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ตารางท่ี 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.วิเชียร            

ธนลาภประเสริฐ 
อาจารย ์ ค.ม.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา, 2556. 
ค.บ.(ดนตรศีึกษา) สถาบันราชภฏั
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2546. 

2. อ.มณเฑียร รุ่งหิรญั อาจารย ์ ศศ.ม.(วัฒนธรรมการดนตรี) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2549. 
ค.บ.(ดนตรสีากล) สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม, 2546. 

 3. อ.วงศ์วรศิ นิพิฐวิทยา อาจารย ์ ศศ.ม.(การแสดงดนตรี) 
มหาวิทยาลยั มหิดล, 2557. 
ศศ.บ.(ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา, 2554. 

 4. อ.วรนาฏ อินถารต อาจารย ์ M.A. (Music Education) 
West Texas A&M University, 
Texas, U.S.A., 2550. 
ดศ.บ.(การแสดงดนตรี) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2544. 

 5. อ.กิตติณัฐ           
ต.เทียนประเสริฐ 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2551. 
ศศ.บ.(ดนตรีศึกษา) สถาบันราชภฏั 
สวนสุนันทา, 2544. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.ดุสติธร  งามยิ่ง อาจารย ์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2557. 
ศศ.ม. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553. 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี, 2550. 
ศศ.บ.(นาฏศลิป์ไทย) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2536. 

 2. อ.นัฏภรณ์  พูลภักด ี อาจารย ์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา, 2559. 
ศศ.บ.(นาฏศลิป์ไทย) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  2551. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 3. อ.ภานุมาศ ผลพิกุล อาจารย ์ ศศ.ม. (นาฏยศลิปไ์ทย) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2558. 
ศป.บ. (นาฏยศลิป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 

 4. อ.รัชฌกร           
พลพิพัฒน์สาร 
 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจดัการทางวัฒนธรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 
ศล.บ. (ศิลปะการแสดง) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2549. 

 5. อ.พัชรินทร์         
ร่มโพธิ์ช่ืน 
 
 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจดัการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
2558. 
ศศ.บ. (นาฏศิลปแ์ละการละคร) 
เกียรตินยิมอันดับสอง มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม, 2551. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร 

 
อาจารย ์ ศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548. 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 

2. อ.ปราณีรัตน์ ปานประณีต อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2556.  
ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552. 

 

 3. อ.วรลักษณ์ วีระยุทธ 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. 
ศศ.บ.(ภาษาเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 

 4. อ.ปวิช  เรียงศิริ อาจารย ์ ศศ.ม.(การแปลภาษา ไทย-อังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2557. 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม
อันดับ 1) มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
2552. 

 5. อ.บษุบา แฝงสาเคน อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557. 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม
อันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2554. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.วุฒินันท์ สีเตชะ อาจารย ์ M.A.(Linguistics) University of 

Delhi, Delhi, India, 2545. 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2543. 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2540. 

2. อ.วชิราภรณ์ ผดุงศิลป ์ อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2548.       
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545.    

 3. อ.ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ อาจารย ์ อ.ม.(ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2559. 
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินยิมอันดับ 1 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556.   

 4. อ.นานดา เข็มศรีนวล อาจารย ์ M.A. (Teaching English as a 
Second Language) Saint 
Michael’s College, Vermont, 
U.S.A., 2543. 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินยิมอันดับ 2  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2538. 

 5. อ.ฤทัย  ส าเนียงเสนาะ อาจารย ์ ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2557. 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร,์ 2545. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.พรศิริ นาควัชระ อาจารย ์ อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2543. 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2539. 

2. อ.พิชญาณี เชิงคีรี 
ไชยยะ 

อาจารย ์ อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543. 
ศศ.บ.(วรรณคดไีทย) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2539. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 3. นายสิริวิทย์   

สุขกันต ์
อาจารย ์ อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2551. 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) หาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2545. 

 4. อ.วสนันท์ อิทธิมีชัย อาจารย ์ อ.ม.(ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. 
ว.บ.(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2553. 

 5. อ.เนมิ อุนากรสวัสดิ์ อาจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2556. 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน ดังนี้  
 1. อ. นารีนาถ ส าล ี อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2550. 
 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและท้องถิ่น 
- แขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.วรรณลดา กันต์โฉม อาจารย ์ ศศม.(การวิเคราะห์และการวางแผน

ทางสังคม) สถาบันบัณฑิต        
พัฒนบริหารศาสตร์, 2553. 
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2550. 

2. อ.ดร.สุเทพ บุญซ้อน อาจารย ์ ศษ.ด.(ประชากรศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2537. 
ศษ.ม.(ประชากรศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2529. 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร, 2522. 

3. อ.ปิยะ สงวนสิน อาจารย ์ ศศม.(การจดัการการพัฒนาสังคม) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543. 
ศศ.บ.(ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,์ 2540. 

 4. อ.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย ์ ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2549. 
ร.บ.(ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. 
บธ.บ.(บริหารงานบุคคล) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2540. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 5. อ.นริศรา จริยะพันธ์ุ 

 
อาจารย ์ รป.ม (นโยบายสาธารณะและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2555. 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2551. 

 6. อ.วรนุช  สิปิยารักษ์ อาจารย ์ ศศม.(การวิจัยและพัฒนาทางจิต
พฤติศาสตร์) สถาบันบณัฑิต      
พัฒนบริหารศาสตร,์ 2552. 
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2549. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน ดังนี้  
 1. อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน อาจารย ์ ร.ม.(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2554. 
ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2551. 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ดร.มนัส สายเสมา อาจารย ์
 
 
 
 

ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี, 
2557. 
กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม, 2530.  
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2522. 

 2. รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บด ี

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม, 2535.             
กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, 2531.  

 3. ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 

ค.ด.(การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2540 
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. 
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2524. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 4. ผศ.เอก ศรีเชลยีง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม, 
2537. 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2531. 

 5. อ.มนตรี  ชินสมบูรณ ์ อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประยุกต์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2553. 
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี, 
2550. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน 
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย อาจารย ์ วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2547. 
วท.บ.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,์ 2544. 

2. อ.ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ อาจารย ์ วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2552. 
ศษ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547. 

 3 .อ.ดร.โกมล          
จันทวงษ ์

อาจารย ์ ปร.ด.(การศึกษาและการพัฒนา
สังคม)มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)  
มห าวิท ย าลั ยศ รีน ค ริน ท วิ โรฒ     
บางแสน, 2532. 
กศ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทวิโรฒบางแสน, 2528. 

 4. อ.มนฤดี ช่วงฉ่ า 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ
องค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552. 
บธ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 
2548. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 5. อ.วิภาพร ตณัฑสวสัดิ ์ อาจารย ์ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร, 2547. 
ศศ.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภฏั
ธนบุรี, 2544. 

 6. อ.ไพศาล แย้มวงษ ์ อาจารย ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2559. 
กศ .ม .(จิ ต วิท ยาการแน ะแน ว )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
2555. 
ป.บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555. 
ศษ.บ. (การวัดและการประเมินผล 
การศึ กษา) หาวิทยาลั ยสุ โขทั ย       
ธรรมาธิราช, 2555. 
ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและการ
แนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 

 7. อ.สมรรถพงศ์      
ขจรมณ ี

อาจารย ์ ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2559. 
วท .บ . (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2556. 

 8. อ.ธรีะศักดิ ์เครือแสง อาจารย ์ ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2558. 
กศ.บ. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร -  
วิโรฒ, 2552. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 8 คน  
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร. สมทรง  

   บรรจงธิติทานต ์
  

อาจารย ์
 
 

ปร.ด.(พัฒนบรูณาการศาสตร์)
มหาวิทยาลยัอุบล, 2555. 
พบ.ม.(ประชากรศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543. 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2530 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 2. ผศ.อิทธิ ค าเพราะ 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
 

M.Sc.(Human Settlements 
Development Planning) สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2524. 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิทยาลัยครู 
มหาสารคาม, 2518. 

 3. อ.ดร.ชนินทร     
สวณภักด ี
  

อาจารย ์
 
 

สส.ด. (การบรหิารสังคม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2554 
ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2546. 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541. 

 4. อ.ดร.สามารถ 
   จันทร์สูรย ์

อาจารย ์
 
 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2555. 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524. 
ค.บ. (สังคมศึกษา)วิทยาลยัครู
มหาสารคาม, 2518. 

 5. อ.ว่าท่ี ร.ต.วุฒิชัย 
สายบุญจวง 

อาจารย ์
 
 

ศศ.ม.(บริหารการพัฒนาสังคม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555. 
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัย 
นเรศวร, 2550. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
10. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.นเรศ ยะมะหาร 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.ม.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2544. 
ศ.บ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2540. 

2. รศ.สมศริิ อรุโณทัย 
  

รองศาสตราจารย ์
 

กศ.ม.(ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลยั     
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2546. 
กศ.บ.(ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวโิรฒ, ประสานมิตร 
2517. 

 3. อ.ชยานันท์ อาวะโต 
  

อาจารย ์ ศ.ม.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546. 
ศ.บ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2529. 

 4. อ.เดือนฉายผู้ชนะ 
    ภู่ประเสริฐ 

อาจารย ์ ศ.ม.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552. 
ศ.บ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2545. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 5. อ.ออมสิรี ปานด ารงค ์ อาจารย ์ ศ.ม.(ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2557. 
ศ.บ.(ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทร์, 2552. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.ภิศักดิ์ 

กัลยาณมิตร 
อาจารย ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี, 2555. 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2546. 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540. 

 2. อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์ อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 2544. 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2539. 

 3. อ.ไททัศน์ มาลา อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554. 
ร.บ.(การเมืองการปกครอง)    
เกียรตินยิมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2550. 

 4. อ.กัมลาศ เยาวะนจิ อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 
ร.บ.(การเมืองการปกครอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 

 5. อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม   อาจารย ์ รอ.ม.(การจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิต        
พัฒนบริหารศาสตร,์ 2553. 
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม, 2551. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  และเพ่ิมเติมจ านวน 13 คน ดังนี้ 
 1. อ.อรุณรัตน์ จินดา อาจารย ์ M.A.(Political Science)  

Ural Federal State University, 
Yekaterinburg, Russian 
Federation, 2557. 
ศศ.บ.(รัสเซียศึกษา) 
เกียรตินยิม 1, มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2554. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 2. อ.ดร.รัฐชาติ  

ทัศนัย 
อาจารย ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัชินวัตร, 2559. 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2548. 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2541. 
วท.บ.(สถิติประยุกต)์ สถาบันราชภัฎ
จันทรเกษม, 2540 

3. อ.จารุณี  
มุมบ้านเซ่า 

อาจารย ์ รศ.ม.(การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2554.
บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 2537. 

4. อ.ปยิะ กล้าประเสริฐ อาจารย ์ ศศ.ม.(รัฐศาสตร)์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2545. 
Postgraduate Certificate in 
Business Administration, 
University of North Umbria at 
New Castle, United Kingdom. 
2540. 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)์, 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2532. 

5. อ.ฤทัยทิพย์ 
จันทร์สระแก้ว 

อาจารย ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2548 
น.บ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2539 
 

6. อ.เทวพงษ์  
พวงเพชร 

อาจารย ์ ร.ม.รัฐศาสตร์ (การปกครอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
ร.บ. รัฐศาสตร์ (การเมืองการ
ปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2547. 

7. อ.ดวงพร  
อุไรวรรณ 

อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558. 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) เกียรตินยิมอันดบั 
2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2553. 

8. อ.พยุงศักดิ์  
ทราบรัมย ์

อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
สม.บ.(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 9. อ.ดาวราย  

ลิ่มสายหั้ว 
อาจารย ์ รศ.ม.รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2551. 
ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
(อาณาบริเวณศึกษาอนุภมูิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง) มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2548.  

10. อ.พฤกษพงศ์  
วิสุทธิ์ดวงดุษด ี

อาจารย ์ รป.ม.(การบริหารโครงการและ
นโยบาย) สถาบันบัณฑติ                   
พัฒนบริหารศาสตร,์ 2550. 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร,์ 2544. 

11. อ.ธนา ร่างน้อย อาจารย ์ ร.ม.(รัฐศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2558. 
ร.บ.(การปกครอง) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2558. 
สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2554. 

12. อ.ชนินทร์  
จักรภพโยธิน 

อาจารย ์ ศศ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2554. 
ศษ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546. 
 

13. อ.รัชพล อ่ าสุข อาจารย ์ ศศ.ม.(ประชากรศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. 
รป.ม.(นโยบายสาธารณะและ            
การจัดการภาครัฐ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556. 
สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร)์ 
เกียรตินยิมอันดับ 2, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2553. 

12. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ น.ม.(บริหารงานยุติธรรม)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2548. 
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย) ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 
2545. 
น.บ.(นิติศาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2544. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 2. ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ น.ม.(บริหารงานยุติธรรม)   

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2549. 
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย) ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 
2546. 
น.บ.(นิติศาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2545. 

 3. ผศ.ธีระญา 
ปราบปราม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ น.ม.(กฎหมายมหาชน)   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2547. 
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย) ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 
2548. 
น.บ.(นิติศาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2543. 

 4. อ.อัญชัญ ยุติธรรม 
 

อาจารย ์ น.ม.(นิติศาสตรมหาบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2551. 
น.บ.(นิติศาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2545. 

 5. อ.ธรรมรส เปานลิ อาจารย ์
 
 

น.ม. (กฎหมายธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2556. 
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย) 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง  

   เนติบัณฑิตยสภา, 2553. 
น.บ. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2549. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




