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รายชื่อคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
 

ตารางท่ี 1 คณะครุศาสตร ์
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.นิติกร อ่อนโยน อาจารย ์ ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
ค.บ.(มัธยมศึกษา-เคมี) เกียรตินิยม
อันดับ 1 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 
2549.  

2. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองศาสตราจารย ์
 

ค.ด.(การวัดและประเมินผล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. 
ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2526. 
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) เกียรตินยิม
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัย -    
ธรรมาธริาช, 2529. 
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2524. 

 3. อ.รัตวรรณ พูดเพราะ อาจารย ์
 

วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัย      
สงขลานครินทร์, 2550. 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สถาบัน    
ราชภัฏสงขลา, 2546. 

 4. อ.ตะวัน ไชยวรรณ อาจารย ์
 

วท.ม.(เคมีชีวภาพ) สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, 2553. 
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2551. 

 5. อ.จิตตรี พละกุล 
 

อาจารย ์
 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-์เคมี) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพคร ู
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548. 
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
2544. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 2. ผศ.กานน สมร่าง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2526. 
กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2518. 
ประกาศนียบตัรทางพฤกษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 

 3. อ.เมษา นวลศร ี อาจารย ์ ค.ด.(การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2560. 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2551. 
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. 
ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. 
ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2555. 
ค.บ.(มัธยมศึกษา-ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

 4. อ.จิตเจรญิ  ศรขวัญ อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล, 2535. 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2532. 

 5. อ.ศรัณยา  ฤกษ์ข า อาจารย ์ วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2553. 
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2540. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. ผศ.ดร.สุธี  
พรรณหาญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศษ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2547. 
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. 
น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2530. 
กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวัน, 2525. 

 2. ผศ. ดร.ประยรู บุญใช้ รองศาสตราจารย ์ ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544. 
กศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2537. 
กศ.บ.(การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2534. 

 3. อ. กนกวรรณ        
ปานสุขสาร 

อาจารย ์ กศ.ม.(ชีววิทยา) มหาวทิยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. 
วท.บ.(พฤกษศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2554. 

 4. ผศ.สุทธิพร   
สุภาวิวัง  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

กศ.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2518. 
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2516. 

 5. อ.วิภาวดี แขวงเมฆ อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2556. 
วท.บ.(ชีววทิยา) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล         ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ค.ด.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 
กศ.ม.(วิจัยและสถติิทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.  
กศ.บ.(คณิตศาสตร)์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2544. 

 2. อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ   อาจารย ์ วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548. 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, 2545. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 3. อ.ณัฐวัตร สดุจินดา อาจารย ์ ศษ.ม.(คณติศาสตร์ศกึษา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2557. 
ศษ.บ.(คณติศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552. 

 4. อ.ดร.กาญจนา  เวชบรรพต   
 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2559. 
ศษ.ม.(คณติศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550.  
ค.บ.(คณิตศาสตร)์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุดรธานี, 2547. 

 5. อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ ์         อาจารย ์ ศษ.ม.(การสอนคณติศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2553. 
ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2550. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ. พิมพ์ลักษณ์  มลูโพธิ ์ อาจารย ์

 
ศษ.ม.(คณติศาสตรศึกษา)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2549. 
ศษ.บ.(การมัธยมศึกษา) การสอน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2546. 

2. รศ.กอบกุล 
สังขะมัลลิก 

รองศาสตราจารย ์ ศษ.ม.(การสอนคณติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2523. 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาพระนคร, 2515. 

 3. ผศ.ดร. เปรมจติต ์
ขจรภัย ลาร์เซ่น 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ed.D.(Curriculum and 
Instruction) University of 
Southern California, Los Angeles, 
California, U.S.A., 2528. 
M.S.(Educational Administration) 
Bemidji State College, Bemidji, 
Minnesota, U.S.A., 2516. 
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) วิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมติร, 2513. 

 4. Dr. Robert William 
Larsen 

อาจารย ์ Ph.D.(Counseling with a Minor in 
Statistics) University of North Dakota, Grand 
Forks, North Dakota, U.S.A., 1985.  
Ed.S.(Counseling) University of Wisconsin-
Stout, Menomonie, Wisconsin, U.S.A.,1978. 
M.S.(Counseling Education) 
Bemidji State University, 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

   Bemidji, Minnesota, U.S.A., 1972. 
B.S.(Business Education) 
Moorhead State University, 
Moorhead, Minnesota, U.S.A., 
1967. 

 5. อ.ศัสยมน  สังเว อาจารย ์
 
 

ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550. 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ,ี 2548. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.วิลินดา  พงศ์ธราธิก อาจารย ์

 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2547.   
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบัน        
ราชภัฏเพชรบรุ,ี 2538.     

2. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก อาจารย ์ ค.ด.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.  
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. 

 3. ผศ.พนิดา  ชาตยาภา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.   
ค.บ.(การอนุบาลศึกษา) วิทยาลัยครู   
สวนดุสติ, 2526. 

 4. อ.คันธรส  ภาผล อาจารย ์ กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.   
ค.บ.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก-
การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ,ี 2548. 
 

 5. อ.วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธุ์ อาจารย ์ ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษม, 2540. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน ดังนี้  
 1. อ.นันทิยา รักตประจิต  อาจารย ์ กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2548. 
ค.บ.(นาฏศิลป)์ วิทยาลัยครสูวนสุนนัทา, 
2530. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

   Mini Master of Education  
(Mini M.Ed.) (สาขาการศึกษา
ปฐมวยั) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร, 2545. 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 
2551. 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.อรัญญา มุดและ 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2554. 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัอิสเทริ์นเอเชีย, 2547. 
ค.บ.(วิชาภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม, 2530. 

2. ผศ.ดร.จันทนี อินทรสูต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Secondary Education – 
Second Language Acquisition and 
Teacher Education) University of 
Illinois, Urbana Champaign,  
U.S.A., 2529. 
M.A.(Secondary Education, 
Teaching English to Speakers of 
Other Languages) The University 
of New Mexico, New Mexico 
U.S.A., 2520. 
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511. 
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2507. 

 3. อ.ปวีนัย บุญปก อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2550. 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยั
ราชภัฎมหาสารคาม, 2556. 
ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2547. 

 4. อ.อรนุช สมประสิทธ์ิ อาจารย ์ M.A.(History of Arts) University of 
Leeds, Leed, U.K., 2012. 
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2551. 
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลัย
ศิลปากร, 2548. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 5. อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย อาจารย ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร -
วิโรฒ, 2553.   
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 3 คน ดังนี้  
 1. อ.ดร.เอกอมร   

   เอ่ียมศิริรักษ์ 
อาจารย ์ ค.ด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2556. 
 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2559. 
นศ.ม.(วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2550. 
ศษ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1 
ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2557. 
นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย, 2556.  

 2. อ.ดร.วราภรณ์       
วราธิพร 

อาจารย ์ ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม –
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน,ี 2558. 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2543. 
ค.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) วิทยาลัยครู 
เทพสตรี, 2524. 

 3. อ.แสงดาว          
วัฒนาสกุลเกยีรต ิ

อาจารย์  กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2547.  
ศษ.บ. (การแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2551. 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2540.      

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ชยพล  ใจสูงเนิน อาจารย ์ อ.ม.(วรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 
วศ.บ.(อุตสาหการ) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,์ 2543. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 2.  ผศ. ชาตรี  พนเจริญสวัสดิ์     ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร, 2529. 
กศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2518. 

 3. อ. มณฑา วิริยางกูร อาจารย ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2557. 
กศ.บ.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2549. 

 4. อ.พรหมธิดา พงศ์พรหม อาจารย ์ คม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2555. 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552. 

 5. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม อาจารย ์ ค.ด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2554. 
ศศ.ม.(ภาษาและวรรณคดไีทย)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. 
กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลยั                 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2545. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน ดังนี้  
 1. อ.ชนะ ยาดี อาจารย ์ ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน, 
2551. 
ค.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม –
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน,ี 2548. 

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ยุภาพร นอกเมือง อาจารย ์ M.A.(Teaching Chinese as a 
Foreign Language) Guangxi 
University  for Nationalities,  
Guangxi, China., 2556. 
ศศ.บ.(ภาษาจีน) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2553. 

 2. อ.ดร.ประพรรธน ์
พละชีวะ 

อาจารย ์ ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2550. 
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2546. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 3. Miss Xiao Lin Jia อาจารย ์ M.A.(Teaching Chinese as a 
Foreign Language) Central 
China Normal University, 
Wuhan, China., 2554.    
B.A.(Chinese and English 
Literature) Wuhan University of 
Science and Technology 

Wuhan, China., 2551.    
 

 4. Mr.Shan Yong Wei อาจารย ์ M.A.(Modern and 
Contemporary Chinese 
Literature) Huaqiao University, 
China., 2554. 
B.A.(Chinese Ethnology) Guangxi 
University  for Nationalities,  
Guangxi, China., 2544.    

 5. อ.สายนภา วงศ์วิศาล อาจารย ์ M.A.(Teaching Chinese to 
Speakers Other Languages) 
ศศ.บ.(เอเชียศึกษา กลุม่วิชา
ภาษาจีน) Minzu University, 
Beijing, China, 2559. 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน ดังนี้  
 1.อ.วราพร   

อัศวโสภณชัย 
อาจารย์  MA. (Psychology and Education) 

The University of Sheffield, 
2557. 
 ค.บ.(จิตวิทยาการปรึกษาและแนะ
แนวและการสอนภาษาฝรั่งเศส) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 
 

10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ดร.อังคนา         
กรัณยาธิกลุ 

อาจารย ์
ศษ.ด. (เทคโนโล ยีการศึกษา) 

ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554.   
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539. 
ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
วิทยาลัยครเูพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธาน,ี 2532. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 2. รศ.มนต์ชัย คมสาคร 
 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547. 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินวิโรฒ พิษณุโลก, 2515. 

 3. อ.ดร.ปิยะวรรณ 
ขุนทอง 
 
 
 

อาจารย ์ ด.ด.(จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2548. 
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2539. 
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2526.  

 4. อ.ดร.เลอลักษณ์     
โอทกานนท์ 

อาจารย ์
 
 
 
 

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2553 
วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร-์
คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547. 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2549. 
ศษ.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545.  

 5. อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ 
 
 
 
 

อาจารย์  ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.  
ว.ม.(สื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549. 
นศ.บ.(วิทยุกระจาย เสียงและวิทยุ
โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2546. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.ศักดา    

สถาพรวจนา 
อาจารย ์ ค.ด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2550. 
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์การบริหาร
การศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2524. 
 

 2. รศ.ดร.ชัชจริยา ใบล ี
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. 
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534.
กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม, 2519. 
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  สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 3. ผศ.ดร.สุวรรณา      
โชติสุกานต ์
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Educational Foundations) 
University of Hawaii, Hawaii, 
USA., 2538. 
M.Ed. (Educational 
Foundations) University of 
Hawaii, Hawaii, USA, 2532. 
ค.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. 
ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. 

 4. ผศ.ดร.ช่อเพชร      
เบ้าเงิน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 
 
 
 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2545. 
วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2536. 
ค.บ. (เคม-ีวิทยาศาสตร์ทัว่ไป)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. 

 5. อ.ดร.ชาญชัย        
วงศ์สิรสวสัดิ ์
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.อ.ด. (การบรหิารอาชีวศึกษา)
สถาบันเทคโนโลย ี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง , 2552. 
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548. 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2542. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.พิทักษ์           

นิลนพคุณ 
อาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 
M.A.(Curriculum Development) 
The University of lowa,lowa, 
USA., 2519. 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาพิษณุโลก, 2515. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 2. ผศ.ดร.ฐติิพร พิชญกุล 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศด.(การอุดมศึกษา)มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒ, 2547. 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2538. 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)วิทยาลัยครู
สวนดุสติ, 2534. 

 3. ผศ.ดร.เรขา อรญัวงศ์ 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. 
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. 
ค.บ.(การมัธยมศึกษา)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2520. 

 4. อ.ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย อาจารย ์
 
 
 
 

ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์2551. 
ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2535. 
กศ.บ. (ฟิสิกส์)มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปทุมวัน, 2519. 

 5. ผศ.ดร.สุวรรณา       
จุ้ยทอง 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลยับูรพา, 2553. 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) สถาบัน
ราชภัฏเพชรบรุีวิทยาลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี, 2546. 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน, 2525. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.ศักดา    

สถาพรวจนา 
อาจารย ์ ค.ด. (บริหารการศึกษา)จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2550. 
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์การบริหาร
การศึกษา)มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2524. 
 

 2. รศ.ดร.ชัชจริยา ใบล ี
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. 
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534.
กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม, 2519. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 3. ผศ.ดร.สุวรรณา      
โชติสุกานต ์
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Educational Foundations) 
University of Hawaii, Hawaii, 
USA., 2538. 
M.Ed. (Educational 
Foundations) University of 
Hawaii, Hawaii, USA, 2532. 
ค.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. 
ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. 

 4. ผศ.ดร.ช่อเพชร      
เบ้าเงิน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 
 
 
 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2545. 
วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2536. 
ค.บ. (เคม-ีวิทยาศาสตร์ทัว่ไป)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. 

 5. อ.ดร.ชาญชัย        
วงศ์สิรสวสัดิ ์
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.อ.ด. (การบรหิารอาชีวศึกษา)
สถาบันเทคโนโลย ี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง , 2552. 
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548. 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2542. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.พิทักษ์           

นิลนพคุณ 
อาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 
M.A.(Curriculum Development) 
The University of lowa,lowa, 
USA., 2519. 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาพิษณุโลก, 2515. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 2. ผศ.ดร.ฐติิพร พิชญกุล 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด.(การอุดมศึกษา)มหาวิทยาลยั    
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2547. 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2538. 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)วิทยาลัยครู 
สวนดุสติ, 2534. 

 3. ผศ.ดร.เรขา อรญัวงศ์ 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. 
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. 
ค.บ.(การมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2520. 

 4. อ.ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย อาจารย ์
 
 
 
 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์2551. 
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2535. 
กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวัน, 2519. 

 5. ผศ.ดร.สุวรรณา       
จุย้ทอง 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลยับูรพา, 2553. 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) สถาบัน
ราชภัฏเพชรบรุีวิทยาลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวดัปทมุธาน,ี 
2546. 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทร์วโิรฒ บางแสน, 2525. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




