ย. 2556 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์มิ.ย. 2557   2577 

3 อ.ดร.ภูวเดช    ธนิชานนท์ ปริญญาเอก 6 พ.ค. 2558 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์พ.ค. 2559   2582 

4 อ.ณัฐกานต์  ภูมโิคกรักษ์ ปริญญาโท 9  ก.พ.  2560 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.พ. 2564   2596 

5 อ.สมกมล  รักวีรธรรม ปริญญาโท 2 พ.ย. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์พ.ย. 2565   2596 

6 
อ.ดร.สภุาพร  
             มานะจิตประเสริฐ 

ปริญญาเอก 2 ก.ค. 2563 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.ค. 2564   2579 

 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 
2. อาจารย์ที่ยังไมไ่ด้ปรับวุฒิการศกึษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แตย่งัไม่ไดป้รับวุฒิ และคณะยังไม่ไดร้บัค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

1 รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิร ิ ปริญญาเอก 2 เม.ย. 2533 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 29 พ.ย. 2542 แต่งต้ัง 29 ก.ย. 2549 ตามเกณฑ ์ก.ย. 2551 2563 

2 อ.เยาวพรรณ ทิมทอง ปริญญาโท 15 ต.ค. 2535 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ต.ค. 2539   2569 

3 ผศ.อุดมเกียรติ ศรีชนะ ปริญญาโท 27 พ.ย. 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 9 พ.ย. 2561 ตามเกณฑ ์พ.ย. 2563  2574 

4 รศ.ดร.วนิดา  ฉัตรวริาคม ปริญญาเอก 8 เม.ย. 2547 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 27 มิ.ย. 2556 แต่งต้ัง 30 พ.ค. 2562 ตามเกณฑ ์พ.ค. 2564 2572 

5 ผศ.ดร.บงกช  ทองเอี่ยม ปริญญาโท 1 ต.ค. 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 21 ส.ค. 2561 ตามเกณฑ ์ส.ค. 2563  2577 

6 ผศ.ดร.สรุวีร์  เพียรเพชรเลิศ ปริญญาเอก 3 มิ.ย. 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 31 ม.ค. 2561 ตามเกณฑ ์ม.ค. 2563  2573 

7 รศ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรต ิ ปริญญาโท 5 ม.ค. 2547 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 27 ก.พ. 2556 แต่งต้ัง 11 ก.ค. 2559 ตามเกณฑ ์ก.ค. 2561 2578 

8 ผศ.ดร.อัมพร วัจนะ ปริญญาเอก 16 ก.พ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 6 ม.ค. 2558 
ด าเนินการแล้ว 10 ก.พ. 

2564 
 2585 

9 
ผศ.ดร.กานตร์วี บุญญานุ
สิทธ์ิ 

ปริญญาเอก 15 พ.ย. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 5 ต.ค. 2561 ตามเกณฑ ์ต.ค. 2563  2579 

10 ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  ลักษณา ปริญญาเอก 10 พ.ย.  2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 16 ส.ค. 2560 ตามเกณฑ ์ส.ค.2562  2584 

11 ผศ.ดร.เด่นดาว  ชลวิทย ์ ปริญญาเอก 2 ก.ค. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจราย ์ แต่งต้ัง 15 ส.ค. 2560 ตามเกณฑ ์ส.ค. 2562  2579 

12 อ.ดร.เพชร  วิจิตรนาวิน ปริญญาเอก 4 ต.ค. 2553 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ต.ค. 2554   2586 

13 อ.ดร.สง่า วงค์ไชย ปริญญาเอก 1 ก.ค. 2556 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.ค. 2557   2587 

14 รศ.ดร.อภิชา  แดงจ ารญู ปริญญาเอก 4 ม.ค. 2554 รองศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 17 ก.ค. 2556 แต่งต้ัง 4 เม.ย. 2561 
ด าเนินการแล้ว 14 ม.ค. 

2565 2579 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

15 อ.ศิริรัตน์ ปญัจศุภวศ ์ ปริญญาโท 12 ม.ค. 2558 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ม.ค. 2562   2586 

16 อ.ฐิตินันท์ ธีรเวชเจรญิชัย ปริญญาโท 17 ม.ค. 2557 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ม.ค. 2561   2590 

17 ผศ.ดร.สรุัตนา  อดิพัฒน ์ ปริญญาเอก 11 ก.พ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 5 ต.ค. 2561 ตามเกณฑ ์ต.ค. 
2563  2585 

18 ผศ.กิตติมา  เก่งเขตรกิจ ปริญญาโท 4 ม.ค. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 15 ก.ย. 2560 ตามเกณฑ ์ก.ย. 
2562  2582 

19 ผศ.ทอฟัน  หวานชะเอม ปริญญาโท 27 ธ.ค. 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 2 ก.พ. 2561 
ตามเกณฑ ์ก.พ. 

2563  2591 

20 อ.ภาณิชาพัชย์ ชินภาสนันท์ ปริญญาโท 7 เม.ย. 2558 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์เม.ย. 2562   2590 

21 อ.ยาซา มะหะมาน ปริญญาโท 6 ม.ค. 2558 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ม.ค. 2562   2589 
22 อ.เสาวลักษณ์ โครตสุวรรณ ปริญญาโท 1 เม.ย. 2557 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์เม.ย. 2561   2588 
23 อ.ดร.ธนัชพร นามวัฒน ์ ปริญญาเอก 26 ม.ค. 2558 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ม.ค. 2559   2589 
24 อ.ภาสุดา  ภาคาผล ปริญญาโท 9  พ.ย.  2558 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์พ.ย. 2562   2594 

25 อ.เกยีรติศักดิ์  ล้วนมงคล ปริญญาโท 
23  ก.พ.  
2560 

อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.พ. 2564   2594 

26 ผศ.ดร.จิตราภรณ์  บุญถนอม ปริญญาเอก 1  มี.ค.  2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ แต่งต้ัง 18 ก.ย. 2563 
ตามเกณฑ ์ก.ย. 

2565  2599 

27 อ.เอกอมร  เอี่ยมศริิรักษ์ ปริญญาโท 1  ส.ค.  2560 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ส.ค. 2564   2597 
28 อ.ดร.ธนชพร  พุ่มภชาต ิ ปริญญาเอก 1พ.ย.  2560 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์พ.ย. 2561   2591 
29 อ.พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง ปริญญาโท 16 ส.ค. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ส.ค. 2565   2589 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
วันที่บรรจุ 

ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

30 อ.อลงกรณ์  อัศวโสวรรณ ปริญญาโท 31 ส.ค. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ส.ค. 2565   2591 

31 ผศ.ดร.อนงนาฏ  เพชรประเสริฐ ปริญญาเอก 3 ก.ย. 2561 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
แต่งต้ัง 3 ก.ย. 2561 ด าเนินการแล้ว 

ก.พ. 2565  2581 

32 อ.เสรี  ค าอ้ัน ปริญญาโท 2 พ.ย. 2561 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์พ.ย. 2565   2591 

33 อ.ดร.นันทน์ธร  บรรจงปร ุ ปริญญาเอก 25 ต.ค. 2562 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ต.ค. 2563   2586 

34 อ.พีรดา วิชามุข ปริญญาโท 10 ก.ย. 2563 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.ย. 2567   2594 

35 อ.เชน  ชวนชม ปริญญาโท 8 ก.ย. 2563 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ก.ย. 2567   2593 

38 อ.นันท์ปภัสร์ อ่ าบรสิุทธ์ิ ปริญญาโท 10 ม.ค. 2565 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ม.ค. 2569   2596 

39 อ.ดร.สรุิยัน เขตบรรจง ปริญญาเอก 16 ธ.ค. 2564 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ธ.ค. 2565   2589 

40 อ.ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด ปริญญาโท 16 ธ.ค. 2564 อาจารย ์ ตามเกณฑ ์ธ.ค. 2568   2588 

 
หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2563 และ 2564) 

2. อาจารย์ที่ยังไมไ่ด้ปรับวุฒิการศกึษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แตย่งัไม่ไดป้รับวุฒิ และคณะยังไม่ไดร้บัค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 



 

                                                                                                                                        
แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ช่ือ ..................................นามสกลุ ................................. 
 อาจารย์ประจ าหลักสตูร        อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร    อาจารย์ผูส้อน 

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร ........................................สาขาวิชา ..........................รหัสหลักสตูร ..................................................... 
ปีงบประมาณ ควรเสนอขอ 

ผศ./รศ./ศ. 
ประชุม/อบรม 

สัมมนา 

ครั้ง 

วิจัย 

(เรื่อง) 
บทความ

วิชาการ /วิจัย 

(เรื่อง) 

ต ารา/หนังสือ 

(เล่ม) 
เสนอผลงาน 

(ช้ิน/เรื่อง) 
ผลงาน

วิชาการใน
ลักษณะอื่น 

ศึกษาต่อ
ระดับปริญญา

เอก 

เกษียณอายุ
ราชการ 

ระดับชาต ิ นานาชาติ 

2564           

2565           

2566           

2567           

2568           

รวม           

 
 
 

  ลงชื่อ............................................                                                                                                              ลงชื่อผู้บังคับบัญชา...........................................   
        (...........................................)                                                                                                                                      (...........................................) 
              หัวหน้าภาควิชา                                                                                                                                     รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 

 


