
สรุปรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศกึษาที่ไดรับการแตงตั้ง 

ประเภทผลงานวิชาการตามที่กําหนด  

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

ความเชี่ยวชาญ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ศ.ดร.มนตชัย เทียนทอง   1. การจัดการเทคโนโลยี 
2. วิจัยและพัฒนา 
3. คอมพิวเตอรศึกษา 

2. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศวงศ   1. การจัดการเทคโนโลย ี
2. วิทยาการคอมพิวเตอร 

3. ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ   1. การจัดการเทคโนโลยี 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร 

4. ผศ.ดร.มณเทียร รัตนศิริวงศวุฒิ   1. การจัดการเทคโนโลยี 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย   1. การจัดการเทคโนโลย ี
2. วิทยาการคอมพิวเตอร 

6. ผศ.ดร.จรัฐ แสนราช   1. การจัดการเทคโนโลยี 
2. คอมพิวเตอรศึกษา 

7. ผศ.ดร.จิระพันธุ ศรีสมพันธ   1. การจัดการเทคโนโลยี 
2. คอมพิวเตอรศึกษา 

8. ผศ.ดร.แกมกาญจน สมประเสริฐศรี  - 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร 

9. รศ.ดร.ภัทรธิดา ผลงาม   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
    ภูมิภาค 
2. สงัคมศึกษา 
3. จิตวิทยา 

10. ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    ภูมิภาค 
2. สาธารณสุข 

11. รศ.ดร.สําเริง รักซอน  - 1. วิศวกรรมศาสตร 
2. วิศวกรรมโยธา 

12. ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน  - 1. วิศวกรรมศาสตร 
2. วิศวกรรมโยธา 

13. ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิพงศ  - 1. วิศวกรรมศาสตร 
2. วิศวกรรมโยธา 

14. อ.ดร.พัชร ออนพรหม  - 1. วิศวกรรมศาสตร 
2. วิศวกรรมโยธา 
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ประเภทผลงานวิชาการตามที่กําหนด  

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

ความเชี่ยวชาญ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

15. ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล  - 1. วิศวกรรมศาสตร 
2. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

16. อ.ดร.อาทิตย อภิโชติธนกุล  - 1. วิศวกรรมศาสตร 
2. วิศวกรรมอุตสาหการ 

17. อ.ดร.ศุภชัย สมเพ็ชร  - 1. วิศวกรรมศาสตร 
2. วัสดุศาสตร 

18. อ.ดร.อนุวัฒน ศรีสุวรรณ  - 1. วิศวกรรมศาสตร 
2. วัสดุศาสตร 

19. อ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา  - 1. วิศวกรรมศาสตร 
2. วัสดุศาสตร 

20. รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม   1. หลักสูตรและการสอน 
2. วิทยาศาสตรศึกษา 

21. ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณล ี  - 1. สงัคมศึกษา 
2. ภูมิศาสตร 

22. ผศ.ดร.ธรีะพงษ มีไธสง  - 1. สงัคมศึกษา 
2. ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสตร 

23. ผศ.ดร.วนิัย ผลเจริญ  - 1. สงัคมศึกษา  
2. พุทธศาสนาศึกษา 
3. รัฐศาสตร 

24. อ.ดร.อภิราดี จันทรแสง  - 1. สงัคมศึกษา 
2. ประวัติศาสตร 

25. รศ.ดร.ปยากร หวังมหาพรหม   1.การจัดการภาครัฐและเอกชน 
2. บริหารธุรกิจ 

26. ผศ.ดร.บรรจบ วันโน   เคมี 
27. อ.ดร.วิมลรัตน ทองภูธร   เคมี 
28. อ.ดร.อารีพร ออนตาม   เคมี 
29. รศ.ดร.ไพโรจน ประมวล   ชีววิทยา 
30. ผศ.ดร.มานิตย อาษานอก  - 1. เทคโนโลยีการศึกษา 

2. เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา 

31. ผศ.ดร.รัตนะ ปญญาภา   1. อักษรศาสตร 
2. พุทธศาสนา 
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ปริญญาโท ปริญญาเอก 

32. ผศ.ดร.สมชาย แกววังชัย  - เคมี 
33. ผศ.ดร.กัญญารัตน โคจร  - วิทยาศาสตรศึกษา 
34. ผศ.ดร.กัญญารัตน สอนสุภาพ  - 1. ชีววิทยา 

2. Education 
35. ผศ.ดร.สมทรง สิทธ ิ  - 1. ชีววิทยา 

2. หลักสูตรและการเรียนการ
สอน 

36. ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิร ิ  - 1. รัฐประศาสนศาสตร 
 2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

37. รศ.ดร.ณัฐวงศ พูนผล   1. บัญช ี
2. การจัดการบัญช ี

38. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีออน   1. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
2. การวัดและการประเมินผล
การศึกษา 

39. ผศ.ดร.มะลิวัลย ถุนาพรรณ  - คณิตศาสตรศึกษา 

40. ผศ.ดร.ศาสตรา สหัสทัศน   ภาษาอังกฤษศึกษา 
41. รศ.ดร.สมบัติ ทายเรือคํา   1. วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 
2. Visiting Lecturer : 
Education Research 

42. อ.ดร.พงศธร โพธิ์พูลศักดิ์   1. การวัดและการประเมินผล
วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
2. วิจยัและประเมินผล
การศึกษา 

43. อ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา  - 1. การวิจัยการศึกษา 
2. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

44. อ.ดร.รัชนิดา ไสยรส  - การจัดการภาครัฐและเอกชน 
45. ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล 

 
 - 1. คณิตศาสตรศึกษา 

2. วิจัยการศึกษา 
3. การวัดและการประเมินผล 
    ทางการศึกษา 
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ปริญญาโท ปริญญาเอก 

46. ผศ.ดร.ทัศนศิรินทร สวางบุญ  - 1. คณิตศาสตรศึกษา 
2. วิจัยการศึกษา 
3. การวัดและ 
    การประเมินผล 
    ทางการศึกษา 

47. รศ.สมนึก ภัททิยธน ี  - 1. ฟสิกส  
2. คณิตศาสตรศึกษา 
3. การวัดและ 
    การประเมินผล 
    ทางการศึกษา 

48. ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล   1. คณิตศาสตร 
2. คณิตศาสตรประยุกต 
3. การจําลองแบบ 
    เชิงคณิตศาสตร 
4. ทฤษฎีระบบ หรือ 
    การควบคุม 

49. รศ.ดร.อรวิชญ กุมพล   1. สถิติศาสตร 
2. คณิตศาสตร 

50. ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ  - 1. วิทยาศาสตรท่ัวไป 
2. การสอนวิทยาศาสตร 
3. การวัดและประเมินผล    
    ทางการศึกษา 
 

51. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ   1. การประถมศึกษา 
2. วิจัยการศึกษา 
3. การวิจัยและพัฒนา     
     หลักสูตร 
4. ภาวะผูนําและพฤติกรรม 
    องคกร 

52. ผศ.ดร.ภมรพรรณ ยุระยาตร  - 1. จิตวิทยาการศึกษา  
2. การแนะแนวและให   
     คําปรึกษา 
3.  จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
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ระดับ 

ความเชี่ยวชาญ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

53. รศ.ดร.รังสรรค โฉมยา  - 1. สาธารณสุขศาสตร 
2. นิติศาสตร 
3.   จิตวิทยา 
4.   จิตวิทยาการศึกษา 

54. ผศ.ดร.วิลาวัณย พรอมพรม   1.  พืชไร 
2. ชีววิทยา 
3.  สิ่งแวดลอมศึกษา 

55. รศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท  - 1. สังคมศึกษา 
2. การศึกษานอกระบบ 
3. การบริหารการศึกษา 
4.   ภาวะผูนําและพฤติกรรม

องคกร 
 

56. รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง  - 1. คณิตศาสตรศึกษา 
2.   การวิจัยทางการศึกษา 
3. การบริหารการศึกษา 
4.  ภาวะผูนําและพฤติกรรม

องคกร 
57. รศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร   1. สังคมศึกษา 

2. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.   การบริหารการศึกษา 
4.  ภาวะผูนําและพฤติกรรม

องคกร 
58. รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 

 
  1. สังคมวิทยา 

2. มานุษยวิทยา 
3. รัฐประศาสนศาสตร 
4. รัฐศาสตร 

59. รศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกูล   รัฐศาสตร 
60. รศ.ดร.พุทธรักษ ปราบนอก   1. รัฐศาสตร 

2. ศาสนาและเทววิทยา 
3. ปรัชญา 
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61. ผศ.ดร.ธนพฤกษ ชามะรัตน   1. สังคมวิทยา 
2. เครือขายสังคม 
3. เศรษฐศาสตรการเมือง 

62. ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม   1. เศรษฐศาสตรการเมือง 
2. รัฐศาสตร 
3. ประชากรศาสตร 

63. ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ   1. สังคมวิทยา 
2. เศรษฐศาสตรการเมือง 
3. มานุษวิทยา 
4. ไทยศึกษา 

64. ผศ.ดร.จุฑามาศ ชมผา  - รัฐประศาสนศาสตร 
65. นายบุรฉัตร จันทรแดง  - 1. การศึกษานอกระบบ 

2. รัฐประศาสนศาสตร 
66. อาจารย ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาน  - 1. รัฐศาสตรการปกครอง 

2. พระพุทธศาสนา 
3. การบริหารการศึกษา 
4. รัฐประศาสนศาสตร 

67. ผศ.ดร.พัชริน สงศรี   การปรับปรุงพนัธพชื 

68. ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงร้ังกลาง   1. พืชไร 
2. สรีรวิทยาการผลิตพชืไร 

69. ผศ.ดร.วสันต ดวงคําจันทร   1. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2. วิศวกรรมเคร่ืองกลและการ

ออกแบบ 

70. ศ.ดร.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ   1. รัฐประศาสนศาสตร 
2. รัฐศาสตร 

71. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  - รัฐประศาสนศาสตร 

72. รศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน  - 1. การบัญช ี
2. บริหารธุรกิจ 
3. การจัดการ 
4. บริหารธุรกิจและบริหาร 
    รัฐกิจ 

73. รศ.ดร.สุทธิพงศ หกสุวรรณ    - 1. เทคโนโลยีการศึกษา 
2. คอมพิวเตอรศึกษา 
3. การมัธยมศึกษา 
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74. รศ.ดร.สมเจตน ภูศรี  - 1. การบริหารจัดการการศึกษา 
2. ภาวะผูนําและ 
   การพัฒนา 

75. นายสุรัตน ดวงชาทม  - 1.  ชีววิทยา 
2.  การบริหารการศึกษา 
3.  ภาวะผูนาํและ 
     การพัฒนา 

76. รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร  - 1. หลักสูตรและการสอน 
2. คณิตศาสตร 

77. รศ.ดร.ชวลิต ชูกําแพง  - 1. การวิจัยทางการศึกษา 
2. หลักสูตรและการสอน 
3. การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา 
78. รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร   1. หลักสูตรและการสอน  

2. การวัดและการประเมินผล
ทางการศึกษา 

79. รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม  - 1. สถิติศาสตร 
2. พยาบาลศาสตร 

80. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน   1. หลักสูตรและการสอน 
2. จิตวิทยาการศึกษา 
3. การศึกษาปฐมวัย 
 

81. ผศ.ดร.มนตรี  วงษสะพาน  - 1. การประถมศึกษา 
2. การวิจัยทางการศึกษา 
3. การวิจัยและ 
   การพัฒนาหลักสูตร 

82. ผศ.ดร.สุมาลี ชูกําแพง   1. ชีววิทยา 
2. พฤกษศาสตร 
3. วิทยาศาสตรศึกษา 

83. ผศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล  - 1. การสอนภาษาไทย 
2. หลักสูตรและการสอน 
3. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. คติชนวิทยา 

 



สรุปรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศกึษาที่ไดรับการแตงตั้ง 

ประเภทผลงานวิชาการตามที่กําหนด  

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

ความเชี่ยวชาญ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

84. ผศ.ดร.ธัชชัย  จิตรนันท  - 1. การอุดมศึกษา 
2. การบริหารการศกึษา  
3. การนิเทศการศึกษา  
4. สารัตถศึกษาหรือพื้นฐาน

การศึกษา 
5. พัฒนศึกษา 
6. ดุริยางคศิลปไทย 

85. รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม  - 1. ประวัติศาสตร 
2. สังคมศึกษา 

86. ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา  - 1. รัฐศาสตร 
2. รัฐประศาสนศาสตร 
3. สังคมศาสตร 
4. พระพทุธศาสนา 

87. รศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ   1. การบริหารการศึกษา 
2. การนิเทศการศึกษา 
3. ภาวะผูนาํทางการศึกษา 

88. รศ.ดร.สุวัฒน จุลสุวรรณ   1. การบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

2. สถิติและการวิจัย 
    ทางการศึกษา 

89. ผศ.ดร.กาญจน เรืองมนตรี   1. การบริหารการศึกษา 
2. การนิเทศการศึกษา 
3. ภาวะผูนาํทางการศึกษา 

90. ผศ.ดร.ทวี สระน้ําคํา   1. Digital Media, Information 
73.Technology, 
Blockchain Education 

2. Blended Learning, Mobile 
Learning, Game-Based 
Learning 

3. Computer Education 

91. ผศ.ดร.สัญญาศรณ สวัสดิ์ไธสง   1. รัฐประศาสนศาสตร 
2. พัฒนาสังคม 

92. ผศ.ดร.ธิดารัตน จันทะหิน  - การศึกษาปฐมวัย 

93. ผศ.ดร.ชลาทิป สมาหิโต  - การศึกษาปฐมวัย 
 


