รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ
1. พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศ์สารศรี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา
4. รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
5. รองศาสตราจารย์ธีรดา ภิญโญ
6. รองศาสตราจารย์โสภัณฑ์ นุชนาถ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ปิยภัณฑ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิฉาย ธนะมัย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร วัฒนกุล
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํารัส ด้วงสุวรรณ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร จําเนียร
19. อาจารย์ ดร.จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์
20. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ
21. อาจารย์ ดร.นฤมล ปภัสสรานนท์
22. อาจารย์รจน์ ไชยสิทธิ์

อาจารย์ประจํา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร บาลศิริ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สังข์พุ่ม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา โพธิ์ผลิ

13. อาจารย์ ดร.จิระพงศ์ เรืองกุน
14. อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี
15. อาจารย์ ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์
16. อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ
17. อาจารย์ ดร.ปรีชา ธนะวิบูลย์
18. อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์
19. อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล
20. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง
21. อาจารย์ ดร.สุธาสินี แสงมุกดา
22. ดร.พรศิริ กองนวล
23. อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร
24. อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง
25. อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
26. อาจารย์บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์
27. อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย
28. อาจารย์ปัทมา ยิ้มสกุล
29. อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ
30. อาจารย์วาสิณี จิรสิริ
31. อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
32. อาจารย์สุธิดา ชาญวารินทร์
33. อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์
34. อาจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา
35. อาจารย์อริสรา จุลกิจวัฒน์

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล
6. ดร.พรศิริ
7. อาจารย์สุทธิชัย
8. อาจารย์เอกรัตน์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร
13. อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์

เวชวิทยาขลัง
หลาบมาลา
วงศ์สารศรี
ขนิษฐานันท์
ตั้งจิตสมคิด
กองนวล
ฉายเพชรากร
สุขะสุคนธ์
ยิ้มสกุล
ก๋าคํา
กอบัวแก้ว
วงษ์คําชัย
คําเจริญ

อธิการบดี ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี กรรมการ
รองอธิการบดี กรรมการ
รองอธิการบดี กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา กรรมการและ
เลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา
1. อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์

คําเจริญ

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าทีส่ ํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
1. นางสาวศันสนีย์
2. นางสาวฐานิตารัชต์
3. นายกัณฒิณัณท์
4. นายวิบูลย์

วิชัยดิษฐ
เอี่ยมธนะมาศ
ทองศศิณัฎฐ์
ตันเปี่ยมทรัพย์

ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล
ฝ่ายงานธุรการ เลขานุการ และงบประมาณ
ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงานพัสดุ อาคารสถานที่ และบริการการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563

