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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

1 รศ.คมเพชร ฉตัรศุภกุล รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (การแนะแนว)
Ph.D. (Higher Ed.)

การแนะแนว มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

2 รศ.นิธพิฒัน์ เมฆขจร รศ. กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
กศ.ม. (จติวทิยาการแนะแนว)
กศ.ด. (จติวทิยาการใหค้ าปรกึษา)

การแนะแนว มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8502-4

3 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

4 รศ.ประสาท อศิรปรดีา รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา)
Ph.D. (Psychological and 
Cultural Studies)

การแนะแนวและจติวทิยา มมส. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4372 1764

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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

5 ศ.ผ่องพรรณ  เกดิพทิกัษ์ ศ. ค.บ.(การสอนวทิยาศาสตร์)
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
กรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0 2320 2777 
ต่อ 1134

6 รศ.ชวนชม ชนิะตงักรู รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส ์/ คณติศาสตร)์
M.S. (Educational 
Administration)
Ph.D. (Educational 
Administration)

การบรหิารการศกึษา ม.ครสิเตยีน มหาวทิยาลยัครสิเตยีน
เลขที ่144 หมู ่7
ต.ดอนยายหอม
อ.เมอืง จ.นครปฐม
73000
โทร. 0 3422 9481
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

7 รศ.ประกอบ คุณารกัษ์ รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส ์/ คณติศาสตร)์
Cert. In Applied Research
Project & Management
SEAMEO Regional/
INNOTECH Center.
M.S. (Educational
Administration)
Ph.D. (Educational
Administration)

การบรหิารการศกึษา ม.ครสิเตยีน มหาวทิยาลยัครสิเตยีน
เลขที ่144 หมู ่7
ต.ดอนยายหอม
อ.เมอืง จ.นครปฐม
73000
โทร. 0 3422 9480

8 รศ.ณรณั  ศรวีหิะ รศ. กศบ. (การศกึษา)
M.A. (การวจิยัการศกึษา)
Ph.D. (การศกึษา)

การบรหิารการศกึษา มอ. เกษยีณ 51/45 หมู ่3
ถ.พอ่ขนุทะเล ซ.29
ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง
จ.สุราษฎรธ์านี 84000
โทร. 0 8159 93395

9 รศ.วโิรจน์  สารรตันะ รศ. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ค.ม. (การบรหิารการศกึษา)
กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์

การบรหิารการศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4334 3452-3 
ต่อ 128 ,
0 8105 24081

10 รศ.อรรณพ  พงษ์วาท รศ. ร.บ. (รฐัศาสตร)์
Ph.D. (พฒันศกึษาศาสตร)์

การบรหิารการศกึษา มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4216
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

11 รศ.ฉนัทนา  จนัทรบ์รรจง รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.A. (Fundamentals of 
Education)
Ph.D. (Fundamentals of 
Education)

การบรหิารการศกึษา มน. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5526 1000-4
ต่อ 2432

12 รศ.อ านวยพร สุนทรสมยั รศ. B.A. (Home Economics)
M.A. (Home Economics)
D.Ed. (Education 
Administration)

การบรหิารการศกึษา มพล. ส านักงานอธกิาร
โทร. 0 5500 0386-7
ต่อ 2112

13 รศ.ศริ ิ  ถอีาสนา รศ. กศ.บ. (ภมูศิาสตร)์          
ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา) 
ศษ.ด. (การบรหิารการศกึษา)     

การบรหิารการศกึษา มรภ.
มหาสารคาม

คณะครุศาสตร์
โทร. 08 8365 4446,
08 4518 5626

14 รศ.ไพศาล  ไกรสทิธิ ์ รศ. กศ.บ. (ชวีวทิยา)
กศ.ม. (จติวทิยาและ
การแนะแนว)
กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์

การบรหิารการศกึษา มรภ.จอมบงึ เกษยีณ 300 หมู ่3 ต.ดอนตะโก
อ.เมอืง จ.ราชบุรี
70000
โทร. 0 3231 4893,
0 8160 15136
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

15 รศ.ทนงศกัดิ ์ คุม้ไขน่ ้า รศ. กศ.บ. (สงัคมศกึษา)
กศ.ม. (การบรหิารวางแผน
การศกึษา)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การบรหิารการศกึษา มรภ.
เพชรบูรณ์

เกษยีณ 63 หมู ่1
ต.หนองสองหอ้ง
อ.หนองสองหอ้ง
จ.ขอนแก่น 40190
โทร. 0 4349 1636,
0 8160 15136

16 รศ.สมัมา รธนิธย์ รศ. กศ.บ.
M.S
ค.ด.

การบรหิารการศกึษา มรภ.
สวนสุนันทา

คณะศรุศาสตร์
โทร. 0 2160 1111

17 รศ.กรองทพิย ์  นาควเิชตร รศ. วท.บ. (กายภาพบ าบดั)
คศ.บ. (พฒันาการเดก็และ
ครอบครวั)
ศษ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
ศษ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การบรหิารการศกึษา ม.
วงศช์วลติกุล

คณะศกึษาศาสตร์
โทร.  0 4420 3778

18 รศ.ศริ ิเจรญิวยั รศ. กศ.บ. (การศกึษาบณัฑติ)
กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การบรหิารการศกึษา ม.
วงศช์วลติกุล

เกษยีณ บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยั
วงษ์ชวลติกุล
โทร. 0 4420 3778-84
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

19 รศ.ศริชิยั ชนิะตงักรู รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
M.S. (Educational Admin.)
Ph.D. (Educational Admin.)

การบรหิารการศกึษา มศก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3421 9136
โทรสาร. 0 3421 9136

20 รศ.พวงรตัน์  เกษรแพทย์ รศ. ค.บ. (ภาษาไทย)
M.Ed. (Educational
Administation)
Ph.D. (Adult and 
Continuing Education/
EducationAdministation)

การบรหิารการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2649 5000
ต่อ 15505

21 รศ.ชชูาต ิ พว่งสมจติร์ รศ. กศ.บ. (สงัคมศกึษา) 
ค.ม. (บรหิารการศกึษา)
ค.ด. (บรหิารการศกึษา)

การบรหิารการศกึษา มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8502-4

22 รศ.วรีะวฒัน์  อุทยัรตัน์ รศ. ค.บ. (การสอนพลศกึษา-สงัคม
ศกึษา)
ค.ม. (พลศกึษา)
Ph.D. (Industrial Education 
Administration)

การบรหิารการศกึษาและ
ผูน้ าการเปลีย่นแปลง

ม.อสีเทริน์
เอเชยี

บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัอสีเทริน์
เอเชยี
โทร. 0 2577 1043,
0 2577 1028-31
ต่อ 505, 0 2218 2409

23 รศ.วลัลภา  อารรีตัน์ รศ. ศษ.บ. (การประถมศกึษา)
ค.ม. (การประถมศกึษา)
Ph.D. (การบรหิารการศกึษา)

การประถมศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

24 รศ.ส าเรจ็  ยุรชยั รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ค.ม. (การประถมศกึษา)
Ph.D. (พฒันศกึษาศาสตร)์

การประถมศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406 
ต่อ 2550

25 รศ.สุลดัดา ลอยฟ้า รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม.(การศกึษาคณติศาสตร)์
Ph.D. (การประถมศกึษา)

การประถมศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

26 รศ.นิตยา สุวรรณศรี รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ)
Ph.D.(Curriulum and 
Instruction)

การประถมศกึษาและ
วชิาภาษาองักฤษ

มรภ.
อุตรดติถ์

27/20 ต.ท่าอฐิ อ.เมอืง
จ.อุตรดติถ์ 53000
โทร. 0 8554 13227

27 รศ.รุจริ ์ ภู่สาระ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตรภ์าษาองักฤษ)
กศ.ม. (วดัผลการศกึษา)
กศ.ด. (วจิยัพฒันาหลกัสตูร)

การประเมนิและวจิยั มร. เกษยีณ 4/143 หมูบ่า้นกาญจนา
ลกัษณ์
ต.บางคเูวยีง
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
โทร. 0 8180 60223
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

28 รศ.สุกญัญา  ปรสิญัญกุล รศ. วท.บ. (พยาบาล)
วท.ม. (พยาบาลศาสตร)์
พย.ด. (พยาบาล)

การพยาบาล มช. สาขาวชิา
การพยาบาลสตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 5394 5019,
0 5394 5039,
0 5394 6069

29 รศ.สนัต ิ วจิกัขณาลญัฉ์ รศ. วทบ. (ฟิสกิส-์คณติศาสตร)์
ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

การมธัยมศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406

30 รศ.ชาญวทิย ์
         เทยีมบุญประเสรฐิ

รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ด. (การท าสอบและวดัผล
การศกึษา)

การวดัผลการศกึษา มศว ส านักทดสอบ
ทางการศกึษาฯ
โทร. 0 2664 1000
ต่อ 5363

31 รศ.เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ์ รศ. กศ.ด.(วจิยัและพฒันาหลกัสตูร) การวดัผลการศกึษา มศว ส านักทดสอบ
ทางการศกึษาฯ
โทร. 0 2664 1000

32 รศ.บุญเชดิ 
           ภญิโญอนันตพงษ์

รศ. กศ.บ. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ด. (การทดสอบและการวดัผล)

การวดัผลการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000
ต่อ 5559

page 8/147 ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2565



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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

33 รศ.วริชั  วรรณรตัน์ รศ. กศ.บ. (การมธัยมศกึษา)
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัและการประเมนิผล
การศกึษา)

การวดัผลการศกึษา มศว ส านักทดสอบ
ทางการศกึษาฯ
โทร. 0 2664 1000
ต่อ 5363

34 รศ.สมสรร  วงษ์อยูน้่อย รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

การวดัผลการศกึษา มศว ส านักทดสอบ
ทางการศกึษาฯ
โทร. 0 2664 1000

35 รศ.สมัพนัธ ์ พนัธุ์พฤกษ์ รศ. ศษ.บ. (สถติทิางการศกึษา)
ค.ม. (สถติกิารศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

36 รศ.ส าราญ  มแีจง้ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

มน. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5526 1000-4
ต่อ 2426

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

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

ทฤษฎกีารวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา2

มศว เกษยีณ ส านักทดสอบทาง
การศกึษา 
โทร. 0 2664 3836-43
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

38 รศ.กาญจนา  วธันสุนทร รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
M.Sc. (Community Education)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8557

39 รศ.จนิตนา  ธนวบิูลยช์ยั รศ. ค.บ. (คณติศาสตร-์วทิยาศาสตร)์
กศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ)
กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล
การศกึษา)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

มสธ. ส านักทะเบยีนและวดัผล
โทร. 0 2504 7260
โทรสาร. 0 2503 3595

40 รศ.รชันีกลู  
           ภญิโญภานุวฒัน์

รศ. บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป)
ศษ.ม. (วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิ
การศกึษา)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร 0 2504 7788

41 รศ.ลดัดาวลัย ์ เพชรโรจน์ รศ. ค.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม. (สถติกิารศกึษา)
ค.ด. (อุดมศกึษา)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

มสธ. ส านักทะเบยีนและวดัผล
โทร. 0 2504 7260
โทรสาร. 0 2503 3595
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

42 รศ.สุพมิพ ์ ศรพีนัธว์รสกุล รศ. ค.บ.(วทิยาศาสตร-์คณติศาสตร)์
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

มสธ. ส านักทะเบยีนและวดัผล
โทร. 0 2504 7260
โทรสาร. 0 2503 3595

43 รศ.อมรรตัน์  
           ภญิโญอนันตพงษ์

รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์ 
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
กศ.ด. (การอุดมศกึษา)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

มสธ. ส านักทะเบยีและวดัผล
โทร. 0 2504 7261-3

44 รศ.สมบูรณ์  ชติพงศ์ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การวดัและประเมนิผล
ทางการศกึษา

ม.เกษม
บณัฑติ

เกษยีณ บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
โทร. 0 2320 2777
ต่อ 1107

45 รศ.สุดา  ตระการเถลงิศกัดิ ์ รศ. สต.บ. (สถติ)ิ
พบ.ม. (สถติปิระยุกต)์  
Ph.D. (Applied Mathematics)

การวจิยัด าเนินการ มศก. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 3424 3428
โทรสาร 0 3427 3042

46 รศ.ศุภวลัย ์ พลายน้อย รศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร)์
ศษ.ม. (ประชากรศกึษา)
ปร.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

มม. คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์
โทร. 0 2800 2840-79
โทรสาร. 0 2441 9738
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

47 รศ.บุญชม  ศรสีะอาด รศ. กศ.บ. (วทิยาศาสตรค์ณติศาสตร์)
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ด.(การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

มมส. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 43721 1764

48 รศ.งามนิตย ์ ธาตุทอง รศ. ค.บ (คณติศาสตร)์
M.Sc. (Research Methods and
 Statistics)
Ph.D. (การวจิยัและสถติ)ิ

การวจิยัและสถติิ มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

49 รศ.จรยิา  เสถบุตร รศ. กศ.บ. (ชวีวทิยา)
Ph.D. (การวจิยัการศกึษา)

การวจิยัและสถติิ มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

50 รศ.จรีะพนัธุ์  พลูพฒัน์ รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
ค.ม. (บรหิารการศกึษา)
Ph.D. (Elementary
Education)

การศกึษา การศกึษาปฐมวยั
การปะถมศกึษา
การบรหิารการศกึษา

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัสวนดุสติ
โทร. 0 2244 5502-4

51 รศ.ชดิชนก  เชงิเชาว์ รศ. วทบ. (ศกึษา-ฟิสกิส)์
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
Ph.D. (Research Design
and Statistic)

การศกึษา การวจิยัทางการศกึษา มอ. ภาควชิาประเมนิผลและ
วจิยัทางการศกึษา
คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 7333 1301
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

52 รศ.สุวมิล  เขีย้วแกว้ รศ. วทบ. (ศกึษา-เคม)ี
ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร์)
Ph.D. (Curriculum and 
Instruction)

การศกึษา มอ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 7333 1301

53 รศ.จงรกัษ์  ไกรนาม รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
M.A. (Elementary Ed.)
Ed.D. (Elementary Ed.)

การศกึษา มก. เกษยีณ โครงการการศกึษา
นานาชาติ
โรงเรยีนสาธติฯ
โทร. 0 2940 5997

54 รศ.จริาภรณ์  ศริทิวี รศ. น.บ. (กฎหมาย)
B.S. (Elementary Ed)
M.Ed. (Elementary Ed.)
Ph.D. (Curriculum & 
Instruction)

การศกึษา มก. โรงเรยีนสาธติ
โทร. 0 2942 8800-9

55 รศ.ชานนท ์ จนัทรา รศ. ศษ.บ. (คณติศาสตร)์ 
วท.ม. (คณติศาสตร)์
ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2579 7114

56 รศ.นาตยา  ปิลนัธนานนท์ รศ. ค.บ. (การสอนสงัคมศกึษา)
ค.ม. (การสอนสงัคมศกึษา)
Ph.D. (Social Studies 
Education)

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

57 รศ.ปรยีา  บุญญสริิ รศ. ค.บ.
ศ.ศ.ม. (ศกึษาศาสตร-์
การสอน)
ศษ.ด. (หลกัสตูรการสอน)

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200

58 รศ.ภาวณิ ี 
            ศรสีุขวฒันานันท์

รศ. ค.บ. (การประถมศกึษา)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
ทางการศกึษา)

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

59 รศ.มธุรส  จงชยักจิ รศ. ค.บ.
Doctorat de 3 eme Cycle 
Linguistique

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

60 รศ.ยุพา  วรีะไวทยะ รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
M.A. (Science Education)
Ph.D. (Science Education)

การศกึษา มก. ศนูยว์ชิาการบูรณาการ
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
ส านักงานอธกิารบดี
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์
โทร.0 2942 8167-8
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

61 รศ.วนิัย  ด าสุวรรณ รศ. กศ.บ. (การประถมศกึษา)
ค.ม. (การประถมศกึษา)
วท.ด. (การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตรป์ระยุกต์)

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200

62 รศ.สมถวลิ  ธนะโสภณ รศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.A. (Curriculum)
Ed.D (Curriculum)

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

63 รศ.สริพิร  ทพิยค์ง รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา การสอน
คณติศาสตร)์
M.Ed. (Mathematics Education)
Ed.D. (Mathematics Education)

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

64 รศ.สุชาดา  นันทะไชย รศ. ค.บ. (การประถมศกึษา)
ค.ม.
Ph.D. (Education 
Administration)

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

65 รศ.สุนันท ์ สงัขอ่์อง รศ. กศ.บ. (การมธัยมศกึษา)
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

การศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

66 รศ.สุนันทา มัน่เศรษฐวทิย์ รศ. ค.บ. (การมธัยมศกึษา)
ค.ม. (การประถมศกึษา)
D.Ed. (Reading, 
Communication and Language 
Ed.)

การศกึษา มก. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

67 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

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

การศกึษา การสอนวทิยาศาสตร์ มก. สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

69 รศ.ชชูพี  พทุธประเสรฐิ รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (อุดมศกึษา)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การศกึษา มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4216
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

70 รศ.นนทล ี พรธาดาวทิย์ รศ. ศศ.บ. (ศกึษาศาสตร-์คหกรรม
ศาสตร)์     
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์
ศศ.ด. (อาชวีศกึษา)

การศกึษา มทร.ธญับุรี คณะครุศาสตร ์  
อุตสาหกรรม   
โทร. 0 2549 3207

71 รศ.ไทย  ทพิยส์ุวรรณกุล รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม. (คณติศาสตร)์
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

การศกึษา มทส สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส านักวชิาเทคโนโลยสีงัคม
โทร. 0 4422 4187-9

72 รศ.ฉลอง  ชาตรปูระชวีนิ รศ. กศ.บ. (พลศกึษา) 
กศ.ม. (พลศกึษา) 
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การศกึษา พลศกึษา มน. คณะศกึษาศาสตร ์   
โทร. 0 5596 2411

73 รศ.ดเิรก  ธรีะภธูร รศ. กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา) 
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

การศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา มน. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5579 7114

74 รศ.ปัญญา  สงัขวดี รศ. กศ.บ. (พลศกึษา) 
กศ.ม. (พลศกึษา) 
Ph.D. (Physical Education)

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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

75 รศ.มนสชิ  สทิธสิมบูรณ์ รศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร)์
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

การศกึษา การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

มน. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5526 1000-4
ต่อ 2410, 2434

76 รศ.รุจโรจน์ แกว้อุไร รศ. กศ.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยี
ทางการศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยี
ทางการศกึษา)

การศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา มน. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5596 2424

77 รศ.สุภาณ ี เสง็ศร ี รศ. กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

78 ศ.วทิยา  จนัทรศ์ลิา ศ. ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครือ่งมอืกล) 
ค.อ.มหาวทิยาลยั (บรหิารอาชวีะ
และเทคนิคศกึษา)
Ph.D. (Educational 
Administration)

การศกึษา การบรหิารการศกึษา มน. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 5596 2411

79 รศ.ประพมิพพ์รรณ 
              โชคสุวฒันสกุล

รศ. Ph.D.(CurriculumEducation) การศกึษา มร. ลาออก 178/2 ถ.ราษฎรบ์ ารุง
ต.รอบเวยีง อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม่
โทร. 0 8618 25983

80 รศ.วรียุทธ  วเิชยีรโชติ รศ. Ph.D. (Education) การศกึษา มร. เกษยีณ 104/12 หมู ่6
แขวงคลองกุม่
เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ
โทร. 0 2379 8099

81 รศ.วชริะ วชิชุวรนันท์ รศ. ค.บ. (ภาษาไทย)     
ศษ.ม. (การประถมศกึษา)
Ph.D. (Education)

การศกึษา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะครุศาสตร ์     
โทร. 0 5570 6555

82 รศ.เพชรสุดา  ภมูพินัธ์ รศ. ค.บ. (ดนตรศีกึษา)
กศ.ม. (การอุดมศกึษา)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การศกึษา มรภ.
นครรราชสมีา

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4400 9009 
ต่อ 1101, 1116 ,1117
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

83 รศ.วรีะยุทธ  ชาตะกาญจน์ รศ. ค.บ. (การประถมศกึษา)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
รป.บ. (การบรหิารทัว่ไป)
ค.ด. (บรหิารการศกึษา)

การศกึษา การบรหิารการศกึษา มรภ.
นครศรี
ธรรมราช

คณะครุศาสตร์
โทร. 075 392 238

84 รศ.จติราภา กุณฑลบุตร รศ. ค.บ. (จติวทิยาการศกึษา) 
ค.ม. (การวจิยัทางการศกึษา)
Ed.D. (การประเมนิผลและ
การพฒันานโยบาย)

การศกึษา การวจิยัทางการศกึษา มรภ.
พระนคร

วทิยาลยัการฝึกหดัครู
โทร. 0 2544 8291

85 รศ.ปรองชน พลูสวสัดิ ์ รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส)์ 
กศ.ม. (การวดัผลทาง
การศกึษา)
ปร.ด. (การศกึษาเพือ่การ
พฒันาทอ้งถิน่)

การศกึษา การวดัและ
การประเมนิผล
ทางการศกึษา

มรภ.
พระนคร

วทิยาลยัการฝึกหดัครู
โทร. 0 2544 8291

86 รศ.ศุภวรรณ์  เลก็วไิล รศ. กศ.บ.
ศศ.ม. 
ค.ด.

การศกึษา หลกัสตูรและการสอน มรภ.
พระนคร

วทิยาลยัการฝึกหดัครู
โทร. 0 2544 8291

87 รศ.วาโร  เพง็สวสัดิ ์ รศ. ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)     
ศษ.บ. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา) 
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
ศษ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การศกึษา มรภ.
สกลนคร

คณะครุศาสตร ์     
โทร. 0 4297 0026
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

88 รศ.สุชรีา มะหเิมอืง รศ. ค.บ.
ศษ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
ค.ด. (วธิวีทิยาการวจิยัการศกึษา)

การศกึษา หลกัสตูรและการสอน มรภ.
สวนสุนันทา

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2160 1056 
ต่อ 1062

89 รศ.จณิณวตัร  ปะโคทงั รศ. กศ.บ. (สงัคมศกึษา)
กศ.ม. (จติวทิยาแนะแนว)
กศ.ด. (บรหิารการศกึษา)

การศกึษา การบรหิารการศกึษา มรภ.
อุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4535 2000-29
ต่อ 1200

90 รศ.สมาน  อศัวภมูิ รศ. กศ.บ. (การศกึษา) 
ค.ม. (การศกึษา)
ค.ด. (การศกึษา)

การศกึษา มรภ.
อุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4535 2000
ต่อ 1200

91 รศ.ศุภลกัษณ์  
              สตัยเ์พรศิพราย 

รศ. ศศ.บ. (จติวทิยา)
ศศ.ม. (จติวทิยาการปรกึษา)
Ph.D. (Behavioural Science)

การศกึษา จติวทิยา มรภ.
กาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 3453 4071

92 รศ.พรชยั หนูแกว้ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การวดัผลทาง
การศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การศกึษา การวจิยัทางการศกึษา มรภ.กาญ
จบุรี

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 3463 3051
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

93 รศ.ทวนทอง เชาวกรีตพิงศ์ รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว)
Ph.D. (Educational 
Psychology)

การศกึษา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5570 6555 
ต่อ 2012 

94 รศ.บณัฑติ  ฉตัรวโิรจน์ รศ. ค.บ. (การประถมศกึษา)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ค.ด. (อุดมศกึษา)

การศกึษา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5570 6555
ต่อ 2000

95 รศ.พศิมยั                     
          รบชนะชยั พลูสุข

รศ. กศ.บ. (ประวตัศิาสตร์)
ศศ.ม. (การสอนสงัคมศกึษา)
Ph.D. (Education)

การศกึษา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
โทร. 0 5570 6555
ต่อ 2511

96 รศ.ยุภาด ี ปณะราช รศ. ค.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม. (การศกึษาคณติศาสตร)์
ศศ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
วท.ด. (การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตรป์ระยุกต์)

การศกึษา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5570 6555
ต่อ 2000
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

97 รศ.สมชยั วงษ์นายะ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัผลและประเมนิผล
การศกึษา)

การศกึษา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5572 2500,
0-5572-1879,
0 8178 59481

98 รศ.สุณ ี บุญพทิกัษ์ รศ. กศ.บ. (ปรชัญาและศาสนา)
กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั)
ปร.ด. (การพฒันาทรพัยากร
มนุษย)์

การศกึษา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5570 6555
ต่อ 2000

99 รศ.วลิาวณัย ์จารุอรยิานนท์ รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป)
ค.ม. (อุดมศกึษา)
ค.ด. (บรหิารการศกึษา)

การศกึษา มรภ.จนัทร
เกษม

คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2942 5800 , 
0 2942 6800 ต่อ 2222

100 รศ.เพญ็พศิุทธิ ์ ใจสนิท รศ. กศ.บ. (สุขศกึษา)
ศ.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ
การแนะแนว)
ศ.ด. (จติวทิยาการศกึษา)

การศกึษา จติวทิยาการศกึษา มรภ.
เชยีงราย

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5377 6014

101 รศ.ชาตร ีมณโีกศล รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การศกึษา หลกัสตูรและการสอน มรภ.
เชยีงใหม่

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 5388 5380

page 23/147 ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2565



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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

102 รศ.กติตศิกัดิ ์ 
               สมุทธารกัษ์

รศ. กศ.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา)
ปร.ด. (การจดัการเทคโนโลย)ี

การศกึษา อุตสาหกรรมศกึษา มรภ.ฏล าปาง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร. 0 5423 7399

103 รศ.นงเยาว ์ อุทุมพร  รศ. บธ.บ. (บญัช)ี
ศษ.ม. (วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

การศกึษา การวดัและการ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา

มรภ.ธนบุรี คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2890 1801-8
ต่อ 2131

104 รศ.จติตริตัน์  แสงเลศิอุทยั รศ. วท.บ. (สถติศิาสตร)์ 
ศศ.ม. (วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา)
กศ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

การศกึษา วจิยั, การประเมนิผล
ทางการศกึษา

มรภ.นครปฐม คณะครุศาสตร์
โทร. 0 3410 9300 ต่อ 
3941

105 รศ.ธานี  เกสทอง รศ. กศ.บ. (ชวีวทิยา)
ศศ.บ. (รฐัศาสตร)์
ศษ.ม. (สิง่แวดลอ้มศกึษา)
Ph.D.(Development
Education)

การศกึษา มรภ.
นครสวรรค์

คณะครุศาสตร ์   
โทร. 0 5621 9100-29
ต่อ 1112

106 รศ.พนมพร  เผ่าเจรญิ รศ. ค.บ. (สงัคมศกึษา)
ค.ม. (นิเทศการสอนและพฒันา
หลกัสตูร)
Sc.Pd.D.

การศกึษา มรภ.
นครสวรรค์

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5621 8100-29
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

107 รศ.วไลพร เมฆไตรรตัน์ รศ. ค.บ. (การอนุบาลศกึษา)
กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั)
ศษ.บ. (การบรหิารการศกึษา)
ค.ด. (การจดัการศกึษาและการ
เรยีนรู)้

การศกึษา การศกึษาปฐมวยั มรภ.
นครสวรรค์

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 5621 9100-29

108 รศ.พรพพิฒัน์  เพิม่ผล รศ. ค.ด. (การอุดมศกึษา) การศกึษา มรภ.บา้น
สมเดจ็

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2890 2000

109 รศ.ณรงคว์ฒัน์  มิง่มติร รศ. ค.บ. (การประถมศกึษา)
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
ป.รด. (การศกึษาเพือ่พฒันา
ทอ้งถิน่)

การศกึษา การวดัผลและการ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา

มรภ.บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2473 7000
ต่อ 5000

110 รศ.รศัม ีตนัเจรญิ รศ. ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)
สส.ม. (สงัคมสงเคราะหท์าง
การศกึษา)
กศ.ด. (การศกึษาปฐมวยั)

การศกึษา การศกึษาปฐมวยั มรภ.บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2473 7000
ต่อ 5000-5003

111 รศ.ศกัดิค์เรศ  ประกอบผล รศ. กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)

การศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา มรภ.บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2473 7000
ต่อ 5000-5003
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

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

การศกึษา หลกัสตูรและการสอน มรภ.บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

คณะครุศาสตร ์
โทร. 09 0889 9180

113 ศ.วโิฬฏฐ ์วฒันานิมติกลู ศ. กศ.บ. (ประวตัศิาสตร์)
ค.ม. (นิเทศการศกึษาและพฒันา
หลกัสตูร)
ค.ด.(หลกัสตูรและการสอน)

การศกึษา หลกัสตูรและการสอน มรภ.บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2473 7000 
ต่อ 5000 - 5003

114 รศ.อนุวตั ิ  คณูแกว้ รศ. ศษ.บ. (คณติศาสตร)์ 
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล
การศกึษา)

การศกึษา มรภ.
เพชรบูรณ์

คณะครุศาสตร ์ 
โทร. 0 5671 7147

115 รศ.ชริวฒัน์  นิจเนตร รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
กศ.ม. (พฒันศกึษาศาสตร)์
กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์

การศกึษา มรภ.ภเูกต็ คณะครุศาสตร์
โทร. 0 7621 4407

116 รศ.ทศันีย ์ นาคุณทรง รศ. ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)
กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั)
ค.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

การศกึษา การศกึษาปฐมวยั มรภ.
มหาสารคาม

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4374 2315

117 รศ.สมเจตน์  ภศูรี รศ. กศ.บ. (พลศกึษา)
กศ.ม. (พลศกึษา)
กศ.ด. (บรหิารการศกึษา)

การศกึษา มรภ.
มหาสารคาม

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4372 2118
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

118 รศ.สุวกจิ  ศรปัีดถา รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
กศ.ม. (บรหิารการศกึษา)
กศ.ด. (การศกึษา)

การศกึษา มรภ.
มหาสารคาม

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4372 2118

119 รศ.บุญช่วย  ศริเิกษ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม. (การบรหิารการศกึษา)
ศ.น.ด. กติตมิศกัดิ ์
(การบรหิารการศกึษา)

การศกึษา มรภ.เลย คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4283 5229,
0 8187 33909

120 รศ.พมิพอ์ร  สดเอีย่ม รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)
M.Ed. (การวดัผลและ
ประเมนิผลการศกึษา)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การศกึษา มรภ.เลย คณะศรุศาสตร์
โทร. 0 4283 5229

121 รศ.อรสา  จรญูธรรม รศ. วท.บ. (เคม)ี
คษ.บ. (บรหิารการศกึษา)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
ค.ด. (ประเมนิผลการศกึษา)

การศกึษา สถติ ิวจิยั การวดั 
และการประเมนิผล
ทางการศกึษา

มรภ.วไลย
อลงกรณ์

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2529 3099

122 รศ.ฐติพิร พชิญกุล รศ. ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)
กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั) 
กศ.ด. (การอุดมศกึษา)

การศกึษา ปฐมวยั มรภ.วไลย
อลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชปูถมัภ์

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2529 3099, 
0 2529 4165
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

123 รศ.ไชยา ภาวะบุตร รศ. ค.บ. (บรรณารกัษศาสตร์) 
ศศ.ม. (บรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารนิเทศศาสตร)์
ศษ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การศกึษา การบรหิารการศกึษา มรภ.สกลนคร คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4297 0026

124 รศ.ศกัดิไ์ทย  สุรกจิบวร รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส-์คณติศาสตร)์
กศ.ม. (จติวทิยาสงัคม)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การศกึษา มรภ.
สกลนคร

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4274 3226,
0 4271 7149

125 รศ.ศกิานต์                    
              เพยีรธญัญกรณ์

รศ. วท.บ. (พชืศาสตร)์
กศ.ม. (การประถมศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การศกึษา การวจิยัและการ
พฒันาหลกัสตูร

มรภ.
สกลนคร

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4297 0026

126 รศ.ส าราญ ก าจดัภยั รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ)
กศ.ด. (วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา)

การศกึษา การวจิยัทางการศกึษา มรภ.
สกลนคร

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 4297 0026

127 รศ.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร รศ. กศ.ด. (การอุดมศกึษา) การศกึษา มรภ.สุ
ราษฎรธ์านี

บณัฑติวทิยาลยั
โทร. 0 7735 5466

128 รศ.พรรณอร  อุชุภาพ รศ. กศ.บ. (ประวตัศิาสตร์)
กศ.ม. (ประวตัศิาสตร์)
กศ.ด.

การศกึษา มรภ.สุ
ราษฎรธ์านี

(เกษยีณ) คณะครุศาสตร์
โทร. 0 7791 3360
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

129 รศ.จุฬามาศ  จนัทรศ์รสีุคต รศ. ศษ.บ. (การประถมศกึษา)
ศษ.ม. (การประถมศกึษา)
ปร.ด. (หลกัสตูรและการเรยีน
การสอน)

การศกึษา หลกัสตูรและการสอน มรภ.อุดรธานี คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 4224 4985

130 รศ.สมคดิ  สรอ้ยน ้า รศ. กศ.บ. (เคม)ี
ศศ.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์)
ศษ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

การศกึษา มรภ.อุดรธานี คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4221 1040-59
ต่อ 301

131 รศ.สมชาย  วรกจิเกษมสกุล รศ. กศ.บ. (วทิย-์คณติ)
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การศกึษา มรภ.อุดรธานี คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4224 4985,
0 4221 1040 ต่อ 301

132 รศ.กชกร  ธปัิตดี รศ. กศ.บ.
ค.ม.
ค.ด.

การศกึษา มรภ.
อุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4535 2000-29
ต่อ 1200

133 รศ.ชวนชยั  เชือ้สาธุชน รศ. กศ.บ.
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
Ph.D. (Research and
Evaluation)

การศกึษา มรภ.
อุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4535 2000
ต่อ 1200
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

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

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

135 รศ.ประกฤต ิ พลูพฒัน์ รศ. B.S.E. (History)
M.Ed. (special Education)
Ph.D. (Higher Ed.(Ad.)
Special Ed.)

การศกึษา มสด. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2618 5930

136 รศ.ศโิรจน์  ผลพนัธนิ รศ. กศ.บ. (สงัคมศกึษา)
M.S. (Social Science)
Ph.D. (Geoqraphy-Admin.
Leadership)

การศกึษา มสด. มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสติ 295
ถนนราชสมีา เขตดุสติ
กทม. 10300
โทร. 0 2244 5001,
0 2244 5993

137 รศ.โกศล  มคีุณ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (จติวทิยาสงัคม)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การศกึษา มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8565
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

138 รศ.สริริตัน์  วภิาสศลิป์ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
กศ.ด (การทดสอบและวดัผล
การศกึษา)

การศกึษา มสธ. ส านักทะเบยีนและวดัผล
โทร. 0 2504 7261- 66

139 รศ.พรรณ ี ลกีจิวฒันะ รศ. ค.บ. (การสอนวทิยาศาสตร์)
ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร์
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การศกึษา สจล. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2326 6052- 101
ต่อ 2643
โทรสาร 0 2326 8506

140 รศ.ไพโรจน์  ดว้งนคร รศ. ปทส. (เครือ่งมอืกล)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา)
Doctor of Philosophy Education
 (Industrial Education & 
Innovation Technology)

การศกึษา อุตสาหกรรมศกึษา มรภ.
เชยีงราย

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร. 0 5377 6015 , 
0 5377 6000 ต่อ 2021
มอืถอื 06 2310 3808

141 รศ.ปนัดดา  ยิม้สกุล รศ. ค.บ. (การประถมศกึษา)
กศ.ม. (จติวทิยาและการแนะแนว)
กศ.ด. (การอุดมศกึษา)

การศกึษา จติวทิยาการศกึษา มรภ.ธนบุรี คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2890 1801-8 
ต่อ 2131
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

142 รศ.วไิล  ตัง้จติสมคดิ รศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม.(การศกึษาผูใ้หญ่และ
การศกึษาต่อเนื่อง)
Ph.D.(Philosophy)

การศกึษา มรภ.ธนบุรี 69/45 แขวงศาลา
ธรรมสพน์
เขตทววีฒันา
กทม.10170
โทร. 0 2890 2292

143 รศ.สุธาพร ฉายะรถี รศ. ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศษ.มหาวทิยาลยั (การสอน
ภาษาองักฤษ) 
Ph.D. (Education) 

การศกึษา การสอนภาษาองักฤษ 1 มรภ.นครปฐม คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ 
โทร.  0 3426 1066, 
0 3426 1067

144 รศ.วเิชยีร อนิทรสมพนัธ์ รศ. กศ.บ. (การมธัยมศกึษา)
กศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การศกึษา การวจิยัทางการศกึษา มรภ.บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2473 7000 
ต่อ 5000

145 รศ.อารวีรรณ  เอีย่มสะอาด รศ. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม. (การประถมศกึษา)
ศศ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

การศกึษา หลกัสตูรและการสอน มรภ.บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2473 7000 
ต่อ 5000-5003

146 รศ.ดเิรก สุขสุนัย รศ. ค.บ.(วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
ค.ม. (ประถมศกึษา)
ค.ด. (วธิวีทิยาการวจิยัการศกึษา)

การศกึษา  การวจิยัทางการศกึษา มรภ.ธนบุรี คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2890 1801-8 
ต่อ 2131
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

147 รศ.อนิรุจน์  มะโนธรรม รศ. อส.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ)
วท.ม. (สุขศาสตรอุ์ตสาหกรรม
และความปลอดภยั)
วศ.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ)

การศกึษา อุตสาหกรรมศกึษา มรภ.ล าปาง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร. 0 5423 7399

148 รศ.สมาน  ลอยฟ้า รศ. กศ.บ. (เคม)ี
ค.ม. (บรรณารกัษศาสตร์)
Ph.D. (การศกึษาผูใ้หญ่)

การศกึษาต่อเนื่อง มข. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

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

การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่, 
การศกึษานอกโรงเรยีน

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2218 2631

150 ศ.อุ่นตา  นพคุณ ศ. ร.บ.(ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ)
M.Ed.(Adult Ed.)

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

151 รศ.ชเูกยีรต ิ ลสีุวรรณ์ รศ. กศ.บ. (หตัถศกึษา,ฟิสกิส)์
กศ.ม. (การแนะแนว)
Ed.D. (วจิยัการศกึษาผูใ้หญ่)

การศกึษานอกระบบ มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4222
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

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

การศกึษานอกระบบ มช. พนักงาน คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 5394 4272

153 รศ.กชกร  สงัขชาติ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
M.S.T. (Math.)
Ed.S. (Math.)
Ed.D. (Adult Ed.)

การศกึษานอกระบบ มบ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3874 5900
ต่อ 2065-2066

154 รศ.สมหมาย  แจ่มกระจ่าง รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.S. (Counseling  and 
Guidance)
Ph.D. (Higher and Adult 
Education)

การศกึษานอกระบบ มบ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3874 5900
ต่อ 2065

155 รศ.ฉลาด  จนัทรสมบตัิ รศ. กศ.บ. (ภมูศิาสตร)์ 
กศ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่)  
กศ.ด. (การบรหิารและพฒันา
การศกึษา)

การศกึษานอกระบบ มมส. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4372 1764

page 34/147 ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2565



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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

156 รศ.นารรีตัน์  รกัวจิติรกุล รศ. กศ.บ. (ประถมศกึษา)
M.S.Ed. (การบรหิารและการ
นิเทศ)
Ed.D. (Adult Education)

การศกึษานอกระบบ มมส. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4372 11764

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

การศกึษานอกระบบ การศกึษานอกระบบ
ทางไกล

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ 
โทร. 0 2503 2121-4

158 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. เกษยีณ 112/86 หมู ่5 ต.ท่าศาลา 
อ.เมอืง จ. เชยีงใหม่ 
50000
e-mail : 
aapt1951@gmail.com
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

159 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)

การศกึษานอกโรงเรยีน การวางแผนพฒันา
และประเมนิโครงการ
ระเบยีบวธิวีจิยั
การอุดมศกึษา

มศก. เกษยีณ ภาควชิาการศกึษา นอก
โรงเรยีน
คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3425 5095

160 รศ.นิตยา  ประพฤตกิจิ รศ. Ph.D. (Early Childhond
Education and Reading)

การศกึษาปฐมวยั มรภ.เพชรบุรี คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 8980 10224

161 รศ.กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ รศ. ค.บ. (การพยาบาลอายุรกรรม
และศลัยกรรม)
ศษ.บ. (การศกึษาปฐมวยั)
ค.ม. (การบรหิารการพยาบาล)
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

การศกึษาปฐมวยั มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

162 รศ.สริมิา  
            ภญิโญอนันตพงษ์

รศ. ค.บ. 
ค.ม. (ประถมศกึษา)
Ph.D. (Early Childhood Ed.)

การศกึษาปฐมวยั มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

163 รศ.วลิาวรรณ 
             รตันเศรษฐากุล

รศ. ค.บ. (การศกึษาผูใ้หญ่)
M.Ed. (การศกึษาผูใ้หญ่)
Ph.D. (การศกึษาผูใ้หญ่)

การศกึษาผูใ้หญ่ มข. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4334 3452-3

164 รศ.เจดิหลา้  สุนทรวภิาต รศ. ศศ.บ. (ศกึษาศาสตร)์
ศศ.ม. (พฒันาสงัคม)
กศ.ด. (บรหิารการศกึษา)

การศกึษาผูใ้หญ่ มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4222

165 รศ.สมคดิ  อสิระวฒัน์ รศ. ค.บ.
ค.ม. (สงัคมศกึษา)
Ph.D. (Adult and Contining
Edu.)

การศกึษาผูใ้หญ่ มม. คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์
โทร. 0 2800 2840-79
โทรสาร. 0 2441 9738

166 รศ.ทองปลวิ  ชมชืน่ รศ. พ.ม.
B.A.
M.A.(Ancient indian & Asian 
Studies)
Ph.D. (Adult Education)

การศกึษาผูใ้หญ่ มศก. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 34200395,
0 8140 19938

167 รศ.สนอง  โลหติวเิศษ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
M.A. (Adult and Cont. Ed.)
Ph.D. (Adult and Cont. Ed.)

การศกึษาผูใ้หญ่ มศว คณะศกึษาศาสตร์
สุขมุวทิ 23
เขตวฒันา กรุงเทพฯ
10110
โทร.0 2649 5285
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

168 รศ.สุนทร  โคตรบรรเทา รศ. ค.บ.(วทิยาศาสตร,์ องักฤษ)
ค.ม. (บรหิารการศกึษา)
Ph.D. (Ed. Ad./Adult @ Cont.)

การศกึษาผูใ้หญ่ มศว เกษยีณ 34/315 หมูบ่า้นโอษธศิ
5 (หมูบ่า้น 34)
ถนนโชคชยั 5
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ
10230
โทร. 0 2258 0229

169 รศ.สุวฒัน์  วฒันวงศ์ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (จติวทิยาสงัคม)
Ed.D. (Vocational
Education)

การศกึษาผูใ้หญ่ มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

170 รศ.เสาวนีย ์ เลวลัย์ รศ. สม.บ. (สงัคมวทิยาและ
มนุษยวทิยา)
M.S. (Secondary Education)
Ed.D. (Ed. Admin.)

การศกึษาผูใ้หญ่ มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

171 รศ.มลวิลัย ์ ลบัไพรี รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (ประถมศกึษา)
Ph.D. ( Ancient Indian and
sian Studies)

การศกึษาพเิศษ จฬ. โรงเรยีนสาธติ
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัฝ่ายประถม
คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2774
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

172 รศ.เพญ็ณ ี แนรอท รศ. กศ.บ. (สงัคมศกึษา)
M.Ed. (การศกึษาผูใ้หญ่)
Ph.D.  (พฒันศกึษาศาสตร)์

การศกึษาพเิศษ มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

173 รศ.สมเกตุ  อุทธโยธา รศ. กศ.บ.
กศ.ม.
ปร.ด.

การศกึษาพเิศษ มรภ.
เชยีงใหม่

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5388 5500

174 รศ.พชัร ี จิว๋พฒันกุล รศ. กศ.บ.
กศ.ม.
กศ.ด.

การศกึษาพเิศษ มรภ.สงขลา คณะครุศาสตร์
โทร. 0 7432 1446
ต่อ 247-248

175 รศ.อุษณยี ์ อนุรุทธว์งศ์ รศ. กศ.บ.
M.Sc.
Ph.D.

การศกึษาพเิศษ มศว คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2649 5000
ต่อ 5632

176 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

177 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
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

178 รศ.วไิลพร  วรจติตานนท์ รศ. ก.ศ.บ. (เคม)ี
ค.ม. (นิเทศการศกึษาและ
พฒันาหลกัสตูร)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

การศกึษาวทิยาศาสตร์ สจล. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2326 6052-101
ต่อ 2643, 2644
โทรสาร 0 2326 8506

179 รศ.ฉววีรรณ  เศวตมาลย์ รศ. Ed.D. (Mathematics Ed.) การสอนคณติศาสตร์ มศว คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2664 1000
ต่อ 5189

180 รศ.ประภา  งานไพโรจน์ รศ. กศ.บ. (การสอนภาษาฝรัง่เศส)
D.E.F. (การสอนภาษาองักฤษ)
C.A.E.A.F.E. (ภาษาและ
วรรณคด)ี
Doctorat de 3e Cycle en 
Sciences De I Education
Mention Tres Bien

การสอนฝรัง่เศส มก. เกษยีณ 382 ม.ซื่อตรง
ถ.พหลโยธนิ 52
แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ
10220
โทร. 0 2552 4812,
0 8516 10143

181 รศ.ทรงศร ี สรณสถาพร รศ. วท.บ. (พยาบาล)
ศษ.ม.(การสอนภาษาองักฤษ)
Ph.D.

การสอนภาษาต่างประเทศ มม. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5730
โทรสาร. 0 2644 5426
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

182 รศ.จติรลดา  แสงปัญญา รศ. ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
ค.ด.(หลกัสตูรและการสอน)

การสอนภาษาไทย มอ. ภาควชิาอุตสาหกรรม
บรกิาร
โทร. 0 8762 02557

183 รศ.จรสัดาว  อนิทรทศัน์ รศ. ศศ.บ. (ภาษาฝรัง่เศส)    
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ)
อ.ด. (ภาษาศาสตร)์

การสอนภาษาองักฤษ มจธ. คณะศลิปศาสตร ์    
โทร. 0 2470 8749

184 รศ.ทพิมาศ  ชุมวรฐายี รศ. ศษ.บ. (ศกึษาศาสตร)์
M.A. (Reading Education)
M.Ed. (Secondary Education)
Ph.D. (Reading)

การสอนภาษาองักฤษ มธ. สถาบนัภาษา
โทร. 0 2613 3100,
0 2696 6003

185 รศ.พรพมิล  เสนะวงศ์ รศ. ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.S. (Applied Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

การสอนภาษาองักฤษ มศก. คณะโบราณคดี
โทร. 0 2221 5875
โทรสาร. 0 2226 5355

186 รศ.วสิาข ์ จตัวิตัร์ รศ. ค.บ. (องักฤษ)
อ.ม.  (ภาษาองักฤษ)
Ph.D. (Curriculum and 
Instruction)

การสอนภาษาองักฤษ มศก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3421 9134

page 41/147 ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2565



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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

187 รศ.นิตยา  สุขเสรทีรพัย์ รศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.S. (curriculum Instruction)
Ph.D. (TEFL)

การสอนภาษาองักฤษ มศว คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2260 1770

188 รศ.บุปผชาต ิ ทฬัหกิรณ์ รศ. วท.บ. (จุลชวีวทิยา)
M.S. (การศกึษา)
Ph.D. (Science Education)

การสอนวทิยาศาสตร์ มก. โรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์
ศนูยว์จิยัและพฒันา
การศกึษา
โทร. 0 2942 8200-45

189 รศ.ละเอยีด  จงกลนี รศ. กศ.บ.
M.S. (Education)
Ed.D. (อุดมศกึษา)

การอุดมศกึษา มข. ลาออก คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4334 3452-3

190 รศ.ไพศาล  หวงัพานิช รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
Ph.D. (Higher Ed.& Res.)

การอุดมศกึษา มว. บณัฑติวทิยาลยั
โทร.0 4420 3778-84
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

191 ศ.ยง ภู่วรวรรณ ศ.* พ.บ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์ กุมารเวชศาสตร์ โรคตบัในเดก็ , 
ไขห้วดันก

จฬ. คณะแพทยศาสตรศ์นูย์
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น
ไวรสัตบัอกัเสบ 
ตกึ สก.ชัน้ 9               
โทร. 0 2256 4909

192 ศ.อรุณ ีเจตศรสีุภาพ ศ. พ.บ. ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (กุมารเวช
ศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชกรรม) 
อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ Thalassemia, 
Pediatric 
Hematology and 
Pediatrics 

มข.  ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 4334 8382

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

เกาหลศีกึษา ภาษาเกาหล,ี 
เกาหลศีกึษา

มอ. พนักงาน คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
โทร. 0 7331 2232

194 ศ.ผาสุก  มหรรฆานุเคราะห์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(เวชศาสตรฟ้ื์นฟู)

กายวภิาคศาสตร์ มช. ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 3001-9
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

195 รศ.ศานต ิ ภกัดคี า รศ. ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (จารกึภาษาตะวนัออก)
อ.ด. (วรรณคดแีละวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ)

เขมรศกึษา มศว คณะมนุษยศาสตร ์   
โทร. 0 2649 5000
ต่อ 6245

196 รศ.ดวงหทยั กาศวบิูลย์ รศ. ศษ.บ. (คณติศาสตร)์ 
M.Sc. (Mathematics Education)
Ph.D. (Mathematics Education)

คณติศาสตรศ์กึษา คณติศาสตร์ มช. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 5394 4272

197 รศ.เดช  บุญประจกัษ์ รศ. วท.บ. (คณติศาสตร-์
ศกึษาศาสตร)์
วท.ม. (การสอนคณติศาสตร์)
กศ.ด. (คณติศาสตรศ์กึษา)

คณติศาสตรศ์กึษา คณติศาสตรศ์กึษา มรภ.พระนคร คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
โทร. 0 2544 8000 ต่อ 
3111

198 รศ.เกยีรตวิรรณ  อมาตยกุล รศ. วท.บ. (ฟิสกิส)์
M.A. (Adult and Continuing
Educ.)
Ph.D.(Adult Education)

ครุศาสตร์ จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2633

199 รศ.จรญูศร ี มาดลิกโกวทิ รศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.S. (Business Education)
ค.ด. (พฒันศกึษา)

ครุศาสตร์ ธุรกจิศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์   
โทร. 0 2218 2574
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

200 รศ.ณรุทธ ์ สุทธจติต์ รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)     
Ph.D. (Curriculum & Music 
Education)

ครุศาสตร์ ดนตรศีกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์  
โทร. 0 2218 2555

201 รศ.ประกอบ กรณกีจิ รศ. ค.บ. (การศกึษานอกระบบ
โรงเรยีน)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

ครุศาสตร์ เทคโนโลยกีารศกึษา 1 จฬ. พนักงาน ภาควชิาเทคโนโลยแีละ
สือ่สารการศกึษา 
คณะครุศาสตร ์จุฬาฯ 
โทร. 0 2218 2565 ต่อ 
4121
โทรศพัทม์อืถอื 
08 1488 8798

202 รศ.ปุณณรตัน์  
               พชิญไพบูลย์

รศ. ค.บ. (ศลิปและอุตสาหกรรมศลิป์) 
M.A. (Ceramics Art)  
Ed.D. (Research in Art 
Technology)

ครุศาสตร์ ศลิปศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์  
โทร. 0 2218 2299

203 รศ.ศริเิดช  สุชวีะ รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

ครุศาสตร์ การวจิยัทางการศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2582

204 รศ.สุชาดา  บวรกติวิงศ์ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
M.S. (Applied Statistics)
Ph.D. (Applied Statistics)

ครุศาสตร์ การวจิยัทางการศกึษา จฬ. ภาควชิาวจิยัและ
จติวทิยาการศกึษา
โทร. 0 2218 2579
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

205 รศ.สุมาล ี ชโินกุล รศ. ศศ.บ.
M.A. (English)Cert. in TESL
Ph.D. (Applied Linguistics)

ครุศาสตร์ การสอนภาษาองักฤษ จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2571

206 รศ.อมัพร  มา้คนอง รศ. ค.บ. (คณติศาสตร ์- เคม)ี
ค.ม. (คณติศาสตรก์ารศกึษา)
Ph.D. (Mathematics Education)

ครุศาสตร์ คณติศาสตรศ์กึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2622

207 รศ.อาชญัญา  รตันอุบล รศ. ค.บ.(การศกึษานอกระบบ
โรงเรยีน)
M.Ed.(SecondaryEducation)
ค.ม.(การศกึษานอกระบบ
โรงเรยีน)
Ed.D.(Adult Ed. & Research
Design)

ครุศาสตร์ การศกึษานอกระบบ 
หรอืการศกึษานอก
โรงเรยีน

จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2633

208 รศ.อุดมลกัษณ์  กุลพจิติร รศ. วท.บ. (พยาบาล)
M.Ed. (Early Childhood 
Education)
Ed.D. (Early Childhood 
Education)

ครุศาสตร์ การศกึษาปฐมวยั จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2603

page 46/147 ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2565



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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

209 รศ.กลัยาณ ี จติต์การุณย์ รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.A.T. (Teaching of
English)
Ed.S.(Teaching of English)
Ed.D.(Curriculum &
Instruction)

ครุศาสตร์ ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มจธ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
โทร. 0 2470 8543

210 รศ.ไพบูลย ์ เกยีรตโิกมล รศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
M.Sc.
Ed.D (Computer Education)

ครุศาสตร์ ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มจธ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2470 8500

211 รศ.สุมาล ี จนัทรช์ลอ รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (การวดัและ
การประเมนิผล)
กศ.ด. (การวจิยัและการ
พฒันาหลกัสตูร)

ครุศาสตร์ ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มจธ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
โทร. 0 2470 8547

212 รศ.กฤษมนัต์  วฒันาณรงค์ รศ. กศ.บ. (เทคโนโลยกีารศกึษา
เศรษฐศาสตร)์
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)
Ph.D. (Vocational-Tecnical
Edu.)

ครุศาสตร์ มจพ. คณะครุศาสตร-์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2913 2500-24
ต่อ 3277, 3208
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

213 รศ.คณติ  เฉลยจรรยา รศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
ค.อ.ม. (เครือ่งกล)
ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ครุศาสตร์ มจพ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2913 2500-24
ต่อ 2601, 3248

214 รศ.ฉตัรชาญ  ทองจบั รศ. ค.อ.บ. (เครือ่งกล)
ค.อ.ม. (เครือ่งกล)
ค.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

ครุศาสตร์ การท าความเยน็และ
การปรบัอากาศ

มจพ. พนักงาน วทิยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ภาควชิาเทคโนโลยี
วศิวกรรมเครือ่งตน้ก าลงั
โทร. 08 1811 5352
E-mail : 
chatchan.t@cit.kmutnb.ac.th

215 รศ.ชยัวชิติ  เชยีรชนะ รศ. ศษ.บ. (การประถมศกึษา) 
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

ครุศาสตร์ การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา,
การวจิยัการศกึษา, 
สถติทิางการวจิยั

มจพ. พนักงาน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ภาควชิาบรหิารเทคนิค
ศกึษา
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 
3209
E-mail : 
chaiwichit.c@fte.kmutnb.ac.th
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

216 รศ.สกัรนิทร ์ อยูผ่่อง รศ. ค.บ. (เทคโนโลยแีละนวตักรรม
การศกึษา)
ค.ม. (บรหิารอาชวีะและเทคนิค
ศกึษา)
ค.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

ครุศาสตร์ พฒันาหลกัสตูร
บรหิารทรพัยากร
มนุษย์

มจพ. พนักงาน คณะศลิปศาสตรป์ระยุกต์
ภาควชิาสงัคมศาสตร์
โทร. 08 1826 3215
E-mail : skr@kmutnb.ac.th

217 รศ.อุไร  อภชิาตบรรลอื รศ. ค.อ.ด. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
ค.อ.ม. (เครือ่งกล)
ค.อ.บ. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

ครุศาสตร์ วธิสีอน, 
จติวทิยาส าหรบัคร,ู
พฒันาหลกัสตูร
รายวชิา,
ยุทธวธิกีารสอน,
วชิาเทคนิควดัและ
ประเมนิผล

มจพ. พนักงาน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ภาควชิาครุศาสตรเ์ครือ่งกล
โทร. 08 4657 2627
E-mail : uraidrd@gmail.com

218 รศ.อคัครตัน์  พลูกระจ่าง รศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
ค.อ.ม. (เครือ่งกล)
ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

ครุศาสตร์ ครุศาสตรเ์ครือ่งกล มทร.ธญับุรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2549 4712

219 รศ.วชัรนิทร ์สทิธเิจรญิ รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (เทคโนโลยกีารขึน้รปูโลหะ)
ปร.ด. (เทคโนโลยวีสัดุ)

ครุศาสตร์ ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มทร.ลา้นนา คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 5392 1444 ต่อ 
2641
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

220 รศ.ประยุทธ  ไทยธานี รศ. ศษ.บ. (ดุรยิางคไ์ทย)
กศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา)
ค.ด. (จติวทิยาการศกึษา)

ครุศาสตร์ จติวทิยาการศกึษา มรภ.
นครราชสมีา

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4400 9009
ต่อ 1101

221 รศ.นิวตัร พฒันะ รศ. ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา)
ค.อ.ด. (การบรหิารอาชวีศกึษา)

ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมศกึษา มรภ.
พบิูลสงคราม

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร. 0 5523 0597

222 รศ.สุขแกว้  ค าสอน รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา) 
ค.ด. (การทดสอบและวดัผล
การศกึษา)

ครุศาสตร์ การวดัและการ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา

มรภ.
พบิูลสงคราม

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5523 0597

223 รศ.ประกาศติ  
        อานุภาพแสนยากร

รศ. ค.บ. (สงัคมศกึษา) 
กศ.ม. (การประถมศกึษา) 
ปร.ด. (ปรชัญา)      

ครุศาสตร์ มรภ.
ศรสีะเกษ

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 4564 3600,
0 4564 3604

224 ศ.วา่ทีร่อ้ยโท พชิยั 
                       สดภบิาล

ศ. ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ค.อ.ม. (การบรหิารอาชวีศกึษา)
ปร.ด. (การจดัการ)

ครุศาสตร์ ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล. พนกังาน
(เกษยีณ)

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
โทร. 0 2329 8000 
ต่อ 6080
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

225 รศ.ปราณภา โหมดหริญั รศ. ค.บ. (องักฤษ-ฝรัง่เศส)
อ.ม. (ภาษาศาสตร)์
อ.ด. (ภาษาศาสตร)์

ครุศาสตร ์ หลกัสตูรและการสอน จฬ. คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2215 3555

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

ครุศาสตร ์ เทคโนโลยกีารศกึษา จฬ. พนักงาน คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2218 2644

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

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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

228 ศ.เนาวนิตย ์สงคราม ศ. 
ค.บ. (สงัคมศกึษา-เทคโนโลยี
ทางการศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ศศ.ม. (ยุโรปศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

ครุศาสตร ์ เทคโนโลยกีารศกึษา จฬ. พนักงาน คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2218 2565

229 ศ.ปรชัญนันท ์นิลสุข ศ. ศษ.บ. (โสตทศันศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

ครุศาสตร์ เทคโนโลยกีารศกึษา มจพ. พนักงาน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2555 2000 
ต่อ 3273, 
0 2587 6079

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

ครุศาสตร ์ เทคโนโลยกีารศกึษา มจพ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
โทร.  0 2555 2000 
ต่อ 3208, 3277

231 รศ.พณิสุดา  สริธิรงัศรี รศ. ค.บ.
ค.มหาวทิยาลยั 
ค.ด.

ครุศาสตร์ การบรหิารการศกึษา ม.ธุรกจิ
บณัฑติย์

วทิยาลยัครุศาสตร ์
โทร. 0 2954 7300 ต่อ 
648, 649, 434

232 รศ.กญัภร  เอีย่มพญา รศ. ศศ.บ. (ศลิปะ)
นศ.ม. (การโฆษณา) 
ศษ.ด. (บรหิารการศกึษา)

ครุศาสตร ์ การบรหิารการศกึษา มรภ.
ราชนครนิทร์

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 3856 8165
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

233 รศ.กติพิงษ์ ลอืนาม รศ. ค.บ. (คณติศาสตร)์
ศศ.ม. (การสอนคณติศาสตร์)
กศ.ด.
(วจิยัและประเมนิผลการศกึษา)

ครุศาสตร ์ การวจิยัทางการศกึษา มรภ.
นครราชสมีา

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 4409 9009 ต่อ 
1721

234 รศ.พกิุล  ภมูโิคกรกัษ์  รศ. กศ.บ. (ประวตัศิาสตรศ์าสตร์)
กศ.ม. (บรรณารกัษศาสตร์)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

ครุศาสตร ์ การบรหิารการศกึษา มรภ.
นครราชสมีา

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4400 9009
ต่อ 1721

235 รศ.สรรฤด ีดปีู่  รศ. ค.บ. (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
กศ.ม. (วทิยาศาสตรศกึษา) 
ค.ด. (ภาวะผูน้ าทางการบรหิาร
การศกึษา)

ครุศาสตร ์ การบรหิารการศกึษา มรภ.
นครราชสมีา

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 4409 9009 ต่อ 
1721

236 รศ.นิคม นาคอา้ย รศ. ค.บ. (การประถมศกึษา)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา) 
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

ครุศาสตร ์ การบรหิารการศกึษา มรภ.พบิูล
สงคราม

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 5523 0597

237 รศ.ชาญชยั  ยมดษิฐ ์ รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย) 
ค.ม. (พืน้ฐานการศกึษา)
รป.ม. 
ค.ด. (พฒันศกึษา)

ครุศาสตร ์ หลกัสตูรและการสอน,
มวยไทย

มรภ.
หมูบ่า้นจอม

บงึ

วทิยาลยัมวยไทยศกึษา
และการแพทยแ์ผนไทย 
โทร. 08 7155 0110
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

238 ศ.ภคัพงศ ์ปวงสุข ศ. ศ.อ.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร-
การผลติสตัว์)
วท.ม. (ครุศาสตรเ์กษตร)
Ph.D. (Rural Development)

ครุศาสตร์ ครุศาสตรเ์กษตร สจล. พนักงาน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี
โทร. 0 2329 8000 ต่อ 
3698,3699

239 รศ.ธรีพล  เมธกีุล รศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
ค.อ.ม. (เครือ่งกล)
Ed.D. (Vocational  Ed.)

ครุศาสตรเ์กษตร มจพ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2913 2500-24
ต่อ 3201, 3202
0 8900 42074

240 รศ.วรพจน์  ศรวีงษ์คล รศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ครุศาสตรเ์กษตร มจพ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2913 2500-24
ต่อ 3256

241 รศ.วนิิจ  โชตสิวา่ง รศ. กส.บ.(ครุศาสตรเ์กษตร)
M.S.(Animal Science)
Ph.D.(Agricultural
Education)

ครุศาสตรเ์กษตร มทร.อสีาน ส านักงานอธกิารบดี
โทร. 0 4424 2978-9
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

242 รศ.เสกสรร  แยม้พนิิจ  รศ. ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลย)ี
ค.อ.ม. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลย)ี
ปร.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)

ครุศาสตรเ์ทคโนโลย ี มจธ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
โทร. 0 2470 8565-6

243 รศ.กานดา  พนูลาภทวี รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
Ph.D. (วจิยัการศกึษา)

ครุศาสตรเ์ทคโนโลย ี มจพ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2913 2500-24
ต่อ 3208

244 รศ.มานิตย ์ สทิธชิยั รศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

ครุศาสตรไ์ฟฟ้า มจพ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
โทร. 0 2555 2000
ต่อ 3273

245 รศ.นิรชั  สุดสงัข์ รศ. ค.อ.บ. (ศลิปอุตสาหกรรม)
ค.ม. (ศลิปศกึษา) 
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

ครุศาสตรศ์ลิป-
อุตสาหกรรม

สจล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยันเรศวร   
โทร. 08 1483 2032
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

246 รศ.สมพร  ไชยะ รศ. B.S. (Industrial Arts)
M.S. (Industrial Ed.)
Ph.D. (Ed. Admin.)

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มนร. มหาวทิยาลยันราธวิาส
ราชนครนิทร์
โทร. 0 8156 51352,
0 7351 1905
โทรสาร. 0 7351 1905

247 รศ.วรีะพนัธ ์ สทิธพิงศ์ รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส)์
กศ.ม. (ฟิสกิส)์
ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มทร.ธญับุรี คณะครุศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี
โทร. 0 2549 4700,
0 2549 4723

248 รศ.พรรณภิา 
            ศวิะพริุฬหเ์ทพ

รศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร-์
สตัวบาล)
วท.ม. (เกษตรศาสตร-์
การผลติสตัว์)
Ph.D. (Agricultural Ed.)

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2326 6052-60
ต่อ 2643, 2644
โทรสาร. 0 2326 8506

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

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล. พนักงาน
(เกษยีณ)

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2329 8000 
ต่อ 3689,3723
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

250 ศ.มนต์ชยั   เทยีนทอง ศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

คอมพวิเตอรศ์กึษา มจพ. พนักงาน คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
โทร. 0 2708 3240

251 ศ.เกตุ  กรุดพนัธ์ ศ. วท.บ.(เคม)ี
Ph.D.(Analytical Chemistry)     
Post-doctorate (International 
Seminar at Karlsruhe) 
IAEA Fellow Alexander von 
Humboldt Fellow

เคมี เคมฟิีสกิส์ มช. ภาควชิาเคม ี             
คณะวทิยาศาสตร ์     
โทร.0 5394 1910

252 รศ.เทยีนทอง ทองพนัชัง่ รศ. ph.D. (Chemistry) เคมี มม. พนักงาน ภาควชิาเคม ี         
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2201 5000

253 รศ.ประสาร
       มาลากุล ณ อยุธยา

รศ. อ.บ. (ประวตัศิาสตร์
ภาษาองักฤษ)
ค.บ. (การศกึษา)
M.S. (Education ;Chilc
Development)
Ph.D. (Education
Psychology)

จติวทิยาการศกึษา จฬ. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑติ
โทร. 0 2320 2777
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

254 รศ.ทศันีย ์ นนทะสร รศ. คบ. (การศกึษาพยาบาล)
ค.ม. (การบรหิารการพยาบาล)
ค.ด. (จติวทิยาการศกึษา)

จติวทิยาการศกึษา ม.เกษม
บณัฑติ

เกษยีณ บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑติ
โทร. 0 2320 2777
ต่อ1165

255 รศ.เยาวด ี วบิูลยศ์รี รศ. ค.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละสงัคม
ศกึษา)
M.S. (Secondary
Education)
Adv.M.S. (Education
Psychology)
Ph.D. (Evaluation and
Research Design)

จติวทิยาการศกึษา ม.เกษม
บณัฑติ

เกษยีณ บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑติ                
โทร. 0 2320 2777
ต่อ1164

256 รศ.กาญจนา  ไชยพนัธุ์ รศ. M.Ed. (Guidance &
Counseling)
Ed.D. (การแนะแนว)

จติวทิยาการศกึษา มข. ภาคจติวทิยาการศกึษา
คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

257 รศ.นิตย ์ บุหงามงคล รศ. ว.บ. (จติวทิยา)
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ
การแนะแนว)
Ed.D. (จติวทิยา)

จติวทิยาการศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

258 รศ.นีออน  พณิประดษิฐ์ รศ. ค.บ.
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ
การแนะแนว)
Ed.D. (จติวทิยาสงัคม)

จติวทิยาการศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

259 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  
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2940 1290, 
0  2421 1579

260 รศ.วรีะ บุญยะกาญจน รศ. กศ.บ.
กศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ)
Ed.D. (Higher  Education)

จติวทิยาการศกึษา มมส. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4371 1302

261 รศ.ประเทอืง  ภมูภิทัราคม รศ. กศ.บ. (เคม)ี
กศ.ม. (การแนะแนว)
ค.ด. (จติวทิยาการศกึษา)

จติวทิยาการศกึษา มรภ.
นครสวรรค์

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5621 9100-29

262 รศ.ช่อลดัดา  ขวญัเมอืง รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส)์
ศศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว)
วท.ด. (จติวทิยาการให้
ค าปรกึษา)

จติวทิยาการศกึษา มรภ.พบิูล
สงคราม

80/29 ถ.ประชาอุทศิ
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.พษิณุโลก 65000
โทร. 0 5524 2464
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

263 รศ.ธรีะ ประพฤตกิจิ รศ. Ph.D. (Serion College
Administration and
Counselling)

จติวทิยาการศกึษา มรภ.เพชรบุรี เกษยีณ คณะครุศาสตร์
โทร. 0 3249 3267
ต่อ 1201-2

264 รศ.อาร ี พนัธม์ณี รศ. กศบ.(ประวตัศิาสตร์-ฝรัง่เศส)
M.Ed. (Student Personnel
in Higher Education)
Ed.D. (Education
Psychology)

จติวทิยาการศกึษา มศว เกษยีณ บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑติ
โทร. 0 2320 2777
ต่อ 1164

265 รศ.อาภา  จนัทรสกุล รศ. ค.บ. (การมธัยมศกึษา)
M.Ed. (Guidance)
Ed.D. (Curriculum)

จติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว

มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

266 รศ.ทองหล่อ วงษ์อนิทร์ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา)
ค.ด. (จติวทิยาการศกึษา)

จติวทิยาการศกึษาและ
การแนะแนว

มรภ.วไลย
อลงกรณ์

มหาวทิยาลยัราชภฏั
วไลยอลงกรณ์
ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
13180 
โทร. 081 838 6960

267 รศ.พรรณ ี ชทูยัเจนจติ รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ
แนะแนว)
Ph.D. (Psychology.
Counseling & Guidance)

จติวทิยาการให้
ค าปรกึษาและแนะแนว

ม.เกษม
บณัฑติ

เกษยีณ บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑติ
โทร. 0 2320 2777
ต่อ 1163
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

268 รศ.เมธนิินทร ์ ภณิญชูน รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส)์
กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การแนะแนว)
Ph.D. (Counseling)

จติวทิยาและการแนะแนว มทษ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 8744 4398-2

269 รศ.เรยีม  ศรทีอง รศ. กศ.บ. (เคม)ี
กศ.ม. (การแนะแนว)
Ph.D. (Education)

จติวทิยาและการแนะแนว มรภ.พระนคร 9-344 ซ.รามอนิทรา 27
ถ.รามอนิทรา
แขวงอนุสาวรยี์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220
โทร. 0 2521 2787

270 ศ.โสพศิ วงศค์ า ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์         
วท.ม.(ชวีเคม)ี 
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี มข. ภาควชิาชวีเคม ีคณะ
แพทยศาสตร ์โทร. 0 
4334 8386

271 รศ.บุญม ี กวนิเสกสรรค์ รศ. วท.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)   
วท.ด. (วทิยาศาสตรช์วีภาพ)  

ชวีวทิยา       มรภ.  
บา้นสมเดจ็
เจา้พระยา

คณะวทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี           
โทร. 0 2473 7000 
ต่อ 3000 ถงึ 3003 
โทรสาร 0 24725714
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

272 ศ.พไิล  พลูสวสัดิ ์ ศ. คบ .(มธัยมศกึษา)    
ป.ชัน้สงู(นิวเคลยีรเ์ทคโนโลย)ี    
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
D.Sc. (Biology)

ชวีวทิยา ปักษวีทิยา,
จุลชวีวทิยา

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
โทร.0 2201 5527,      
0 2201 5532

273 รศ.ยุวด ี พรีพรพศิาล รศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)
วท.ม. (ชวีวทิยา) 
Ph.D. (ชวีวทิยา)

ชวีวทิยา มช. คณะวทิยาศาสตร ์     
โทร. 0 5394 3346-54

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

ญีปุ่่ นศกึษา นโยบายการศกึษา
ของญีปุ่่ น, สงัคมญีปุ่่ น
ร่วมสมยั  และ
การศกึษาเปรยีบเทยีบ

มธ. พนักงาน
(เกษยีณ)

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

275  ศ.วรีชาต ิเปรมานนท์ ศ. ศ.บ. (ดุรยิางคศลิป์) 
M.M. (Composition) 
D.Mus (Compositon)

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์สากล จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป์ 
โทร. 0 2256 9719

276 รศ.อารมย ์ สนานภู่ รศ. ค.บ. (ชวีวทิยา)
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล)
Ph.D. (สงัคมวทิยา)

ทดสอบวดัผลและวจิยั มรภ.จอมบงึ 46 หมู ่3 ต.จอมบงึ 
อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี
70150
โทร. 0 3226 1790-1
ต่อ 1004
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

277 รศ.วชิยั  นภาพงศ์ รศ. กศ.บ.
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
Ph.D. (Educational Technology)

เทคโนโลยี
ทางการศกึษา

มอ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 7333 1301

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

เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา 
การศกึษาทางไกล
การฝึกอบรม

มสธ. เกษยีณ สาขาวชิาภาษาศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4 
 ต่อ 3914

279 ศ.นิพนธ ์ ศุขปรดีี ศ. กศ.บ.(ฟิสกิสแ์ละคณติศาสตร์) 
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
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

280 รศ.สุกร ี รอดโพธิท์อง รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
M.S. (Education
Technology) 
Ph.D. (Instructional Design
& Technology)

เทคโนโลยกีารศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2571

281 รศ.คณติา  นิจจรลักุล รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
M.Ed. (Educational Media)
Ph.D. (Educational
Technology)

เทคโนโลยกีารศกึษา มอ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 7333 1301

282 รศ.สาโรช  โศภรีกัข์ รศ. กศ.บ. (การประถมศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยทีาง
การศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)

เทคโนโลยกีารศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

283 รศ.วชริะ  อนิทรอุ์ดม รศ. กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)

เทคโนโลยกีารศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

284 รศ.สุมาล ี ชยัเจรญิ รศ. ศษ.บ. (การประถมศกึษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)

เทคโนโลยกีารศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406

285 รศ.ไชยยศ  เรอืงสุวรรณ รศ. กศ.บ. (วทิยาศาสตร)์
กศ.ม. (โสตทศันศกึษา)
Ed.D. (Curriculum and
Instruction)

เทคโนโลยกีารศกึษา มมส. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4372 11764

286 รศ.เผชญิ  กจิระการ รศ. กศ.บ. (โสตทศันศกึษา)
กศ.ม. (โสตทศันศกึษา)
Ph.D. (Curriculum and
Instruction Education
Media)

เทคโนโลยกีารศกึษา มมส. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4397 0606

287 รศ.สานิตย ์ กายะผาด รศ. กศ.บ. (ชวีวทิยา)
กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)

เทคโนโลยกีารศกึษา มรภ.
มหาสารคาม

27/5 ถ.บุญกวา้ง    
อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ์
46000               
โทร.0 4372 2478
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

288 รศ.ชศูกัดิ ์ เพรสคอทท์ รศ. B.A. (Art Ed.)
M.A. (Art Ed.)
Ph.D. (Art Ed.)

เทคโนโลยกีารศกึษา มวล. หลกัสตูรนิเทศศาสตร์
ส านักวชิาสารสนเทศ
ศาสตร์
โทร. 0 7567 3000
ต่อ 2002
โทรสาร. 0 7567 300
ต่อ 2001

289 รศ.สุรชยั  สกิขาบณัฑติ รศ. กศ.บ. (ประวตัศิาสตร์)
กศ.ม. (โสตทศันศกึษา)
Ed.D. (Instructional
Systems Technology)

เทคโนโลยกีารศกึษา มศว เกษยีณ 11/34 ชนิเชต 3 ซอย 5
แขวงทุ่งสองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่
ถ.งามวงศว์าน
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2589 2270

290 รศ.ทพิยเ์กสร  บุญอ าไพ รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. เกษยีณ 79 ม.8 ซ.สุขสวสัดิ ์74
ถ.สุขสวสัดิ ์ต.บางครุ
อ.พระประแดง    
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0 2463 5638
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

291 รศ.ธนิศ  ภู่ศริ ิ รศ. วท.บ. (ฟิสกิส)์
Ed.M. (Media & Technology)
Ed.D.(Educational Media
and Technology)

เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. ส านักเทคโนโลยกีารศกึษา
โทร. 0 2504 4301
โทรสาร 0 2503 3885

292 รศ.พร  ศรยีมก รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ค.ด. (การศกึษานอกระบบ
โรงเรยีน)

เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. ส านักเทคโนโลยี
การศกึษา
โทร. 0 2504 7391
โทรสาร. 0 2503 3585

293 รศ.วริยิะ วงศเ์ลาหกุล รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (โสตทศันศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)

เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. ส านักเทคโนโลยี
การศกึษา
โทร. 0 2504 7391
โทรสาร. 0 2503 3585

294 รศ.วไิล  วฒันด ารงคก์จิ รศ. ศศ.บ. (บรหิารการศกึษา)
ค.บ. (มธัยม)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
กศ.ด. (การอุดมศกึษา)

เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. ส านักเทคโนโลยี
การศกึษา
โทร. 0 2504 7391
โทรสาร. 0 2503 3585

295 รศ.สารพีนัธุ์  ศุภวรรณ รศ. ค.ด. (การศกึษานอกระบบ
โรงเรยีน)

เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. สาขาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 7777
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

296 รศ.สุพตัรา  คหูากาญจน์ รศ. นศ.บ. (หนังสอืพมิพ)์
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. ส านักเทคโนโลยกีารศกึษา
โทร. 0 2504 7391
โทรสาร. 0 2503 3585

297 รศ.ชรนิทร ์ เตชะพนัธุ์ รศ. วท.บ. (ชวีเคมแีละชวีเคมี
เทคโนโลย)ี
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
Ph.D.Engineering (Biochemical 
Engineering)

เทคโนโลยชีวีภาพ มช. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โทร. 0 5394 1036

298 ศ.วฒันาลยั  ปานบา้นเกรด็ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)     
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
Dr.Eng. (Fermentation 
Technology)

เทคโนโลยชีวีภาพ Molecular Biology, 
Bacterial Genetics 

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ      
โทร. 0 2201 5927

299 รศ.ณมน  จรีงัสุวรรณ รศ. วท.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)
M.S. (Educational Media)
Ph.D. (Instructional Design
& Development)

เทคโนโลยทีางการศกึษา มจพ. คณะศรุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2555 2000
ต่อ 3273, 3226, 3272
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

300 รศ.ถนอมพร  เลาหจรสัแสง รศ. ปรญิญาตร ี(ภาษาองักฤษ)
M.Ed.CAI (เทคโนโลยเีพือ่
การศกึษา)
Ph.D.CAI (เทคโนโลยี
ทางการศกึษา)

เทคโนโลยทีางการศกึษา มช. สาขาวชิาเทคโนโลยี
และสือ่สารการศกึษา
คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4229

301 รศ.อศัวนิ  พรหมโสภา รศ. Ph.D. (Education) เทคโนโลยทีางการศกึษา มทร.ศรวีชิยั 1 ถ.ราชด าเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมอืง
จ.สงขลา 90000
โทร. 0 7432 4264

302 รศ.ประหยดั  จริะวรพงศ์ รศ. กศ.บ. (ชวีวทิยา)
กศ.ม. (เทคโนโลยทีาง
การศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)

เทคโนโลยทีางการศกึษา มน. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 5526 1000-4
ต่อ 2400,
0 5526 1032

303 รศ.ฉลอง  ทบัศรี รศ. กศ.บ. (องักฤษ)
กศ.ม. (โสตทศันศกึษา)
M.S.
Ed.D. (Instructional
Systems Technology)

เทคโนโลยทีางการศกึษา มบ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3874 5900
ต่อ 2009, 2054, 2056
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

304 รศ.พงศป์ระเสรฐิ
                  หกสุวรรณ

รศ. กศ.บ. (สงัคมศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยทีาง
การศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยทีาง
การศกึษา)

เทคโนโลยทีางการศกึษา มบ. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 3874 5900
ต่อ 2054, 2056

305 รศ.มนตร ี แยม้กสกิร รศ. ศศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

เทคโนโลยทีางการศกึษา มบ. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 3874 5900  
ต่อ 2009

306 รศ.สมสทิธิ ์ จติรสถาพร รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

เทคโนโลยทีางการศกึษา มบ. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 3874 5900 
ต่อ 2054, 2055, 2056

307 รศ.เสาวณยี ์ สกิขาบณัฑติ รศ. Ed.D. (Instructional
Sys.Tech.)

เทคโนโลยทีางการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2664 1000
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

308 รศ.อรพรรณ  พรสมีา รศ. Ph.D. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)

เทคโนโลยทีางการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2664 1000

309 รศ.ทรงคุณ  จนัทจร รศ. กศ.บ. (ภมูศิาสตร)์
สค.ม. (สิง่แวดลอ้ม) 
ศษ.ด. (สิง่แวดลอ้มศกึษา)

ไทยศกึษา วฒันธรรมศกึษา มมส. คณะวฒันธรรมศาสตร์
โทร. 0 4375 4384

310 รศ.ศุภชยั จนัทรส์ุวรรณ์ รศ. ศป.บ.นาฎยศลิป์ไทย
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษา 
ศลิปศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

นาฏศลิป์ไทย/การแสดง สถาบนั
บณัฑติ
พฒันศลิป์

คณะศลิปนาฏดุรยิางค ์
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์

311  ศ.วทิติ มนัตาภรณ์ ศ.* B.C.L. (LAW)     
M.A. (LAW)         
B.A. (LAW)     
Licence speciale de Droit 
EURO Barrister at Law 

นิตศิาสตร์ จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมายระหวา่ง
ประเทศ      
โทร. 0 2218 2017  ต่อ 
103

312 รศ.บุญม ี เณรยอด รศ. B.S.B.A. (Economics)
M.B.A. (General Business)
Ed.D. (Supervision
Curriculum & Instruction)

นิเทศการศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์   
โทร. 0 2218 2460
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

313  รศ.กาญจนา แกว้เทพ รศ. ค.บ. (การสอนประถมศกึษา) 
ค.บ. (จติวทิยาการศกึษา)      
Doctorat de 3 cycle (Sociology)

นิเทศศาสตร์ จฬ. คณะนิเทศศาสตร ์    
โทร. 0 2218 2168

314 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

315 รศ.วนั  เดชพชิยั รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส-์คณติศาสตร)์
กศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ)
M.A. (Guidance and
Personel Work)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

บรหิารการศกึษา ม.หาดใหญ่ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่
เลขที ่125/502      
ถ.พลพชิยั ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0 7442 5454-6
โทรสาร 0 7442 5467

316 รศ.บุรญัชยั  จงกลนี รศ. กศ.บ. (การประถมศกึษา)
M.S. (Education)
Ed.D. (อุดมศกึษา)

บรหิารการศกึษา มข. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406 
ต่อ 2550
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

317 รศ.ประยรู  อาษานาม รศ. กศ.บ. (การศกึษา)
ค.ม. (การบรหิารการศกึษา)
Ph.D. (หลกัสตูรและการ
สอน-คณติศาสตรศ์กึษา)

บรหิารการศกึษา มข. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406 
ต่อ 2550

318 รศ.วเิชยีร  ชวิพมิาย รศ. ค.บ. (การสอนชวีวทิยา
ระดบัมธัยมศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ค.ด. (บรหิารการศกึษา)

บรหิารการศกึษา มข. ลาออก คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406

319 รศ.ธร  สุนทรายุทธ รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
M.Ed. (Educational
Psychology)
Ph.D. (Higher Education)
Administrative leadership

บรหิารการศกึษา มบ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3874 5900  
ต่อ 2047, 038, 393, 483

320 รศ.ประชุม  รอดประเสรฐิ รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
M.Ed. (Ed.Admin.)
Ed.D. (Ed.Admin.)

บรหิารการศกึษา มบ. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 3874 5900 
ต่อ 2052-2053

321 รศ.วชริะ  ชาวหา รศ. กศ.บ. (เคม)ี
กศ.ม. (เคม)ี
กศ.ด. (บรหิารการศกึษา)

บรหิารการศกึษา มบ. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 3874 5900 
ต่อ 2052-2053
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

322 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

323 รศ.อมรชยั  ตนัตเิมธ รศ. ค.บ (ชวีวทิยา)
M.A. (Elementary Ed.)
Ph.D. (Ed. Admin.)

บรหิารการศกึษา มส. เกษยีณ ส านักงานอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัสยาม
โทร. 0 2457 0068
ต่อ 5353

324 รศ.สุทธวิรรณ
              ตนัตริจนาวงศ์

รศ. กศ.บ. (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม)  
Ed.D. (Educational 
Administration)

บรหิารการศกึษา มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8521
โทรสาร. 0 2503 3566

325 ศ.กุณฑล ีรืน่รมย์ ศ. พ.บ. (การจดัการ) 
M.Sc. (Management) 
Ph.D. (Marketing)

บรหิารธุรกจิ Marketing 
Management' 
Marketing Research 

จฬ. พนักงาน คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ี         
โทร. 0 2218 5758
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

326 ศ.วพิรรณ ประจวบเหมาะ ศ. ร.บ. (การปกครอง) 
Artium Magister (Sociology)
Ph.D. (Sociology)

ประชากรศาสตร์ จฬ. วทิยาลยัประชากรศาสตร ์
 โทร. 0 2218 7350

327 รศ.ดุษฎ ี อายุวฒัน์ รศ. ศษ.บ. (คณติศาสตร-์ชวีวทิยา) 
ศษ.ม. (ประชากรศกึษา) 
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)

ประชากรศกึษา มข. คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
โทร. 0 4320 2861 
ต่อ 2214

328 รศ.ดวงเดอืน  อ่อนน่วม รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
ค.ม. (ประถมศกึษา)
Ph.D. (Curriculum &
Instruction)

ประถมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2600

329 รศ.ทศินา  แขมมณี รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
M.A. (Elementary Education)
Ph.D. (Curriculum &
Instruction)

ประถมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์     
โทร. 0 2218 2606,    
0 2218 2589

330 รศ.น้อมศร ี  เคท รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
M.Ed. (Elementary
Education)
Ph.D. (Elementary
Education)

ประถมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์   
โทร. 0 2218 2606
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

331 รศ.มณรีตัน์  สุกโชตริตัน์ รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
(การสอนสงัคมศกึษา-
ภาษาองักฤษ)
M.A. (Reading and
Language Arts)
Ph.D. (Reading &
Language Arts)

ประถมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์     
โทร. 0 2218 2610,  
0 2218 2650

332 รศ.ส าล ี ทองธวิ รศ. ค.บ. (ประถมศกึษา)
M.Sc. (Curriculum and
Instruction)
Ph.D. (Curriculum &
Instruction)

ประถมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์     
โทร. 0 2218 2606

333 รศ.อุมา  สุคนธมาน รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
M.Sc. (Elementary
Education)
Ed.D. (Elementary
Education)

ประถมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2607

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

ประถมศกึษา ปัญหาสงัคมและ
การศกึษา

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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

335 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 กรุงเทพฯ 
10900  
 โทร. 0 2511 3318

336 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 กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2513 6621

337 รศ.กติตพิร
            ปัญญาภญิโญผล

รศ. Ph.D. (Education Evolution
and Research)

ประเมนิผลและวจิยั
การศกึษา

มช. สาขาวจิยัและสถติิ
การศกึษา
คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4239

338 รศ.เกยีรตสิุดา  ศรสีุข รศ. ศศ.บ. (คณติศาสตร)์
ศศ.ม. (การจดัและ
ประเมนิผลการศกึษา)
กศ.ด. (การทดสอบและ
วดัผลการศกึษา)

ประเมนิผลและวจิยั
การศกึษา

มช. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4229

page 77/147 ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2565



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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

339 รศ.ต่าย  เซีย่งฉี รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ประเมนิผลและวจิยั
การศกึษา

มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4239

340 รศ.ระพนิทร ์ โพธิศ์รี รศ. กศ.บ. (การสอนภาษาองักฤษ) 
ค.ม. (การสอนภาษาองักฤษ)
Ph.D. (Meafurement and
Statistics)

ประเมนิผลและวจิยั
การศกึษา

มรภ.
อุตรดติถ์

ภาควชิาประเมนิผลและ
วจิยัทางการศกึษา
คณะครุศาสตร์
โทร. 0 8554 13227

341 ศ.สวสัวด ีอ๋องสกุล ศ. กศ.บ. (ประวตัศิาสตร์)    
กศ.ม. (ประวตัศิาสตร์)

ประวตัศิาสตร์ มช. ภาควชิาประวตัศิาสตร์
คณะมนุษยศาสตร ์    
โทร. 0 5394 3207

342 ศ.สญัญา  สุขพณชินันท์ ศ. พ.บ. ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (พยาธวิทิยา
กายวภิาค)                 
ว.ว. (พยาธวิทิยากายวภิาค)      
Cert. of Fellow in 
Hematopathology

พยาธวิทิยา มม. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล 
ภาควชิาพยาธวิทิยา 
โทร. 0 2419 7000 , 
0 2411 0241-9

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

พยาบาลศาสตร์ การดูแลตนเอง ,      
การพยาบาล

มหาวทิยาลยั
มหดิล

เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์ 
ร.พ. รามาธบิด ี
ภาควชิาพยาบาลศาสตร ์
โทร. 0 2201 2013
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

344 รศ.พรรณพไิล ศรอีาภรณ์ รศ. วท.บ. (พยาบาลและ ผดุงครรภ์)  
วท.ม. (การพยาบาลแม่และเดก็) 
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ มช. สาขาวชิาการพยาบาลสตูิ
ศาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา
คณะพยาบาลศาสตร ์
โทร. 0 5394 5019, 
0 5394 5039 , 
0 5394 6069

345 ศ.วภิาดา  คุณาวกิตกิุล ศ. วท.บ. 
ค.ม.(การบรหิารการพยาบาล)
D.Sci. in Nursing (Nursing 
Administration)

พยาบาลศาสตร์ การบรหิารการ
พยาบาลและระบบ
บรกิารสุขภาพ,     
การจดัการดา้น
คุณภาพและการ
พยาบาล, Health 
care policy Nursing 
Ethies

มช. ภาควชิาบรหิารการ
พยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร ์
โทร. 0 5394 5011,
0 5394 5023

346 ศ.สุสณัหา  ยิม้แยม้ ศ. วท.บ. (พยาบาลและ ผดุงครรภ์) 
วท.ม. (การพยาบาลแม่และเดก็)  
Master of Health Science 
(Primary Health Care)       
Ph.D. (Women’s Health)

พยาบาลศาสตร์ Maternal and Child 
Nursing, 
Breastfeeding, 
Infection Control 
Nursing, Women's 
Health, Health 
Human Rights 

มช. คณะพยาบาลศาสตร ์
โทร. 0 5394 5019 ต่อ 
9034
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

347 รศ.วงจนัทร ์  วงศแ์กว้ รศ. B.S. (With Highest Honors)
M.S. (Plant Physiology)   
Ph.D. (Plant Physiology)

พฤกษศาสตร์ มก. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2942 8200-45

348 รศ.รชันี  ขวญับุญจนั รศ. ค.บ. (พลศกึษา)
ค.ม. (พลศกึษา)
ค.ด. (พลศกึษา)

พลศกึษา จฬ. เกษยีณ ส านักวชิาวทิยาศาสตร์
การกฬีา
โทร. 0 2218 1024 
โทรสาร 0 2218 1016

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

พลศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์   
ภาควชิาพลศกึษา 
โทร.0 2218 2804

350 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 
กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0 2331 3203, 
0 2331 3241
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

351 รศ.เทพวาณ ี หอมสนิท รศ. ค.บ.(พลศกึษา)
ค.ม. (พลศกึษา)              
M.S.(พลศกึษา)
H.S.D.(Health Education)

พลศกึษา จฬ. เกษยีณ ส านักวชิาวทิยาศาสตร์
การกฬีา
โทร. 0 2218 1024 
บา้น 0 2279 8123

352 รศ.ประพฒัน์  ลกัษณพสิุทธิ ์ รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา:พลานามยั -
 องักฤษ) 
ค.ม. (พลศกึษา)  
ค.ด. (พลศกึษา) 
B.Ed. GRAD.       
Ph.D.

พลศกึษา จฬ. ส านักวชิาวทิยาศาสตร์
การกฬีา
โทร. 0 2218 1032
โทรสาร 0 2218 1016

353 รศ.วชิติ  คนึงสุขเกษม รศ. ค.บ. (พลศกึษา)
B.Ed.
M.S.(Physiology of Exercise) 
Ed.D.(Physiology of Exercise)

พลศกึษา จฬ. ส านักวชิาวทิยาศาสตร์
การกฬีา 
โทร. 0 2218 1032 
โทรสาร 0 2218 1016
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

354 รศ.อนันต์  อตัชู รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)   
ค.ม. (วจิยัทางการศกึษา)   
Ed.D. (Exercise Psyciology)

พลศกึษา จฬ. เกษยีณ 211/211 
หมูบ่า้นเมอืงทอง-นิเวศน์
ถนนพฒันาการ   
แขวงประเวศ         
เขตพระโขนง  
กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0 2321 2040, 
0 2997 2222 ต่อ 3301

355 รศ.กรรว ี บุญชยั รศ. ค.บ. (พลศกึษา) 
ค.ม. (พลศกึษา)           
Ed.D. (Physical Education)

พลศกึษา มก. ภาควชิาพลศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์
วทิยาเขตบางเขน
โทร. 0 2579 7149

356 รศ.บุญส่ง  โกสะ รศ. กศ.บ. (พลศกึษา)
M.A.T. (Physical Education) 
Ph.D. (Education)

พลศกึษา มก. ภาควชิาพลศกึษา
คณะศกึษาศาสตร์
วทิยาเขตบางเขน
โทร. 0 2579 7149  
ต่อ 327
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

357 รศ.มยุร ี ถนอมสุข รศ. กศ.บ. (พลศกึษา)           
กศ.ม. (พลศกึษา)           
ศศ.ด. (พลศกึษา)

พลศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
และพฒันาศาสตร์
วทิยาเขตก าแพงแสน
โทร .0 3435 1898 
ต่อ 330-331

358 รศ.วนิัย  พลูศรี รศ. กศ.บ. (พลศกึษา) 
กศ.ม. (พลศกึษา)
ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์)

พลศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
และพฒันาศาสตร์
วทิยาเขตก าแพงแสน
โทร .0 3435 1898 
ต่อ 330-331

359 รศ.สมหมาย  แตงสกุล รศ. วท.บ. (พลศกึษา)            
M.S. (พลศกึษา)           
Ph.D. (Phsiology Education)

พลศกึษา มก. ภาควชิาพลศกึษา 
โทร. 0 2942 8271-2,
0 2579 7149

360 รศ.สุพติร  สมาหโิต รศ. ค.บ. (พลศกึษา)
ค.ม. (พลศกึษา)
Ph.D. (Measurement  
Methodology)

พลศกึษา มก. ภาควชิาวทิยาศาสตรก์าร
กฬีา 
โทร. 0 2579 2030, 
0 2579 0594
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

361 รศ.สุวมิล  ตัง้สจัจพจน์ รศ. กศ.บ. (พลศกึษา)          
M.Ed. (Curriculum and 
Instruction)                 
Ph.D. (Recreation 
Administration)

พลศกึษา มก. เกษยีณ ภาควชิาพลศกึษา
คณะศกึษาศาสตร์
วทิยาเขตบางเขน
โทร. 0 2579 7149 
ต่อ 424

362 รศ.สุรางค ์ เมธานนท์ รศ. ค.บ. (พลศกึษา)         
ค.ม. (พลศกึษา)        
ค.ด. (พลศกึษา)

พลศกึษา มรภ.
วไลยอลง
กรณ์

เกษยีณ(ต่อ
อายุราชการ)

คณะครุศาสตร ์    
โทร. 0 2529 0564-7
ต่อ 159-160,
0 2674 8413

363 รศ.นภพร  ทศันัยนา รศ. ค.บ. (พลศกึษา)  
ค.ม. (พลศกึษา)
ค.ด. (พลศกึษา)

พลศกึษา มวล. ศนูยก์ฬีาและสุขภาพ   
โทร. 0 7567 3000 
ต่อ 4030,5704,      
08 1734 5503   
โทรสาร 0 7567 3000 
ต่อ 5707

364 รศ.ธาวฒุ ิ ปลืม้ส าราญ รศ. กศ.บ. (พลศกึษา)          
ค.ม. (พลศกึษา)        
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)

พลศกึษา มศว คณะพลศกึษา           
โทร. 0 2664 1000    
ต่อ 2501-2505

365 รศ.ไพบูลย ์ ศรชียัสวสัดิ ์ รศ. กศ.บ. (พลศกึษา)        
กศ.ม. (พลศกึษา)     
กศ.ด. (การบรหิารพลศกึษา)

พลศกึษา มศว คณะพลศกึษา   
โทร. 08 1836 3183
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

366 รศ.วาสนา คุณาอภสิทิธ์ รศ. ค.บ. (พลศกึษา)
ค.ม. (พลศกึษา)
ค.ด. (พลศกึษา)

พลศกึษา มศว เกษยีณ 216 ลาดพรา้ว 101/1 
หมูบ่า้นนครไทย แยก 6 
แขวงคลองจัน่ เขตบาง
กะปิ กทม. 10240

367 รศ.สุปราณ ี ขวญับุญจนัทร์ รศ. กศ.บ. (พลศกึษา)  
M.A. (Physical Education)
Ed.D. (Curriculum and 
Supervision)

พลศกึษา มศว ภาควชิาพลศกึษา
โทร. 0 2664 1000 
ต่อ 2501-2505

368 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

369 ศ.คณติ เขยีววชิยั ศ. ค.บ. (พลศกึษา) 
ค.ม. (พลศกึษา)
ค.ด. (อุดมศกึษา)

พลศกึษา สุขศกึษา
และนันทนาการ

พลศกึษา มศก. พนักงาน คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 3425 5095

370 รศ.ประทุม  ม่วงมี รศ. B.S. (Physical Education)  
M.A. (Physical Education)
Ph.D. (Exercise Physiology)

พลศกึษาและ
สนัทนาการ

มบ. บณัฑติวทิยาลยั   
โทร. 0 3839 0045,
0 3874 5900 
ต่อ 2060, 2083, 2609 
โทรสาร 0 3876 4302
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

371 รศ.กรรณกิาร ์ สจักุล รศ. ค.บ. (การประถมศกึษา)
M.Ed. (Elementary
Education)
Ph.D. (History of Education)

พฒันศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์   
โทร. 0 2218 2562

372 รศ.เนาวรตัน์  พลายน้อย รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม. (พฒันาการศกึษา
ประชากรศกึษา)
กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์

พฒันศกึษาศาสตร์ มม. คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2800 2840-79
โทรสาร. 0 2441 9738

373 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. พนักงาน ภาควชิานโยบาย
การจดัการและความเป็น
ผูน้ าทางการศกึษา 
คณะครุศาสตร์
โทร.0 2218 2410

374 รศ.ปราณ ี โพธสิุข รศ. ค.บ. (สงัคมศกึษา)
ค.ม. (การสอนสงัคมศกึษา)
Ph.D. (Curriculum and
Instruction Social Studies)

พืน้ฐานการศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

375 ศ.ธรีะ รุญเจรญิ 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

376 รศ.ศรวีรรณ  มคีุณ รศ. อ.บ. (บรรณารกัษศาสตร์)
อ.ม. (บรรณารกัษศาสตร์)
Ph.D. (Development
Education)

พืน้ฐานการศกึษา มบ. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 3874 5900  
ต่อ 2063

377 รศ.สุพล  วฒุเิสน รศ. Ph.D. (Development Education) พืน้ฐานการศกึษา มรภ.บา้น
สมเดจ็

คณะครุศาสตร ์  
โทร. 0 2890 2000

378 รศ.ศกัดิช์ยั  นิรญัทวี รศ. กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์ พืน้ฐานการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

379 รศ.นงเยาว ์ เนาวรตัน์ รศ. ศศ.บ.
สค.ม.
M.A. (Woman Studies)
Ph.D. (Politics and
International Studies)

พืน้ฐานทางการศกึษา มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4272
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

380 รศ.ศวิรกัษ์  ศวิารมย์ รศ. อ.บ. (ประวตัศิาสตร์)
อ.ม. (ประวตัศิาสตร์)
Ph.D. (Philosophy)

พืน้ฐานทางการศกึษา มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4218,
4276

381 รศ.กติมิา  ปรดีดีลิก รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา: เคม-ี
คณติศาสตร)์
M.Ed. (Educational
Administration)
Ed.D. (Educational
Administration)

ภาวะผูน้ าทางการศกึษา มอช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2300 4543 
ต่อ 3640

382 รศ.เมธ ี ปิลนัธนานนท์ รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา :
ภาษาองักฤษ)
M.S. (Educational
Administration)
Ph.D. (Educational
Administration)

ภาวะผูน้ าทางการศกึษา มอช. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2300 4543    
ต่อ 3717

383 รศ.กนกพร  นุ่มทอง รศ. ศศ.บ. (ภาษาจนี)
M.A. (Classical Chinese 
Literature)
Ph.D. (Classical Chinese 
Literature)

ภาษาจนี มก. คณะมนุษยศาสตร ์  
โทร. 0 2579 5566-8
ต่อ 4360
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

384 รศ.บุรนิทร ์ ศรสีมถวลิ รศ. ศศ.บ. (ภาษาจนี)
M.A. (Chinese Philology : 
Modern Chinese Grammar)
Ph.D. (Chinese Philology : 
Chinese Lexical History)

ภาษาจนี ม.หอการคา้
ไทย

คณะมนุษยศาสตร์
และประยุกต์ศลิป์ 
โทร. 09 4196 6195

385 รศ.สรอ้ยสุดา  ณ ระนอง รศ. อ.บ. (ภาษาญีปุ่่ น) 
M.A. (วรรณคดญีีปุ่่ น) 
Ph.D. (Area and culture 
studies)

ภาษาญีปุ่่ น มก. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2257 5566-8 
ต่อ 126

386 รศ.สุนันท ์ อญัชลนุีกลู รศ. อ.บ.
อ.ม. 
Ph.D. (Computational 
Linguistics)

ภาษาไทย จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4684

387 ศ.สมพงศ ์ วทิยศกัดิพ์นัธุ์ ศ. อ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย) 
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาไทย ภาษาไทย,  
การสอนภาษาไทย,
ภาษาศาสตรช์วีประวตัิ

มช. พนักงาน คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3244-5

388 รศ.สุนทร ี ดวงทพิย์ รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)       
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 
นศ.บ. (การประชา สมัพนัธ์)
ค.ด. (การอุดมศกึษา)

ภาษาไทย มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์
โทร. 0 5572 1878
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

389 ศ.ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ ศ. อ.บ. (ภาษาไทย)     
อ.ม. (ภาษาไทย)  
อ.ด. (ภาษาไทย)

ภาษาไทย วรรณคดไีทยตัง้แต่
อยุธยาถงึสมยั 
รชักาลที ่6 การใช้
ภาษาไทย ภาษา
และวรณคดเีขมร

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาภาษาไทย
คณะอกัษรศาสตร ์    
โทร. 0 2218 4687

390 รศ.มนธริา  ราโท รศ. อ.บ.
M.A. (Languages and 
Literature of South East 
Asia)
Ph.D. (Modern 
Vietnamese Literature)

ภาษาเวยีดนาม จฬ. คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4869-70

391 ศ.ปราณ ีกุลละวณชิย์ ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ-ฝรัง่เศส)
อ.ม. (ภาษาองักฤษ-ฝรัง่เศส)
M.A. (Linguistics) 
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์
วากยสมัพนัธ,์
ภาษาศาสตรเ์ชงิ
ประวตั,ิ ภาษาศาสตร์
ภาษาไทเปรยีบเทยีบ,
 การทดสอบภาษาไทย

จฬ. เกษยีณ หอ้ง 405 
อาคารจุฬาวชิช์
ถนนองัรดีูนังต์ 
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 022183397

392 ศ.อญัชล ี วงศว์ฒันา ศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศษ.ม. (ภาษาศาสตร)์
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาศาสตร์ มน. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5596 2009  
ต่อ 2111
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

393 ศ.คุณหญงิสุรยิา  รตันกุล ศ.* อ.บ.
Docteur de l' Universiti' de 
Paris

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์ ภาษา
และวฒันธรรมเอเชยี
อาคเนย์

มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัภาษา
และวฒันธรรม
เพือ่พฒันาชนบท
โทร. 0 2441 9020-4 
ต่อ 3200

394 ศ.สุวไิล  เปรมศรรีตัน์ ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ, 
ประวตัศิาสตร์)
อ.ม. (ภาษาองักฤษ)
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตรเ์อเซยี
อาคเนย,์ 
ภาษาศาสตรป์ระยุกต์,
 ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย; ภาษาโซ่
, 
ภาษาชอง, ภาษาขมุ

มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัภาษา
และวฒันธรรม
เพือ่พฒันาชนบท 
 โทร. 0 2800 2329

395 ศ.พนอเนื่อง 
            สุทศัน์ ณ อยุธยา

ศ. ค.บ.
อ.ด. (ภาษาศาสตร)์

ภาษาศาสตร์ มรภ.
บา้นสมเดจ็
เจา้พระยา

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 2473 7000 
ต่อ 2000

396 รศ.สุกญัญา  เรอืงจรญู รศ. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)      
M.A. (TESOL)            
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาศาสตร์ มศว คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร ์
โทร. 0 2260 1770-7 
ต่อ 16229
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

397 ศ.ธรีะพนัธ ์ เหลอืงทองค า ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ,ญีปุ่่ น) 
M.A. (Linguistics)   
Ph.D. (ภาษาศาสตร)์

ภาษาศาสตร์ ภาษาตระกลูมอญ, 
เขมร,กระตูอกิ, บฮันา
รกิ, สทัศาสตร,์ สทั
วทิยา, ภาษาเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต,้ 
หลกัการท า
พจนานุกรม, 
ภาษาศาสตร์
ภาคสนาม, 
ภาษาศาสตร์
เปรยีบเทยีบ

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร ์
โทร. 0 2218 4691-2

398 ศ.อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์  ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.A. (Linguistics) 
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย, ภาษาชน
กลุ่มน้อยในประเทศ
ไทย, ภาษาศาสตร์
สงัคม วากยสมัพนัธ,์
ภาษาศาสตรช์าตพินัธ์

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร ์
โทร. 0 2218 4663, 
0 2218 4696
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

399 รศ.บุญศริ ิ อนันตเศรษฐ รศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
อ.ม. (ภาษาองักฤษ)
M.A. (Applied Linguistics)
Cert. in Applied 
Linguistics and Language 
Teaching
Cert. in Teaching English 
for Science & Technology 
ค.ด. (อุดมศกึษา)

ภาษาองักฤษ จฬ. สถาบนัภาษา        
โทร. 0 2218 6036

400 รศ.ชไมภคั  เตชสัอนันต์ รศ. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)     
M.A. (Applied Linguisrics)
Ph.D. (TEFL)

ภาษาองักฤษ มก. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2579 5566    
ต่อ 1517

401 รศ.สงิหนาท น้อมเนียม รศ. ศ.บ. ศศ.ม. (การสอน
ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) Ed.D. 
(TESOL and Applied 
Linguistics)

ภาษาองักฤษ มม. พนักงาน สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชยี 
โทร. 0 2800 2308-14
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

402 รศ.อุทยั  ภริมยร์ืน่ รศ. Ph.D. (Philosophy) ภาษาองักฤษ มร. เกษยีณ 3/244
ซ.แจง้วฒันะ 14   
เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 
10210   
โทร. 0 2573 0590

403 รศ.วรรณวด ี ชยัชาญกลู รศ. ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ-
ฝรัง่เศส)
กศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ปร.ด. (การศกึษา)

ภาษาองักฤษ มรภ.
บา้นสมเดจ็
เจา้พระยา

คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
โทร. 0 2473 7000 
ต่อ 2000-2100

404 รศ.สรติา  บวัเขยีว รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) 
ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

ภาษาองักฤษ มรภ.เพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
โทร. 0 3270 8615

405 รศ.อลสิา  วานิชดี รศ. น.บ.
M.A. (English)
Ph.D. (English)

ภาษาองักฤษ มสธ. สาขาวชิาศลิปศาสตร์
โทร. 0 2504 8636
โทรสาร  0 2503 3654

406 รศ.จนัทรเ์พญ็  เชือ้พานิช รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
M.Ed. (Science Education)
Ed.D. (Science Education)

มธัยมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2620
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

407 รศ.เรงิรชันี  นิ่มนวล รศ. ค.บ. (การสอนภาษาฝรัง่เศส)
Diplome de Linquistique
Doctorat De Geographie

มธัยมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2573

408 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

409 รศ.เสรมิศร ี ไชยศร รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
Ph.D. (Education)

มธัยมศกึษา มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4223

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

มธัยมศกึษา การสอนวทิยาศาสตร์,
วทิยาศาสตรศ์กึษา
และการฝึกหดัครู

มช. เกษยีณ 45/7 หมูบ่า้นสนสวย 1 
ถ.ซุปเปอรเ์ชยีงใหม-่
ล าปาง 
ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง  
จ.เชยีงใหม่ 50300
โทร.0 5340 0850

411 ศ.ยศ  สนัตสมบตัิ ศ.* วท.บ. (สงัคมวทิยามานุษยวทิยา)
M.A. (Behavioral Science) 
Ph.D. (Anthropology)

มานุษยวทิยา สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา-
มานุษยวทิยา 
โทร. 0 5394 3575,
0 5394 3553
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

412 รศ.สมพงษ์  ศรแีสนปาง รศ. พ.บ. (แพทยศาสตร)์
M.P.H.M. (การบรหิาร
สาธารณสุข)
ว.ว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

ระบาดวทิยาและการวจิยั มข. สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน

คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4323 7909, 
0 4324 2342-6 ต่อ 3239,
 3210

413 ศ.เกรกิ  ยุน้พนัธ์ ศ. กศ.บ. (ศลิปศกึษา) 
กศ.ม. (ศลิปศกึษา)

วรรณคดไีทย วรรณคดรี่วมสมยั มศว คณะมนุษยศาสตร ์    
โทร. 0 2649 5000  
ต่อ 16292

414 รศ.สวสัดิ ์ ประทุมราช รศ. B.S.E.E.,
กศ.ม.
M.A.
Ph.D.

วจิยัการศกึษา  จฬ. เกษยีณ 59/28 หมูบ่า้นเสนา
นิเวศน์ ซ. 116 หมูท่ี ่3
ถนนพหลโยธนิ
แขวงลาดพรา้ว
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ
10230  
โทร. 0 2579 3590

415 รศ.อวยพร  เรอืงตระกลู รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร-์เคม)ี
ค.ม. (การวดัและประเมนิ
ผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

416 ศ.นงลกัษณ์  วริชัชยั ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์
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 เจรญิกรุง
81 เขตบางคอแหลม 
กทม.10120 
โทร. 0 2289 0018

417 ศ.ประคอง ตนัเสถยีร 
(กรรณสตู)

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

วจิยัการศกึษา  วจิยัการศกึษา, 
คณติศาสตร,์ สถติ,ิ 
การวดัและ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ 52/600 หมูบ่า้นเมอืงเอก 
ซ.9 ถ.เอกทกัษณิ  
ต.หลกัหก อ.เมอืง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร.0 2533 9557

418 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
คณะครุศาสตร์
จฬ. 
ถนนพญาไท ปทุมวนั 
กทม. 10330 
โทร.0 2215 0871-3
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

419 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 านักงาน
คณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาติ
ถ.สุโขทยั เขตดุสติ กท.
10300 
โทร.0 2668 7123, 
0 2668 7973 
ต่อ 2310,2314

420 ศ.สุวมิล  วอ่งวาณชิ 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 คณะครุศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 2581

421 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 
กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 0 2219 2992, 
0 2523 6221
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

422 รศ.อรุณ ี อ่อนสวสัดิ ์ รศ. กศ.บ. (เคม)ี
กศ.ม. (วดัผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

วจิยัการศกึษา  มน. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5526 1000-4
ต่อ 2426

423 รศ.ดลิก  บุญเรอืงรอด รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์

วจิยัการศกึษา  มรภ.สวน
สุนันทา

เกษยีณ 189/13 ถ.ประชาชืน่
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0 2585 8732,
0 8142 15559

424 รศ.สุบนิ  ยุระรชั รศ. ค.บ.
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

วจิยัการศกึษา  มศป. วทิยาลยับณัฑติศกึษา
ดา้นการจดัการ
โทร. 0 2579 1111
ต่อ 1155, 3051
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

425 รศ.สุรศกัดิ ์ หลาบมาลา รศ. B.S.E. (คณติศาสตรแ์ละ
ภาษาองักฤษ)
E.D.E. (บรหิารการ
ศกึษานิเทศและวจิยั
การศกึษา)
E.D.D. (บรหิารการ
ศกึษานิเทศและวจิยั
การศกึษา)

วจิยัการศกึษา  มสด. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8320

426 รศ.พรทพิย ์ ไชยโส รศ. B.Ed. (Science Teaching)
M.Ed. (Education
Measurement and
Evaluation)
Ed.D. (Education
Measurement and
Evaluation)

วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา

มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

427 รศ.ทวิตัถ์  มณโีชติ รศ. ศษ.บ. (การสอนคณติศาสตร์)
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
Diploma (Education Research)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา

มรภ.พระนคร คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2544 8291
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

428 ศ.รตันะ  บวัสนธ์ ศ. กศ.บ.(จติวทิยาการแนะแนว)
ศษ.ม.(จติวทิยาการศกึษา)
กศ.ด.(วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

วจิยัและพฒันาการศกึษา การศกึษาทัว่ไป 
วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา

มน. ภาควชิาการศกึษา    
คณะศกึษาศาสตร ์     
โทร. 0 5596 8858

429 รศ.ไพรตัน์  วงษ์นาม รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัผลการศกึษา)

วจิยัและวดัผลการศกึษา มบ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3874 5900
ต่อ 2078

430 ศ.นภาธร  บานชืน่ ศ. พ.บ.
Ph.D. (Immunology)

วทิยาภมูคิุม้กนั มม. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล 
ภาควชิาวทิยาภมูคิุม้กนั 
โทร. 0 2419 7000

431 รศ.วรีะพงษ์  แสง-ชโูต รศ. กศ.บ. (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
ศศ.ม. (ศกึษาศาสตรก์ารสอน)
กศ.ด. (วทิยาศาสตรศ์กึษา)

วทิยาศาสตรศ์กึษา มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4272

432 รศ.น ้าฝน  คเูจรญิไพศาล รศ. วท.บ. (เคม)ี
วท.ม. (เคมอีนิทรยี)์
ศษ.ด. (Science Education)

วทิยาศาสตรศกึษา มศว คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2649 5000
ต่อ 8660

433 รศ.สมัพนัธ ์  ไชยเทพ รศ. วศ.บ. (เครือ่งกล)
Ph.D. (Resources Eng.)

วศิวกรรมเครือ่งกล มช. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 5394 4146
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

434 ศ.ปราโมทย ์เดชะอ าไพ ศ.* วศ.บ. (อุตสาหการ) 
M.S. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล,
Numerical Methods 
in Engineering

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล
โทร. 0 2218 8991

435  ศ.สุวบุญ จริชาญชยั ศ. B.Eng.(Applied Fine Chemistry)
M.Eng.(Applied Fine 
Chemistry) 
Ph.D.(Applied Fine Chemistry) 

วศิวกรรมพอลเิมอร์ วศิวกรรมพอลเิมอร์, 
เคม ีและวสัดุศาสตร์

จฬ. พนักงาน วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิ
โตรเคม ี         
โทร. 0 2218 4110-11

436 ศ.ธารา  ตรติระการ ศ.* พ.บ. 
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)
Fellow Cardiovascular Anes. 
F.A.C.A. 
F.I.C.S

วสิญัญวีทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล ภาควชิาวสิญัญี
วทิยา 
โทร. 0 2419 7991

437 รศ.อภชินา  โฆวนิทะ รศ. พ.บ. 
อ.ว. (เวชศาสตรฟ้ื์นฟู)

เวชศาสตรฟ้ื์นฟู มช. สาขาวชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร. 0 5394 5546-7
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

438 ศ.มารษิศกัร ์ กลัลป์ระวทิธ์ ศ. สพ.บ.
MS. (Veterinary Clinical 
Sciences) 
Ph.D. (Veterinary Clinical 
Sciences)

ศลัยศาสตร์ วสิญัญแีละ
ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิ
ดกิส ์ทางสตัวแพทย์

จฬ. คณะสตัวแพทยศาสตร์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2218 9639

439 ศ.สุชาต ิเถาทอง ศ. ศ.บ. (จติรกรรม) 
MFA. (Painting)

ศลิปกรรม ศลิปวฒันธรรมและ 
ภมูปัิญญาพืน้ถิน่ 
ภาคตะวนัออก, 
ประตมิากรรมหนิ, 
การแกะสลกัหนิ

มบ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ส านักงานเลขานุการ
โทร. 0 38745 900

440 ศ.พรรตัน์ ด ารุง ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.Ed. (Drama Teaching)

ศลิปการละคร หุ่นและหน้ากาก, 
ละครเดก็ และละคร
ไทย

จฬ. พนักงาน คณะอกัษรศาสตร ์    
โทร. 0 2218 4801

441 รศ.เกษร  ธติะจารี รศ. B.A. (Fine Art) 
M.S. (Arted) 
Ed.D. (Teaching Curriculum 
Instruction)

ศลิปศกึษา จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์  
โทร. 0 2218 2291,
0 2589 7942

442 รศ.สนัต ิ คุณประเสรฐิ รศ. ค.บ. (ศลิปศกึษา)
M.I.D. (Industrial Design)
Ed.D. (Industrial Education)

ศลิปศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2290
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

443 ศ.วฒันะ  จฑูะวภิาต ศ. ศ.บ.(มณัฑนศลิป)
ค.ม.(โสตทศันศกึษา)

ศลิปศกึษา ศลิปหตัถกรรมไทย,   
ประยุกต์ศลิป์, 
มณัฑนศลิป์

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์ภาควชิา
ศลิปศกึษา
โทร. 0 2215 0871 - 3

444 รศ.สาธติ  ทมิวฒันบรรเทงิ รศ. กศ.บ. (ศลิปศกึษา) 
กศ.ม. (ศลิปศกึษา) 
ปร.ด.

ศลิปะจนิตทศัน์ มศว คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2649 5496-7

445 รศ.ดรุณ ี ฟุ้งสาคร รศ. กศ.บ. (มธัยม)
M.Ed. (Teacher Ed.)
Ph.D. (Education 
Administration)

ศกึษาทัว่ไป ม.รชัต์ภาคย์ วทิยาลยัรชัต์ภาคย ์68
ถ.รามค าแหง 21
ซ.นวลศร ี10 
วงัทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0 2319 83201

446 รศ.กุณฑนิี    มณรีตัน์ รศ. B.Eng. (Mechanical Eng.)  
Ph.D. (Mechanical Eng.)

ศกึษาศาสตร์ จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6639

447 รศ.สุวฒันา  เอีย่มอรพรรณ รศ. ค.บ. (วทิยาศาสตร ์- 
คณติศาสตร)์
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
Ph.D. (Mathematics Education)

ศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน
คณติศาสตรศ์กึษา

จฬ. บณัฑติวทิยาลยัมนุษย
ศกึษา
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
โทร.0 2300 4543-60 ต่อ
 3610
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

448 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  
กรุงเทพฯ 10600  
โทร. 0 2424 6077,
 0 2882 2783

449 รศ.อุไรพรรณ  
           เจนวาณชิยานนท์

รศ. วท.บ. (พยาบาล)
ภ.ม. (สรรีวทิยา)
ค.ด. (อุดมศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ ม.หวัเฉียว
เฉลมิพระ
เกยีรติ

คณะศลิปศาสตร์
โทร. 0 2312 6300-79
ต่อ 1178, 1431

450 รศ.เอกรนิทร ์ สงัขท์อง รศ. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศษ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ)
Ph.D. (Educational 
Leadershipand Policy Analysis)

ศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา มอ. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 7333 1301

451 รศ.อภชิาต ิ ใจอารยี ์ รศ. วท.บ. (เกษตร-ศกึษาศาสตร)์
วท.ม. (วทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม)
ปร.ด. (การพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ละชุมชน)

ศกึษาศาสตร์ มก. คณะศกึษาศาสตรแ์ละ
พฒันศาสตร์
โทร. 0 3435 1898
ต่อ 3570-4

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

ศกึษาศาสตร์ มก. คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน
โทร. 0 2579 0594
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

453 ศ.นาวาอากาศโท สุมติร  
สุวรรณ

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

ศกึษาศาสตร์ การพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ละชุมชน/
การศกึษาเพือ่การ
พฒันา/สงัคม
วทิยาการศกึษา/การ
ก าหนดยุทธศาสตร์
การพฒันา/ความ
มัน่คง/การพฒันา
ระบบราชการ/การ

พฒันาองคก์ร2

มก. พนักงาน คณะศกึษาศาสตร์
และพฒันศาสตร์
โทร. 0 3435 1898 ต่อ 
103

454 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

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

ศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา มข. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 4334 3453 ต่อ 
401
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

456 รศ.สมศกัดิ ์
          ภู่วภิาดาวรรธน์

รศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร)์
ค.ม. (จติวทิยาและ
การแนะแนว)
Ph.D. (Ed.Psychology &
Higher Ed.)

ศกึษาศาสตร์ มช. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4239

457 รศ.เทอดทลู โตครีี รศ. กศ.บ. (พลศกึษา)
กศ.ม. (พลศกึษา)
ปร.ด. (การศกึษา แขนงการ
จดัการกฬีา)

ศกึษาศาสตร์ พลศกึษา มทร.ลา้นนา คณะบรหิารธุรกจิ
และศลิปศาสตร์
โทร. 0 5392 1444 ต่อ 
2601

458 รศ.ถาวร  สารวทิย์ รศ. กศ.บ. (อาชวีศกึษา)
M.A. (Industrial Education) 

M.A. (Curriculum &
Instruction)
Ed.D. (Educational
Administration)

ศกึษาศาสตร์ มน. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5526 1000-4
ต่อ 2410-11

459 รศ.นิพนธ ์ กนิาวงศ์ รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
M.A. in Ed. Dip. In teaching
English as a Second
Language
Ph.D.

ศกึษาศาสตร์ มน. เกษยีณ 78/12 ถ.สหีราชเดโชชยั
ต.วดัจนัทร ์อ.เมอืง
จ.พษิณุโลก 65000
โทร. 0 5523 2538
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

460 รศ.สมบตั ิ นพรกั รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ-
ภาษาไทย)
M.Ed. (Educational
Administration)
Ph.D. (Education)

ศกึษาศาสตร์ มน. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 5526 1000-4
ต่อ 2400

461 รศ.นฤนันท ์ สุรยิมณี รศ. อ.บ. (ประวตัศิาสตร์)
M.Ed. (Guidance & 
Counseling)
Ph.D. (Ed. Admin.)

ศกึษาศาสตร์ มม. คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์
โทร. 0 2800 2840-79
โทรสาร. 0 2441 9738

462 ศ.บุญธรรม  
            กจิปรดีาบรสิุทธิ ์

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

ศกึษาศาสตร์ การวจิยั, การวดัผล
และการประเมนิผล, 
การวจิยัและสถติิ
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข

มม. เกษยีณ 798/12 ซ.สวนพล ู 
ถ.สาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ
สาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120
   
โทร. 0 2286 2470

463 รศ.ประเสรฐิ เรอืนนะการ รศ. วท.บ. (สถติ)ิ
สต.ม. (สถติ)ิ 
ปร.ด. (สถติ)ิ

ศกึษาศาสตร์ สถติ ิวจิยั วดัผลและ
การประเมนิผลทาง
การศกึษา

มมส. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 4375 4321-40 ต่อ
 6241
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

464 รศ.พชรวทิย ์  จนัทรศ์ริสิริ  รศ. ค.บ. (สงัคมศกึษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา) 
กศ.ด. (การบรหิารและพฒันา
การศกึษา)      

ศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา มมส. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4375 4321-40 
ต่อ 6241

465 รศ.สมบตั ิ ทา้ยเรอืค า รศ. กศ.บ. (การประถมศกึษา)
ศ.บ. (มธัยมศกึษา :
คณติศาสตร)์
ศ.ม. (วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา)
กศ.ด. (วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ การวจิยัทางการศกึษา มมส. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4372 1764

466 รศ.คุณหญงิอารมณ์ 
                   ฉนวนจติร

รศ. ศศ.บ. (โบราณคด)ี
Ed.S. (Supervision)
M.S. (Curriculum &
Instruction)
Ed.D. (Curriculum &
Instruction )

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8321

467 รศ.โฆษติ  อนิทวงศ์ รศ. Ed.D. (Adult Education) ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8341
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

468 รศ.ชาตชิาย  อสิรมัย์ รศ. กศ.บ. (พลานามยั)
M.S. (P.E.)
Ph.D. (Higher Edu. Admin.)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8329

469 รศ.เตอืนใจ  เกตุษา รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (วดัผลการศกึษา)
Ph.D. (Measurement
Evaluation and Research
Design)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8320

470 รศ.ธง  เอือ้เฟ้ือ รศ. กศ.บ. (วทิยาศาสตร-์
คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การอุดมศกึษา-
หลกัสตูรและการสอน)
กศ.ด. (การอุดมศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2310 8327

471 รศ.ธ ารงสนิ  เจยีรตระกลู รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา-
ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ)
Ph.D. (Adult and Continuing 
Edu.)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8375

472 รศ.นพพร  แหยมแสง รศ. ศษ.บ. (คณติศาสตร)์
วท.ม. (การสอนคณติศาสตร์)
กศ.ด. (คณติศาสตรศ์กึษา)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8321
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

473 รศ.นิรมล  ศตวฒุิ รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา-
ภาษาองักฤษ)
ค.ม. (การสอนภาษาองักฤษ)
Ed.D. (Curriculum &
Instruction)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8321

474 รศ.บุญม ี พนัธุ์ไทย รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส)์
ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร์)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ การวดั และการ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา
การวจิยัทางการศกึษา
สถติทิางการศกึษา

มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8320

475 รศ.ปราชญา  กลา้ผจญั รศ. กศ.บ. (สงัคมศกึษา)
พบ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์
M.S. (Edu.Admin.)
Ph.D. (Higher Edu.)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8327

476 รศ.ปัญญา  ศริโิรจน์ รศ. กศ.บ.
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8319

477 รศ.ภาวดิา  ธาราศรสีุทธิ รศ. B.SE. (คณติศาสตร)์
M.Ed. (Admin. Supervision)
Ed. D. (Edu. Admin.)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8327
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

478 รศ.ภาวไิล  นาควงษ์ รศ. ศศ.บ. (การสอน
ภาษาองักฤษ) 
M.S. (Educational
Administration  and
Supervision)
Ph.D. (Higher Education)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8325

479 รศ.มาลนิี  บุณยรตัพนัธุ์ รศ. ศศ.บ. (ภาษาฝรัง่เศส)
ค.ม. (นิเทศการศกึษาพฒันา
หลกัสตูร)
Ph.D. (Didactiques des
Langues)

ศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน
การนิเทศการศกึษา
การสอนภาษาฝรัง่เศส

มร. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2310 8315,
0 2310 8321

480 รศ.ลดัดา  กติวิภิาต รศ. ค.บ. (การมธัยมศกึษา)
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ
การแนะแนว)
Ph.D. (Psychology)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8317

481 รศ.วรนุช  แหยมแสง รศ. ค.บ. มธัยมศกึษา
(การสอนวทิยาศาสตร์)
ค.ม. (สถติกิารศกึษา)
ค.ด. (การวดัและการ
ประเมนิผลทางการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8311
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

482 รศ.วรีะ  ไทยพานิช รศ. กศ.บ. (มธัยม-สงัคมศกึษา)
M.Ed. (C & I)
M.S. (Extension Ed.)
Ph.D. (Ed. Media)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8319

483 รศ.ศกัดิศ์ร ี ปาณะกุล รศ. คบ. (การสอนสงัคม)
คม. (การสอนสงัคมศกึษา)
M.Ed. (Curriculum &
Supervision)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8321

484 รศ.ศริบิูรณ์  สายโกสุม รศ. ค.บ. (การมธัยมศกึษา)
M.S. (Counseling)
Ed.D. (Counselor
Education & Supervision)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8317

485 รศ.สมบูรณ์  สุรยิวงศ์ รศ. วท.บ. (สุขาภบิาล)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
Ph.D. (Educational
Research)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8320

486 รศ.สมพศิ โหง้าม รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.S. (Secondary Edu.)
Ed.D. (Higher Edu.)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8327
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

487 รศ.สมศกัดิ ์ คงเทีย่ง รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)
M.A.T. (Social Science)
Ph.D. (Ed. Admin.)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8327

488 รศ.สนัทนา  สุธาดารตัน์ รศ. กศ.บ.
M.A. (Applies English
Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8321

489 รศ.สุเชษฐ  สมตินิันทน์ รศ. Ed.D. (Educational
Administration)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8341

490 รศ.สุพจน์ องิอาจ รศ. ค.บ. (เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทางการศกึษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยเีทคนิคศกึษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ เทคโนโลยกีารศกึษา,
การวจิยัทางการศกึษา

มร. พนักงาน คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8319

491 รศ.สุรศกัดิ ์ อมรรตันศกัดิ ์ รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (วดัผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ การวดัและการ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา
สถติทิางการศกึษา

มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8320

492 รศ.สุรยีพ์นัธุ์  วรพงศธร รศ. กศ.บ. (สุขศกึษา)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร)์
วท.ม. (สุขศกึษา)
ส.ด. (สุขศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ สุขศกึษา มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8315
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

493 รศ.สุวมิล  ตริกานันท์ รศ. วทบ. (เกษตรศาสตร)์
พบ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์
คด. (การวดัผลและ
ประเมนิผลการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ การวดั และการ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา
การวจิยัทางการศกึษา
สถติทิางการศกึษา

มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8320

494 รศ.อญัชล ี โพธิท์อง รศ. ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.A. (Curriculum Supervision)
Ed. D. (Edu. Admin.)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8327

495 รศ.อ าไพ  เกยีรตชิยั รศ. ศศ.บ. (ภาษาไทย)
M.Ed. (Secondary
Education)
Ed.D. (Secondary
Education)

ศกึษาศาสตร์ มร. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2310 8321

496 รศ.ไสว ฟักขาว รศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร)์ 
ค.ม. (บรรณารกัษศาสตร์)
ค.ด.

ศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน มรภ.จนัทร
เกษม

เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2942 6900 ต่อ 
2002,2006

497 รศ.พชิติ  ฤทธิจ์รญู รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ศกึษาศาสตร์ การวดัและ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา
การวจิยัทางการศกึษา

มรภ.พระนคร คณะศกึษาศาสตร์
สถาบนัการจดัการปัญญา
ภวิฒัน์
โทร. 0 2837 1026
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

498 รศ.สรวงพร  กุศลส่ง รศ. คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศ์กึษา)
กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั)
ปร.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

ศกึษาศาสตร์ การศกึษาปฐมวยั มรภ.
เพชรบูรณ์

คณะครุศาสตร์
โทร. 05 671 7147

499 รศ.ภทัราพร  เกษสงัข์ รศ. ค.บ. (คหกรรมศาสตร)์
ศษ.บ. (การวดัผลและ
ประเมนิผลการศกึษา)
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล
การศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ การวจิยัทางการศกึษา มรภ.เลย คณะครุศาสตร์
โทร. 08 1815 6061,
0 8921 32799

500 รศ.จ าเรญิรตัน์  
                 จติต์จริจรรย์

รศ. พ.บ. (ปรชัญา-ภาษาองักฤษ) 
M.A. (Linguistics) 
กศ.ด. (การอุดมศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ สารตัถศกึษาหรอื
พืน้ฐานการศกึษา

มว. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 4400 9711 ต่อ 
258

501 รศ.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา รศ. ศษ.บ. (เทคโนโลยกีารศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ เทคโนโลยกีารศกึษา มศก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3425 5095

502 รศ.มชียั  เอีย่มจนิดา รศ. ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)์ 
Ph.D. (Education)

ศกึษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย มศก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3425 5095
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

503 รศ.อศิเรศ   
             พพิฒัน์มงคลพร

รศ. กศ.บ. (การประถมศกึษา)
กศ.ม. (การประถมศกึษา
กศ.ด.  (การอุดมศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มศก. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 3425 5095

504 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

505 ศ.องอาจ  นัยพฒัน์ 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

506 รศ.จอมพงศ ์ มงคลวนิช รศ. B.A. (Political Science)
M.P.A. 
M.Ed.
D.B.A.                    

ศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา มส. คณะบณัฑติวทิยาลยั
ศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2868 6852
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

507 รศ.กลา้  ทองขาว รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ-บรหิาร
การศกึษา)
กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
พบ.ด. (การบรหิารการพฒันา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. วทิยาลยัครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย์
โทร. 0 29547300  ต่อ 
648,649,442,427

508 รศ.กญัจนา  ลนิทรตันศริกิุล รศ. ค.บ. (ชวีวทิยา-คณติศาสตร)์
ค.ม. (การวดัผลและ
ประเมนิผลการศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8556
โทรสาร. 0 2503 3566

509 รศ.เกจ็กนก  เอือ้วงศ์ รศ. อ.บ. (ประวตัศิาสตร์)
ศศ.ม. (จติวทิยาการปรกึษา)
ค.ด. (การบรหิารการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8522

510 รศ.เจยีรนัย  ทรงชยักุล รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
M.A. (Guidance &
Counseling)
Ph.D. (Educational
Adminnistration)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8579
โทรสาร. 0 2503 3566
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

511 รศ.ทว ี นาคบุตร รศ. กศ.บ. Dip. In TESL
M.E.D.
Ed.D.

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ 63 ม.2 ต.บางแค 
อ.อมัพวา 
จ.สมุทรสงคราม 
75110               
โทร. 0 8990 29743

512 รศ.ทวศีกัดิ ์ จนิดานุรกัษ์ รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส)์
ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร์)
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8552
โทรสาร. 0 2503 3566

513 รศ.ทศันีย ์ ชาตไิทย รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร ์-
วทิยาศาสตร)์
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. ส านักทะเบยีนและวดัผล
โทร. 0 2504 7261-66
โทรสาร. 0 2503 3595

514 รศ.นรา  สมประสงค์ รศ. กศ.บ. (การประถมศกึษา
ภมูศิาสตร)์
กศ.ม. (การแนะแนว)
Ed.D. (Educational
Administration)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ 100/928 ม.8 
ถ.ตวิานนท ์ต.บางพดู
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี
11120 
โทร. 0 2584 3681
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

515 รศ.นฤมล  ตนัธสุรเศรษฐ์ รศ. ค.บ. (การสอนภาษาองักฤษ)
M.B.S. (Teaching English
as a Second Language)
Ph.D. (Adult and Continuing 
Ed.)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8556
โทรสาร. 0 2503 3566

516 รศ.นิคม  ทาแดง รศ. กศ.บ.
M.Ed.
Ed.D. (Educational
Technology in Science
Education)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ 82/73 ม.4 เสนานิคม 1
แขวงจรเขบ้วั
เขตลาดพรา้ว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2578 1196

517 รศ.นิตยา  ภสัสรศริิ รศ. อ.บ. (คณติศาสตรภ์าษาองักฤษ 
ประวตัศิาสตร์)
ค.ม. (สถติกิารศกึษา)
Ph.D. (Ed. Admin.)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8536
โทรสาร. 0 2503 3566

518 รศ.บุญเลศิ  ส่องสวา่ง รศ. กศ.บ. (ประถมศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)
Ed.D. (Industrial Education
 Management)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ 48/15 หมูบ่า้นชนิเขต
ม.6  ซ.2/44
แขวงทุ่งสองหอ้ง
เขตหลกัสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2589 6295
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

519 รศ.บุญศร ี พรหมมาพนัธุ์ รศ. นศ.บ. (หนังสอืพมิพ)์
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8573
โทรสาร. 0 2503 3566

520 รศ.ประจวบจติร  ค าจตุัรสั รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา-ชวีวทิยา)
M.Ed. (มธัยมศกึษา-ชวีวทิยา)
Ed.D. (อุดมศกึษา-ชวีวทิยา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2503 0586
โทรสาร. 0 2503 3566

521 รศ.ประดนิันท ์ อุปรมยั รศ. ค.บ. (ชวีวทิยา)
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ
แนะแนว)
ค.ด. (จติวทิยาการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8578
โทรสาร. 0 2503 3566

522 รศ.ประพนธ ์ เจยีรกลู รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร-์องักฤษ)
 M.Ed. (Philosophy of 
Education)
Ph.D. (Secondary Education)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ 5/100/ ม.10 ถ.สามคัคี
หมูบ่า้นประชาชืน่ 
ต.บางตลาด 
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี
11120 
โทร. 0 2503 5978

523 รศ.ประภาพรรณ 
               เอีย่มสุภาษติ

รศ. กศ.บ. (ประถม-ภาษาไทย)
M.A. (ประถมศกึษา)
Ph.D. (ประถมศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8573
โทรสาร. 0 2503 3566
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

524 รศ.ประยรู  ศรปีระสาธน์ รศ. อ.ม.
พม.ม.
M.S. (Secondary Education)
กศ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ 14/51 ซ.ชมรม 12 
ถ.แจง้วฒันะ 14 
แขวงทุ่งสองหอ้ง
เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ
10210
โทร. 0 2573 0519

525 รศ.ปราณ ี  สงัขะตะวรรธน์ รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา-ชวีวทิยา)
M.S. (Secondary Edu.)
Ed.D. (Secondary Edu.)
Ph.D. (Curriculum and 
Instruction)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8568
โทรสาร. 0 2503 3566

526 รศ.ปรชีา   เนาวเ์ยน็ผล รศ. กศ.บ.(มธัยมเอกคณติศาสตร)์
กศ.ม. (คณติศาสตร)์
กศ.ด. (คณติศาสตร)์

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8554
โทรสาร. 0 2503 3566

527 รศ.ปรชีา  คมัภรีปกรณ์ รศ. กศ.บ.
ค.ม. (จติวทิยา - แนะแนว)
Ph.D. (Educational
Administration)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ 71-263 หมูบ่า้นปารชิาต
ซอย 43 ต.บางควูดั
ถ.สาย 345 อ.เมอืง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0 2977 1330-2
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

528 รศ.ปรชีา  วหิคโต รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
ค.ด. (จติวทิยาการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ 147/28 ม.10 
ต.บางควูดั
อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0 8609 93764

529 รศ.ภรพชัรา
         ทววีงศ ์ณ อยุธยา

รศ. กศ.บ. มธัยมศกึษา เอกเคมี
M.A. (Education)
Ph.D. (Seicnce Education)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. เกษยีณ 3/475 รมิพะเยา 2
เมอืงทอง 1
ถ.แจง้วฒันะ 14
แขวงทุ่งสองหอ้ง
เขตหลกัสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2573 1396

530 รศ.รญัจวน  ค าวชริพทิกัษ์ รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว)
ค.ด. (จติวทิยาการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8564
โทรสาร. 0 2503 3566

531 รศ.ลดัดาวรรณ  ณ ระนอง รศ. ค.บ. (สงัคมศกึษา)
กศ.ม. (การแนะแนว)
กศ.ด. (จติวทิยาการใหค้ าปรกึษา

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8577
โทรสาร 0 2503 3566
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

532 รศ.วรรณ์ดี
            แสงประทปีทอง

รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
ค.ม. (สถติกิารศกึษา)
กศ.ด. (การทดสอบและวดัผล
การศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8558
โทรสาร. 0 2503 3566

533 รศ.ศศกิาญจน์  ทวสิุวรรณ รศ. กศ.บ. (English)
M.A. (English)
Ed.D. (Higher and Adult 
Education)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8524
โทรสาร. 0 2503 3566

534 รศ.สมคดิ   พรมจุ้ย รศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์
กศ.ม. (วดัผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8572
โทรสาร. 0 2503 3566

535 รศ.สมประสงค ์
                 วทิยเกยีรติ

รศ. วท.บ. (สุขศกึษา)
กศ.บ. (วทิยาศาสตร-์คณติศาสตร)์
M.Ed. (Adult Education)
Ed.D. (Nonformal Education)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8526
โทรสาร 0 2503 3566

536 รศ.สมพงษ์  แตงตาด รศ. กศ.บ. (ภาคเยอรมนั)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
Ph.D. (สิง่แวดลอ้มศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8533
โทรสาร. 0 2503 3566
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

537 รศ.สุจนิต์  วศิวธรีานนท์ รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา-วทิยาศาสตร)์
ค.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์)
Ph.D. (Education)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8553
โทรสาร. 0 2503 3566

538 รศ.สุพกัตร ์ พบิูลย์ รศ. ศษ.บ (คณติศาสตร ์- ฟิสกิส)์
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8574
โทรสาร. 0 2503 3566

539 รศ.สุภมาส   องัศุโชติ รศ. ค.บ. (การสอนคณติศาสตร์)
ค.ม. (การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. ส านักทะเบยีนและวดัผล
โทร. 0 2504 7261-66
โทรสาร. 0 2503 3595

540 รศ.องคก์าร  อนิทรมัพรรย์ รศ. ค.บ.
M.Ed.
Ed.D.

ศกึษาศาสตร์ มสธ. ลาออก 64/4 ซ.นวศร ี9
ถ.รามค าแหง 21
เขตวงัทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2319 4553
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

541 รศ.อรุณ ี หรดาล รศ. ค.บ. (การสอนภาษาองักฤษ)
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ
แนะแนว)
M.Ed.(Early Childhood Ed.)
Ed.D.(Early Childhood Ed.)
Ph.D.(Elementary Ed.)

ศกึษาศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8544
โทรสาร. 0 2503 3566

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

ศกึษาศาสตร์ สงัคมศกึษา 
หลกัสตูรและการสอน

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
โทร.0 2504 7133

543 รศ.สุรยีพ์งศ ์ โพธิท์องสุนันท์ รศ. B.A. (Business  English)
M.A. (TESL)
Ph.D. (TEFL)

ศกึษาศาสตร์ การสอนภาษาองักฤษ มอช. คณะศลิปศาสตร์
โทร. 0 2727 3143

544 รศ.สุพทิย ์ กาญจพนัธุ์ รศ. กศ.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
Ph.D. (Education Media and 
Technology)

ศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน
เทคโนโลยกีารศกึษา

สจล. บณัฑติวทิยาลยั
มนุษยศกึษา
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
โทร.0 2300 4543-60 ต่อ
 3610
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

545 รศ.มนตร ี วงษ์สะพาน รศ. ศษ.บ. (การประถมศกึษา)
กศ.ม. (การวจิยัการศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

ศกึษาศาสตร์ การวจิยัและการ
พฒันาหลกัสตูร

มมส. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 4372 1764

546 รศ.พชัรา พุ่มพชาติ รศ. ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)
กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั)
ปร.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

ศกึษาศาสตร์ การศกึษาปฐมวยั มรภ.จนัทร
เกษม

คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2942 5800 , 
0 2942 6800 ต่อ 2217

547 รศ.นลนิี  ณ นคร รศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร)์ 
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา)
ค.ด. (การวดัและประเมนิผล)

ศกึษาศาสตร ์ การวดัและประเมนิผล
ทางการศกึษา

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8502

548 รศ.สงัวรณ์  งดักระโทก รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา-วทิยาศาสตร)์
ค.ม. (วดัและประเมนิผล
การศกึษา)
Ph.D.   (Measurement and 
Quantitative Methods)

ศกึษาศาสตร ์ การวดัและประเมนิผล
ทางการศกึษา

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2504 8574

549 รศ.อารรีกัษ์  มแีจง้ รศ. ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
ค.ม.  (การสอนภาษาองักฤษ)
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

ศกึษาศาสตร ์ การสอนภาษาองักฤษ มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2504 8546
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

550 รศ.เสาวพร  เมอืงแกว้ รศ. วท.บ. (คหกรรมศาสตร)์
M.S. (Home Economics
Education)
Ph.D. (Vocational
Education)

ศกึษาศาสตร-์  คหกรรม
ศาสตร์

มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

551 ศ.บรรพต  
           สุวรรณประเสรฐิ

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

ศกึษาศาสตร ์
(คณติศาสตรศ์กึษา)

หลกัสตูรและการสอน
คณติศาสตร,์ 
คอมพวิเตอรศ์กึษา

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

552 รศ.สนัต ิ ศรสีวนแตง รศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร-์เกษตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์
ศศ.ด. (อาชวีศกึษา)

ศกึษาศาสตรเ์กษตร มก. คณะศกึษาศาสตรแ์ละ
พฒันศาสตร์
โทร. 0 3428 1081

553 รศ.ผ่องพรรณ
             ตรยัมงคลกลู

รศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร ์-
เกษตร)
M.Ed. (Vocational
Communications &
Technology)
Ph.D.

ศกึษาศาสตร-์เกษตร มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

554 ศ.อสิรา ศานตศิาสน์ ศ. วท.บ. (เคม)ี       
พบ.ม. (สถติปิระยุกต)์     
M.Econ.                 
Ph.D. (Economics)

เศรษฐศาสตร์ ปรมิาณวเิคราะห์, 
การกระจายรายได ้
(เศรษฐศาสตร์
พฒันาการ), ภาษี

จฬ. คณะเศรษฐศาสตร ์  
โทร. 0 2218 6255

555 รศ.วา่ที ่ร.ต.ประพนัธ์
                   ธรรมไชย

รศ. ศศ.บ. (ศกึษาศาสตร)์
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

เศรษฐศาสตรก์ารศกึษา มรภ.ชยีงใหม่ คณะวทิยาการจดัการ
โทร. 0 4611 6714

556 ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
Master of Architecture

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม และ
การประชาสมัพนัธ์

จฬ. พนักงาน ภาควชิาสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4370-1

557 รศ.สนัต ิฉนัทวลิาสวงศ์ รศ. สถ.บ. 
สถ.ม.      
Doctor of Architecture

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 โทร. 0 2218 4370-1 
โทรสาร 0 2218 4372

558  รศ.ทพิยส์ุดา ปทุมานนท์ รศ. สถ.บ. 
M.Arch. 
Doctor of Architecture

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4370-1

559 ศ.คุณหญงิสุชาดา   
                   กรีะนันทน์

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

สถติิ สถติศิาสตร,์ 
ระบบสารสนเทศสถติิ

จฬ. เกษยีณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โทร. 0-2218-3305,
0-2218-3356
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

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

สถติิ สถติปิระยุกต,์สงัคม
วทิยา,
ประชากรศาสตร์,การ
ประเมนิผลโครงการ/
แผนงานและนโยบาย

มร. เกษยีณ 38 ซอยลาดพรา้ว 56 
ถนนลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
10310 
โทร. 0 2514 1436

561 ศ.ส ารวม  จงเจรญิ ศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์ 
พบ.ม. (สถติปิระยุกต์      
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. คณะสถติปิระยุกต์
โทร. 0 2727 3068,
 0 2727 3030,         
 0 2727 3551

562 รศ.กลัยา   วานิชยบ์ญัชา รศ. สต.บ.
พศ.ม. 
M.S. (Statistics)               
Ph.D. (Statistics)

สถติิ จฬ. คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัชี
โทร. 0 2218 5812
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

563 รศ.ธรีะพร   วรีะถาวร รศ. วท.บ. 
M.S. (Statistics) 
Ph.D. (Statistics)

สถติิ จฬ. คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ี  
โทร. 0 2218 5885
โทรสาร 0 2254 1824

564 รศ.กมล  บุษบา รศ. วท.บ. (สถติ)ิ
สต.ม. (สถติ)ิ
M.A. (Statistics) 
Ph.D. (Actuarial Science)

สถติิ มธ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
โทร. 0 2564 4444 
ต่อ 2103 
โทรสาร 0 2564 4489

565 รศ.เพญ็แข  ศริวิรรณ รศ. วท.บ. (สถติ)ิ
พบ.ม. (สถติปิระยุกต)์ 
ปร.ด. (ประชากรและ
การพฒันา)

สถติิ มธ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2564 4495

566 รศ.วราฤทธิ ์ 
              พานชิกจิโกศลกลุ

รศ. วท.บ. (สถติปิระยุกต)์   
สต.ม.                       
ปร.ด. (สถติปิระยุกต)์

สถติิ มธ. คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี             
โทร. 0 2564 4440

567 รศ.สรชยั  พศิาลบุตร รศ. วท.บ. 
M.S. (Statistics) 
Ph.D. (Statistics)

สถติิ ม.ธุรกจิ
บณัฑติย์

ศนูยว์จิยั 
ม.ธุรกจิบณัฑติย์

โทร. 0 2954 7300     
ต่อ 400
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

568 รศ.อุปถมัภ ์ สายแสงจนัทร์ รศ. วท.บ. 
วท.ม. (สถติปิระยุกต)์ 
M.S. (Statisitcs) 
Ph.D. (Applied Statistics)

สถติิ ม.ธุรกจิ
บณัฑติย์

คณะบรหิารธุรกจิ
โทร. 0 2954 7300  
ต่อ  302

569 รศ.กดิาการ  สายธนู รศ. วท.บ. (สถติ)ิ
พบ.ม. (สถติปิระยุกต)์ 
M.Sc. (Statistics)
Ph.D. (Applied Statistics)

สถติิ มบ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 3810 3078

570 รศ.ทววีฒัน์  ปิตยานนท์ รศ. ค.บ. (คณติศาสตร-์วทิยาศาสตร)์
M.A. (Guidence)
Ph.D. (Statistics, Measurement 
 & Research)

สถติิ มวอ บณัฑติวทิยาลยั         
โทร. 0 2577 1028-31
ต่อ 505

571 รศ.มยุร ี สงัขส์ะอาด รศ. ค.บ. (ชวีวทิยา)
ค.ม. (การวจิยัการศกึษา)
Ph.D. (Educational 
Measurement and Statistic)

สถติิ มสด. คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี
โทร. 0 2221 0753

572 รศ.พาชติชนัต  ศริพิานิช รศ. วท.บ. (คณติศาสตร)์ 
M.Sc. (Math.)  
Ph.D. (Statistics)

สถติิ สพบ. คณะสถติปิระยุกต์
โทร. 0 2727 3035-7 
โทรสาร 0 2374 4061
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

573 รศ.ศริวทิย ์ กุลโรจนภทัร รศ. กศ.บ. (คณติ-ฟิสกิส)์          
ค.ม. (สถติ)ิ                     
ค.ด. (การวดัและ
การประเมนิผล)

สถติ ิวจิยั และประเมนิผล มพล. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 5530 3411      
ต่อ 101

574 รศ.วนิัย  รงัสนิันท์ รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส)์ 
M.A. (Statistics and Computer) 
Ph.D. (statistics and Computer)

สถติวิจิยั ม.ครสิเตยีน มหาวทิยาลยัครสิเตยีน
โทร. 0 3422 9480, 
08 1922 5061

575 รศ.ศริยิุภา  พลูสุวรรณ รศ. กศ.บ. (เคม)ี
กศ.ม. (การอุดมศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

สถติวิจิยั มศว คณะบณัฑติวทิยาลยั
โทร. 0 2260 0133

576 รศ.จตุรงค ์ บุณยรตันสุนทร รศ. ศศ.บ. (รฐัศาสตรก์ารปกครอง)
ศ.ม.
ปร.ด. (สหวทิยาการ)

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ ม.หวัเฉียว
เฉลมิพระ
เกยีรติ

คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตรแ์ละสวสัดกิารสงัคม 
โทร. 0 2312 6300-79 
ต่อ 1177

577 รศ.บุญลอ้ม ชวีะอสิระกุล รศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์     
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์
 Dr.Sc.Agr. (Animal Nutrition)

สตัวบาล มช.  เกษยีณ 
(อาจารย์
พเิศษ)

คณะเกษตรศาสตร ์
โทร. 0 5394 4069-74
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

578 รศ.อรสริ ิ  ชืน่ทรวง รศ. สพ.บ.
Ph.D. (Neuroanatomy)

สตัวแพทยศาสตรศ์กึษา จฬ. คณะสตัวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9656-8
โทรสาร 0 2218 9657

579 ศ.ชุตมิา   สจัจานันท ์ 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
อเีมล 
chutimastou@gmail.com

580 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. พนักงาน
(เกษยีณ)

คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2218 2560

581 รศ.ชนาทพิย ์ เกสะวฒันะ รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
Maitrise d'Histoire
Doctorat d' Histoire et
Civilisations

สารตัถศกึษา จฬ. รร.สาธติจุฬาฝ่ายมธัยม
คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2372

582 รศ.คงศกัดิ ์ธาตุทอง รศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
วท.ม. (ชวีวทิยา)
Ed.D. (สิง่แวดลอ้มศกึษา)

สิง่แวดลอ้มศกึษา มข. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

page 134/147 ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2565



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

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

583 รศ.อุบลพงษ์ วฒันเสรี รศ. ค.บ. (การมธัยมศกึษา)
ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร์)
Ph.D. (สิง่แวดลอ้มศกึษา)

สิง่แวดลอ้มศกึษา มข. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406
ต่อ 2550

584 รศ.ธรีะยุทธ   ภู่เพช็ร์ รศ. Ph.D. (Marine Ecology 
and Environment)

สิง่แวดลอ้มศกึษา มธ. คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 
โทร. 0 2564 4444 
ต่อ 2200               
โทรสาร 0 2564 4480

585 ศ.จนิตนา  สรายุทธพทิกัษ์ ศ. ค.บ.(สุขศกึษา)
ค.ม.(สุขศกึษา)
วท.ด.(วทิยาศาสตรก์ารกฬีา)

สุขศกึษา การจดัการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษา, โปรแกรม
สุขภาพในโรงเรยีน, 
การส่งเสรมิสุขภาพ

จฬ. พนักงาน คณะครุศาสตร ์ 
 โทร. 0 2218 2565-97

586 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. พนักงาน คณะครุศาสตร ์ 
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

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

587 รศ.เธยีรนันท ์
              วาณชิยศ์ุภวงศ์

รศ. วท.บ. (สุขาภบิาล)
M.S. (Environmental Health)
Ph.D. (Health and Physical 
Education)

สุขศกึษา มอ. ภาควชิาพลศกึษา
คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 7331 3094 
ต่อ 1645-6

588 รศ.ธาดา  วมิลวตัรเวที รศ. วท.บ. (เคม)ี                  
วท.ม. (เวชศาสตรเ์ขตรอ้น) 
Ph.D. (ชวีวทิยา)

สุขศกึษา มศว ภาควชิาสุขศกึษา
คณะพลศกึษา     
โทร. 0 2204 1498

589 รศ.นิรตัน์   อมิามี รศ. วท.บ. (สุขศกึษา)
Ph.D. (Population Education)

สุขศกึษาและพฤตกิรรม
ศาสตร์

มม. สาขาวชิาสุขศกึษาและ
พฤตกิรรมศาสตร ์
คณะสาธารณสขุศาสตร ์
โทร. 0 2246 1269 -71

590 รศ.สุวชิยั  โรจนเสถยีร รศ. สพ.บ. 
ปรญิญาเอกสตัวแพทย ์
(Agueultural Scienecs)

สตูศิาสตร ์เธนุเวชวทิยา 
และวทิยาการสบืพนัธุ์

มช. คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 8002

591 ศ.ธรีะ ทองสง ศ.* พ.บ. ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (สตู-ินรเีวชฯ)   
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การใชค้ลืน่เสยีง
ความถีส่งูทาง
สตูศิาสตร์

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์ 
นรเีวชวทิยา          
โทร. 0 5322 1122
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

592 รศ.กดิานันท ์ มลทิอง รศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
อ.บ. (บรรณารกัษ์)
M.S.in Ed. (International
Education)
Ed.D. (Instructional
Technology International
Education)

โสตทศันศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2645

593 รศ.อรจรยี ์ ณ ตะกัว่ทุ่ง รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (โสตทศันศกึษา)
Ph.D. (Instructional Design
& Tech.)

โสตทศันศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2651

594 รศ.วชิุดา  รตันเพยีร รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
M.Ed. (Curriculum and
Instruction)
Ph.D. (Instructional
Systems)

โสตทศันศกึษา
(E-learning)

จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2642

595 รศ.วชิยั  วงษ์ใหญ่ รศ. กศ.บ. (การอาชวีศกึษา)
M.A. (Elementary Ed.)
Ed.D. (Teacher Ed.)

หลกัสตูรการสอน มศว เกษยีณ 9/9 ถนนพระราม 4
เขตบางรกั กรุงเทพฯ
10500
โทร. 0 2234 2393
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

596 รศ.สุเทพ  อ่วมเจรญิ รศ. กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)
ศษ.ม.
ศษ.ด.

หลกัสตูรและการนิเทศ มศก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3425 5095

597 รศ.พมิพพ์รรณ  เตชะคุปต์ รศ. ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)
Certificate in Science 
Education
 ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร์)
 ค.บ. (เกยีรตนิิยมเหรยีญทอง) 
(การมธัยมศกึษา)

หลกัสตูรและการสอน จฬ. คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 254 ถ.พญา
ไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุม
วนั กรุงเทพมหานคร 10330

598 รศ.อญัชล ี สารรตันะ รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์
Ed.D. (Curriculum and
Instruction)

หลกัสตูรและการสอน มข. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406

599 รศ.วชิติ  สุรตัน์เรอืงชยั รศ. ค.บ. (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
กศ.ม. (การประถมศกึษา)
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

หลกัสตูรและการสอน มบ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3874 5900
ต่อ 2014, 2069
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

600 รศ.อารมณ์  เพชรชืน่ รศ. กศ.บ. (ฟิสกิส)์
M.A. (Cur. & Inst.)
Ed.D. (Cur. & Inst.)

หลกัสตูรและการสอน มบ. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3874 5900
ต่อ 2069

601 รศ.วมิลรตัน์  สุนทรโรจน์ รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)              
M.A. (History)             
Ph.D. (Elementary
Education) 

หลกัสตูรและการสอน มมส. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 4372 1764

602 รศ.สุคนธิ ์ ภรูเิวทย์ รศ. Ed.D. (Curriculum and
Instruction)

หลกัสตูรและการสอน มร. เกษยีณ 251/101 
หมูบ่า้นสมัมากร 
ซ.47/2
ถนนรามค าแหง
เขตสะพานสงู
กรุงเทพฯ
โทร. 0 2373 9357

603 รศ.สมจติ  จนัทรฉ์าย รศ. ค.บ.
ค.ม. (นิเทศการศกึษาและพฒันา
หลกัสตูร)
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

หลกัสตูรและการสอน มรภ.
นครปฐม

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 3426 1064
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

604 รศ.วรีะศกัดิ ์ ชมภคู า รศ. ค.บ. (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)     
วท.ม. (การสอนเคม)ี
ปร.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

หลกัสตูรและการสอน มรภ.
เชยีงใหม่

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5388 5515,
0 8128 96054

605 รศ.สมพงษ์  สงิหะพล รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ค.ม. (นิเทศการศกึษาและ
พฒันาหลกัสตูร)
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

หลกัสตูรและการสอน มรภ.
นครราชสมีา

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 4424 2458, 
0 4425 4000

606 รศ.บุหงา  วฒันะ รศ. ค.บ. (เคม)ี
น.บ. (นิตศิาสตร)์
ค.ม. (ประถมศกึษา)
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

หลกัสตูรและการสอน มรภ.พระ
นครศรอุียธ

ยา

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 3532 2076-9
ต่อ 2706

607 รศ.เปรือ่ง  จนัดา รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (มธัยม)
ศษ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

หลกัสตูรและการสอน มรภ.
เพชรบูรณ์

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 5673 7056

608 รศ.สจวีรรณ  ทรรพวสุ รศ. กศ.บ. (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
กศ.ม. (การอุดมศกึษา)
กศ.ด. (การอุดมศกึษา)

หลกัสตูรและการสอน มรภ.สวน
สุนันทา

คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา
โทร. 0 2243 2240-7
ต่อ 194
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

609 รศ.ชุตมิา  วฒันะครีี รศ. B.S. (Chemistry)
M.A. (C&I)
Ed.D. (C&I)

หลกัสตูรและการสอน มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

610 รศ.ณฏัฐพงษ์  เจรญิพทิย์ รศ. ก.ศ.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร)์
M.A.T. (Chemistry)
Ph.D. (C&I)

หลกัสตูรและการสอน มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

611 รศ.สมชาย  ชชูาติ รศ. กศ.บ.(คณติศาสตร-์องักฤษ)
ค.ม. (คณติศาสตรศ์กึษา)
Ph.D. (Mathematics Ed.)

หลกัสตูรและการสอน มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

612 รศ.สุนีย ์ เหมะประสทิธิ ์ รศ. กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

หลกัสตูรและการสอน มศว คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

613 ศ.ธรีวฒุ ิ 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 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
ภาควชิาครุศาสตร์
เครือ่งกล 
โทร.0 2587 4340, 
0 2913 2500-24 
ต่อ 1002,1022
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

614 รศ.วราภรณ์  ธาระวานิช รศ. กส.บ.
M.S. (Community Service
Education)
Ph.D. (Adult Education)

อาชวีศกึษา มก. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 8142 09246

615 รศ.วกิร  ตณัฑวฑุโฒ รศ. น.บ.
กศ.บ. (การมธัยมศกึษา)
M.B.S. (School
Administration)
Ed.D. (Adult & Continuting
Education)

อาชวีศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200-45

616 รศ.สมเกยีรต ิ ศรจีกัรวาฬ รศ. กส.บ.
M.Ag.Ext. (Agricultural 
Extension)
Ed.D. (Adult Ed.)

อาชวีศกึษา มก. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 8991 154725

617 รศ.สบสนัติ ์ อุตกฤษฎ์ รศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
ค.อ.ม. (เครือ่งกล)
Ed.D. (Industrial Ed.
Management)

อาชวีะและเทคนิคศกึษา มจพ. คณะครุศาสตร-์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2913 2500-24
ต่อ 3205
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

618  ศ.ธานินทร ์อนิทรก าธรชยั  ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารแพทย์) 
พ.บ. ป.ชัน้สงูฯ (สาขา
อายุรศาสตร)์ 
วท.ม. (การพฒันาสุขภาพ)
ว.ว. (สาขาอายุรศาสตรท์ัว่ไป) 
วว. (สาขาโลหติวทิยา)

อายุรศาสตร์ มะเรง็ต่อมน ้าเหลอืง
ชนิด Non-Hodgkin

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายุรศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246, 0 
2256 4563

619 ศ.เกรยีง ตัง้สง่า ศ.* พ.บ. ป.วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิิก(สาขาอายุรศาสตร์) 
ว.ว.(อายุรศาสตรท์ัว่ไป) 
Certificate Research 
Fellowship in Clinical 
Pharmacology and 
Experimental Therapeutics 
ว.ว.(อายุรศาสตร-์โรคไต)

อายุรศาสตร์ อายุรศาสตรแ์ละโรคไต จฬ. ภาควชิาอายุรศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร.0 2256 4246,     
0 2256 4563,           
0 22564575, 
0 2256 4000 ต่อ 3240

620 รศ.นิเวศน์ นันทจติ รศ. พ.บ. 
ว.ว. (อายุรศาสตรท์ัว่ไป)

อายุรศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 5482-5

621 ศ.จโิรจ ศศปิรยีจนัทร์ ศ.* วท.บ. (สตัวศาสตร)์ 
สพ.บ. 
Ph.D. (veterinary Microbiology)

อายุรศาสตร์ โรคสตัวปี์ก 
เวชศาสตรป้์องกนั
ในสตัวปี์ก 
การวนิิจฉยัโรคสตัวปี์ก

จฬ. ภาควชิาอายุรศาสตร ์
คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2218 9412 ,
0 2218 9409
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

622 ศ.ทวศีกัดิ ์ แทนวนัดี ศ. พ.บ.
วว.อายุรศาสตร ์ 
อว.เวชศาสตรค์รอบครวั   
อว.อายุรศาสตรโ์รคระบบ
ทางเดนิอาหาร

อายุรศาสตรโ์รคระบบ
ทางเดนิอาหาร

มม. พนักงาน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล       
โทร. 0 2419 7990

623 รศ.ธดิารตัน์  บุญนุช รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
Ed.D. (Higher Education)

อุดมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2695

624 รศ.พรชุล ี อาชวอ ารุง รศ. A.B. (International Relations)
M.S. (Psychology)
Ed.D. (Higher Education 
Admin.)

อุดมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 81654 6881

625 รศ.วราภรณ์  บวรศริิ รศ. ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์
M.A. (Higher Education)
Ph.D. (Sociology of Education)

อุดมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2693

626 รศ.สุกญัญา โฆวไิลกลู รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
M.S.T. (Business
Education)
Ph.D. (Business Education
& Higher Education)

อุดมศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2696
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

627 ศ.ปทปี   เมธาคุณวฒุิ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา) 
ค.ม.(ประถมศกึษา)
Ph.D.(Curriculum and 
Instruction)

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

628 ศ.วลัลภา  
    เทพหสัดนิ ณ อยุธยา

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 กรุงเทพฯ 
10230   
 โทร. 0 2542 3329

629 รศ.มาณ ี ไชยธรีานุวฒัศริิ รศ. ค.บ. (ชวีวทิยา)
ค.ม. (สถติกิารศกึษา)
ค.ด. (อุดมศกึษา)

อุดมศกึษา มม. คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์
โทร. 0 2800 2840-79
โทรสาร. 0 2441 9738

630 รศ.สุทธนู  ศรไีสย์ รศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (อุดมศกึษา)
Ed.D. (Curriculum &
Supervision)

อุดมศกึษา (วจิยัและ
ประเมนิผล)

จฬ. รร.สาธติจุฬาฝ่ายมธัยม
คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2384

631 รศ.ยุทธ  ไกยวรรณ์ รศ. ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา)
ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

อุตสาหกรรม
การศกึษา

มรภ.เพชรบุรี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร. 0 3240 5502
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

632 รศ.เปรือ่ง  กจิรตัน์ภร รศ. กศ.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์)
M.A. (Industrial Education 
Design & Management)
Ph.D. (Industrial Education & 
Design)

อุตสาหกรรมการศกึษา มรภ.พระนคร เกษยีณ 3/10 ถ.แจง้วฒันะแขวง
อนุสาวรยี์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220
โทร. 0 2972 9962,
0 8172 04777

633 รศ.สมเกยีรต ิ กอบวัแกว้ รศ. ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา)
Ph.D. (Technology
Management)

อุตสาหกรรมศกึษา มรภ.
สวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2160 1440
0 2160 1435

634 รศ.ไพโรจน์  เนียมนาค รศ. ศ.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมการศกึษา)
กศ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

อุตสาหกรรมศกึษา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
โทร. 0 5570 6555
ต่อ 2511

635 รศ.วชิยั  แหวนเพชร รศ. กศ.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์)
M.A. (Industrial Education)
Ed.D. (Industrial Education)

อุตสาหกรรมศกึษา มรภ.พระนคร 223/54 ซอย 4
ถ.แจง้วฒันะ
ต.ปากเกรด็
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี
11120
โทร. 0 2583 2450
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนกำรสอน 

636 รศ.นภวรรณ 
  ฐานะกาญจน์ พงษ์เขยีว

รศ. ศษ.บ. (จติวทิยา)
วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม)
Ph.D. (Recreation Resources)

อุทยานและนันทนาการ มก. คณะวนศาสตร์
โทร. 0 2942 8370
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