รายชื่ออาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งวิชาการ
1

ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์

2

ดร.พรชัย ผาดไธสง

3

ดร.วิชิต กามันตะคุณ

4

ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์

5

ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

6

ดร.นิวัฒน์ สาระขันธ์

7

ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์

8

ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม

9

ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์

10 ดร.กชพร นานาผล
11 ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
12 ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์
13 ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์

วุฒิการศึกษา/สาขาที่สาเร็จการศึกษา
ผู้ช่วย
ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์)
อาจารย์
ปร.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ค.ม.(การพัฒนาหลักสูตร)
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)
ผู้ช่วย
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
ค.บ.(การประถมศึกษา)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)
วท.บ.(สถิติประยุกต์)
อาจารย์
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(จิตวิทยาทางการศึกษา)
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
ผู้ช่วย
ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ศาสตราจารย์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
ศษ.บ.(มัธยม-คณิตศาสตร์)
ศบ.(เศรษฐศาสตร์)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร์)
อาจารย์
ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
ศศ.ม.(ดนตรี)
ศศ.บ.(ดนตรีไทย)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้)
ศาสตราจารย์ ศษ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ กศ.บ.(การศึกษาบัณฑิต) วิทยาศาสตร์-เคมี
กศ.ม.(การศึกษามหาบัณฑิต)
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์
ปร.ด.(ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(สถิติประยุกต์)

ที่

ชื่อ-สกุล
14 ดร.กัญญาวดี แสงงาม
15 ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
16 ดร.ทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์
17 ดร.บพิตร เค้าหัน
18 ดร.อภิชาติ ดีไม่น้อย
19 ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คา
จันทร์
20 ดร.ธันยาภรณ์ นวลสิงห์
21 ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา
22 ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

23 ดร.นฤมล แสงพรหม
24 ดร.พิทักษ์ พลคชา
25 ดร.ภัทรวรรณ คาแปล
26 ดร.สมร ทวีบุญ
27 ดร.หทัย น้อยสมบัติ

ตาแหน่งวิชาการ
วุฒิการศึกษา/สาขาที่สาเร็จการศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน)
กศ.ม.(จิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา)
วท.บ.(จิตวิทยา)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ศาสตราจารย์ วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
อาจารย์
ปร.ด.(สังคมวิทยา)
กศ.ม.(สังคมศึกษา)
ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)
อาจารย์
ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์)
ศศ.ม.(ดนตรี) (แขนงดนตรีศึกษา)
ศป.บ.(ดนตรีสากล)
อาจารย์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
ศษ.ม. (พลศึกษา)
ศษ.บ. (พลศึกษา)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)
อาจารย์
วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ค.ม.(การวิจัยการศึกษา)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
ศษ.บ.(การมัธยมศึกษา)
ผู้ช่วย
ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
อาจารย์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ.(เทคโนโบยีคอมพิวเตอร์)
ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
อาจารย์
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
ปร.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
อาจารย์
Ph.D. (Educational Leadership and
management)
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ศษ.บ. (เคมี-ชีววิทยา)

ที่

ชื่อ-สกุล
28 ดร.โกวัฒน์ เทศบุตร
29 ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์
30 ดร.ธวัชชัย ศิลปโชค
31 ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
32 ดร.ทนันยา คาคุ้ม
33 ดร.พิริยา พิทยาวัฒนชัย
34 ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
35 ดร.ชัยยนต์ เพาพาน
36 ดร.ขวัญชนก อาภา

37 ดร.อังชรินทร์ ทองปาน

38 ดร.เกศินี ศรีวงค์ษา

ตาแหน่งวิชาการ
วุฒิการศึกษา/สาขาที่สาเร็จการศึกษา
ผู้ช่วย
Ed.D. (Educational Administration)
ศาสตราจารย์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (เคมี)
ผู้ช่วย
Ph.D. (Prac. Arts Voc.Tech.Ed Industrial. Ed.)
ศาสตราจารย์ M.S. (วัสดุศาสตร์)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
อาจารย์
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
ศศ.ม. (ดนตรี) วิชาเอกดนตรีวิทยา
ศป.บ. (ดนตรีไทย)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนรู้)
ศาสตราจารย์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
อาจารย์
พธ.ด. (พุทธศาสนา)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ศาสตราจารย์ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
อาจารย์
ปร.ด.(บริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
ปร.ด. (การวางแผนภาคและเมือง)
ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง)
อ.บ. (อักษรศาสตร)
P.G. (Post Graduated) P.G. Diploma of Remote
Sensing and GIS (Remote Sensing &
Geographic Information System Application in
Water Resource)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ))
ศาสตราจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)

