
ป.โท ป.เอก
1 รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศรี วงศ์รัตนะ การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ จิตวิทยา /
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

ดร. ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี คณิตศาสตร์ /
วัดและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล ครุศาสตร์ /
พยาบาลศาสตร์
ศิลปศาสตร์

ดร. สุณี ศิริวิชยกุล ชีววิทยาทางการแพทย์ / /
เทคโนโลยีทางการแพทย์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริณธ์ิ กิตติพิชัย วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ / /
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี ครุศาสตร์ /

จิตวิทยา
ดุริยางค์

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี แย้มกสิกร การวัดผลและวิจัยการศึกษา /
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
นิเทศศาตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหญิง พุ่มทอง การบริหารเภสัชศาสตร์ / /
เภสัชศาสตร์

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กฤชคฤหาสน์ / /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. งามทิพย์  วิมลเกษม พยาบาลศาสตร์ /

วัดและประเมินผลการศึกษา
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา กุลนภาดล ภาษาศาสตร์ /
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง วิศวกรรมเคร่ืองมือและพิมพ์ / /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา พยาบาลศาสตร์ /
สุขศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักด์ิ จิตวิทยา /
แนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ วารี จิตวิทยา /
แนะแนว
ภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภีมศักด์ิ เอ้งฉ้วน สถิติศาสตร์ /
สารสนเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา แสงสร้อย ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม /
วิศวกรรมวัสดุ

รองศาสตราจารย์ ดร. อุสา สุทธิสาคร การศึกษาชุมชน /
จิตวิทยา

20 เปรม สวนสมุทร ภาษาไทย / /
รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ นิเทศศาตร์ /

ส่ือสารมวลชน

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ความเช่ียวชาญสกุลช่ือต าแหน่งวิชาการล าดับ

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ ประจ าปีการศึกษา 2560
ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรระดับ
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รองศาสตราจารย์ ดร. จรัลวิไล จรูญโรจน์ ภาษาไทย /
ภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ เครือทอง ฟิสิกส์ / /
วิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ ศึกษาศาสตร์ / /
อักษรศาสตร์

25 อาจารย์ ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ฟิสิกส์ / /
อาจารย์ ดร. กรศิริ บุญประกอง ภาษาศาสตร์ / /

ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณักฐภรณ์ หลาวทอง การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /
มัธยมศึกษา
วัดและประเมินผลการศึกษา

28 รองศาสตราจารย์ ดร. นารีรัตน์ จิตรมนตรี พยาบาลศาสตร์ / /
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล บริหารธุรกิจ /
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาดา ชวาลกุล การออกแบบ / /
31 รองศาสตราจารย์ ดร. ชลอ รอดลอย ภาษาไทย /

รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /
จิตวิทยา

33 รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร เกศพิชยวัฒนา พยาบาลศาสตร์ / /
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญจรัตน์ โจลานันท์ วิศวกรรมโยธา /

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร. สารีพันธ์ุ ศุภวรรณ การศึกษานอกระบบ /

สังคมศาสตร์
โสตทัศนศึกษา

36 ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.ทพญ. วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต ทันตแพทย์ / /
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร กายภาพบ าบัด / /

รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิพัฒน์ เมฆขจร จิตวิทยา /
เทคโนโลยีทางการศึกษา
แนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข  เชอร์เรอร์ สังคมศาสตร์ / /
สุขภาพและสวัสดิการสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกภูมิ จันทรขันตี ฟิสิกส์ /
วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร การตลาด / /
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรัตน์ ทานาค เคมี /
วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตรีทิพ บุญแย้ม การตลาด / /
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เศรฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวี เช้ือสุวรรณทวี การบริหารสังคม / /
พยาบาลศาสตร์
สุขภาพจิต
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ฤทัย คลังพหล การวัดผลและวิจัยการศึกษา /
คณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา /
บริหารการศึกษา
มัธยมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สังวร งัดกระโทก การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /
เคมี
มัธยมศึกษา
วัดและประเมินผลการศึกษา
วิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย์ พัฒนศึกษา /
สุขศึกษา
โสตทัศนศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พรมจุ้ย คณิตศาสตร์ /
วัดและประเมินผลการศึกษา

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา การศึกษานอกระบบ / /
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา ต้ังจิตรเจริญกุล การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ภาษาอังกฤษ /
วารสารสนเทศ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ วิศวกรรมศาสตร์ / /
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักด์ิ แก้วนุช ภาษาอังกฤษ / /
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณชลี โนริยา วิทยาศาสตร์การกีฬา /
56 อาจารย์ ดร. กนกพร ชัยประสิทธ์ิ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ /
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทญ.ดร. ชุติมา ระติสุนทร ทันตแพทย์ /

พันเอกหญิง รศ.ดร. นภางค์ คงเศรษฐกุล การคลัง / /
พยาบาลศาสตร์

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณศุข ทันตแพทย์ / /
อาจารย์ ดร. จิโรจน์ บุรณศิริ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ /

บัญชี
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /

วัดและประเมินผลการศึกษา
62 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา แสวงศักด์ิ มัธยมศึกษา /

อาจารย์ ดร. อุบล ธเนศชัยคุปต์ ภาษาศาสตร์ / /
ภาษาอังกฤษ

รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช ปันเช่ือนขัติย์ ภาษาศาสตร์ /
มนุษยสงเคราะห์ศาสตร์

อาจารย์ ดร. รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข ชีววิทยา / /
วิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร. ศศิธร โสภารัตน์ ชีววิทยา / /
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อายุทธ ล้ิมพิรัตน์ ฟิสิกส์ / /
68 ดร. Mr.Sascha (ซาส์ซา) Helbardt (เฮลบาร์ดท์) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา /
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ป.โท ป.เอก
ความเช่ียวชาญสกุลช่ือต าแหน่งวิชาการล าดับ

หลักสูตรระดับ

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลมณี ศรีบุญ พลศึกษา /
อาจารย์ ดร. เขมวดี พงศานนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ / /

วิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ ครุศาสตร์ / /
ศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เจริญทรัพย์มณี ยา /
โรคผิวหนัง

อาจารย์ นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช นาฎศิลป์ / /
บริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ฉันทนา เอ่ียมสกุล นาฎศิลป์ /
บริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี พิริยะกุล คณิตศาสตร์ / /
สถิติศาสตร์
สังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพรรณ พิริยะกุล คณิตศาสตร์ / /
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถิติศาสตร์

77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย เลิศวรรณวิทย์ บริหารธุรกิจ / /
ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ / /

บริหารโรงพยาบาล
บูรณาการการท่องเท่ียว
ประวัติศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ นโยบายสาธารณะ / /
รัฐประศาสนศาสตร์

80 รองศาสตราจารย์ สุวรรณี จรูงจิตรอารี สรีรวิทยา / /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ กายภาพบ าบัด / /

กายภาพบ าบัดกระดูกและกล้ามเน้ือ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ กายภาพบ าบัด / /

กายวิภาคศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล กายภาพบ าบัด / /

กายภาพบ าบัดกีฬา
สุขศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต เพ็ญศรี กายภาพบ าบัด / /
กายภาพบ าบัดกีฬา

อาจารย์ ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย กายภาพบ าบัด /
กายภาพบ าบัดทางระบบประสาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ภัทรอาชาชัย ชีววิทยา / /
ชีวสถิติ
พันธุศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

นายแพทย์ วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล แพทยศาสตร์ / /
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

88 อาจารย์ ดร. ผกามาศ พิริยะประสาธน์ กายภาพบ าบัด / /

86
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ดร. วธู พรหมพิทยารัตน์ เภสัชศาสตร์ / /
สาธารณสุขศาสตร์

ดร. ไฉน น้อยแสง เคมี / /
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์

91 รองศาสตราจารย์ ดร. นริศา ค าแก่น สาธารณสุขศาสตร์ / /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี กัลยาวัฒนกุล เคมี / /

เภสัชศาสตร์
93 อาจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ตีรณะชีกุล เภสัชศาสตร์ / /
94 อาจารย์ เภสัชกร ดร. วันชัย จงเจริญ เภสัชศาสตร์ /
95 อาจารย์ ดร. จิราพร เล่ือนผลเจริญชัย เภสัชศาสตร์ / /

รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ บริหารการศึกษา / /
ภาษาฝร่ังเศษ
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร พานทอง ประวัติศาสตร์ /
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและการสอน

รองศาสตราจารย์ เฉลียว พิบูลชล ภาษาศาสตร์ / /
ภาษาอังกฤษ

รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา วัฒนาณรงค์ ปรัชญา /
ศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ส าลี ทองธิว ครุศาสตร์ / /
หลักสูตรและการสอน

รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร การวัดผลและวิจัยการศึกษา /
ครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร เสรีรัตน์ ครุศาสตร์ /
ชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ครุศาสตร์ /
อุดมศึกษา

104 รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ม้าคนอง คณิตศาสตร์ /
รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา คณิตศาสตร์ /

หลักสูตรและการสอน
106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด คณิตศาสตร์ /
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ หลักสูตรและการสอน /
108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณิตศาสตร์ / /

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ คณิตศาสตร์ /
ฟิสิกส์

110 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชูชาติ คณิตศาสตร์ /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา มัธยมศึกษา /

หลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุชา ปนค า การประถมศึกษา /

หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ดร. กิตติศักด์ิ ลักษณา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร /

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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ป.โท ป.เอก
ความเช่ียวชาญสกุลช่ือต าแหน่งวิชาการล าดับ

หลักสูตรระดับ

อาจารย์ ดร. ชัยรัตน์ โตศิลา สังคมศาสตร์ /
หลักสูตรและการสอน

115 รองศาสตราจารย์ นิลมณี พิทักษ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา /
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายค าตา เคมี / /

วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินี อาจารีย์ เคมี / /

วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ เคมี / /

วิทยาศาสตร์
ดร. ประสงค์ เมธีพินิตกุล เคมี /

วิทยาศาสตร์
ดร. กุศลิน มุสิกุล เคมี / /

เคมีอินทรีย์
วิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร. สุทธิดา จ ารัส เคมี / /
วิทยาศาสตร์

ดร. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ ครุศาสตร์ / /
เคมี
วิทยาศาสตร์

123 รองศาสตราจารย์ ดร. ณสรรค์ ผลโภค ฟิสิกส์ / /
124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บ าเหน็จ สุดชมโฉม ฟิสิกส์ / /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ ฟิสิกส์ /
วิทยาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน

ดร. ประมวล ศิริผันแก้ว ฟิสิกส์ / /
วิทยาศาสตร์
อุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม การศึกษานอกระบบ / /
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร สว่างเมฆ จุลชีววิทยา / /
วิทยาศาสตร์

129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรา เขียวรักษา วิทยาศาสตร์ /
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร ขันธนภา การจัดการท่ัวไป / /
บริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล การจัดการการท่องเท่ียว / /
การจัดการการโรงแรม
การจัดการท่ัวไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ /
ธุรกิจศึกษา
ธุรกิจอุตสาหกรรม
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ป.โท ป.เอก
ความเช่ียวชาญสกุลช่ือต าแหน่งวิชาการล าดับ

หลักสูตรระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ การจัดการท่ัวไป / /
ธุรกิจศึกษา
บัญชี

อาจารย์ ดร. ดร. อัมพล ชูสนุก บริหารธุรกิจ /
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

136 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นายแพทย์ นนท์ โรจน์วชิรนนท์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง / /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ศุภวิบูลย์ นันทนาการ /

พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ต้ังสัจจพจน์ นันทนาการ / /
พลศึกษา

อาจารย์ ดร. ทศพร ย้ิมลมัย พลศึกษา / /
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมตตา ป่ินทอง พยาบาลศาสตร์ / /
สรีรวิทยา
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย

141 อาจารย์ ดร. วิมลมาศ ประชากุล วิทยาศาสตร์การกีฬา /
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เทียนทอง พลศึกษา /

วิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์ ดร. อัจฉรียา กสิยะพัท พิษวิทยา / /

วิทยาศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยา

144 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวดี ศรลัมพ์ ภาษาศาสตร์ / /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดาภร เจริญกิตบวร ภาษาเยอรมัน / /

ภาษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาษาศาสตร์ /

ภาษาสเปน
อาจารย์ ดร. จุฑามณี อ่อนสุวรรณ ภาษาฝร่ังเศษ / /

ภาษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. Adel T. Al-Bataineh ภาษาอังกฤษ / /
หลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยันต์ิ ปานเล่ห์ ภาษาศาสตร์ / /
ภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมส าหรับเด็ก

อาจารย์ ดร. อัปสร ทวิลาภากุล ภาษาศาสตร์ /
ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร. นันดา เลอเลิศยุติธรรม ภาษาศาสตร์ /
รัฐศาสตร์

152 ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ บรรณารักษศาสตร์ / /
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล บรรณารักษศาสตร์ / /

บรรณารักษศึกษา
154 รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ท้วมสุข บรรณารักษศาสตร์ / /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ครุศาสตร์ /
จิตวิทยาการศึกษา
แนะแนว
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ป.โท ป.เอก
ความเช่ียวชาญสกุลช่ือต าแหน่งวิชาการล าดับ

หลักสูตรระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณระพี สุทธิวรรณ จิตวิทยาพัฒนาการ / /
เทคนิคการแพทย์
สรีรวิทยา

157 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิพันธ์ุมงคล จิตวิทยา /
158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิทธ์ิ กอบบุญ ภาษาไทย /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพุธ โสภวงศ์ ภาษาไทย /
ภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา การศึกษาความเป็นผู้น าและนโยบายการศึกษา /
บริหารรัฐกิจ
ภาษาไทย
วิทยุโทรทัศน์

161 รองศาสตราจารย์ ดร. สุปาณี พัดทอง ภาษาไทย /
162 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาษาไทย / /
163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาษาไทย /
164 อาจารย์ ดร. วาสนา กาญจนะคูหะ ภาษาไทย /

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ นันทจันทูล การสอนภาษาไทย /
ภาษาไทย

166 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต วิงวอน ภาษาไทย /
รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย คณะโบราณคดี /

ภาษาไทย
อาจารย์ ดร. นันต์ เหล่าเลิศวรกุล ภาษาไทย /

ภาษาบาลีและสันสกฤต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ โพธิสาร การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร /

ชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม การศึกษาพิเศษส าหรับค าหูหนวก /

คณิตศาสตร์
จิตวิทยาพัฒนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ การบริหารการศึกษาพิเศษ /
การศึกษาlส าหรับบุคลท่ีมีพรสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล กายภาพบ าบัด / /
ประสาทวิทยา

ศาสตราจารย์ ดร. ผดุง อารยะวิญญู การบริหารการศึกษาพิเศษ / /
การศึกษาพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

174 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / /
175 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด กายภาพบ าบัด / /

รองศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท์ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ / /
วัดและประเมินผลการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ไตรวิจิรคุณ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / /
ภาษาอังกฤษ
วัดและประเมินผลการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /
คณิตศาสตร์
วิทยาวิจัยการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ ภาษาไทย /
วัดและประเมินผลการศึกษา
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หลักสูตรระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร /
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รัฐศาสตร์
วัดและประเมินผลการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ ภาษาอังกฤษ /
วัดและประเมินผลการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. บุบผา เมฆศรีทองค า การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร /
วิจัยและสถิติทางการศึกษา
ส่ือสารมวลชน
หนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์

ศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ การวัดผลและวิจัยการศึกษา /
วิทยาศาสตร์การประมง

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ บริหารธุรกิจ / /
เศรฐศาสตร์

185 รองศาสตราจารย์ ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ เศรฐศาสตร์ / /
186 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศรีสุขใส เศรฐศาสตร์ / /

อาจารย์ ดร. อ าไพ หรคุณารักษ์ นโยบายทางน้ า / /
เศรฐศาสตร์

188 ดร. สมชัย จิตสุชน เศรฐศาสตร์ / /
189 ดร. เสาวรัจ รัตนค าฟู เศรฐศาสตร์ /
190 ดร. เชษฐา อินทรวิทักษ์ เศรฐศาสตร์ / /

ดร. นณริฏ พิศลยบุตร เศรฐศาสตร์ / /
เศรฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์และธุรกิจ

192 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ เศรฐศาสตร์ /
193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรฐศาสตร์ / /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา กุลกลการ เศรฐศาสตร์ / /
เศรฐศาสตร์ประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย เศรฐศาสตร์ / /
เศรฐศาสตร์ประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ ตุ้มมงคล การเกษตรส่ิงแวดล้อมและภูมิภาค /
เศรฐศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์ นโยบายเศรฐศาสตร์ / /
เศรฐศาสตร์

198 รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักด์ิ ศีลประชาวงศ์ เศรฐศาสตร์ / /
199 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส การเกษตรและเศรษฐกิจประยุกต์ / /
200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ ชัยศรีสวัสด์ิสุข เศรฐศาสตร์ /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม บัญชี /
เศรฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย เอกมาไพศาล เศรฐศาสตร์ / /
เศรฐศาสตร์ประยุกต์
เศรฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล นโยบายเศรฐศาสตร์ / /
เศรฐศาสตร์

204 อาจารย์ ดร. เฉลิมพร สิริวิชัย จิตวิทยา /
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หลักสูตรระดับ

205 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Yong Yoon เศรฐศาสตร์ / /
รองศาสตราจารย์ ดร. เธนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ นโยบายส่ิงแวดล้อม / /

เศรฐศาสตร์
207 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒชนม์ จริยะพันธ์ุ นโยบายส่ิงแวดล้อม
208 อาจารย์ ดร. นิรมล พิบูลย์รุ่งโรจน์ โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานทางเศรษฐกิจ / /
209 ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ เศรฐศาสตร์
210 รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ เศรฐศาสตร์ / /
211 ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา บัญชีสาธารณะ / /
212 รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย จารุจิตติพันธ์ พัฒนศึกษา /
213 ดร. วโรทัย โกศลพิศิฐ์กุล เศรฐศาสตร์ / /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรา ตินรศรีวัฒน์ จิตวิทยา / /
บัญชี

215 อาจารย์ ดร. มัลลิกา สมพลกรัง เศรฐศาสตร์ /
อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์ นกแก้ว บรรณารักษศาสตร์ /

สารสนเทศศาสตร์
217 อาจารย์ ดร. บารมี เขียววิชัย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ /
218 อาจารย์ ดร. ชาริณี ตรีวรัญญู /

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา พุทธเมตะ การสอนภาษาไทย / /
ภาษาไทย
มัธยมศึกษา
หลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ อนะมาน การสอนภาษาไทย /
ภาษาไทย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

221 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ วรรณคดีเปรียบเทียบ /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า วรรณคดีเปรียบเทียบ /

หลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ส าเนียงงาม การสอนภาษาไทย /

ภาษาไทย
224 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร โรจนนันต์ วิศวกรรมวัสดุ / /
225 ศาสตราจารย์ ดร. Hadi Sutanto เทคโนโลยีการผลิต / /
226 รองศาสตราจารย์ ชุติมา เพชรกระจ่าง / /
227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ช่ืนวัฒนา / /
228 รองศาสตราจารย์ ดร. ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร / /
229 รองศาสตราจารย์ รต.อ. ดร. อนุชา แผ่งเกษร พัฒนาสังคม /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภูมิศาสตร์ / /
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

231 ดร. มณฑิรา ยุติธรรม เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม / /
232 อาจารย์ ดร. สุรีย์พร กาญจนวงศ์ บริหารภาครัฐและเอกชน /
233 รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล บริหารการศึกษา,แนะแนว /
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