
คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๒๕๕/๒๕๖๑

เร่ือง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
___________________________

เพ่ือให้ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ อธิการบดีจึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสติ สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายนามต่อไปน้ี

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาที่เชี่ยวชาญ
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ระเบียบวิธีวิจัย
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี เทคโนโลยีการศึกษา
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประชากรศาสตร์
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ศิลปกรรมศาสตร์
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ นันทนาการศาสตร์
๖. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ ภาษาไทย
๗. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย การบริหารธุรกจิ
๘. ศาสตราจารย์กิตติคุณ กําจร สุนพงษ์ศรี จิตรกรรมและประติมากรรม
๙. ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี ร่ืนรมย์ การตลาด
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.จรสั สุวรรณมาลา รัฐประศาสนศาสตร์
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร รัฐศาสตร์การปกครอง
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า การจัดการโลจิสติกส์
๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ดนตรีวิทยา
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ การบริหารการศึกษา
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี นาฏยศิลป์
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร วรรณคดีไทย
๑๗. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ระเบียบวิธีวิจัย
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๑๘. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง รัฐประศาสนศาสตร์
๑๙. ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร กฎหมายระหว่างประเทศ
๒๐. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร เศรษฐศาสตร์
๒๑. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู การศึกษาพิเศษ
๒๒. ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เศรษฐศาสตร์
๒๓. ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ศิลปะประดิษฐ์
๒๔. ศาสตราจารย์ ดร.ยุพา วงศ์ไชย บริหารนโยบายสวัสดิการสังคม
๒๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ พุทธปรัชญา
๒๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ รัฐศาสตร์
๒๗. ศาสตราจารย์ ดร.วิภา กงกะนันทน์ วรรณคดีไทย
๒๘. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๙. ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ ภาษาไทย
๓๐. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ กฎหมายพาณิชย์
๓๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ รัฐศาสตร์
๓๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เถาทอง ศิลปกรรม 
๓๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ กฎหมาย
๓๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ระเบียบวิธีวิจัย/การวัดและประเมินผล
๓๕. ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ล่ิมมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓๖. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธํารงลักษณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
๓๗. ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย การบัญชี
๓๘. ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ การพัฒนาชุมชนมิติวัฒนธรรม
๓๙. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต การเงิน
๔๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ พันธ์ลําเจียก ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๔๑. รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม สายใจ การบริหารการศึกษา
๔๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา
๔๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร การวัดและประเมินผลการศึกษา
๔๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ การบริหารธุรกิจ
๔๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา ปรีดีดิลก ภาวะผู้นําทางการศึกษา
๔๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ นวัตกรรมการจัดการ
๔๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ การศึกษาปฐมวัย
๔๘. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง การศึกษาส่ิงแวดล้อม
๔๙. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกลุ จิตวิทยาการจัดการและการพัฒนา

องค์กร
๕๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กฎหมาย
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๕๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์ ภาษาอังกฤษ
๕๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ คหกรรมศาสตร์
๕๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกลุ จิตวิทยาการศึกษา
๕๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ นิเทศศาสตร์/ประชาสัมพันธ์
๕๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขันทอง การตลาด
๕๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย การวัดและประเมินผลการศึกษา
๕๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ นิติศาสตร์
๕๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี การบริหารการศึกษา
๕๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธ์ุ พูลพัฒน์ การศึกษาปฐมวัย/ประถมศึกษา
๖๐. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี ปรัชญาและศาสนา
๖๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๖๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล รอดคําดี การจัดการการสื่อสาร
๖๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖๔. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
๖๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร บริหารธุรกิจ 
๖๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ม่วงแก้ว ภาษาอังกฤษ
๖๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มีโภคี เศรษฐศาสตร์
๖๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง
๖๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต สวัสดิ์ผล สังคมศาสตร์
๗๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู ทรัพยากรมนุษย์
๗๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต รัฐศาสตร์
๗๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ ประวัติศาสตร์
๗๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พณานานนท์ ประวัติศาสตร์
๗๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา หลักสูตรและการสอน,คณิตศาสตร์
๗๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร คหกรรมศาสตร์
๗๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ การบัญชี
๗๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ นิเทศศาสตร์
๗๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ คอมพิวเตอร์
๗๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ ระเบียบวิธีวิจัย
๘๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน คณิตศาสตร์ประยุกต์
๘๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล การศึกษาพิเศษ
๘๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง ชะระอํ่า การบริหารการศึกษา
๘๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ศรีสุโข สถิติ
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๘๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวนิ การพัฒนาสังคม
๘๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ สถิติ
๘๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี บุญลือ การประชาสัมพันธ์
๘๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ภู่ศิริ เทคโนโลยีการศึกษา
๘๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ ปาณะกุล ภาษาอังกฤษ
๙๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ บัญชี
๙๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธํารงค์ อุดมไพจิตรกุล การจัดการความรู้/เศรษฐศาสตร์
๙๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา พลศึกษา
๙๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร ภาษาอังกฤษ
๙๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
๙๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล จิตวิทยาการศึกษา
๙๖. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา การบัญชี/การบริหารธุรกจิ
๙๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ประพฤติกิจ การศึกษาปฐมวัย
๙๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ ศิลปะและการออกแบบ
๙๙. รองศาสตราจารย์ ดร.บํารุง สุขพรรณ์ การจัดการการส่ือสาร
๑๐๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
๑๐๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร สําโรงทอง ดุริยางคิลป์
๑๐๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร นิเทศศาสตร์
๑๐๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์ ภาษาไทยและภาษาบาลี-สันสกฤต
๑๐๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน พุทธศาสนา
๑๐๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ การศึกษาพิเศษ
๑๐๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ สถิติ
๑๐๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ ลักษณะพิสุทธ์ิ พลศึกษา
๑๐๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ ประชากรศึกษา
๑๐๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ป่ินตบแต่ง รัฐศาสตร์การปกครอง
๑๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธ์ิ ภาษาอังกฤษ
๑๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ หลักสูตรและการสอน
๑๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๑๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลศิ รัฐศาสตร์
๑๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบํารุง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ บัญชี
๑๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร รัฐประศาสนศาสตร์
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๑๑๗. รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน พิชญไพบูลย ศิลปะและศิลปประยุกต
๑๑๘. รองศาสตราจารย ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ ระเบียบวิธีวิจัย
๑๑๙. รองศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล ระเบียบวิธีวิจัย/การเกษตร
๑๒๐. รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ การศึกษาสิ่งแวดลอม
๑๒๑. รองศาสตราจารย ดร.พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑๒๒. รองศาสตราจารย ดร.พนา ทองมีอาคม การจัดการการส่ือสาร
๑๒๓. รองศาสตราจารย ดร.พนารัตน ปานมณี การบัญชี
๑๒๔. รองศาสตราจารย ดร.พยอม ธรรมบุตร การทองเท่ียวเชิงนิเวศ
๑๒๕. รองศาสตราจารย ดร.พยอม วงศสารศรี การบริหารธุรกิจ/การจัดการ
๑๒๖. รองศาสตราจารย ดร.พรพิพัฒน เพ่ิมผล การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
๑๒๗. รองศาสตราจารย ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ การบริหารรัฐกิจ
๑๒๘. รองศาสตราจารย ดร.พัชรี มินระวงศ เศรษฐศาสตร 
๑๒๙. รองศาสตราจารย ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ
๑๓๐. รองศาสตราจารย ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ เรพเพอร บรรณารักษศาสตร
๑๓๑. รองศาสตราจารย ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ เศรษฐศาสตร
๑๓๒. รองศาสตราจารย ดร.ภัทรพร สิริกาญจน ปรัชญา
๑๓๓. รองศาสตราจารย ดร.ภัทราพร เกษสังข การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๓๔. รองศาสตราจารย ดร.ภามณี ขจรบุญ ภาษาศาสตร
๑๓๕. รองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๓๖. รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ นิติศาสตร
๑๓๗. รองศาสตราจารย ดร.มนตทิพย เทียนสุวรรณ สถิติ
๑๓๘. รองศาสตราจารย ดร.มยุรี สังขสะอาด สถิติ
๑๓๙. รองศาสตราจารย ดร.มานพ ชูนิล จิตวิทยา 
๑๔๐. รองศาสตราจารย ดร.รสชงพร โกมลเสวิน นิเทศศาสตร
๑๔๑. รองศาสตราจารย ดร.รังสรรค ประเสริฐศรี รัฐประศาสนศาสตร
๑๔๒. รองศาสตราจารย ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๔๓. รองศาสตราจารย ดร.ราณี อิสิชัยกุล การบริหารธุรกจิ
๑๔๔. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย เพชรโรจน การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๔๕. รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง แมนมาตย บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
๑๔๖. รองศาสตราจารย ดร.วงศพัฒนา ศรีประเสริฐ เศรษฐศาสตรธุรกจิ
๑๔๗. รองศาสตราจารย ดร.วชิราพร อัจฉริยโกศล เทคโนโลยีการศึกษา
๑๔๘. รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล ภาษาอังกฤษ
๑๔๙. รองศาสตราจารย ดร.วรวรรณ องคครุฑรักษา นิเทศศาสตรการโฆษณา
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๑๕๐. รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ธาระวานิช คหกรรม 
๑๕๑. รองศาสตราจารย ดร.วศินา จันทรศิริ คหกรรมศาสตร
๑๕๒. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ ลําพาย รัฐศาสตร
๑๕๓. รองศาสตราจารย ดร.วาทินี บุญชะลักษี วิจัยประชากรและสังคม
๑๕๔. รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร วรจิตตานนท การศึกษาวิทยาศาสตร
๑๕๕. รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น ภาษาไทย
๑๕๖. รองศาสตราจารย ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี ระเบียบวิธีวิจัย
๑๕๗. รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๑๕๘. รองศาสตราจารย ดร.ศรัณยา บุนนาค บริหารธุรกิจ
๑๕๙. รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล มีอําพล การบัญชี
๑๖๐. รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน การบริหารการศึกษา
๑๖๑. รองศาสตราจารย ดร.ศุภกรณ ดิษฐพันธุ นฤมิตศิลป
๑๖๒. รองศาสตราจารย ดร.สมดี หงสไพศาลวิวัฒน การตลาด
๑๖๓. รองศาสตราจารย ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖๔. รองศาสตราจารย ดร.สมชนก ภาสกรจรัส บริหารธุรกิจ
๑๖๕. รองศาสตราจารย ดร.สมิหรา จิตตลดากร บริหารรัฐกิจ
๑๖๖. รองศาสตราจารย ดร.สรชัย พิศาลบุตร สถิติ
๑๖๗. รองศาสตราจารย ดร.สรรเสริญ อินทรรัตน ปรัชญาและศาสนา
๑๖๘. รองศาสตราจารย ดร.สันติ สุขสอาด การจัดการปาไม
๑๖๙. รองศาสตราจารย ดร.สาโรช โศภีรักข เทคโนโลยีการศึกษา
๑๗๐. รองศาสตราจารย ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ศิลปะจินตทัศน 
๑๗๑. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง เล่ือมใส พุทธศาสนา
๑๗๒. รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
๑๗๓. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ สถิติ
๑๗๔. รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ สถิติ
๑๗๕. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ บริหารธุรกิจ
๑๗๖. รองศาสตราจารย ดร.สุนันท สังขออง การศึกษา 
๑๗๗. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา เลาหนันทน การจัดการ
๑๗๘. รองศาสตราจารย ดร.สุพาดา สิริกุตตา บัญชี
๑๗๙. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี ชัยเจริญ หลักสูตรและการสอน
๑๘๐. รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช สําราญจิตต สังคมวิทยา
๑๘๑. รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
๑๘๒. รองศาสตราจารย ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย บริหารธุรกิจ
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๑๘๓. รองศาสตราจารย ดร.สุรพงศ เอ้ือวัฒนามงคล สถิติประยุกต
๑๘๔. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน ระเบียบวิธีวิจัย
๑๘๕. รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม ระเบียบวิธีวิจัย
๑๘๖. รองศาสตราจารย ดร.อรรณพ ตันละมัย การบริหารธุรกิจ
๑๘๗. รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม การประเมินและวัดผลการศึกษา
๑๘๘. รองศาสตราจารย ดร.อลิสา วานิชดี ภาษาอังกฤษ
๑๘๙. รองศาสตราจารย ดร.อังศินันท อินทรกําแหง การศึกษานอกระบบโรงเรียน
๑๙๐. รองศาสตราจารย ดร.อัศวิน แสงพิกุล การทองเที่ยว
๑๙๑. รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล หลักสูตรและการสอน
๑๙๒. รองศาสตราจารย ดร.อารมณ สนานภู วิจัยและประเมินผลการศึกษา
๑๙๓. รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น
๑๙๔. รองศาสตราจารย ดร.อําไพ เกียรติชัย ศึกษาศาสตร 
๑๙๕. รองศาสตราจารย ดร.อิสระ สุวรรณบล รัฐประศาสนศาสตร
๑๙๖. รองศาสตราจารย ดร.อุดมลักษณ กุลพิจิตร การศึกษาปฐมวัย
๑๙๗. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย บุญประเสริฐ การบริหารการศึกษา
๑๙๘. รองศาสตราจารย ดร.อุษา กรทับทิม ภาษาฝร่ังเศส
๑๙๙. รองศาสตราจารย ดร.อุษา บ้ิกกิ้นส นวัตกรรมการจัดการ
๒๐๐. รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒๐๑. รองศาสตราจารยชนินทร ชุณหพันธรักษ วิทยาการจัดการ
๒๐๒. รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ สูทกวาทิน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒๐๓. รองศาสตราจารยเท้ือน ทองแกว การประกันคุณภาพ/บริหารการศึกษา
๒๐๔. รองศาสตราจารยทิพยวัลย สีจันทร การศึกษาพิเศษ
๒๐๕. รองศาสตราจารยนิพันธ เห็นโชคชัยชนะ การบัญชี
๒๐๖. รองศาสตราจารยปกรณ รอดชางเผ่ือน ดุริยางคศิลป
๒๐๗. รองศาสตราจารยไพบูลย พันธรักษพงษ คณิตศาสตรประยุกต
๒๐๘. รองศาสตราจารยมณฑล ใบบัว การจัดการการสื่อสาร
๒๐๙. รองศาสตราจารยวัฒนา ณ ระนอง การบริหารธุรกิจ
๒๑๐. รองศาสตราจารยศิริวรรณ เสรีรัตน การบริหารธุรกิจ
๒๑๑. รองศาสตราจารยสมชาย ปรีชาศิลปกุล นิติศาสตร
๒๑๒. รองศาสตราจารยสมชาย หิรัญกิตติ การบริหารธุรกิจ
๒๑๓. รองศาสตราจารยเสาวภา มีถาวรกุล การตลาด
๒๑๔. รองศาสตราจารยสิริกร กาญจนสุนทร การวิจัยสายสังคมศาสตร
๒๑๕. รองศาสตราจารยสุพิน บุญชูวงศ การบริหารการศึกษา
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๒๑๖. รองศาสตราจารยอมรา เล็กเริงสินธุ หลักสูตรและการสอน
๒๑๗. รองศาสตราจารยอรทัย ศรีสันติสุข การจัดการการสื่อสาร
๒๑๘. รองศาสตราจารยอรทัย ทองอยู การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๑๙. รองศาสตราจารยอังคณา นุตยกุล การบัญชี
๒๒๐. รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ การบริหารการศึกษา
๒๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจน ชาตตระกูล ภาษาอังกฤษ
๒๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมสันต พิพัฒนศิริศักด์ิ บริหารธุรกิจ
๒๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา ตั้งชัยศักด์ิ บริหารธุรกิจ
๒๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข การจัดการการศึกษา
๒๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญสกุล เต็งอํานวย การบัญชี
๒๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรญู เฉลิมทอง การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๒๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรแรม เรือนแปน ระเบียบวิธีวิจัย/รัฐประศาสนศาสตร
๒๒๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท ระเบียบวิธีวิจัย
๒๓๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระ จิตสุภา เทคโนโลยีการศึกษา
๒๓๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระวัฒน อนุวิชชานนท การตลาด
๒๓๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรแกว ใจงาม การสอนภาษาอังกฤษ
๒๓๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรแกว เภาวิเศษ ภาษาอังกฤษ
๒๓๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๓๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท ระเบียบวิธีวิจัย/การวัดและประเมินผล
๒๓๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนะ ภวกานันท การจัดการการสื่อสาร
๒๓๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก โควินท ภาษาอังกฤษ
๒๓๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาลิสาฐ ตนสอน การบริหารธุรกิจ
๒๓๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐพันธ เขจรนันทน การจัดการและพฤติกรรมองคการ
๒๔๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐภรณ หลาวทอง การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๔๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล รําไพ เทคโนโลยีการศึกษา
๒๔๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารารัตน อานันทนะสุวงศ เศรษฐศาสตร
๒๔๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แตงออน พรหมมิ ศิลปศาสตร
๒๔๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แตงออน วัฒนาธร การวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๒๔๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ การวิจัยทางประชากรศึกษา
๒๔๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ ภาษาอังกฤษ
๒๔๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทวรรณ ยมจินดา บัญชี
๒๔๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาพร จันทรฉาย การจัดการการทองเท่ียว
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๒๔๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรอรรถ จันทรกลํ่า ดุริยางคศิลป
๒๕๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ ประชากรศาสตร
๒๕๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล นันทรักษ การบริหารธุรกจิ
๒๕๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นลินี ตันธุวนิตย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๒๕๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นํ้าผ้ึง ไขวพันธุ การตลาด
๒๕๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศานาถ มั่งศิริ การบริหารธุรกิจ
๒๕๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชร แกวสอง การวิจัยเพ่ือทองถิ่น
๒๕๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญยง ช่ืนสุวิมล สังคมวิทยา
๒๕๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล การบริหารการศึกษา
๒๕๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท ประชากรศึกษา/ระเบียบวิธีวิจัย
๒๕๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี แสวงเจริญ การศึกษาปฐมวัย
๒๖๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒๖๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ภัทรนรากุล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒๖๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรี จันทรเพ็ง ระเบียบวิธีวิจัย
๒๖๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักด์ิ พลสารัมย การบริหารการศึกษา
๒๖๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพมาดา วิชาศิลป การทองเท่ียวและการบริการ
๒๖๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลทรัพย นาคนาคา ระเบียบวิธีวิจัย
๒๖๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลพงษ สุขสวาง การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๖๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพร ทิมแดง บริหารธุรกจิ
๒๖๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสวาสน โกวิทยา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
๒๖๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลินี อาชายุทธการ นาฏยศิลป
๒๗๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รติวัลย วัฒนสนิ การตลาด
๒๗๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรณุมาศ กุละศิริมา สถิติประยุกต
๒๗๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัญจวน ประวัติเมือง การบริหารธุรกิจ
๒๗๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา ตั้งจิตรเจริญกลุ ระเบียบวิธีวิจัย
๒๗๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน รัฐประศาสนศาสตร
๒๗๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา จัตุชัย การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๗๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราพร เอราวรรณ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๗๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลีมาศ แซอึ้ง การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๗๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑
๒๗๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรินทร อินทพรหม รัฐศาสตร
๒๘๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบูลย วัฒนาธร การวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๒๘๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ การบริหารธุรกิจ
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๒๘๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
๒๘๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย รัตนสิทธ์ิ การตลาด
๒๘๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป การตลาด
๒๘๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน พนาวาส ภาษาอังกฤษ
๒๘๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายุทธ นาทะพันธ การจัดการ
๒๘๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สังวรณ งัดกระโทก การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๘๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ การบริหารการศึกษา
๒๘๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณี บุญเพ็ง นาฏยศิลป
๒๙๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย พุมดวง สิ่งแวดลอมศาสตร
๒๙๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนัญญา โปราณานนท การบริหารธุรกิจ
๒๙๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ นาฏยศิลป
๒๙๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย การตลาด
๒๙๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถศาสตร นิมิตรพันธ การศึกษาคณิตศาสตร
๒๙๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาแว มะแส การพัฒนาสังคม
๒๙๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท อาชญวิทยาการบริหารงาน
๒๙๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารมณ อุตภาพ ระเบียบวิธีวิจัย
๒๙๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทิศ เชาวลิต วัฒนธรรมไทย
๒๙๙. ผูชวยศาสตราจารยจิตศักดิ์ พุฒจร การทองเท่ียวและบริการ
๓๐๐. ผูชวยศาสตราจารยจิราพร สุวรรณเกษม เศรษฐศาสตร
๓๐๑. ผูชวยศาสตราจารยชนินทร มณีดํา นิติศาสตร
๓๐๒. ผูชวยศาสตราจารยธนัญญา เชษฐา การจัดการการส่ือสาร
๓๐๓. ผูชวยศาสตราจารยนพพร แพทยรัตน บริหารธุรกิจ
๓๐๔. ผูชวยศาสตราจารยพัชริน ดํารงกิตติกุล การบริหารการวิจัย
๓๐๕. ผูชวยศาสตราจารยสุจินตนา สงวนหมู นฤมิตศิลป
๓๐๖. ดร.ขวัญนภา สุขคร การจัดการ
๓๐๗. ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน การบริหารการศึกษา
๓๐๘. ดร.จิตตวิมล คลายสุบรรณ ระเบียบวิธีวิจัย
๓๐๙. ดร.จิรานุช โสภา การทองเท่ียวและการบริการ
๓๑๐. ดร.ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต การวัดและประเมินผลการศึกษา
๓๑๑. ดร.ณัฏฐพงศ กาญจนฉายา เทคโนโลยีการศึกษา
๓๑๒. ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล การวัดผลและวิจัยการศึกษา
๓๑๓. ดร.ดิเรก วรรณเศียร การบริหารการศึกษา
๓๑๔. ดร.ธเกียรติกมล ทองงอก การบริหารการศึกษา
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๓๑๕. ดร.ธธีรธร ธีรขวัญโรจน การตลาด
๓๑๖. ดร.ธนภูมิ อติเวทิน การทองเที่ยวและบริการ
๓๑๗. ดร.นิวัต วงศพรหมปรีดา นิเทศศาสตร
๓๑๘. ดร.ประไพ ธรมธัช หลักสูตรและการสอน
๓๑๙. ดร.ปญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ การบัญชี
๓๒๐. ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย การจัดการ: การเงิน
๓๒๑. ดร.พจน พจนพาณิชยกุล วิทยาการจัดการ
๓๒๒. ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล การทองเที่ยวและการบริการ
๓๒๓. ดร.พรชณิตว แกวเนตร การทองเที่ยวและการบริการ
๓๒๔. ดร.พันพัชร ปนจินดา การบริหารการศึกษา
๓๒๕. ดร.พิมพลภัส พงศกรรังศิลป การทองเที่ยวและบริการ
๓๒๖. ดร.ภิรดี วัชรสินธุ ระเบียบวิธีวิจัย
๓๒๗. ดร.มลิวัลย ธรรมแสง การศึกษาพิเศษ
๓๒๘. ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ การพัฒนาสังคม
๓๒๙. ดร.เย่ียมดาว ณรงคะชวนะ การทองเที่ยวและบริการ
๓๓๐. ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ภาษาอังกฤษ
๓๓๑. ดร.วิโรจน พรหมสุด พุทธศาสนา
๓๓๒. ดร.วิไลลักษณ ลังกา สถิติ
๓๓๓. ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลัน การวัดและประเมินผลการศึกษา
๓๓๔. ดร.ศาลินา บุญเกื้อ การวิจัย
๓๓๕. ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ
๓๓๖. ดร.โสมฉาย บุญญานันต ศิลปะ
๓๓๗. ดร.สฤษด์ิ ธัญกิจจานุกิจ กฎหมาย
๓๓๘. ดร.สันติธร ภูริภักดี การทองเที่ยวและบริการ
๓๓๙. ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย การวัดและประเมินผลการศึกษา
๓๔๐. ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน หลักสูตรและการสอน
๓๔๑. ดร.สุทิน ล้ีปยะชาติ เศรษฐกิจพอเพียง
๓๔๒. ดร.สุนทร เทียนงาม การวัดและประเมินผลการศึกษา
๓๔๓. ดร.สุริยะ เจียมประชานรากร การบริหารการศึกษา
๓๔๔. ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ การบริหารการศึกษา
๓๔๕. ดร.อภิสรา อนงคณะตระกูล รัฐประศาสนศาสตร
๓๔๖. ดร.อมร มะลาศรี วิจัยและประเมินผลการศึกษา
๓๔๗. ดร.เอกชัย พุมดวง ส่ิงแวดลอมศาสตร
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อัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิฯ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

๓๔๘. ดร.เอ้ืออารี จันทร เทคโนโลยีการศึกษา
๓๔๙. ดร.อรอุมา เจริญสุข สถิติ
๓๕๐. วาท่ีพันตรี ดร.ชาญเดช ผุงศิริ การบริหารการศึกษา
๓๕๑. อาจารยยศวีร อิ่มอโนทัย เศรษศาสตรการเกษตร
๓๕๒. อาจารยวิชชุตา วุธาทิตย นาฏยศิลป
๓๕๓. นายชาญชัย บุญยวรรณ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๓๕๔. พระครูพรหมเขตคณารักษ พุทธศาสนา

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
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Signature Code : RAAzA-DQAQQ-AzAEU-AMwAz



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๕๕๑/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพิ่มเติม
___________________________

เพ่ือให้การดําเนินงานกลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจ
ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ จึงแต่งต้ังผู้ทรง
คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพ่ิมเติม) ดังรายนามต่อไปน้ี

รายนามผู้รงคุณวุฒิ สาขาที่เชี่ยวชาญ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวเลข วณิชเวทิ วิศวกรรมขนส่ง
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แสงพายัพ อุตสาหกรรมบริการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พร ศรียมก เทคโนโลยีการศึกษา
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี วิจัยประชากรและสังคม
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล การท่องเท่ียว
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม รัฐศาสตร์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร การตลาด/ธุรกิจระหว่าง ประเทศ
๘. รองศาสตราจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง การท่องเท่ียว
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข ระเบียบวิธีวิจัย/จิตวิทยา/

การสอนวิทยาศาสตร์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร ต่ายคํา นิเทศศาสตร์/พัฒนศึกษา
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
๑๒. ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ ระเบียบวิธีวิจัย/สถิติ
๑๓. ดร.โฉมยง โต๊ะทอง การท่องเที่ยว
๑๔. ดร.ศิริ ชะระอํ่า ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป



สั่ง ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
09 ก.พ. 61  เวลา 12:03:52  Non-PKI Server Sign
Signature Code : RQA1A-EUARA-AxADY-AOAA0



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๒๓๔๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)

___________________________

เพื่อให้ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ จึงแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพ่ิมเติม) ดังรายนามต่อไปนี้

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา การศึกษาพิเศษ
๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.พลศักด์ิ จิรไกรศิริ รัฐศาสตร์
๓.   รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข ระเบียบวิธีวิจยั/ สถิติประยุกต์/

การวัดและประเมินผลการศึกษา
๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล จิตวิทยาสังคม/ จิตวิทยาการให้คําปรึกษา/ 

จิตวิทยาวัยรุ่นและครอบครัว
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธ์ุ ศิลปะ
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ศิลปะ
๘.   ดร.สริตา เจือศรีกุล ศิลปะ
๙.   ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ รัฐประศาสนศาสตร์
๑๐. ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว ระเบียบวิธีวิจัย/จิตวิทยาการศึกษา
๑๑. ดร.สุรศักด์ิ เก้าเอ้ียน ระเบียบวิธีวิจยั/สถิติ
๑๒. ดร.จิระพงค์ เรืองกุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๑๓. Mr. Dana sriumporn billing รัฐประศาสนศาสตร์

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต



12 มิ.ย. 61  เวลา 16:34:53  Non-PKI Server Sign
Signature Code : RABBA-DEARQ-A0ADU-AOQAw



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๔๓๑๖/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
___________________________

เพ่ือให้ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ 
แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ อธิการบดีจึงแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพ่ิมเติม) ดังรายนามต่อไปน้ี

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาที่เช่ียวชาญ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธ์ุ สุวรรรมรรคา จิตวิทยาการศึกษา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาพล ชมชัยยา การสอนภาษาอังกฤษ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค ภาษาอังกฤษ
๔. อาจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ ภาษาอังกฤษ
๕. อาจารย์ ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล การสอนภาษาอังกฤษ
๖. อาจารย์ ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง การสอนภาษาอังกฤษ
๗. อาจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ การสอนภาษาอังกฤษ
๘. อาจารย์ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี วิจัยทางการศึกษา
๙. อาจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจํานงค์ การท่องเที่ยว/การวิจัยชุมชน
๙. อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ การสอนภาษาอังกฤษ
๑๐. อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา บริหารธุรกิจ
๑๑. อาจารย์ลลิตา พูลทรัพย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
๑๒. Ms. Janalyn  Ramos Daylit วิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๓. Mr. Ivan New การสอนภาษาอังกฤษ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน



ดุสิต
10 ต.ค. 61  เวลา 13:56:46  Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQBBA-EIARA-BEADM-ARQBB


