
 

 

 

 

 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(ตุลาคม 2561 – กนัยายน 2562) 

คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

 



 

  

แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบการศึกษา 2560  

 

 

ค าน า 

 คณะศึกษาศาสตร์ไดด้ าเนินการจดัท าแผนพฒันาอาจารย ์5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ให้สอดคลอ้งกบั

แผนปฏิบติัราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เป็นแผนท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ 

ส าหรับพฒันาอาจารยใ์ห้มีคุณวุฒิ และคุณสมบติัตามภาระงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นกลไกท่ีสามารถขบัเคล่ือน

ใหอ้าจารยมี์สมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบติังานสูงข้ึน อนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานของคณะ

ศึกษาศาสตร์ บรรลุตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้ โดยไดใ้ห้คณาจารยใ์นทุกภาควิชาไดก้รอก

ขอ้มูลในแผนพฒันาอาจารยแ์ลว้ 

 การจดัท าแผนพฒันาอาจารยป์ระจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน

โดยการจัดท าโครงการ กิจกรรม และผลผลิต โดยได้ก าหนดแนวทาง กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมและ

ผูรั้บผิดชอบ ส าหรับพฒันาอาจารยใ์ห้มีคุณวุฒิ คุณสมบติัตามภาระงานท่ีปฏิบติั และยงัเป็นเคร่ืองมือในการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

         

งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ 
        กรกฎาคม  2562 
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สารบญั 

           หนา้ 

หลกัการและเหตุผล         1 

วิสยัทศัน ์          1 

ประเดน็ยทุธศาสตร์         1 

เป้าประสงค ์          1 

กลยทุธ ์           2 

จ านวนบุคลากร          2 

โครงการ/กิจกรรมและตวัช้ีวดั        5 

แผนบริหารอาจารย ์         8 

ภาคผนวก ก          9 

รายช่ืออาจารยท่ี์จะเกษียณอายรุาชการ 

ภาคผนวก ข          11 

รายช่ืออาจารยท่ี์ก าลงัศึกษาและตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก     

ภาคผนวก ค          15 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ         
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หลกัการและเหตุผล 

 คณะศึกษาศาสตร์ ไดก่้อตั้งข้ึนมาพร้อมกบัการก่อตั้งมหาวิทยาลยัรามค าแหง เม่ือปี พ.ศ.2514 การ

บริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการพฒันาบณัฑิตให้มีศกัยภาพ การพฒันาอาจารยจึ์งเป็นส่วน

หน่ึงท่ีร่วมในการขบัเคล่ือนคณะศึกษาศาสตร์ใหด้ าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 การพฒันาอาจารยข์องคณะศึกษาศาสตร์มุ่งเนน้ในการพฒันาองคค์วามรู้ ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

จรรยาบรรณของคณาจารย ์ท่ีสามารถสร้างชุมชนทางวิชาการ พร้อมกนัน้ียงัสามารถน ามาพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดกบับณัฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ 

วสัิยทศัน์ 

 จดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลง รู้จกัใชเ้ทคโนโลยเีพื่อความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 

พนัธกจิ 

คณะศึกษาศาสตร์เป็นส่วนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นสถานศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมี

วตัถุประสงคใ์ห้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการ ความรู้ดา้นต่าง ๆ สอน วิจยั ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ

สังคม ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รวมถึงการด าเนินงานดา้นประชาคมอาเซียน โดยด าเนินการในดา้นพนัธกิจ 

ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถแก่นักศึกษาให้มี

ความรู้คู่คุณธรรม ในลกัษณะของการศึกษาเพื่อปวงชน 

2. ส่งเสริมการวิจยั เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ในการพฒันาการศึกษาและและพฒันางาน 

3. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และปลูกฝังค่านิยมไทย 

5. ส่งเสริมทกัษะความรู้ทางดา้นอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ 

6. พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ ์

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั เพื่อให้การพฒันาและการปฏิบติัภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์สามารถบรรลุเป้าประสงคข์อง

มหาวิทยาลยัท่ีตั้งไว ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาศกัยภาพดา้นการศึกษาแก่นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป 

เป้าประสงคท่ี์ 1 ผูรั้บบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละสามารถ

สร้างงานดว้ยตนเองได ้

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาบณัฑิตใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

กลยทุธท่ี์ 2 พฒันาหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั 

กลยทุธ์ท่ี 1 สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการจดับริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรม 

กลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมงานทางดา้นวิจยัและนวตักรรม 

เป้าประสงคท่ี์ 1 น าองคค์วามรู้ของผลงานดา้นวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ 

กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าวิจยั 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการวิจยัเชิงบูรณาการกบัการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมทกัษะความรู้ในภูมิภาคอาเซียน 

เป้าประสงคท่ี์ 1 ส่งเสริมและพฒันาทกัษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาระบบบริหารจดัการ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของการจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภกัดีต่อองคก์ร 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการป้องกนัและการแกปั้ญหาของสงัคมจ านวนบุคลากร 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีบุคลากรทั้งส้ิน  131  คน 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างอตัราก าลงั – จ านวนบุคลากรแบ่งตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
สถานภาพ 

ขา้ราชการ 
พนกังาน

มหาวิทยาลยั 
พนกังาน 
งบรายได ้

ลกูจา้ง 
ประจ า 

ลกูจา้ง 
งบรายได ้

ลกูจา้งปฏิบติั 
งานชัว่คราว 

รวม 

ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน 5 30 - - - 8 43 
ภาควิชาจิตวทิยา 1 12 - - - 1 14 
ภาควชิาการประเมินและการวจิยั 1 4 - - - 1 6 
ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา - 9 - - 1 1 11 
ภาควิชาพลานามยั 3 15 - - - 1 19 
ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 3 5 - - - - 8 
ภาควิชาภมิูศาสตร์ 1 5 - - - - 6 
ภาควิชาบริหารการศึกษาและ
อุดมศึกษา 

- 4 - - - 4 8 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 1 9 - - - - 10 
ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ืองและ
อาชีวศึกษา 

1 5 - - - - 6 

รวม 16 98 - - 1 16 131 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

 

หน่วยงาน 
ระดบัการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากวา่
ปริญญา 

รวม 

ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน 17 26 - - 43 
ภาควิชาจิตวทิยา 7 7 - - 14 
ภาควิชาการประเมินและการวิจยั 4 2 - - 6 
ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 5 6 - - 11 
ภาควิชาพลานามยั 8 11 - - 19 
ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 5 3 - - 8 
ภาควิชาภมิูศาสตร์ 3 3 - - 6 
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 5 3 - - 8 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3 7 - - 10 
ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ืองและอาชีวศึกษา 3 3 - - 6 
รวม 60 71 - - 131 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนอาจารยป์ระจ า  จ  าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 

หน่วยงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์ ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
อาจารย ์ รวม 

ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน - 10 13 20 43 
ภาควิชาจิตวทิยา - 3 1 10 14 
ภาควิชาการประเมินและการวิจยั - 2 1 3 6 
ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา - 3 4 4 11 
ภาควิชาพลานามยั - 3 6 10 19 
ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา - 4 1 3 8 
ภาควิชาภมิูศาสตร์ - 1 1 4 6 
ภาควิชาบริหารการศึกษาและ
อุดมศึกษา 

- 5 2 1 8 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ - - 2 8 10 
ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ืองและ
อาชีวศึกษา 

- 2 3 1 6 

รวม 0 33 34 64 131 
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ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โครงการ กจิกรรม และตัวช้ีวดัการพฒันาอาจารย์ ของคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/

เป้าประสงค์ 

โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดั เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2562 งปม. นอก  

งปม. 

ยุทธศาสตร์ 
พฒันาระบบบริหารจดัการ 
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมระบบการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิ
บาลของการจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1  
พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและภกัดี
ต่อองคก์ร 
 

 

1. โครงการ
สัมมนาทาง
วชิาการ เร่ือง 
แนวคิดการพฒันา
คะศึกษาศาสตร์
ของบุคลากรคระ
ศึกษาศาสตร์ 
 

 

1.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

2.ระดบัความพึง
พอใจต่อโครงการ 

3.ระดบัความรู้
ความเขา้ใจก่อน-
หลงัการเขา้ร่วม
โครงการ 

84 

 
3.50 

 
 

 

100,000   ฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนพฒันาอาจารย ์ปีงบการศึกษา 2560  

 

 

แผนบริหารอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

กลไกการพฒันาคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จะด าเนินการตามแผนพฒันาอาจารย์ประจ าปี

งบประมาณท่ีก าหนดไว ้และมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 1 เมษายน และ 1 

ตุลาคม ของทุกปี ซ่ึงคณาจารยจ์ะมีการพฒันาตนเอง ไดแ้ก่ 

1. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะตอ้งไดรั้บการพฒันาในวิชาชีพ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งนอ้ย

คนละ 1 คร้ัง / ปี 

2. คณาจารย ์ในคณะศึกษาศาสตร์ จะได้รับทราบเกณฑ์ในการประเมินตนเองทั้ งขา้ราชการและ

พนกังานมหาวิทยาลยั โดยงานนโยบายและแผน ไดเ้ก็บขอ้มูลอาจารยท์ั้งหมดแยกตามภาควิชา และ

ไดว้ิเคราะห์อตัราก าลงัเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยแสดงอาจารยท่ี์จะเกษียณอายุราชการ ใน

ภาคผนวก ก  

3. คณะศึกษาศาสตร์ ไดส้ ารวจความตอ้งการการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก และมีการติดตามการ

ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี (ภาคผนวก ข) 

4. การขอผลงานทางวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัในการขอต าแหน่งทางวิชาการ จึงไดจ้ดัท าเวลาการขอ

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

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์โดยเกณฑก์ารของผลงานวิชาการตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 

(ประกาศปี พ.ศ.2560) 

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 

การแสดงเสน้ทางความกา้วหนา้ทางวิชาการ แสดงไดต้ามตารางใน ภาคผนวก ค 



 
 

ภาคผนวก ก 

จ านวนอาจารยท่ี์จะเกษียณอายรุาชการ 

ปี พ.ศ. ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวม 
2561 - - - - 
2562 - - - - 
2563 - 1 - 1 
2564 - 2 - 2 
2565 - - 3 3 
รวม - 3 3 6 

 

จ านวนอาจารยต์ามวฒิุการศึกษาท่ีจะเกษียณอายรุาชการ 

ปี พ.ศ. ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
2561 - - - - 
2562 1 - - 1 
2563 2 2 - 4 
2564 1 2 - 3 
2565 2 1 - 3 
รวม 6 5 - 11 

 



 
 
รายช่ืออาจารยเ์กษียณอายรุาชการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

- 1. อ.ดร.นาที  เกิดอรุณ 1. อ.ดร.กรวิภา  สรรพกิจจ านง 1. อ.ชยัวฒัน์  หมู่เจริญ 1. ผศ.ดร.ชาญชยั  ชอบธรรมสกลุ 
   2. รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ 2. รศ.ดร.สุการตพ์ิชา   ปิยะธรรมวรากลุ 2. ผศ.ศิริวรรณ  ชอบธรรมสกลุ 

    3. อ.จิณห์นิภา  แสงสุข 3. ผศ.ดร.อริสา ส ารอง 3. ผศ.ดร.อริสา ส ารอง 
    4. อ.นพพร  ไวคกลุ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข 

คณาจารย์ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์

ล าดับที ่ รายชื่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีที่เข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

1 อ.ภพณภัทร  ทองแย้ม   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
 (คหกรรมศาสตร์) 

ม.เกษตรศาสตร์ 2564 ลาบางส่วน ทุนส่วนตัว 

2 อ.เหมือนแพร  รัตนศิร ิ   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
 (คหกรรมศาสตร์) 

ม.เกษตรศาสตร์ 2563 ลาเต็มเวลา ทุนส่วนตัว 

3 อ.วรงค์  ภู่ระหงษ์   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
 (คหกรรมศาสตร์) 

ม.เกษตรศาสตร์ 2566 ลาเต็มเวลา ทุนส่วนตัว 

 

 

 

 



 
 
ภาควิชาจิตวทิยา 

ล าดับที ่ รายชื่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีที่เข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

1 อ.ณัชชามน  เปรมปลื้ม   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม           
และองค์การ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2556 นอกเวลา
ราชการ 

ทุนส่วนตัว 

2 อ.ผกาวรรณ  นันทะเสน   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาประยุกต ์

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

2558 นอกเวลา
ราชการ 

ทุนส่วนตัว 

3 อ.ปิยะพงศ์  แซ่ตั้ง   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาอาชญาวิทยาและงาน
ยุติธรรม 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2561 นอกเวลา
ราชการ 

ทุนส่วนตัว 

4 อ.นนทิมา  พัชโรรส   - - 2564 - - 
5 อ.ปวิธ  สิริเกียรติกุล   - - 2563 - - 
6 อ.รพีกร  เปี่ยมพืช   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการวิจัยและการจัดการ
ด้านสุขภาพ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย- 

2563 ลาเต็มเวลา ทุนส่วนตัว 

 

 



 
 
ภาควิชาภูมิศาสตร ์

ล าดับที ่ รายชื่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีที่เข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

1 อ.ณัฐกานต์  ภูมิโคกรักษ ์   Earth Science Bargen University, 
Norway 

2562 ลาเต็มเวลา ทุนมหาวิทยาลัย 

2 อ.สมกมล  รักวีรธรรม   ภูมิสารสนเทศ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 2564 นอกเวลา
ราชการ 

ทุนมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 

ล าดับที ่ รายชื่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีที่เข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

1 อ.น้้าเพชร  เทศะบ้ารุง   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
การศึกษาพิเศษ 

วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2563 ลาบางส่วน ทุนมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ล าดับที ่ รายชื่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีที่เข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

1 อ.ทิชพร  นามวงศ์   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา) 

ยังไม่ระบ ุ 2564 นอกเวลา
ราชการ 

ทุนส่วนตัว 

2 อ.ยงยุทธ  ขุนแสง   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัย
รามค้าแหง 

2560 ลาบางส่วน ทุนมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



 
 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ล าดับที ่ รายชื่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีที่เข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

1 อ.เสาวลักษณ์  สุขสังข ์   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 2562 ลาเต็มเวลา ทุนรัฐบาลจีน 

2 อ.ฐิตินันท์  ธีรเวชเจริญชัย   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2562 ลาเต็มเวลา ส่วนตัว 

3 
 

อ.เกียรติศักด์ิ  ล้วนมงคล   ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(ศิลปศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2563 ลาเต็มเวลา ส่วนตัว 

4 
 

อ.ยาซา  มะหะมาน   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2562 นอกเวลา 
ราชการ 

ส่วนตัว 

5 
 

อ.ศิริรัตน์  ปัญจศุภวงศ ์   ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2562 ลาเต็มเวลา ส่วนตัว 

 

 



 
 

ล าดับที ่ รายชื่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีที่เข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

6 
 

อ.ทอฝัน  หวานชะเอม   Department of 
Languages and Aesthetic 

disciplines Education 
(Visual Arts) 

Universitat Hamburg 2562 ลาเต็มเวลา ทุน DAAD 

7. อ.เสรี  ค้าอั่น   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(คณิตศาสตรศกึษา) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนคริทรวิโรฒ 

2564 ลาเต็มเวลา ส่วนตัว 

8. อ.พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยซงจาน 2564 ลาเต็มเวลา ทุนรัฐบาลจีน 

9 อ.ธนัชพร  พุ่มภชาติ   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(การวจิัยและพัฒนา
หลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ 

2557 นอกเวลา 
ราชการ 

ส่วนตัว 

10 อ.อลงกรณ์  อัศวโสวรรณ   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(การวดั การประเมินและวิจยั
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ 

2561 นอกเวลา 
ราชการ 

ส่วนตัว 

 



 
 

ล าดับที ่ รายชื่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีที่เข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

11 อ.อธิป  ธรรมวิจิตร   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(Englidh Language 
Teaching) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2556 นอกเวลา 
ราชการ 

ส่วนตัว 

12 อ.ภาสุดา  ภาคาผล   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยศิลปกร 2561 นอกเวลา
ราชการ 

ทุนส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ภาควิชาพลานามัย 

ล าดับที ่ รายชื่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั
ปริญญา

เอก 

ต้องการ 
ศึกษาต่อ 
ในระดบั 
ปริญญา

เอก 

ชื่อหลักสูตร/ 
สาขาที่เรียน 

สถานศึกษา 

ระยะเวลา
ใน

การศึกษา    
(ปีที่เข้า

ศึกษา/ปีที่
ต้องการ
ศึกษา) 

ลาเต็ม
เวลา/ลา
บางส่วน/
ศึกษาต่อ
นอกเวลา
ราชการ 

แหล่งทุน 

1 อ.ผกามาศ  รัตนบุษย ์   กศ.ดร.สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

2561 บางส่วน ส่วนตัว 

2 อ.อรชุลี  นิราศรพ   กศ.ดร.สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

2561 บางส่วน ส่วนตัว 

3 
 

อ.คัคนางค์  ประไพทรัพย ์   Business Management 
and Law 

University of 
salford  

2563 บางส่วน ส่วนตัว 

4 
 

อ.สหชัย  ชัชวาลย์   ค.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2565 บางส่วน ส่วนตัว 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ค 

ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

1 รศ.ดร.สุวิมล  ติรกานันท์ ปริญญาเอก 14 พฤษภาคม  2518 รองศาสตราจารย์    2561 

2 อ.ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ ปริญญาเอก 26 กันยายน 2556 อาจารย์ 27 กันยายน 2557     2583 

3 ผศ.ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน์ ปริญญาเอก 6 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   7 พฤษภาคม 2561    2576 

4 อ.ดร.จุฑารัตน์  มาสันเฑีย ปริญญาเอก 11 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ 12 พฤษภาคม 2562   2591 

5 อ.สิริรัตน์  หิตะโกวิท ปริญญาโท 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์ 1 กันยายน 2565   2583 
 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาควิชาการศกึษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. 

เสนอขอ 
ศ. 

ปีที่
เกษียณ 

1 รศ.อุไร  สุทธิแย้ม ปริญญาโท 20 สิงหาคม 2524 รองศาสตราจารย์    2562 

2 ผศ.ดร.สืบพงษ ์ ปราบใหญ่ ปริญญาเอก 13 ตุลาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   17กุมภาพันธ์2563   2574 

3 รศ.ดร.ปิยะ  ศักดิ์เจริญ ปริญญาเอก 22 ธันวาคม 2554 รองศาสตราจารย์     2580 

4 ผศ.ดร..คึกฤทธิ์  ศิลาลาย ปริญญาเอก 20 ตุลาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 มิถุนายน 2563    2577 

5 ผศ.เอกสิทธิ์ ชาตินทุ ปริญญาโท 15 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 กันยายน 2563    2583 

6 อ.โชติมา เวสารัชชานนท์ ปริญญาโท 19 เมษายน 2555 อาจารย์ 20 เมษายน 2559     2578 
 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. 

เสนอขอ 
ศ. 

ปีที่
เกษียณ 

1 ผศ.ชนกนาถ  ชพูยัคฆ์ ปริญญาโท 1 กุมภาพันธ์ 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์    2570 

2 อ.ทอแสง  หงษ์ค า ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2547 อาจารย์ 2 ตุลาคม 2551     2573 

3 อ.ดร.ณธษา  พันธ์บัว ปริญญาเอก 14 มิถุนายน 2546 อาจารย์ 15 มิถุนายน 2548     2582 

4 ผศ.ภูชิษย์  สว่างสุข ปริญญาโท 4 พฤศจิกายน 2547 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  29 พฤศจิกายน 2560    2573 

5 อ.ดร.กนกวรรณ  ทองต าลึง ปริญญาเอก 7 กุมภาพันธ์ 2551 อาจารย์ 8 กุมภาพันธ์ 2552     2585 

6 อ.เหมือนแพร  รัตนศิริ ปริญญาโท 21 มีนาคม 2556 อาจารย์ 22 มีนาคม 2560     2589 

7 อ.จันทนี ธีรเวชเจริญชัย ปริญญาโท 4  มิถุนายน  2558 อาจารย์ 5  มิถุนายน  2562   2592 

8 อ.ภพณภัทร  ทองแย้ม ปริญญาโท 1  พฤษภาคม  2560 อาจารย์ 2 พฤษภาคม 2564   2580 

9 อ.ดร.พรดารา  เขตต์ทองค า ปริญญาเอก 15  สิงหาคม  2560 อาจารย์ 16  สิงหาคม  2562   2575 

10 อ.วรงค์  ภู่ระหงษ์ ปริญญาโท 29 ตุลาคม 2561 อาจารย์ 30 ตุลาคม 2565   2595 

 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 



 
 

ภาควิชาจิตวทิยา 

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 สิงหาคม 2534 รองศาสตราจารย์    2565 
2 ผศ.ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม ปริญญาเอก 9 กรกฎาคม 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์      2575 
3 อ.ดร.รังสิมา  หอมเศรษฐี ปริญญาเอก 15 ธันวาคม 2546 อาจารย์ 16 ธันวาคม 2548     2577 

4 รศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร ปริญญาเอก 21 ตุลาคม 2547 รองศาสตราจารย์      2583 

5 อ.ดร.อุมาภรณ์  สุขารมณ์ ปริญญาเอก 27 ธันวาคม 2555 อาจารย์ 28 ธันวาคม 2556     2586 

6 อ.ปิยพงศ์  แซ่ตั้ง ปริญญาโท 1 มีนาคม 2556 อาจารย์ 2 มีนาคม 2560     2585 

7 อ.รพีกรณ์  เปี่ยมพืช ปริญญาโท 4 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ 5 พฤศจิกายน 2560     2586 

8 อ.ปวิธ  สิริเกียตรกุล ปริญญาโท 6 กรกฎาคม 2558 อาจารย์ 8 กรกฎาคม 2562   2585 

9 อ.ผกาวรรณ  นันทะเสน ปริญญาโท 1  มีนาคม  2559 อาจารย์ 2  มีนาคม  2563   2590 

10 อ.ณัชชามน  เปรมปลื้ม ปริญญาโท 20  มีนาคม  2560 อาจารย์ 21  มีนาคม  2564   2585 

11 อ.นนทิมา  พัชโรรส ปริญญาโท 20  มีนาคม  2560 อาจารย์ 21  มีนาคม  2564   2590 

12 อ.ดร.พีสสลัลฌ์  ธ ารงศ์วรกุล ปริญญาเอก 24  กรกฎาคม  2560 อาจารย์ 25 กรกฎาคม  2561   2578 

13 อ.ดร.ภูริเดช  พาหุยุทธ์ ปริญญาเอก 10  พฤษภาคม  2561 อาจารย์ 11 พฤษภาคม 2562   2591 
 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 



 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 

ปีที่เกษียณ 

1 ผศ.นพพร  ไวคกุล ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2527 ผุ้ช่วยศาสตราจารย์  12 เมษายน 2563  2563 

2 รศ.ดร.ยศระวี  วายทองค า ปริญญาเอก 21 มิถุนายน 2547 รองศาสตราจารย์    9 กรกฎาคม 
2561  2577 

3 รศ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ ปริญญาเอก 4 ตุลาคม 2556 
รองศาสตราจารย์    22 กุมภาพันธ์ 

2562  2569 

4 อ.ทิชพร  นามวงศ์ ปริญญาโท 5 เมษายน 2556 อาจารย์ 6 เมษายน 2561     2582 
5 ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด ปริญญาเอก 4 มกราคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   27 พฤษภาคม 2560   2574 
6 ผศ.จิณห์นิภา  แสงสุข ปริญญาโท 26 กรกฎาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  16 สิงหาคม 2563    2562 
7 ผศ.ดร.บุษกร   

               เชี่ยวจินดากานต์ 
ปริญญาเอก 22  ตุลาคม  2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 6 กรกฎาคม 2563  2584 

8 อ.ดร.อัญชลี  วิมลศิลป์ ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์ 2 มิถุนายน 2562   2575 

9 อ.ยงยุทธ์  ขุนแสง ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์ 2 มิถุนายน 2565   2582 

10 อ.พิมพ์ขนก  โพธิปัสสา ปริญญาโท 16 มกราคม 2562 อาจารย์ 17 มกราคม 2566   2590 
 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 

ปีที่เกษียณ 
1 รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน ปริญญาเอก 1 กรกฎาคม 2546 รองศาสตราจารย์      2568 

2 ผศ.ดร.กัลยมน  อินทุสุต ปริญญาเอก 1 ตุลาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 กรกฎาคม 2563    2578 
3 อ.ดร.ปทุมพร  เปียถนอม ปริญญาเอก 1 มีนาคม 2556 อาจารย์ 2 มีนาคม 2558     2573 

4 ผศ.ดร.สุภาวดี ลาภเจริญ ปริญญาเอก 10 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  28 กันยายน 2563  2579 
 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาควิชาพลานามัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 

ปีที่เกษียณ 

1 รศ.ดร.ชาญชัย ชอบธรรมสกุล ปริญญาเอก 1 กุมภาพันธ์ 2534 รองศาสตราจารย์    2565 

2 รศ.ดร.สุรีย์พันธุ์  วรพงศธร ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2526 รองศาสตราจารย์    2563 

3 ผศ.ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล ปริญญาโท 5 เมษายน 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์    2565 
4 ผศ.พงศ์ธร  แสงวิภาค ปริญญาโท 2 กันยายน 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

29 พฤศจิกายน 2562    2580 
5 อ.กฤชญา  พุ่มพิน ปริญญาโท 20 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ 21 พฤศจิกายน 2560     2584 
6 อ.ปัญญา  พุดซ้อน ปริญญาโท 8 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ 9 พฤศจิกายน 2560     2583 
7 รศ.ดร.ธิรตา  ภาสะวนิช ปริญญาเอก 8 พฤศจิกายน2556 รองศาสตราจารย์   30 พฤษภาคม 2560  2572 
8 อ.ผกามาศ รัตนบุษย์ ปริญญาโท 15 มกราคม 2558 อาจารย์ 16 มกราคม 2562     2588 
9 อ.ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ ปริญญาเอก 2 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ 2559     2584 
10 ผศ.พนัชกร  ภวภูตานนท์ฯ ปริญญาโท 2 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  14 พฤษภาคม 2562    2567 
11 ผศ.ดร.เกษม  ชูรัตน์ ปริญญาโท 8 พฤศจิกายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  11 เมษายน 2563    2589 
12 อ.ดร.วิมลมาลย์  สมคะเน ปริญญาเอก 12 กรกฎาคม 2547 อาจารย์ 13 กรกฎาคม 2548     2573 
13 อ.ดร.วาสนา  บุตรโพธิ์ ปริญญาเอก 9  กุมภาพันธุ์  2560 อาจารย์ 10  กุมภาพันธ์  2561   2585 
14 อ.คัคนางค์  ปะไพทรัพย์ ปริญญาโท 23 กุมภาพันธ์  2560 อาจารย์ 24  กุมภาพันธ์  2564   2594 
15 อ.ดร.วณัฐพงศ์  เบญจพงษ์ ปริญญาเอก 1  กุมภาพันธ์  2560 อาจารย์ 2  กุมภาพันธ์  2561   2588 
16 อ.มณเฑียร  อยู่เย็น ปริญญาโท 9 ธันวาคม 2553 อาจารย์ 10 ธันวาคม 2557   2577 
17 อ.สหชัย  ชัชวาล ปริญญาโท 29 ตุลาคม 2561 อาจารย์ 30 ตุลาคม 2565   2586 
18 อ.อรชุลี  นิราศรพ ปริญญาโท 2 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ 3 พฤศจิกายน 2565   2596 

 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 



 
 

ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. 
ปีที่

เกษียณ 

1 
รศ.ดร.สุการต์พิชา  
               ปิยะธรรมวรากุล 

ปริญญาเอก 13 มิถุนายน 2537 รองศาสตราจารย์    
2564 

2 รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์ ปริญญาเอก 1 ธันวาคม 2539 รองศาสตราจารย์    2568 

3 รศ.เริงรณ  ล้อมลาย ปริญญาโท 16 กรกฎาคม 2528 รองศาสตราจารย์   17 สิงหาคม 2563 2567 

4 ผศ.ผ่องพรรณ  สิทธิชัย ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 ตุลาคม 2563    2567 

5 อ.ดร.นาที  เกิดอรุณ ปริญญาเอก 1 ธันวาคม 2546 อาจารย์ 2 ธันวาคม 2547     2562 

6 รศ.ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช ปริญญาเอก 7 สิงหาคม 2551 รองศาสตราจารย์   
 

16 สิงหาคม 2562  2568 
7 อ.น้ าเพชร  เทศะบ ารุง ปริญญาโท 9  มีนาคม  2560 อาจารย์ 10  มีนาคม  2564   2586 
8 อ.ดร.อัญชลีพร  ลพประเสริฐ ปริญญาเอก 16  มีนาคม  2560 อาจารย์ 17  มีนาคม  2561   2579 

 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร ์

ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. 
เสนอขอ 

ศ. ปีที่เกษียณ 

1 รศ.พิชญา  ช่างจัตุรัส ปริญญาโท 1 กุมภาพันธ์ 2528 รองศาสตราจารย์    2564 
2 ผศ.ดรภาติยะ  พัฒนาศักดิ์ ปริญญาเอก 15 พฤษภาคม 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
24 เมษายน 2561    2579 

3 อ.ดร.อรสา  รัตนสินชัยบุญ ปริญญาเอก 5 มิถุนายน 2556 อาจารย์ 6 มิถุนายน 2557     2577 

4 อ.ดร.ภูวเดช    ธนิชานนท์ ปริญญาเอก 6 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ 7 พฤษภาคม 2559     2582 

5 อ.ณัฐกานต์  ภูมิโคกรักษ์ ปริญญาโท 9  กุมภาพันธ์  2560 อาจารย์ 10  กุมภาพันธ์  2564   2596 

6 อ.สมกมล  รักวีรธรรม ปริญญาโท 2 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ 3 พฤศจิกายน 2565   2596 
 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. เสนอขอ ศ. ปีที่เกษียณ 

1 รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ ปริญญาเอก 2 เมษายน 2533 รองศาสตราจารย์    2563 

2 อ.ดร.กรวิภา สรรพกิจจ านง ปริญญาเอก 25 เมษายน 2532 อาจารย ์    2563 

3 อ.เยาวพรรณ ทิมทอง ปริญญาโท 15 ตุลาคม 2535 อาจารย ์    2569 

4 อ.ชัยวัฒน์ หมู่เจริญ ปริญญาโท 15 กรกฎาคม 2534 อาจารย ์    2564 

5 ผศ.อุดมเกียรติ ศรีชนะ ปริญญาโท 27 พฤศจิกายน 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  10 พฤศจิกายน 2563  2574 
6 ผศ.ดร.วนิดา  ฉัตรวิราคม ปริญญาเอก 8 เมษายน 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   18 มิถุนายน 2559   2572 

7 ผศ.ดร.บงกช  ทองเอี่ยม ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

21 สิงหาคม 2561    2577 

8 ผศ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ ปริญญาเอก 3 มิถุนายน 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 กุมภาพันธ์ 2563    2573 

9 รศ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ ปริญญาโท 5 มกราคม 2547 รองศาสตราจารย์    12 กรกฎาคม 2563  2578 

10 ผศ.ดร.อัมพร วัจนะ ปริญญาเอก 16 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  7 มกราคม 2561    2585 

11 อ.ดร.กานต์รวี บุญญานุสิทธิ์ ปริญญาเอก 15 พฤศจิกายน 2554 อาจารย ์ 16 พฤศจิกายน 2555     2579 

12 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณา ปริญญาเอก 10 พฤศจิกายน  2554 อาจารย ์  17 สิงหาคม 2563    2584 
13 ผศ.ดร.เด่นดาว  ชลวิทย์ ปริญญาเอก 2 กรกฎาคม 2544 ผู้ช่วยศาสตราจราย์  16 สิงหาคม 2562    2579 

14 อ.เพชร  วิจิตรนาวิน ปริญญาโท 4 ตุลาคม 2553 อาจารย ์ 5 ตุลาคม 2557     2586 

15 อ.ดร.สง่า วงษ์ไทย ปริญญาเอก 1 กรกฎาคม 2556 อาจารย ์ 2 กรกาคม 2557     2587 

16 
ผศ.ดร.อภิชา  แดงจ ารูญ ปริญญาเอก 4 มกราคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 17 กรกฎาคม 
2559 

  2579 

17 อ.ศิริรัตน์ ปัญจศุภวศ์ ปริญญาโท 12 มกราคม 2558 อาจารย ์ 13 มกราคม 2562     2586 

18 
อ.ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย ปริญญาโท 17 มกราคม 2557 อาจารย ์

18 มกราคม 2561 
(ยื่นแล้ว) 

    2590 

19 ผศ.ดร.สุรัตนา  อดิพัฒน์ ปริญญาเอก 11 กุมภาพันธ์ 2556 อาจารย ์   6 ตุลาคม 2563   2585 
 



 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด วันที่บรรจุ ต าแหน่ง เสนอขอ ผศ. เสนอขอ รศ. 
เสนอขอ 

ศ. 
ปีที่

เกษียณ 
20 ผศ.กิตติมา  เก่งเขตรกิจ ปริญญาโท 4 มกราคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  15 กันยายน 2560    2582 

21 ผศ.ทอฟัน  หวานชะเอม ปริญญาโท 27 ธันวาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  3 กุมภาพันธ์ 2563    2591 

22 อ.วุฒิภา  สว่างสขุ ปริญญาโท 7 เมษายน 2558 อาจารย์ 8 เมษายน 2562      2590 

23 อ.ยาซา มะหะมาน ปริญญาโท 6 มกราคม 2558 อาจารย์ 7 มกราคม 2562     2589 
24 อ.เสาวลักษณ์ โครตสุวรรณ ปริญญาโท 1 เมษายน 2557 อาจารย์ 2 เมษายน 2561     2588 
25 อ.ธนัชพร นามวัฒน์ ปริญญาโท 26 มกราคม 2558 อาจารย์ 27 มกราคม 2562     2589 
26 อ.ภาสุดา  ภาคาผล ปริญญาโท 9  พฤศจิกายน  2558 อาจารย์ 

10  พฤศจิกายน  
2562   2594 

27 อ.อธิป  ธรรมวิจิตร ปริญญาโท 6  กุมภาพันธ์  2560 อาจารย์ 7 กุมภาพันธ์  2564   2592 
28 อ.เกรียรติศักดิ์  ล้วนมงคล ปริญญาโท 23  กุมภาพันธ์  2560 อาจารย์ 

24  กุมภาพันธ์  
2564   2594 

29 อ.ดร.จิตราภรณ์  บุญถนอม ปริญญาเอก 1  มีนาคม  2560 อาจารย์ 2  มีนาคม  2561   2599 
30 อ.เอกอมร  เอี่ยมศิริรักษ์ ปริญญาโท 1  สิงหาคม  2560 อาจารย์ 2  สิงหาคม  2564   2597 
31 อ.ธนชพร  พุ่มภชาติ ปริญญาโท 1พฤศจิกายน  2560 อาจารย์ 

2  พฤศจิกายน  
2564   2591 

32 อ.พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง ปริญญาโท 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์ 17 สิงหาคม 2565   2589 
33 อ.อลงกรณ์  อัศวโสวรรณ ปริญญาโท 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์ 1 กันยายน 2565   2591 
34 ผศ.ดร.อนงนาฏ  เพชรประเสริฐ ปริญญาเอก 3 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 กันยายน 2563  2581 
35 อ.เสรี  ค าอั้น ปริญญาโท 2 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ 2 พฤศจิกายน 2564   2591 

 

หมายเหตุ 1. นับตามการขอต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปี พ.ศ.2560) 
  2. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับวุฒิการศึกษา หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย์ที่จบการศึกษา หรือ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับวุฒิ และคณะยังไม่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
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