
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

1 ศ.ศุภวด ีบุญญวงศ์ ศ. ศ.บ. (การมธัยมศกึษา-
ภาษาองักฤษ)  
ศ.ม. (การแนะแนว)  
ศ.ด. (จติวทิยาการใหค้ าปรกึษา)

การแนะแนวและ
การใหค้ าปรกึษา

ทฤษฎกีารวจิยัและ
การพฒันาเดก็และ
เยาวชน การให้
ค าปรกึษา

มทษ. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 7432 2521

2 ศ.ผ่องพรรณ  เกดิพทิกัษ์ ศ. ค.บ. (การสอนวทิยาศาสตร)์
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษา)
Ph.D. (Counseling and 
Guidance)

การแนะแนวและ
จติวทิยาการศกึษา

จติวทิยาการให้
ค าปรกึษา, จติวทิยา
การศกึษา, การแนะ
แนว

มศว เกษยีณ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
วทิยาเขตพฒันาการ 
1761 ซ.พฒันาการ 37
ถ.พฒันาการ 
แขวง/เขตสวนหลวง
กรงุเทพฯ 10250 
โทร. 0 2320 2777 
ต่อ 1134

3 ศ.ส าเรงิ  บุญเรอืงรตัน์ ศ. กศ.บ.(มธัยม)
กศ.ม.(การวดัผลการศกึษา) 
Ph.D.(Curriculum R&D)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

ทฤษฎกีารวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา

มศว เกษยีณ ส านกัทดสอบทาง
การศกึษา 
โทร. 0 2664 3836-43

 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

4 ศ.บุญเรยีง ขจรศลิป์ ศ. กม.บ. (วทิยาศาสตรก์ารประมง)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา) 
Ph.D. (Education 
Measurement and Evaluation, 
Statistics and Research 
Design)

การศกึษา สถติกิารออกแบบ
การวจิยั, การวจิยั
และประเมนิทาง
การศกึษา

มก. เกษยีณ 237/1 รามอนิทรา 61 
แขวงท่าแรง้ 
เขตบางเขน กทม. 10230 
โทร. 081 648 3572

5 ศ.วรรณทพิา  รอดแรงคา้ ศ. ค.บ.
M.S.(Secondary Education) 
Ph.D.(Philosophy) 
Ed.D.(Education)

การศกึษา การสอนวทิยาศาสตร์ มก. สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

6 ศ.วทิยา  จนัทรศ์ลิา ศ. ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครือ่งมอืกล) 
ค.อ.มหาวทิยาลยั (บรหิาร
อาชวีะและเทคนิคศกึษา)
Ph.D. (Educational 
Administration)

การศกึษา การบรหิารการศกึษา มน. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 5596 2411
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

7 ศ.บงัอร เสรรีตัน์ ศ. กศ.บ. (ชวีวทิยา)
ศษ.ม. (จติวทิยาการศกึษา)
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

การศกึษา หลกัสตูรและการสอน มรภ.
บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

คณะครศุาสตร ์
โทร. 09 0889 9180

8 ศ.วโิฬฏฐ ์วฒันานิมติกลู ศ. กศ.บ. (ประวตัศิาสตร)์
ค.ม. (นิเทศการศกึษาและ
พฒันาหลกัสตูร)
ค.ด.(หลกัสตูรและการสอน)

การศกึษา หลกัสตูรและการสอน มรภ.
บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

คณะครศุาสตร ์
โทร. 0 2473 7000 
ต่อ 5000 - 5003

9 ศ.นรนิทร ์สงัขร์กัษา ศ. ส.บ.
บธ.ม. (บรหิารงานบุคคล)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์
กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์

การศกึษา พฒันศกึษา มศก. พนกังาน คณะวทิยาการจดัการ 
โทร. 0 3259 4043-50 
(312063)

10 ศ.รตันา  พุม่ไพศาล ศ. ค.บ.(การสอนภาษาองักฤษ, 
สงัคมศกึษา)
 M.A.in Ed.  (Supervision)
 Ph.D.(Adult Ed.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่, 
การศกึษานอกโรงเรยีน

จฬ. เกษยีณ คณะครศุาสตร ์
โทร. 0 2218 2631
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

11 ศ.อุ่นตา  นพคุณ ศ. ร.บ.(ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ)
M.Ed.(Adult Ed.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ จฬ. เกษยีณ คณะครศุาสตร ์ภาควชิา
การศกึษานอกโรงเรยีน 
โทร. 0 2218 2631

12 ศ.พศนิ  แตงจวง ศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.Sc. (Curriculum & 
Instruction : Curriculum & 
Supervision)
Ph.D.(Adult Education)

การศกึษานอกระบบ มช. พนกังาน คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 5394 4272

13 ศ.สุมาล ี สงัขศ์รี ศ. กศบ.(การสอนวทิยาศาสตร)์ 
ค.ม.(ประชากรศกึษา)
Cert.in Adult/Non-formal Edu. 
Ph.D.(Non-formal Edu.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษานอกระบบ
ทางไกล

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ 
โทร. 0 2503 2121-4
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

14 ศ.อนุรกัษ์   ปัญญานุวฒัน์ ศ. ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์ 
 Dip. In Community 
Development 
M.Ed. (Adult Educationเน้น 
Organization and Management)
 Ph.D. (Continuing Education 
เน้น Project Evaluation in 
Distance Education)

การศกึษานอกระบบ
 (เน้นการวางแผน 
การจดัการและ
การประเมนิผล)

มช. ภาควชิาส่งเสรมิการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 5394 4272 , 
0 5394 4208

15 ศ.เรอือากาศโททวปี ศริริศัมี ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)
Ph.D.(Higher Education)
 Cert. in Survey Research 
Methodology in Social 
Sciences
Cert. Executive Master Class 
in MICE (Meeting , Incentive , 
Convention and Exhibition)

การศกึษานอก
โรงเรยีน

การวางแผนพฒันา
และประเมนิโครงการ
ระเบยีบวธิวีจิยั
การอุดมศกึษา

มศก. เกษยีณ ภาควชิาการศกึษา นอก
โรงเรยีน
คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3425 5095
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

16 ศ.ผดุง  อารยะวญิญู ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)
M.A.(Special Education)
Ed.D.(Administration Special 
Education)

การศกึษาพเิศษ มศว เกษยีณ คณะศกึษาศาสคร ์
ภาควชิาการศกึษาพเิศษ 
โทร. 0 2258 3997

17 ศ.ศรยีา  นิยมธรรม ศ. กศ.บ.(มธัยม)
กศ.ม.(จติวทิยาพฒันาการ)
 M.A.(Special Ed. in Deaf 
Vezs)

การศกึษาพเิศษ การศกึษาเดก็พกิาร มศว เกษยีณ คณะศกึษาศาสคร ์
ภาควชิาการศกึษาพเิศษ 
โทร. 0 2664 1000 
ต่อ 5631

18 ศ.ปรศิวร ์ ยิน้เสน ศ. ศศ.บ. (การประถมศกึษา) 
M.A. (Korean Studies)
Ph.D. (Korean Linguistics)     
          

เกาหลศีกึษา ภาษาเกาหล,ี 
เกาหลศีกึษา

มอ. พนกังาน คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
โทร. 0 7331 2232
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

19 ศ.ว่าทีร่อ้ยโท พชิยั สดภบิาล ศ. ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ค.อ.ม. (การบรหิารอาชวีศกึษา)
ปร.ด. (การจดัการ)

ครศุาสตร์ ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล. พนกังาน
(เกษยีณ)

คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
โทร. 0 2329 8000 
ต่อ 6080

20 ศ.จนิตวรี ์ คลา้ยสงัข์ ศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)  
M.Sc. (Learning Technology 
and Information System)
M.Sc. (Higher Education 
Teaching)
Ed.D. (Educational 
Technology)

ครศุาสตร ์ เทคโนโลยกีารศกึษา จฬ. พนกังาน คณะครศุาสตร ์
โทร. 0 2218 2644

21 ศ.ใจทพิย ์ ณ สงขลา ศ. ร.บ. (ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ)
M.A. (Human Resource 
Development) 
Ed.D. (Instructional 
Technology)

ครศุาสตร ์ เทคโนโลยกีารศกึษา จฬ. คณะครศุาสตร์
โทร. 0 2218 2565
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

22 ศ.เนาวนิตย ์สงคราม ศ.

ค.บ. (สงัคมศกึษา-เทคโนโลยี
ทางการศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ศศ.ม. (ยโุรปศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

ครศุาสตร ์ เทคโนโลยกีารศกึษา จฬ. พนกังาน คณะครศุาสตร ์
โทร. 0 2218 2565

23 ศ.ปรชัญนนัท ์นิลสุข ศ. ศษ.บ. (โสตทศันศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

ครศุาสตร์ เทคโนโลยกีารศกึษา มจพ. พนกังาน คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2555 2000 
ต่อ 3273, 
0 2587 6079

24 ศ.พลัลภ พริยิะสุรวงศ์ ศ. กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)

ครศุาสตร ์ เทคโนโลยกีารศกึษา มจพ. คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม 
โทร.  0 2555 2000 ต่อ 
3208, 3277
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

25 ศ.ภคัพงศ ์ปวงสุข ศ. ศ.อ.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร-
การผลติสตัว)์
วท.ม. (ครศุาสตรเ์กษตร)
Ph.D. (Rural Development)

ครศุาสตร์ ครศุาสตรเ์กษตร สจล. พนกังาน คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี
โทร. 0 2329 8000 ต่อ 
3698,3699

26 ศ.รววีรรณ  ชนิะตระกลู ศ. กศ.บ. (คณิตศาสตร-์เคม)ี 
Ed.S. (Mathematics Education)
Ph.D. (Science Education)

ครศุาสตร์
อุตสาหกรรม

สจล. พนกังาน
(เกษยีณ)

คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2329 8000 
ต่อ 3689,3723

27 ศ.มนตช์ยั   เทยีนทอง ศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

คอมพวิเตอรศ์กึษา มจพ. พนกังาน คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
โทร. 0 2708 3240
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

28 ศ.สมบูรณ์  ศาลยาชวีนิ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)   
กศ.ม.(จติวทิยาการศกึษา) 
M.Ed.(จติวทิยาการศกึษา)
Ph.D.(จติวทิยาการศกึษา)

จติวทิยาการศกึษา การศกึษานอกระบบ มช. ลาออก 24 ซ.วชริธรรมสาธติ 44 
ถ.สุขมุวทิ 101/1 
บางจาก พระโขนง  
กรงุเทพฯ 10260
โทร.0 2940 1290, 
0  2421 1579

29 ศ.วรนิทร  ววูงศ์ ศ. B.A. (Comparative Education) 
M.A. (Comparative Education)

ญี่ปุ่ นศกึษา นโยบายการศกึษา
ของญี่ปุ่ น, สงัคมญี่ปุ่ น
รว่มสมยั  และ
การศกึษาเปรยีบเทยีบ

มธ. พนกังาน
(เกษยีณ)

คณะศลิปศาสตร์
โทร. 0 2613 2626,
0 2696 5227,
0 2696 2627

30 ศ.ชยัยงค ์ พรหมวงศ์ ศ.* ค.บ.(การสอนภาษาองักฤษ/
คณิตศาสตร)์
ค.ม.(โสตทศันศกึษา)  
M.S. in Ed.(School Adm.& 
Supervision)  
Ph.D.in Ed.(Instructional 
Technology Specialized in 

เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา 
การศกึษาทางไกล
การฝึกอบรม

มสธ. เกษยีณ สาขาวชิาภาษาศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4 
 ต่อ 3914
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

31 ศ.นิพนธ์  ศุขปรดีี ศ. กศ.บ.(ฟิสกิสแ์ละคณิตศาสตร)์ 
กศ.ม.(โสตทศันศกึษา)
Ed.D.(Curriculum Instruction 
and Educational Media)

เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. ลาออก 5/1326 ซ.14         
หมูบ่า้นประชาชืน่
ต.บางตลาด
อ.ปากเกรด็
จ.นนทบุร ี11120
โทร. 0 2503 2121-4 
ต่อ 3914

32 ศ.วจิติร  ศรสีอา้น ศ. อ.บ.                   
ค.บ. 
M.A.(บรหิารการศกึษา)
Ph.D.(บรหิารการศกึษา)

บรหิารการศกึษา การวางแผน          
การบรหิารบุคคล   
การอุดมศกึษา

จฬ. เกษยีณ 55/163 หมูบ่า้นเมอืงทอง
ธานี ถ.แจง้วฒันะ 
ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.
นนทบุร ี11120 
โทร.0 2503 3140

page 11/27 ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2565



ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

33 ศ.เฉลยีว  บุรภีกัดี ศ. กศ.บ.
M.Ed.
Ph.D.

บรหิารการศกึษา พฒันศกึษาศาสตร์ มศว เกษยีณ 10/19 ซ.2 ม.ปากเกรด็วลิ
เลจ 
หลงัศนูยก์ารคา้ตลาดราม
อนิทรา
ถ.รามอนิทรา ก.ม.2  
แขวงอนุสาวรยี ์ 
เขตบางเขน กทม.10220 
โทร. 0 2588 1468

34 ศ.สมพงษ์ จติระดบั ศ. ค.บ.
ค.ม.
Doctor of Curriculum and 
Instruction

ประถมศกึษา ปัญหาสงัคมและ
การศกึษา

จฬ. พนกังาน คณะครศุาสตร์
โทร. 0 2218 2565
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

35 ศ.สุมน  อมรววิฒัน์ ศ. อ.บ. 
ค.บ.(การประถมศกึษา)
M.S. in Ed. (Curriculum & 
Instruction Elementary Ed.)

ประถมศกึษา การประถมศกึษา, 
ภาษาไทย, 
สงัคมศกึษา, 
การศกึษากบัสงัคม

จฬ. เกษยีณ  11 ซ.ลาดพรา้ว 17 
 เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 
10900  
 โทร. 0 2511 3318

36 ศ.อจัฉรา  ชวีพนัธ์ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา) 
ค.ม.(จติวทิยาการศกึษาและการ
แนะแนว)

ประถมศกึษา การสอนระดบั
ประถมศกึษา, 
การจดักจิกรรม
การสอนภาษาไทย
และภาษาองักฤษ, 
จติวทิยาการศกึษา

จฬ. เกษยีณ 165/2 ซ.พหลโยธนิ 35 
(สงัขท์อง แยก 3)
ถ.พหลโยธนิ ลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
โทร. 0 2513 6621

37 ศ.พรรณี  บวัเลก็ ศ. อ.บ.
อ.ม. 
อ.ด.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ ม.เกรกิ คณะศลิปศาสตร ์
โทร. 0 2973 6742
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

38 ศ.เพญ็ศร ี กาญจโนมยั ศ. อ.บ. 
ค.บ.  
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร ์ญี่ปุ่ น
ศกึษาเอเชยี และ
อารยธรรมโลก

มก. เกษยีณ 100/170 โกสุมนิเวศน์ ซ. 
3 ค ถ.วภิาวดรีงัสติ หลกัสี่
 กทม. 10210 
โทร.0 2573 3247

39 ศ.จนัทรฉ์าย  ภคัอธคิม ศ. อ.บ. (ประวตัศิาสตร)์ 
M.A. (Asian Studies and 
History)

ประวตัศิาสตร์ มร. คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
โทร. 0 2318 0054 
ต่อ 1090,1092 , 
0 2310 8279

40 ศ.สมจติ  หนุเจรญิกุล ศ. วท.บ.(พยาบาล) 
M.S. (Nursing) 
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ การดแูลตนเอง ,      
การพยาบาล

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์ 
ร.พ. รามาธบิด ี
ภาควชิาพยาบาลศาสตร ์
โทร. 0 2201 2013

41 ศ.สมบตั ิ กาญจนกจิ ศ. ค.บ.(การสอนพลศกึษา) 
M.A.(Physical Education)
Ed.D(Administration & 
Supervision in Physical 
Education & Sport)

พลศกึษา จฬ. คณะครศุาสตร ์   
ภาควชิาพลศกึษา 
โทร.0 2218 2804
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

42 ศ.สุชาต ิ โสมประยรู ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)
M.S.(Health Ed.)
Ed.D.

พลศกึษา สุขศกึษาในโรงเรยีน 
เพศศกึษาและ       
สวสัดศิกึษา

จฬ. เกษยีณ 163  ซ.เกษมสุวรรณ  ถ.
สุขมุวทิ 50 
พระโขนง คลองตนั 
กรงุเทพฯ 10260  
โทร. 0 2331 3203, 
0 2331 3241

43 ศ.สาลี ่ สุภาภรณ์ ศ. กศ.บ.(พลศกึษา)          
กศ.ม.(พลศกึษา)          
M.S.(Sport Biomechanics) 
ศศ.ด.(พลศกึษา)

พลศกึษา พลศกึษา โยคะ มศว คณะพลศกึษา 
โทร. 0 26490 5000  
ต่อ 22505

44 ศ.คณิต เขยีววชิยั ศ. ค.บ. (พลศกึษา) 
ค.ม. (พลศกึษา)
ค.ด. (อุดมศกึษา)

พลศกึษา สุขศกึษา
และนนัทนาการ

พลศกึษา มศก. พนกังาน คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 3425 5095

45 ศ.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ์ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)
ค.ม.(บรหิารการศกึษา) 
Ph.D.(International and 
Development Education)

พืน้ฐานการศกึษา พืน้ฐานการศกึษา
(Economics of 
Education, Strategic 
Manage ment)

จฬ. พนกังาน ภาควชิานโยบาย
การจดัการและความเป็น
ผูน้ าทางการศกึษา 
คณะครศุาสตร์
โทร.0 2218 2410
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

46 ศ.ธรีะ  รญุเจรญิ ศ. ค.บ.
ค.ม.(บรหิารการศกึษา) 
Ph.D.(Ed.Admin.)

พืน้ฐานการศกึษา การบรหิารการศกึษา,
หลกัสตูรการสอน, 
การฝึกหดัครู

มข. เกษยีณ 238 แก่นพยอม ม.16 ถ.
มะลวิลัย ์ ต.บา้นเป็ด 
อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร. 0 4324 1256

47 ศ.สริมินพร   สุรยิะวงศไ์พศาล ศ. B.A. (Japanese Language and 
Literature) 
M.A. (Japanese Language and 
Literature) 
Ph.D. (East Asian Languages 
and Civilizations : Japanese 
Literature)

ภาษาญี่ปุ่ น ภาษาญี่ปุ่ น จฬ. พนกังาน คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4870

48 ศ.ศริาพร  ณ ถลาง ศ. อ.บ. (ภาษาไทย) 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
Ph.D. (Anthropology)

ภาษาไทย คตชินวทิยาและ
มานุษยวทิยา คตชิน
ไทย, ไท

จฬ.. ภาควชิาภาษาไทย คณะ
อกัษรศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 4687
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

49 ศ.ดวงมน  จติรจ์ านงค์ ศ. อ.บ. 
อ.ม.
อ.ด.

ภาษาไทย มอ. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
โทร. 0 7333 1304

50 ศ.สุพรรณี  ป่ินมณี ศ. อ.บ. 
อ.ม.

ภาษาองักฤษ การแปลภาษาองักฤษ มช. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3208-9

51 ศ.สุจรติ  เพยีรชอบ ศ. อ.บ.(ไทย,องักฤษ,ฝรัง่เศส) 
ค.บ.(การสอนภาษาองักฤษ)
MS.in Ed.(หลกัสตูรและการสอน)
Ed.D. (หลกัสตูรและการสอน)

มธัยมศกึษา หลกัสตูรและการสอน จฬ. เกษยีณ 1671 ซ.จรลัสนิทวงศ ์75 
ถ.จรลัสนิทวงศ ์เขตบาง
พลดั กทม.10700  
โทร.0 2424 6077,  
0 2880 2783

52 ศ.สุวฒัก ์ นิยมคา้ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์ 
ค.บ.(มธัยมศกึษา)
M.A.(Science Education)

มธัยมศกึษา การสอนวทิยาศาสตร,์
วทิยาศาสตรศ์กึษา
และการฝึกหดัครู

มช. เกษยีณ 45/7 หมูบ่า้นสนสวย 1 
ถ.ซุปเปอรเ์ชยีงใหม-่
ล าปาง 
ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง  
จ.เชยีงใหม ่50300
โทร.0 5340 0850
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

53 ศ.นงลกัษณ์  วริชัชยั ศ. วท.บ.(คณิตศาสตร)์
ค.บ.(มธัยมศกึษา)
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)
Cert.in international 
Ed. Development Program 
Ph.D.(Ed.)
 Cert.in Planning, Presentation 
and Evaluation of University 
Courses

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา และ
สถติกิารศกึษา

จฬ. เกษยีณ 2091/25-26 เจรญิกรงุ
81 เขตบางคอแหลม 
กทม.10120 
โทร. 0 2289 0018

54 ศ.ประคอง ตนัเสถยีร 
(กรรณสตู)

ศ. วท.บ. (คณิตศาสตร)์
ค.บ. (มธัยมศกึษา) 
M.S. in Ed. (Education 
Research)

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา, 
คณิตศาสตร,์ สถติ,ิ 
การวดัและ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ 52/600 หมูบ่า้นเมอืงเอก 
ซ.9 ถ.เอกทกัษณิ  
ต.หลกัหก อ.เมอืง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร.0 2533 9557
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

55 ศ.ศริชิยั  กาญจนวาสี ศ. ค.บ.(มธัยมศกึษา)
วท.บ.(สุขาภบิาล) 
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
Dip. In Education  
Ph.D. (Measurement and 
Evaluation)

วจิยัการศกึษา สถติ,ิ การวดัผล,    
การประเมนิผล,      
การวจิยั

จฬ. ภาควชิาวจิยัและจติวทิยา
การศกึษา
คณะครศุาสตร์
จฬ. 
ถนนพญาไท ปทุมวนั 
กทม. 10330 
โทร.0 2215 0871-3

56 ศ.สมหวงั  พธิยิานุวฒัน์ ศ. ค.บ.(มธัยมศกึษา) 
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)
Ph.D.(Educational Psychology 
Measurement and Evaluation)

วจิยัการศกึษา จฬ. ลาออก อาคาร 2 ชัน้ 3 ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาติ
ถ.สุโขทยั เขตดุสติ กท.
10300 
โทร.0 2668 7123, 
0 2668 7973 
ต่อ 2310,2314
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

57 ศ.สุวมิล  ว่องวาณิช ศ. กศ.บ.(มธัยมศกึษา)
ค.ม.(การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
M.A. (Ed Research and 
Evaluation)
Ph.D.(Ed.Research and 
Evaluation)

วจิยัการศกึษา วจิยัและประเมนิ
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาวจิยัและจติวทิยา
การศกึษา คณะครศุาสตร ์ 
โทร. 0 2218 2581

58 ศ.อุทุมพร  จามรมาน ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)
ค.ม.(การวจิยัการศกึษา)
Ph.D.(Statistics and 
Measurements)

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา การวดั
และประเมนิผล
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ 34/9  ม.9  ซ.วภิาวด ี47 
ถ.วภิาวดี
แขวงสกีนั ดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ 10210  
โทร. 0 2219 2992, 59 ศ.รตันะ  บวัสนธ์ ศ. กศ.บ.(จติวทิยาการแนะแนว)

ศษ.ม.(จติวทิยาการศกึษา)
กศ.ด.(วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

วจิยัและพฒันา
การศกึษา

การศกึษาทัว่ไป 
วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา

มน. ภาควชิาการศกึษา    
คณะศกึษาศาสตร ์โทร. 0
 5596 8858

60 ศ.วฒันะ  จูฑะวภิาต ศ. ศ.บ.(มณัฑนศลิป)
ค.ม.(โสตทศันศกึษา)

ศลิปศกึษา ศลิปหตัถกรรมไทย,   
   ประยกุตศ์ลิป์, 
มณัฑนศลิป์

จฬ. เกษยีณ คณะครศุาสตร ์ภาควชิา
ศลิปศกึษา
โทร. 0 2215 0871- 3
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

61 ศ.วรศกัดิ ์ เพยีรชอบ ศ. B.S.(P.E.)
M.S.(P.E.) 
M.S.(Ed.)
Ph.D.(Physical Education)

ศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน 
 พลศกึษา สุขศกึษา 
และการนิเทศ
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ 150 ซ.จรญัสนิทวงศ ์12 
ถ.จรลัสนิทวงศ ์
บางกอกใหญ่  
กรงุเทพฯ 10600  
โทร. 0 2424 6077,
 0 2882 2783

62 ศ.เจรญิ  กระบวนรตัน์ ศ. ค.บ. (พลศกึษา)
ค.ม. (พลศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มก. คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน
โทร. 0 2579 0594

63 ศ.นาวาอากาศโท สุมติร  
สุวรรณ

ศ. วท.บ. (บรหิารศาสตร)์
ศษ.ม. (การศกึษานอกระบบ)
ค.ด. (Development Education)

ศกึษาศาสตร์ การพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ละชมุชน/
การศกึษาเพือ่การ
พฒันา/สงัคม
วทิยาการศกึษา/การ
ก าหนดยทุธศาสตร์
การพฒันา/ความ
มัน่คง/การพฒันา
ระบบราชการ/การ
พฒันาองคก์ร

มก. พนกังาน คณะศกึษาศาสตร์
และพฒันศาสตร์
โทร. 0 3435 1898 ต่อ 
103
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

64 ศ.เรณุมาศ  วจิติรรตันะ
(นามสกุลเดมิ มาอุ่น)

ศ. วท.บ. (พยาบาลศาสตร)์
ค.ม. (การบรหิารการพยาบาล)
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

ศกึษาศาสตร์ สุขศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2579 7149 
ต่อ 407

65 ศ.กนกอร สมปราชญ์ ศ. วท.บ. (พยาบาล)
ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
Ed.D (Educational 
Administration)

ศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 4334 3453 ต่อ 
401

66 ศ.บุญธรรม  
            กจิปรดีาบรสิุทธิ ์

ศ. วท.บ.(สุขาภบิาล)
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ การวจิยั, การวดัผล
และการประเมนิผล, 
การวจิยัและสถติิ
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข

มม. เกษยีณ 798/12 ซ.สวนพลู  
ถ.สาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ
สาทรใต ้กรงุเทพฯ 10120
   
โทร. 0 2286 2470

67 ศ.เสาวลกัษณ์  รตันวชิช์ ศ.
อ.บ. (องักฤษ - ฝรัง่เศส)
M.A. (Teaching English as a 
Second Language)
Ph.D. (Curriculum and 
Instruction)

ศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน มศว คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2649 5000
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

68 ศ.องอาจ  นยัพฒัน์ ศ. กศ.บ. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
Ph.D. (Educational 
Administration with a 
Concentration in Research 
and Evaluation)

ศกึษาศาสตร์ การวจิยัทางการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 
11125

69 ศ.สริวิรรณ  ศรพีหล ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์  
ค.ม.(มธัยมศกึษา-การสอนสงัคม
ศกึษา)
Ed.S.(Supervision and 
Curriculum)
Ph.D.(Social Studies 
Education)

ศกึษาศาสตร์ สงัคมศกึษา 
หลกัสตูรและการสอน

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
โทร.0 2504 7133
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

70 ศ.บรรพต  
           สุวรรณประเสรฐิ

ศ. กศ.บ.(คณิตศาสตร)์  
กศ.ม.(คณิตศาสตร)์  
Ed.D.(Curriculum and 
Supervision Concentrate on 
Mathematics  Curriculum)

ศกึษาศาสตร ์
(คณิตศาสตรศ์กึษา)

หลกัสตูรและการสอน
คณิตศาสตร,์ 
คอมพวิเตอรศ์กึษา

มน. เกษยีณ Asian University 89 
ม.12 ถ.ไฮเวย ์331
ปณ.บา้นอ าเภอ 
บางละมงุ จ.ชลบุร ี20260 
โทร. 0 3825 3700 
ต่อ 2815

71 ศ.คุณหญงิสุชาดา กรีะนนัทน์ 
  

ศ. พศ.บ.
A.M. (Statistics) 
Ph.D. (Statistics)

สถติิ สถติศิาสตร,์ 
ระบบสารสนเทศสถติิ

จฬ. เกษยีณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โทร. 0-2218-3305,
0-2218-3356

72 ศ.สุชาต ิ  ประสทิธริฐัสนิธุ์ ศ. B.A.(Economic & Pol. Sci.) 
M.A.(Sociology) 
Ph.D. in Sociology (Phi Beta 
Kappa)

สถติิ สถติปิระยกุต์,สงัคม
วทิยา,
ประชากรศาสตร,์การ
ประเมนิผลโครงการ/
แผนงานและนโยบาย

มร. เกษยีณ 38 ซอยลาดพรา้ว 56 
ถนนลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 
10310 
โทร. 0 2514 1436
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

73 ศ.ส ารวม  จงเจรญิ ศ. กศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 
พบ.ม. (สถติปิระยกุต ์     
M.A. (Mathematics Actuarial 
Science)
Ph.D. (Statistics)

สถติิ Statistical Theory 
specified
in Multivariate 
analysis
theory concentrated 
on order restricted 
inference and high-
dimensional data 
inference

สพบ. คณะสถติปิระยกุต์
โทร. 0 2727 3068,
 0 2727 3030,         
0 2727 3551

74 ศ.ชตุมิา   สจัจานนัท ์ ศ.* อ.บ. (บรรณารกัษ์)  
อ.ม. (บรรณารกัษศาสตร์)
MLS (Information Science)
Ed.D.

สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร/์ 
บรรณารกัษศาสตร์

มสธ. สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
โทร. 0 2504 8515-7
โทรสาร 0 2503 3564
อเีมล์ 
chutimastou@gmail.com
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

75 ศ.ชนิตา  รกัษ์พลเมอืง ศ. น.บ.
M.A.(Socio-Philosophical 
Foundations of Education) 
Ph.D.(Socio-Philosophical 
Foundations of Education)

สารตัถศกึษา Development 
Education, 
Socio-Philosophical,
 ธุรกจิศกึษา

จฬ. พนกังาน
(เกษยีณ)

คณะครศุาสตร ์
โทร. 0 2218 2560

76 ศ.จนิตนา  สรายทุธพทิกัษ์ ศ. ค.บ.(สุขศกึษา)
ค.ม.(สุขศกึษา)
วท.ด.(วทิยาศาสตรก์ารกฬีา)

สุขศกึษา การจดัการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษา, โปรแกรม
สุขภาพในโรงเรยีน, 
การส่งเสรมิสุขภาพ

จฬ. พนกังาน คณะครศุาสตร ์ 
 โทร. 0 2218 2565-97

77 ศ.เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์ ศ. ค.บ. (สุขศกึษา) 
วท.ม. (สุขศกึษา)
D.Edu. (School and 
Community Health Education)

สุขศกึษา สุขศกึษา,มรณศกึษา 
(Death Education), 
เพศศกึษา, 
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

จฬ. พนกังาน คณะครศุาสตร ์ 
โทร. 0 2218 2565 
ต่อ 0 , 
18/35 หมูบ่า้นซรีนี-
กลัปพฤกษ์ ถนน
กลัปพฤกษ์ แขวงบางแค 
เขตบางแค กทม. 10160 
โทร. 08 1658 0731
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ
 บญัชีรำยช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

78 ศ.ธรีวุฒ ิ บุณยโสภณ ศ. B.S. in Air Conditioning and 
Refrigeration Tech. 
B.S. in Advanced Tech. 
B.S. in Occupational   
Ed.M.Ed. In Management of 
Vocational and Technical Edu.
 Ed.D. in Occupational 
Edu.(Specialization in Human 
Resource Development)

อาชวีเทคนิคศกึษา มจพ. เกษยีณ คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม 
ภาควชิาครศุาสตร์
เครือ่งกล 
โทร.0 2587 4340, 
0 2913 2500-24 
ต่อ 1002,1022

79 ศ.ปทปี   เมธาคุณวุฒิ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา) 
ค.ม.(ประถมศกึษา)
Ph.D.(Curriculum and 
Instruction)

อุดมศกึษา จฬ. เกษยีณ คณะครศุาสตร์
โทร. 0 2215 0871-3,
0 2215 3618

80 ศ.วลัลภา  
    เทพหสัดนิ ณ อยธุยา

ศ. อ.บ.(ภาษาไทย-องักฤษ)
ค.บ.(มธัยมศกึษา)
M.S. in Ed.(Adult Ed.) 
Ph.D.(Higher Ed. Admin.)

อุดมศกึษา การบรหิารจดัการ
อุดมศกึษา, 
การศกึษาผูใ้หญ่,    
การมธัยมศกึษา

จฬ. เกษยีณ 14/5 ม.4 ซ.นาคนิวาส 48
 แยก 2  แขวง/เขต
ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 
10230   
 โทร. 0 2542 3329
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