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1 ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ทิพยธารา (2535103) 
 กศ.บ. (คณิตศาสตร) การวางแผนและการดําเนิน 
 พบ.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหาร โครงการ 
  โครงการ) (4955306) 
  นโยบายและการวางแผน 
  ยุทธศาสตรสาธารณสุข 
2 รองศาสตราจารย ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ (1045401) 
 กศ.บ. (ภูมิศาสตร) การออกแบบการวิจัยและ 
 วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) เทคนิควิธีดานขอมูล 
 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) (1045401) 
  วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัคพงศ  ปวงสุข (1015118) 
 ค.อ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร–การผลิตสัตว) การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 วท.ม. (ครุศาสตรเกษตร) ทองถิน่ 
 Ph.D. (Rural Development)  
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ (1045401) 
 กศ.บ. (คณิตศาสตร) วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา 
 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  
 กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล)  
   
5 ดร.นพ.สุวิช  ธรรมปาโล (4956101) 
 พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาการระบาดประยุกต 
 M.S. (Public Health and Tropical Medicine)  
 Ph.D. (Epidemiology)  
6 รองศาสตราจารย ดร.จีรเนาว  ทัศนศรี (4965203) 
 วท.บ. (พยาบาลศาสตร) การศึกษาชุมชนและระบบ 
 กศ.ม. (อุดมศึกษา) สุขภาพเพื่อการพัฒนา 
 พย.ด. (พยาบาลดุษฎีบัณฑิต) สุขภาพ 
7 ผูชวยศาสตราจารยนิรัตน  จรจิตร (4966303) 
 กศ.บ. (มัธยมศึกษา) การพัฒนาภาวะผูนําและ 
 ศษ.ม. (การศึกษาผูใหญและการศึกษา พลังชุมชน 
              ตอเนื่อง)  
8 ผูชวยศาสตราจารยสนอง  สุวรรณวงศ (4966303) 
 ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา) การพัฒนาภาวะผูนําและ 
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 กศ.ม. (การบริหารและวางแผนการศึกษา) พลังชุมชน 
9 นายสัมภาษณ  แกวอาภรณ (4966303) 
 กศ.บ. (ฟสิกส) การพัฒนาภาวะผูนําและ 
 ป.ชันสูงวิชเฉพาะ (การวัดผลการศึกษา) พลังชุมชน 
 กศ.ม. (การอุดมศึกษา)  

10 ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม (4966303) 
 พย.บ. (พยาบาลศาสตร) การพัฒนาภาวะผูนําและ 
 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) พลังชุมชน 
 กศ.ด. (การอุดมศึกษา) (1065113) 
  หลักทฤษฎีและปฏิบัติการ 
  บริหารการศึกษา 

11 ดร.นําพิชญ  ธรรมหิเวศน (4955306) 
 พย.บ. (พยาบาลศาสตรและการผดุงครรภ  นโยบายและการวางแผน 
  ชั้นสูง) ยุทธศาสตรสาธารณสุข 
 พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตรและ (1065103) 
  ศัลยศาสตร) นโยบายและการวางแผน 
 กศ.ด. (บริหารการศึกษา) พัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

12 รองศาสตราจารยทัศนีย  ประธาน (4965605) 
 กศ.บ. (คณิตศาสตร) ระเบียบวิธีวิจัยดาน 
 กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) สุขภาพชุมชน 
  (4955604) 
  ชีวสถิติ 
  (1045101) 
  การพัฒนาเครือ่งมือวัดและ 
  ประเมินผลการเรียนการสอน 
  วิทยาศาสตร 

13 ดร.กานต  รุงวัชรพงศ (3855003) 
 น.บ. (นิติศาสตร) การบริหารทรพัยากรมนุษย 
 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  
 รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)  

14 ดร.วิวัฒน  แซหลี (3845002) 
 บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) การจัดการการตลาด 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
 Ph.D. (Economics)  

15 นายสุพจน  จันทราภรณศิลป (5006102) 
 วทบ. (วิทยาศาสตรทางทะเล) การจัดการทรัพยากร 
 Marine Biology การเกษตรและสิ่งแวดลอม 
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16 ผูชวยศาสตราจารยวิบูลย  จิตษรักธรรม (5006104) 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) การจัดการเทคโนโลย ี
 MA (Social studies) การเกษตรตามปรัชญา 
 (Development Economics) เศรษฐกิจพอเพียง 

17 ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน (1015118) 
 กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 กศ.ม. (การประถมศึกษา) ทองถิน่ 
 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

18 ศาสตราจารย ดร.พวงเพ็ญ  ศิริรักษ (5006105) 
 วท.บ. (พฤกษศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ค.บ. (มัธยมศึกษา) และการใชประโยชน 
 M.S. (Botany)  

19 ผูชวยศาสตราจารยสดใส  ขันติวรพงศ (2536101) 
 อบ. (ประวัติศาสตร) การฝกทักษะการคิดและการ 
 อม. (ประวัติศาสตร) เขียนงานวิชาการ 

20 รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  สมบูรณสุข (2535101) 
 วท.บ. (โรคพืช) หลักการพัฒนาและการสราง 
 วท.ม. (สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร) ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 D.Tech.Sc. (Agricultural System)  

21 ดร.สมรักษ  พันธผล (4005001) 
 วท.บ. ศึกษาศาสตร (ชีววิทยา) วิทยาศาสตรสําหรับคร ู1 
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

22 ดร.นรารักษ  หลีสกุล (4205001) 
 วท.บ. (เคมี) เคมีสําหรับครวิูทยาศาสตร 1 
 Ms.C. (เคมีอนินทรีย)  
 Ph.D. (Photochemisty)  

 


