
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ที่    ๓๖๐๖/๒๕๖๕        

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของมหำวิทยำลัย สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
------------------------------------------ 

                    โดยที่เป็นสมควรยกเลิกค ำสั่งของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ที ่ ๒๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ 
มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรือ่ง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต สำขำมนุษยศำสตรแ์ละ
สังคมศำสตร์ เพื่อให้ด ำเนินกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

                อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรบริหำร
งำนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มหำวิทยำลัยสวนดุสิตจึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต สำขำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีรำยนำมดังนี้  
 
               รายนามผู้ทรงคณุวุฒิ  สาขาที่เชี่ยวชาญ 

   
 1. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม ์ กฎหมำย 

2. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุมำล ี  ดีจงกิจ กำรแก้ไขกำรพูด 
3. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปรียำนุช  อภิบุณโยภำส กำรจัดกำร 
4. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท ์ กำรจัดกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รติวัลย์   วัฒนสิน กำรจัดกำร 
6. ดร.ชมพูนุช  จิตติถำวร กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและโรงแรม 
7. ดร.ชิตพงษ์  อัยสำนนท์ กำรจัดกำรกำรสื่อสำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐกติติ ์ อินทร์สวรรค ์ กำรจัดกำรกำรสื่อสำร  
9. ศำสตรำจำรย ์ดร.นรินทร์ สังข์รักษำ   กำรจัดกำรชุมชน 

10. ดร.ชัยธวัช  ศิริบวรพิทักษ์  กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว
และบริกำร 

11. Dr. Glenn  Baxter กำรจัดกำรสำยกำรบิน 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ธนวรรณ         แสงสุวรรณ กำรตลำด 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พิสิษฐ์   พจนจำรุวิทย ์ กำรตลำด  
14. ศำสตรำจำรย ์ดร.เทิดชำย ช่วยบ ำรุง กำรท่องเที่ยว 
15. รองศำสตรำจำรย ์ดร.กนกกำนต์  แก้วนุช กำรท่องเที่ยว 
16. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ทักษิณำ คุณำรักษ ์ กำรท่องเที่ยว 

 



17. รองศำสตรำจำรย ์ดร.พิทักษ์   ศิริวงศ์     กำรท่องเที่ยว 
18. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เลิศพร ภำระสกุล กำรท่องเที่ยว 
19. รองศำสตรำจำรย ์ดร.อัศวิน   แสงพิกุล     กำรท่องเที่ยว 
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จิระวัฒน ์ อนุวิชชำนนท์ กำรท่องเที่ยว 
21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เจริญชัย  เอกมำไพศำล  กำรท่องเที่ยว 
22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ถิตรัตน ์ พิมพำภรณ ์ กำรท่องเที่ยว 
23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นภำพร  จันทร์ฉำย กำรท่องเที่ยว 
24. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พนำรัตน์  ศรีแสง กำรท่องเที่ยว 
25. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เพ็ญพักร์ศิณำ    วิเชียรวรรณ กำรท่องเที่ยว 
26. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รุ่งนภำ เลิศพัชรพงษ ์ กำรท่องเที่ยว 
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สิปปนันท์  นวลละออง กำรท่องเที่ยว 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สุวภัทร  ศรีจองแสง กำรท่องเที่ยว 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อนุมำน  จันทวงศ ์ กำรท่องเที่ยว 
30. ดร.นครินทร์  ทั่งทอง กำรท่องเที่ยว 
31. ดร.วินิธำ  พำณิชย์ กำรท่องเที่ยว 
32. Dr. Karl  Husa กำรท่องเที่ยว 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จิรำนุช  โสภำ กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พิมพ์มำดำ    วิชำศิลป ์ กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ไพริน  เวชธัญญะกุล กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ถิรพร  แสงพิรุณ กำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร 
37. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อรรถไกร  พันธ์ุภักดี กำรบริหำร 
38. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ จันทร์ศิลำ กำรบริหำรกำรศึกษำ 
39. รองศำสตรำจำรย ์ดร.โกสุม สำยใจ กำรบริหำรกำรศึกษำ 
40. รองศำสตรำจำรย ์ดร.จิรำภรณ์ ศิริทว ี กำรบริหำรกำรศึกษำ 
41. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร กำรบริหำรกำรศึกษำ 
42. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สัมมำ  รธนิธย์ กำรบริหำรกำรศึกษำ 
43. รองศำสตรำจำรย ์ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มผล กำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง กำรประถมศึกษำ,หลักสูตรและกำร

สอน,กำรนิเทศกำรศึกษำ 

45. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เตย ์ ชอว์หยุ่น  กำรประเมินคุณภำพ (quality 
assurance) 

46. รองศำสตรำจำรย ์ดร.อรสำ   จรูญธรรม  กำรประเมินและวัดผลกำรศกึษำ 
47. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ทวี  เชื้อสุวรรณทว ี กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

48. ศำสตรำจำรย์ โกวิทย ์ พวงงำม กำรพัฒนำชุมชน 



49. รองศำสตรำจำรย ์ดร.วัลลภ รัฐฉัตรำนนท ์ กำรเมืองกำรปกครอง, สังคมวิทยำ
กำรเมือง, กำรบริหำรรัฐกิจและ
กำรศึกษำ 

50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จิรำพร รอดพ่วง กำรวัด กำรประเมินผล กำรวิจัย
กำรศึกษำ 

51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.มนตำ   ตุลย์เมธำกำร กำรวัดผลและวิจัยกำรศึกษำ 
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อรอุมำ เจริญสุข กำรวัดผลและวิจัยกำรศึกษำ 
53. รองศำสตรำจำรย ์ดร.กมลวรรณ ตังธนกำนนท์ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
54. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฏฐภรณ์  หลำวทอง กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
55. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สังวรณ ์      งัดกระโทก กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วรรณวิภำ  จัตุชัย กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
57. ดร.มำรยำท  สุมทรสำคร กำรวิจัยเพื่อพัฒนำพื้นที ่
58. อำจำรย์สุปรำณ ี จงดีไพศำล กำรวิจัยเพื่อพัฒนำพื้นที ่
59. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ กำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตร 
60. รองศำสตรำจำรย ์ดร.มำรุต  พัฒผล  กำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตร 
61. รองศำสตรำจำรย ์ดร.โกศล  มีคุณ กำรศึกษำ 
62. รองศำสตรำจำรย ์ดร.จุฑำมำศ แหนจอน กำรศึกษำ 
63. รองศำสตรำจำรย ์ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ กำรศึกษำ 
64. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศศิกำญจน ์ ทวิสุวรรณ กำรศึกษำ 
65. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สันติ  วิจักขณำลัญฉ ์ กำรศึกษำ 
66. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุนันท ์ สังข์อ่อง กำรศึกษำ 
67. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เสกสรรค ์ แย้มพินิจ กำรศึกษำ 
68. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กำรศึกษำ 
69. รองศำสตรำจำรย ์ดร.กุลยำ   ตันติผลำชีวะ กำรศึกษำปฐมวัย 
70. รองศำสตรำจำรย ์ดร.นิตยำ ประพฤติกิจ กำรศึกษำปฐมวัย 
71. รองศำสตรำจำรย ์ดร.วรวรรณ เหมชะญำติ กำรศึกษำปฐมวัย 
72. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ  กำรศึกษำปฐมวัย 
73. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.หฤทยั  อนุสรรำชกิจ กำรศึกษำปฐมวัย 
74. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญ ู กำรศึกษำปฐมวัย 
75. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทิพวรรณ  วรรณภักดีภูมิพันธ์ กำรศึกษำปฐมวัย 
76. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรใจ  สำรยศ กำรศึกษำปฐมวัย 
77. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรัก  อินทำมระ กำรศึกษำปฐมวัย 
78. ดร.จุฬินฑิพำ  นพคุณ กำรศึกษำปฐมวัย 
79. ดร.ดวงกมล  จงเจริญ กำรศึกษำปฐมวัย 



80. ดร.ปุณยวีร ์ จิโรภำสวรพงศ์ กำรศึกษำปฐมวัย 
81. รองศำสตรำจำรย ์ดร.จีระพันธ์ุ พูลพัฒน ์ กำรศึกษำปฐมวัย/ประถมศึกษำ 
82. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุวิมล   อุดมพิริยะศักย ์ กำรศึกษำพิเศษ 
83. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กรรวิภำร์  หงษ์งำม กำรศึกษำพิเศษ 
84. ดร.มลิวัลย ์ ธรรมแสง กำรศึกษำพิเศษ 
85. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ดำรณี   ศักดิ์ศิริผล กำรศึกษำพิเศษ  
86. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชยำพล ชมชัยยำ กำรสอนภำษำอังกฤษ 
87. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อนุชำ   โสภำควิจิตร กำรออกแบบนิเทศศิลป ์
88. ผศ.ว่ำที่ ร.ต. ดร. ศรัฐ  สิมศิร ิ กำรออกแบบอุตสำหกรรมศิลป์ 
89. ศำสตรำจำรย ์ดร.ยศนันต ์ มีมำก คณิตศำสตร ์
90. ดร.สินชัย    จันทร์เสม คณิตศำสตร ์
91. ศำสตรำจำรย์ ดร.ไพศำล นำคมหำชลำสินธุ ์ คณิตศำสตร ์
92. ศำสตรำจำรย ์ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
93. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ สมตระกูล คหกรรมศำสตร ์
94. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เปรมฤทัย แย้มบรรจง คหกรรมศำสตร ์
95. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนัญญำ ค ำวชิระพิทักษ ์ คหกรรมศำสตร ์
96. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วศินำ   จันทรศิร ิ คหกรรมศำสตร ์
97. รองศำสตรำจำรย์อบเชย วงศ์ทอง คหกรรมศำสตร ์
98. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล นันทรักษ ์ คหกรรมศำสตร ์
99. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ศรำธพันธุ์ คหกรรมศำสตร ์

100. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ คหกรรมศำสตร ์
101. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.โสรัจจ ์ วิสุทธิแพทย ์ คหกรรมศำสตร ์
102. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อ ำพร แจ่มผล คหกรรมศำสตร ์
103. ดร.ปิยวรรณ ธรรมบ ำรุง คหกรรมศำสตร ์
104. ดร.พรดำรำ เขตต์ทองค ำ คหกรรมศำสตร ์
105. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ขวัญฟ้ำ  รังสิยำนนท์ จริยธรรม 
106. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข จิตวิทยำ 
107. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญนภำ  กุลนภำดล จิตวิทยำ 
108. รองศำสตรำจำรย ์ดร.คมเพชร   ฉัตรศุภกุล จิตวิทยำกำรจัดกำรและกำรพัฒนำ

องค์กร 

109. รองศำสตรำจำรย ์ดร.นิตย ์ บุหงำมงคล จิตวิทยำกำรศึกษำ 
110. รองศำสตรำจำรย ์ดร.จิตตินันท ์   บุญสถิรกุล  จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
111. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐพล  ร ำไพ  เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
112. รองศำสตรำจำรย ์ดร.วัชรพล   วิบูลยศริน เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 



113. รองศำสตรำจำรย ์ดร.วิเชียร  ชุติมำสกุล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
114. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐวฒุิ  โรจน์นิรุตติกุล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
115. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.คม  คัมภิรำนนท์ นวัตกรรมบริกำร 
116. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สมบัติ   กำญจนกิจ  นันทนำกำรศำสตร ์
117. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุณีย ์ กัลยะจิตร นิติวิทยำศำสตร ์
118. พันต ำรวจโท ดร.ธิต ิ มหำเจริญ นิติวิทยำศำสตร ์
119. รองศำสตรำจำรย ์ร้อยต ำรวจเอก ดร.วิศิษฏ ์ เจนนำนนท ์ นิติศำสตร ์
120. รองศำสตรำจำรย ์จิรประภำ  มำกลิ่น นิติศำสตร ์
121. รองศำสตรำจำรย ์ดร.บุญญรตัน์ โชคบันดำชัย นิติศำสตร ์
122. รองศำสตรำจำรย ์ดร.วีนันท์กำนต์   รุจิภักด์ิ นิติศำสตร ์
123. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ฐนศกัดิ ์ บวรนันทกุล นิติศำสตร ์
124. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ธำตรี  มหันตรัตน์ นิติศำสตร ์
125. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วิวิธ  วงศ์ทิพย ์ นิติศำสตร ์
126. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ศุภกร  ปุญญฤทธิ ์ นิติศำสตร ์
127. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อรมทิพย์ อมรำภิบำล นิติศำสตร ์
128. ดร.ธเนศ  เกษศิลป ์ นิติศำสตร ์
129. ดร.ปัณณธร หอมบุญมำ นิติศำสตร ์
130. ดร.ศิรินทร ์ อินทรวิชะ นิติศำสตร ์
131. ดร.หิรัญญำ    ปะดุกำ นิติศำสตร ์
132. รองศำสตรำจำรย ์ดร.กำญจนำ  โชคเหรียญสุขชัย นิเทศศำสตร ์
133. รองศำสตรำจำรย ์ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน นิเทศศำสตร ์
134. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ นิเทศศำสตร ์
135. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วิมลมำศ  ปฐมวณิชกุล นิเทศศำสตร ์
136. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สุเทพ  เดชะชีพ นิเทศศำสตร ์
137. ศำสตรำจำรย ์ดร.ธีระ  รุญเจริญ บริหำรกำรศึกษำ 
138. รองศำสตรำจำรย ์ดร.อรพรรณ  คงมำลัย บริหำรเทคโนโลย ี
139. รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.จักรกฤษณ ์  ดวงพัสตรำ บริหำรธุรกิจ 
140. รองศำสตรำจำรย ์ดร.กิ่งพร  ทองใบ บริหำรธุรกิจ 
141. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ชนงกรณ ์ กุณฑลบุตร  บริหำรธุรกิจ 
142. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธนำกร ธนำธำรชูโชติ บริหำรธุรกิจ 
143. รองศำสตรำจำรย ์ดร.บดินทร ์ รัศมีเทศ บริหำรธุรกิจ 
144. รองศำสตรำจำรย ์ดร.พงศ ์ หรดำล บริหำรธุรกิจ 
145. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สมชนก  ภำสกรจรัส บริหำรธุรกิจ 
146. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ บริหำรธุรกิจ 



147. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วสุธิดำ  นุริตมนต์ บริหำรธุรกิจ 
148. นำยเวชยันต์ เฮงสุวนิช ผังเมือง กำรวำงผังชุมชน 
149. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วรวรรณ  เหมชะญำติ พัฒนำกำรและกำรเรียนรู ้
150. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วริษำ   อัศวรัตน ์ ภำษำจีน 
151. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เปรมวดี  ณ นครพนม ภำษำญี่ปุ่น 
152. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พรทิพย์   นิธิธนวิวัฒน์ ภำษำญี่ปุ่น 
153. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ภำษำไทย 
154. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุจริตลกัษณ์  ดีผดุง ภำษำศำสตร ์
155. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สุทธพิงศ์  เพิ่มพูล ภำษำศำสตร ์
156. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุทธำสิน ี เกสร์ประทุม ภำษำศำสตร ์
157. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัญญรตัน์   ปำณะกุล ภำษำอังกฤษ 
158. รองศำสตรำจำรย ์ดร.พัชร ี โภคำสัมฤทธิ์  ภำษำอังกฤษ 
159. รองศำสตรำจำรย ์ดร.อลิสำ  วำนิชดี  ภำษำอังกฤษ 
160. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จันทรวรรณ ส ำรำญส ำรวจกิจ ภำษำอังกฤษ 
161. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ธีรเดช ชื่นประภำนุสรณ์ ภำษำอังกฤษ 
162. Assistant Professor Traci  Morachnick ภำษำอังกฤษ 
163. Mr. Hubert Will  Ruch ภำษำอังกฤษ 
164. รองศำสตรำจำรย ์ดร.วศินำ   จันทรศิริ  มนุษยนิเวศศำสตร ์ 
165. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ด ำรงพล  อินทร์จันทร ์ มำนุษยวิทยำสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

ชุมชน 

166. ศำสตรำจำรย์ ดร.องอำจ   นัยพัฒน ์ ระเบียบวิธีวิจัย 
167. รองศำสตรำจำรย ์ดร.รุ่งนภำ ตั้งจิตรเจริญกุล ระเบียบวิธีวิจัย 
168. รองศำสตรำจำรย ์ดร.อรพินทร์ ชูชม ระเบียบวิธีวิจัย 
169. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จิตต์วิมล  คล้ำยสุบรรณ ระเบียบวิธีวิจัย 
170. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อำรมณ์  อุตภำพ ระเบียบวิธีวิจัย 
171. ดร.สุรศักดิ ์ เก้ำเอี้ยน ระเบียบวิธีวิจัย 
172. รองศำสตรำจำรย ์ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น ระเบียบวิธีวิจัย/กำรพัฒนำชุมชน 
173. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ปริญญำ  มีสุข ระเบียบวิธีวิจัย/จิตวิทยำ/กำรสอน

วิทยำศำสตร ์

174. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กนิษฐ ์ ศรีเคลือบ ระเบียบวิธีวิจัย/สถิติ 
175. ศำสตรำจำรย ์ดร.สมบูรณ ์ สุขส ำรำญรำช

บัณฑิต 
รัฐประศำสนศำสตร ์

176. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เฉลิมพงศ์  มีสมนัย รัฐประศำสนศำสตร ์
177. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน ์ รัฐประศำสนศำสตร ์



178. รองศำสตรำจำรย ์พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย ์ รัฐประศำสนศำสตร ์
179. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สัญญำ  เคณำภูมิ รัฐประศำสนศำสตร ์
180. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุเทพ  เชำวลิต รัฐประศำสนศำสตร ์
181. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สุวรรธนำ  เทพจิต รัฐประศำสนศำสตร ์
182. ดร.กนกกำญจน ์ อนุแก่นทรำย รัฐประศำสนศำสตร ์
183. ดร.ปกครอง  มณีโรจน ์ รัฐประศำสนศำสตร ์
184. ดร.ปิยะวด ี โรหิตำรชุน รัฐประศำสนศำสตร ์
185. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วิจิตรำ  ศรีสอน รัฐศำสตร ์
186. ดร.ศิริพงษ ์ ทองจันทร ์ รัฐศำสตร ์
187. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ประภำส ปิ่นตบแต่ง รัฐศำสตร์กำรปกครอง 
188. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รัชนี  แตงอ่อน รัฐศำสตร์และนิติศำสตร ์
189. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อำรีย ์ ธรรมโคร่ง วรรณกรรม 
190. รองศำสตรำจำรย ์ดร.พรรณ ี สวนเพลง วัฒนธรรมไทย 
191. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พรปวีณ ์ พุ่มเกิด วัฒนธรรมศึกษำ 
192. รองศำสตรำจำรย ์ดร.โยธิน  แสวงด ี วิจัยประชำกรและสังคม 
193. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สุรีพร  อนุศำสนนันท ์ วิจัยประเมินผลและสถิติกำรศึกษำ 
194. รองศำสตรำจำรย ์ดร.อิทธิพัทธ์   สุวทันพรกูล วิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ 
195. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สิริพันธุ ์  สุวรรณมรรคำ วิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำคณะครุ

ศำสตร ์

196. รองศำสตรำจำรย ์ดร.อวยพร   เรืองตระกูล วิธีวิทยำวิจัยกำรศึกษำ 
197. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุรีย์พงศ์   โพธ์ิทองสุนันท ์ ศิลปศำสตร ์
198. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อภิชำติ พลประเสริฐ ศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ 
199. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธงชัย  สมบูรณ ์ ศึกษำศำสตร ์
200. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.บุษกร  เชี่ยวจินดำกำนต์ ศึกษำศำสตร ์
201. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พรเทพ  เมืองแมน ศึกษำศำสตร ์
202. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สิรินธร  สินจินดำวงศ ์ ศึกษำศำสตร ์
203. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิกุล  เอกวรำงกูร ศึกษำศำสตร ์
204. ดร.สรภัส น้ ำสมบูรณ ์ ศึกษำศำสตร ์
205. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศิรประภำ  พฤทธิกุล ศึกษำศำสตร ์  
206. รองศำสตรำจำรย ์ดร.สุรชัย  กังวล เศรษฐศำสตร ์  
207. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ปณิตำ  วงศ์มหำดเล็ก สถำปัตยกรรม 
208. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธีระ สินเดชำรักษ ์ สังคมวิทยำ 
209. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เสรี  วงษ์มณฑำ สื่อสำรมวลชน 
210. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชุษณะ  เตชคณำ สื่อสำรมวลชน 

 



  
               อตัรำค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒฯิ  ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
               ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
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