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ตารางท่ี 8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ ในอุตสาหกรรมการบิน 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.หวัง 

เทียนซง 
 

อาจารย ์ M.B.A.(General Management) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2557. 
B.B.A.(Business) The 
Department of Southwest - 
Jiaotong University, Beijing, 
China., 1997. 
Grad.Dip (Adult 
Higher Education) Beijing 
Broadcasting and Television 
University, Beijing, China., 
1992. 

2. อ.ณัฐกานต์           
ตั้งวนาไพร 

อาจารย ์
 

บธ.ม.(การจัดการการบิน) 
มหาวิทยาลยันครพนม 
วิทยาเขตกรุงเทพ, 2554. 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ่, 2552. 

3. อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2556. 
M.A.(Cultural Management)  
(International Program) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546. 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 2545. 

 4. อ.สรยุทธ 
สุขประเสริฐ 

อาจารย ์ วท.ม. (การบริหารการบิน) 
มหาวิทยาลยัอสิเทริ์นเอเชีย, 2555. 
วท.บ. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี                 
ราชมงคลธัญบรุี, 2549. 

 5. อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน์ อาจารย ์ M.B.A. (Hospitality and 
Tourism Management) James 
Cook University, Townsville, 
Australia, 2553 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรม)  
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 2551 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ปรัชญพัชร วันอุทา อาจารย์ 

 
บธ.ม.(การจัดการการบิน)  มหาวิทยาลัย
นครพนม วิทยาเขตกรุงเทพ, 2554. 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)                
เกียรตินยิมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์, 2551. 

2. อ.น.อ.ภัชรชาติ 
ทูรวัฒน ์

อาจารย์ 
 

วท.ม.(การบริหารการบิน) มหาวิทยาลยั
อีสเทิร์นเอเชีย, 2556 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ         จันทรเกษม, 2535 

 3. อ.วรพจน์ ศิริชาลีชัย อาจารย์ 
 

บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2558 
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ, 
2556 

 4. อ.มนตรสั มณีศร 
 

อาจารย ์ M.S. (Business Administration) 
Mid Sweden University, 
Sundsvall, Sweden, 2558. 
บธ.บ. (การจัดการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ) มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ, 
2555. 

 5. อ.แพรวพรรณ 
สุวรรณพงค ์

อาจารย ์ M.A.(Management) 
(International Program) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2557. 
B.Eng. (Chemical Engineering) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2556. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ อาจารย์ ศศ.ม.(การจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2556. 
บธ.บ.(การจัดการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง, 2549. 

2. อ.ภัทราพร ทิพย์มงคล อาจารย์ ศศ.ม.(การจดัการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว), 2554. 
ศศ.บ.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลยัสยาม, 2551. 

 3. อ.เกียรติสดุา          
กลิ่นจนัทร ์

อาจารย์ ศศ.ม.(การจดัการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลยันเรศวร, 2554. 
บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว), 2550. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 4. อ.ชนัญชิตา อรุณแข 

 
อาจารย ์

 
 
 

บธ.ม. (การจัดการการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมป์ฟอร์ด, 2558 
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2551 

 5. อ. อรวรรณ สิทธิวิจารณ์  อาจารย ์ M.A. (International 
Communication) Macquarie 
University, Sydney, Australia., 
2543. 
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและโรงแรม)
มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2539. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา) 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.สุขสกล 

วลัญตะกุล 
อาจารย์ 

 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะ
ผู้น า) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น,2558. 
บธ.ม.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์, 
2549. 
บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2559. 
วท.บ.(การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2529. 

2. อ.ลลิดา แก้วฉาย อาจารย ์ M.Sc. (Corporate Brand 
Management) Brunel University, 
London, UK.., 2552. 
B.B.A. (Advertising Management)
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 2550. 

 1. อ.สินิทรา 
สุขสวัสดิ ์

อาจารย ์
 
 

M.M. (Marketing) 
Central Queensland 
University, Rock Hampton,  
Australia, 2555. 
กศ.ม. (การวจิัยและสถิติทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2550. 
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2545. 

 4. อ.พูนสวัสดิ ์
แก้วเกียรตสิกุล 

อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2556. 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2543. 
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สาขาวิชา 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีทีจ่บการศึกษา 

 5. อ.ธัชชัย 
อินทะสุข 
 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2552. 
ศศ.บ.(การตลาด) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2547. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.พล.อ.ดร.เกษมชาติ 

นเรศเสนีย ์
อาจารย ์ Ph.D. (Development 

Administration) สถาบันบัณฑติ 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2547. 
ศศ.ม. (การทหาร) โรงเรยีนเสนา     
ธิการทหารบก, 2538 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) โรงเรยีนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า, 2511. 

 2. อ.พล.ท.ดร.ประสารโชค  
ธุวะนุต ิ
 
 

อาจารย ์ Ph.D. (Development 
Administration) สถาบันบัณฑติ 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2546. 
M.P.A. (Pubic Administration) 
Shippensburg University of 
Pensylania. U.S.A., 2534. 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) โรงเรยีนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า, 2516. 

 3. อ.ดร.สุพจน์  
ทรายแกว้ 
 
 
 
 

อาจารย ์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยับูรพา, 2550. 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช, 2530. 
ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่, 2526. 

 4. อ.ดร.ชมัยภรณ์       
ถนอมศรเีดชชัย 
 
 

อาจารย ์ ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2547. 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539. 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2528. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 5. อ.ดร.พรนภา              

เตียสุธิกุล 
 
 
 
 

อาจารย ์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2555. 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544. 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2535. 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2535. 
 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.พล.อ.ดร.เกษมชาติ 

นเรศเสนีย ์
อาจารย ์ Ph.D. (Development 

Administration) สถาบันบัณฑติ 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2547. 
ศศ.ม. (การทหาร) โรงเรยีนเสนา     
ธิการทหารบก, 2538 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) โรงเรยีนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า, 2511. 

 2. อ.พล.ท.ดร.ประสารโชค  
ธุวะนุต ิ
 
 

อาจารย ์ Ph.D. (Development 
Administration) สถาบันบัณฑติ 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2546. 
M.P.A. (Pubic Administration) 
Shippensburg University of 
Pensylania. U.S.A., 2534. 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) โรงเรยีนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า, 2516. 

 3. อ.ดร.สุพจน์  
ทรายแกว้ 
 
 
 
 

อาจารย ์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยับูรพา, 2550. 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช, 2530. 
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่, 2526. 

 4. อ.ดร.ชมัยภรณ์       
ถนอมศรเีดชชัย 
 
 

อาจารย ์ ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2547. 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539. 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2528. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 5. อ.ดร.พรนภา              

เตียสุธิกุล 
 
 
 
 

อาจารย ์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2555. 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2544. 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2535. 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2535. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.ชญานันท์          

เกิดพิทักษ ์
อาจารย ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2555. 
บธ.ม. (การตลาด) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2549. 
บธ.บ. (การตลาด)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2530. 

 2. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์           
ศิริโวหาร 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ D.B.A.(International Business)  
United States International 
University, California, U.S.A., 2546. 
M.B.A. (Business 
Administration) University of 
New Haven, West Haven, U.S.A., 2536. 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528. 

 3. อ.ดร.เรืองเดช               
เร่งเพยีร 
 
 
 
 

อาจารย ์ Ph.D. (Business Administration)  
(English Program) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2549. 
M.I.S. (Information Systems)    
University of Tasmania. Tasmania, 
Australia, 2544.                                                                                                                                                                                                                 
Grad. Dip. (Business 
Administration) La Trobe 
University, 
Melbourne, Australia, 2542. 
B.B.A. (Hotel Managements & 
Advertising Management) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 2540. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 4. ผศ.ดร.ชาคริต              

ศรีทอง 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2557. 
บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2545. 
วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2541. 

 5. อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มม ี
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2556 
M.B.A. (Business Communication) 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2542 
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลยั
รังสิต, 2538. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.ชญานันท์          

เกิดพิทักษ ์
อาจารย ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2555. 
บธ.ม. (การตลาด) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2549. 
บธ.บ. (การตลาด)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2530. 

 2. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์           
ศิริโวหาร 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ D.B.A.(International Business)  
United States International 
University, California, U.S.A., 2546. 
M.B.A. (Business 
Administration) University of 
New Haven, West Haven, U.S.A., 2536. 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528. 

 3. อ.ดร.เรืองเดช               
เร่งเพยีร 
 
 
 
 

อาจารย ์ Ph.D. (Business Administration)  
(English Program) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2549. 
M.I.S. (Information Systems)    
University of Tasmania. Tasmania, 
Australia, 2544.                                                                                                                                                                                                                 
Grad. Dip. (Business 
Administration) La Trobe 
University, 
Melbourne, Australia, 2542. 
B.B.A. (Hotel Managements & 
Advertising Management) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 2540. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 4. ผศ.ดร.ชาคริต              

ศรีทอง 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2557. 
บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2545. 
วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2541. 

 5. อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มม ี
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2556 
M.B.A. (Business Communication) 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2542 
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลยั
รังสิต, 2538. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศกึษา 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.ดร.สวุารีย์            

ศรีปณูะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544 
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม, 
2517 

 2. อ.ดร.สนุทรี  
จีนธรรม 
 
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2554 
ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2531 
กศ.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2524 

 3. อ.ดร.อนัญญา 
โพธิ์ประดิษฐ์ 
 
 
 
 

อาจารย์  ปร.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 
Cert. of Environmental Policy 
and Planning for Sustainable 
Society  
Tokyo Institute of Technology, 
2557 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2554 
กษ.บ. (ส่งเสรมิการเกษตรและ
สหกรณ์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549 



72 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 4. อ.ดร.ผมหอม            

เชิดโกทา 
 
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2551 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร,์ 2549 

 5. อ.ดร.ประภาพร  
ชุลีลัง 
 
 
 
 

อาจารย ์ ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)          
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2531 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2528 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.ดร.สวุารีย์            

ศรีปณูะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544 
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม, 
2517 

 2. อ.ดร.สนุทรี  
จีนธรรม 
 
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2554 
ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2531 
กศ.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2524 

 3. อ.ดร.อนัญญา 
โพธิ์ประดิษฐ์ 
 
 
 
 

อาจารย์  ปร.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 
Cert. of Environmental Policy 
and Planning for Sustainable 
Society  
Tokyo Institute of Technology, 
2557 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2554 
กษ.บ. (ส่งเสรมิการเกษตรและ
สหกรณ์) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2549 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 4. อ.ดร.ผมหอม            

เชิดโกทา 
 
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2551 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร,์ 2549 

 5. อ.ดร.ประภาพร  
ชุลีลัง 
 
 
 
 

อาจารย ์ ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)          
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2531 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2528 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
 
ตารางท่ี 9 ศูนยส์ระแก้ว 
 

9.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
- แขนงวิชาสัตวศาสตร ์

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.พิมพรรณ  

พิมลรตัน ์
อาจารย ์ Ph.D.(Biochemistry and 

Molecular Biology) Chinese 
Academy of Agricultural 
Sciences, Beijing, China, 2557. 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร     
พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,์ 
2554. 
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลติพืช) 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ,์ 2551. 

2. อ.เจนจิรา นามี* อาจารย ์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
วท.บ.(เทคโนโลยีการจดัการศตัรูพชื) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 3. อ.ขจรศักดิ์ เอีย่มนอก อาจารย ์ M.Sc.(Plant Pathology) National 

Chung Hsing University, 
Taichung, Taiwan, 2558. 
วท.บ.(โรคพืช) มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, 2555. 

 4. อ.ฉัตรชัย  เสนขวญัแกว้ อาจารย ์ วท.ม.(สัตวศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2558. 
วท.บ.(สัตวศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2552. 

 5. อ.ปณัท  สุขสร้อย อาจารย ์ วท.ม.(สัตวศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2558 
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลติสตัว์), 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2554. 

 6. อ.นิตยา  ทองทิพย์ อาจารย ์ วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2559. 
วท.บ.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม, 2554. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 6 คน  
 

9.2 คณะวิทยาการจัดการ 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศกึษา 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.กีรฉัตร  วันช่วย  

 
อาจารย ์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2553. 
วท.บ.(เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบรุี
วิทยาลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 
ปทุมธานี, 2543. 

2. อ.คณติ เรืองขจร อาจารย ์
 

บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี, 2558. 
บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี, 2553. 

 3. อ.นุสรา ไชยสาล ี อาจารย ์
 
 

บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2559. 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2555. 
บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 2553. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 4. อ.พรรณี  พิมพ์โพธิ ์ อาจารย ์ บธ.ม.(บริหารการตลาด) 

มหาวิทยาลยัสยาม, 2543. 
บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย,์ 2540. 

 5. อ.รังสรรค์  ลเีบี้ยว อาจารย ์ บธ.ม.(การจดัการทั่วไป) มหาวิทยาลยั 
หัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรต,ิ 2551. 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. 
วท.บ.(เทคนคิการแพทย์) มหาวิทยาลัย 
หัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรต,ิ 2548. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
 

9.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.พัณณกร สอนไว อาจารย ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี, 2558. 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง, 2546. 
น.บ.(นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร, 
2548. 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบัน  
ราชภัฏก าแพงเพชร, 2540. 

 2. อ.อรุณรัตน์ จินดา อาจารย ์ M.A.(Political Science)  
Ural Federal State University, 
Yekaterinburg, Russian 
Federation, 2014. 
ศศ.บ.(รัสเซียศึกษา) 
เกียรตินยิม 1, มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2554. 

 3. อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ์ อาจารย ์ รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2548. 
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)์ สถาบัน
ราชภัฏนครราชสมีา, 2544. 

 
 



76 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 4. อ. ฉัตรเกษม ดาศร ี อาจารย ์ รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการ

จัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2558. 
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2555. 

 5. อ.รังสรรค์  สคุ าภา อาจารย ์ ร.ม.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2557.  
ศศ.บ.(รัฐศาสตร-์ความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2550.   

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
 




