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ลาดับที่
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

3
4

อาจารย์

รองศาสตราจารย์

6

อาจารย์

8

ดร. ปารณีย์ ขาวเจริญ

นิติศาสตร์

กศ.บ.การแนะแนว

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ วรรณธนัง (ภาษาไทย)
ศษ.บ. การ
อาจารย์
อัจฉราพรรณ กันสุยะ ประถมศึกษา

5

7

ชือ่ -สกุล
ปกาศิต เจิมรอด

อาจารย์

รองศาสตราจารย์

สาขาทีจ่ บการศึกษา
กฎหมายธุรกิจ

สาขาความเชีย่ วชาญ
1.จิตวิทยาการ
แนะแนว 2.
หลักสูตรและการ
สอน

กศ.ม.จิตวิทยาการ
แนะแนว

ปร.ด.วิทยาการทาง
การศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
กศ.ม.การวิจยั และ
สถิติทางการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร 1.รัฐประศาสน
ดุษฎีบัณฑิต
ศาสตร์ 2.การ
(นโยบายสาธารณะ) บริหารจัดการ
1.วิจยั ทางการศึกษา
2.การประถมศึกษา
1.การสื่อสารทาง
การเมือง 2.
การเมืองการ
ปกครองไทย

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์การเมืองการ
ร.ม.(สื่อสารการเมือง)
ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ปกครอง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ (เกษตรศาสตร์)

ปร.ด.(สื่อสาร
การเมือง)
1.โรคพืช 2.อารักขา
พืช

ค.บ. ธุรกิจศึกษา
ดร. พัทธพสุตม์ สาธุนุวฒ
ั น์ (การบัญชี)

1.การตลาด / การ
สื่อสารการตลาด
Dprof (Marketing 2.ารบริหารธุรกิจ /
Communications) นิเทศศาสตร์

ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร

9 อาจารย์
ดร. สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุพิน พวกยะ

อส.บ.สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรม
วิโทรคมนาคม
ทยาการ
คอมพิวเตอร์

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
(การตลาด)

Ph.D. in the field
of Media and
วศ.ม.สาขาวิศวกรรม Network
โทรคมนาคม
Technologies
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิโทรคมนาคม
ทยาการ
วิทศวกรรมไฟฟ้
ยาการ า
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

สกอ.
P600113

P600133

retreat

ประสบการณ์
ประเมิน
คปภ. ภายนอก ม.
P
PR0073
P

PR0258
P

P600136

PR0074
P

P600138
P

P600140
P
P600142

PR0259
P

P600156
P

P600171
P
P590265
P590268

PR0072
PR0076

P
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ลาดับที่
11 รองศาสตราจารย์

ชือ่ -สกุล
นาง อัจฉรา หล่อตระกูล

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส. บุญไท เจริญผล

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย อดิศร ภูส่ าระ
14 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อร่าม ชนะโชติ
15 รองศาสตราจารย์

ดร. วันทนีย์ แสนภักดี

สาขาทีจ่ บการศึกษา
พบ.ม. (พัฒนาการ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) เศรษฐกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ค.บ. (การอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา ศึกษา)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ป.บัณฑิต (บัณฑิต
พระนครศรีอยุธยา อาสาสมัคร)
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา นิเทศน์ บริหารธุรกิจ,นิเทศ
ศาสตร์พัฒนาการ ศาสตร์

สาขาความเชีย่ วชาญ
Ph.D (Public
Administration)
กศ.ม. (การศึกษา
ปฐมวัย)

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย

สกอ.
รัฐประศาสนศาสตร์
, บริหารธุรกิจ

retreat

คปภ.

P570558R1

PR0260

ประสบการณ์
ประเมิน
ภายนอก ม.
P
P

การประถมศึกษา

P570063R1

PR0007
P

กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)
ฟิสิกส์

ปร.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)

P570404R1
P580194

PR0077
PR0075
PR0257

P
P

