
ลําดับที่ ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย/หนวยงาน สถานที่ติดตอ

1 เจษฎ โทณะวณิก รองศาสตราจารย ดร. กฎหมาย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะนิติศาสตร โทร 02-954-7300 ตอ 308

2 สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ดร. กฎหมาย ศูนยการศึกษานิกที่ตั้ง จ.ตรัง

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จ.ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เลขที่ 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 

โทรศัพท 0 7522 1212–5 โทรสาร 0 7522 1216

3 เสาวนีย อัศวโรจน ศาสตราจารย ดร. กฎหมายพาณิชย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เลขที่ 99 อาคารซอฟแวร 

ปารค ชั้น 15 และ 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-0502-6000 ตอ 8507 โทรสาร

 0-2502-6000 ตอ 8274

4 ประสิทธิ์ เอกบุตร ศาสตราจารย ดร. กฎหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต   

เลขที่ 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.

ปทุมธานี 12121   โทร 02-696-5800  , 02-954-7300-29 เบอร

ภายใน 308 Fax : 602-696-5812 Fax: (02) 954-7353 ตองติดตอ

วันพุธ

5 ไชยยศ เหมะรัชตะ ศาสตราจารย นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

6 สมบัติ กาญจนกิจ ศาสตราจารย ดร. การกีฬาและการทองเที่ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Faculty of Sports Science

Phone 022181015

Email sombatkarn@hotmail.com

7 นภาพร จันทรฉาย ดร. การจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   โทร 032-522506-10

8 พยอม ธรรมบุตร รองศาสตราจารย ดร. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

9 จิรานุช โสภา ดร. การทองเที่ยวและการบริการ ม.สวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการบริการ  มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

10 เทิดชาย ชวยบํารุง รศ.ดร. การทองเที่ยวและการบริการ

คณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

118 หมูที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

10240 โทร  0-2727-3000

ฐานชอมูลผูทรงผูทรงคุณวุฒิ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชื่อ-สกุล



11 ธนภูมิ อติเวทิน ดร. การทองเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร  โทร 02-169-1018, 

02-649-5000 ตอ 11716 Email: tanapoom@swu.ac.th

12 พรชณิตว แกวเนตร ดร. การทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 

02-244-5555, 02-2445170, 02-244-5920-3

13 พิมพมาดา วิชาศิลป ดร. การทองเที่ยวและการบริการ

14 ไพริน เวชธัญญะกุล ดร. การทองเที่ยวและการบริการ

15 เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ ดร. การทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

มหาวิทยาลัยวลับลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จัง

หวัดนรศรีธรรมราช 80161 โทร 0-7567-2242 , 0-7567-2201,2224

16 สันติธร ภูริภักดี ดร. การทองเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120

17 สุทธินันต พรหมสุวรรณ รองศาสตราจารย ดร. การทองเที่ยวและการบริการ

18 จิตศักดิ์ พุฒพร ผูชวยศาสตราจารย การทองเที่ยวและบริการ  มหาววิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ  โทร 0 

3259 4043-50 (41338) e-mail : jittasak@ms.su.ac.th

19 พิมพลภัส พงศกรรังศิลป ดร. การทองเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

มหาวิทยาลัยวลับลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จัง

หวัดนรศรีธรรมราช 80161 โทร 0-7567-2251 , 0-7567-2201,2224

20 จุมพล รอดคําดี รองศาสตราจารย ดร. การจัดการการสื่อสาร

ผูอํานวยการสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  โทร 0-2218-3970-4 ตอ 126

21 ชวนะ (ชยุต) ภวกานันท ผูชวยศาสตราจารย ดร. การจัดการการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ

22 ธนัญญา เชษฐา ผูชวยศาสตราจารย การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สาขาวิชาประชาสัมพันธ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  โทร

 02-221-0830, 02-613-2715 , 02-221-1470



23 บํารุง สุขพรรณ รองศาสตราจารย ดร. การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

(อาคารเอนกประสงค 2 ชั้น 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขที่ 2  

ถนนพระจันทร เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200 โทร 02-613-2715 ,

 02-613-2741  , 02-538-1446, 02-221-1470

24 พนา ทองมีอาคม รองศาสตราจารย ดร. การจัดการการสื่อสาร

25 มณฑล ใบบัว รองศาสตราจารย การจัดการการสื่อสาร

26 อรทัย ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย การจัดการการสื่อสาร

27 ดรุณี หิรัญรักษ รองศาสตราจารย ดร. นิเทศศาสตร

28 ดร.นิวัต วงศพรหมปรีดา ดร. นิเทศศาสตร สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

เลขที่ 12/14 ถนนประชานิเวศน 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-591-6461-5       โทรสาร 02-589-9470

29 พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ เรพเพอร รองศาสตราจารย ดร. บรรณารักษศาสตร

30 สุขุม เฉลยทรัพย รองศาสตราจารย ดร.

บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

31 ชิดชนก เหลือสินทรัพย ศาสตราจารย ดร. คอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

โทร 02-218-5469 Email: lchidcha@chula.ac.th

32 ดวงแกว สวามิภักดิ์ รองศาสตราจารย ดร. คอมพิวเตอร

33 ณัฏฐพงศ กาญจนฉายา ดร. เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร โทร 0-73313095

34 ณัฐพล รําไพ ผศ.ดร. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  โทร 0-2942-8674

 E – mail : n_rampai@hotmail.com



35 ดร.นิพนธ ศุขปรีดี ศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น) ชั้น 9 

เลขที่ 38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา  เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร  10160  โทร. 02-868-6852  Fax. 02-868-6852

36 วชิราพร อัจฉริยโกศล รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีการศึกษา

37 สาโรช โศภีรักข รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร www.ku.ac.th

เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900

38 สุรชัย สิกขาบัณฑิต รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีการศึกษา

39 จิระ จิตสุภา ดร. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทร 02-244-5280-2

40 เอื้ออารี จันทร ดร. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยายลัยสวนดุสิต

สังกัด : คอมพิวเตอรธุรกิจ 

เบอรโทรศัพท(หลักสูตร) : 022445747 

อีเมล : ua-aree_jun@dusit.ac.th

41 เนาวนิตย สงคราม รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  โทร. 02-218-2644

42 ปทมาพร เย็นบํารุง รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ต.

บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 02-504-7777

โทรสาร 02-503-3607

43 สมพร พุทธาพิทักษผล รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบางพูด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

0-2504-7441



44 ขนิษฐา ปาลโมกข ผูชวยศาสตราจารย ดร. การจัดการการศึกษา

อีเมล : paobao9@hotmail.com 

สังกัด : นิเทศศาสตร 

เบอรโทรศัพท(หลักสูตร) : 022445730 

45 โกสุม สายใจ รองศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต โทร 0-2432-6101-5

46 จารุวรรณ พลอยดวงรัตน ดร. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร  โทร 0-2649-5000 ตอ 15505

47 จิราภรณ ศิริทวี รองศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา  ม.เกษตรศาสตร

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  โทร 02 - 942 - 8670

48 ดาวรุง ชะระอ่ํา รองศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โทร 02-241-7191-5

49 ผดุง พรมมูล ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา

50 พัชรี สวนแกว รองศาสตราจารย การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา 

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-244-5006

51 พันธศักดิ์ พลสารัมย ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวัง

ใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-218-2565-97 

กด 0

52 พันพัชร ปนจินดา ดร. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา แขวง

ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2244-5540 โทรสาร 

0-2244-5509

53 วารุณี สกุลภารักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา

54 สุทธิพรรณ ธีรพงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

อาคาร 8 ชั้น 5 (การศึกษาปฐมวัย)

55 สุพิน บุญชูวงศ รองศาสตราจารย การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามเจเจ

56 สุริยะ เจียมประชานรากร ดร. การบริหารการศึกษา

57 สุวมาลย มวงประเสริฐ ดร. การบริหารการศึกษา รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

58 อําไพ อินทรประเสริฐ รองศาสตราจารย การบริหารการศึกษา

59 อุทัย บุญประเสริฐ รองศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา

60 เอกชัย กี่สุขพันธ รองศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา



61 กิติมา ปรีดีดิลก รองศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา

62 เทื้อน ทองแกว รองศาสตราจารย

การประกันคุณภาพ/การบริหาร

การศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ปรึกษาอธิการบดีดานการประกันคุณภาพ   โทร 0 2244-5000

63 กมลวรรณ ตังธนกานนท รองศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร  

0-2218-2565-97 ตอ 599

64 กาญจนา วัธนสุนทร รองศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาศึกษาศาสตร โทร 0-2504-8502-4 e-mail: 

mailto:edaswkan@stou.ac.th

65 ชนะศึก นิชานนท ผศ.ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา โทร 0-2244-5041

66 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา

67 โชติกา ภาษีผล รองศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะคุรุศาสตร โทร 

022182565-97 ตอ 504

68 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท รองศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 50 ถนนงาม

วงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 

0-2942-8200 โทรสาร.0-2942-8276

69 วรรณวิภา จัตุชัย ผูชวยศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา แขวง

ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2244-5502-4 โทรสาร 

0-2244-5509

70 วราพร เอราวรรณ ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนน นครสวรรค 

ตําบล ตลาด อําเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000 

 โทร 043-754321-40 โทรสาร 043-721764

71 วลีมาศ แซอึ้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร สาขาวิชาชีพครู อาคาร 4 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทร 

02-244-5502-4      โทรสาร.02-244-5909

72 ศิริชัย กาญจนวาสี ศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา

กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ

(องคการมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซา ชั้น 36

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



73 สังวรณ งัดกระโทก ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบางพูด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

74 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารยสาขาวิชาสถาปตยกรรม

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ศูนยรังสิต ปทุมธานี 12121

75 สุนทร เทียนงาม ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

76 อรทัย ทองอยู รองศาสตราจารย การวัดและประเมินผลการศึกษา

77 จรูญ เฉลิมทอง ผูชวยศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |

คณะครุศาสตร 

โทรศัพท 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509

78 จินตนา ธนวิบูลยชัย รองศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนยวิชาการประเมินผล สํานักทะเบียนและวัดผล 

โทร 0-2504-7261-3 

E-Mail JIN200101@yahoo.com 

79 ภัทราพร เกษสังข รองศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา

80 รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน รองศาสตราจารย ดร. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนยวิชาการประเมินผล สํานักทะเบียนและวัดผล 

โทรศัพท (ที่ทํางาน)  0-2504-7262 

E-Mail ratchaneekool@yahoo.com

81 ลัดดาวัลย เพชรโรจน รองศาสตราจารย ดร.

การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ คณะศิลปศาสตร 

โทรศัพท (ที่ทํางาน)  0-2504-7262

82 วิบูลย วัฒนาธร ผูชวยศาสตราจารย ดร.

การวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาชั้น 2 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท 054-466-666 ตอ

 1045-8 โทรสาร 054-466-714



83 อมร มะลาศรี ดร. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา Kalasin University

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  

โทรศัพท : 043-602-055

โทรสาร : 043-602-044

84 อารมย สนานภู รองศาสตราจารย ดร. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

85 บุญชม ศรีสะอาด รองศาสตราจารย ดร. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

86 อรรถศาสตร นิมิตพันธ ดร. การศึกษาคณิตศาสตร

87 มนัสวาสน โกวิทยา ผูชวยศาสตราจารย ดร. การศึกษานอกระบบโรงเรียน

88 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร. การศึกษานอกระบบโรงเรียน

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชั้น 8 อาคาร พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย เลขที่ 254 ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท 02-218-2565 - 97 ตอ 202-208 , 299

082-218-2631

wirathep.p@chula.ac.th

89 อังศินันท อินทรกําแหง ผูชวยศาสตราจารย ดร. การศึกษานอกระบบโรงเรียน

90 อุดมลักษณ กุลพิจิตร รองศาสตราจารย ดร. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร

โทร. 0-2218-2604 # 101

โทรสาร 02-2182600

91 จีระพันธุ พูลพัฒน รองศาสตราจารย ดร. การศึกษาปฐมวัย/ประถมศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี

การศึกษา โทร 0-2218-2604

92 ทิพยวัลย สีจันทร รองศาสตราจารย ดร. การศึกษาพิเศษ

93 ผดุง อารยะวิญู ศาสตราจารย ดร. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

 โทร 02-664-1000 ตอ 5631

เบอรโทรภายใน : 5540



94 มลิวัลย ธรรมแสง ดร. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา แขวง

ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2244-5540 โทรสาร 

0-2244-5509

95 ศรียา นิยมธรรม ศาสตราจารย การศึกษาพิเศษ/จิตวิทยา

หลักสูตรจิตวิทยา บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง กรุงเทพฯ 10250

 Tel. 02-320-2777

96 วิไลพร วรจิตตานนท รองศาสตราจารย ดร. การศึกษาวิทยาศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม

97 กิติมา ปรีดีดิลก รองศาสตราจารย ดร. ภาวะผูนําทางการศึกษา

98 อําไพ เกียรติชัย รองศาสตราจารย ดร. ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร โทร 02-310-8321

99 เบญจวรรณ กี่สุขพันธ รองศาสตราจารย ดร. หลักสูตรและการสอน

100 ประไพ ธรมธัช ดร. หลักสูตรและการสอน

101 ประวิต เอราวรรณ รองศาสตราจารย ดร. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อําเภอ เมือง

มหาสารคาม  

จ. มหาสารคาม รหัสไปรษณีย  44000 โทร 043-721-764

102 สิทธิพร เอี่ยมเสน ดร. หลักสูตรและการสอน

คณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต มหาวิยาลัยสวนดุสิต

103 สุมาลี ชัยเจริญ รองศาสตราจารย ดร. หลักสูตรและการสอน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

104 อมรา เล็กเริงสินธุ รองศาสตราจารย หลักสูตรและการสอน

105 อาชัญญา รัตนอุบล รองศาสตราจารย ดร. หลักสูตรและการสอน

106 พัชริน ดํารงกิตติกุล ผูชวยศาสตราจารย การบริหารการวิจัย

107 จิตตวิมล คลายสุบรรณ ดร. ระเบียบวิธีวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โทร 02-244-5172-4

108 จินตนา ตันสุวรรณนนท ผูชวยศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงาน

ยุติธรรมและสังคม โทร 02-241-7191-5



109 ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร โทร 02-579-7114, 02-579-3993

110 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ รองศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะคุรุศาสตร  โทร : 

0-2218-2581-97 ตอ 807

111 นงลักษณ วิรัชชัย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ระเบียบวิธีวิจัย

สานักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  โทร  0-2218-3305

112 บุญเรียง ขจรศิลป รองศาสตราจารย ระเบียบวิธีวิจัย

113 ผจงจิต อินทสุวรรณ รองศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย

114 พัชรี จันทรเพ็ง ดร. ระเบียบวิธีวิจัย

115 พูลทรัพย นาคนาคา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย

116 เพ็ญแข ศิริวรรณ รองศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)

ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร 02-564-4440-59 ตอ 2100-03

 กด 0 โทรสาร 02-564-4489

117 ภิรดี วัชรสินธุ ดร. ระเบียบวิธีวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา แขวง

ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2244-5540 โทรสาร 

0-2244-5509

118 รุงนภา ตั้งจิตรเจริญกุล ดร. ระเบียบวิธีวิจัย

119 วิลาสลักษณ ชัววัลลี รองศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท: 0-2649-5000 ตอ 7614 ,0-2649-5172 

Email: wiladlak@swu.ac.th

120 องอาจ นัยพัฒน รองศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand.

121 อรพินทร ชูชม รองศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย

122 อารมณ อุตภาพ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ระเบียบวิธีวิจัย



123 สุวิมล วองวาณิช ศาสตราจารย ดร.

ระเบียบวิธีวิจัย/การวัดและ

ประเมินผล

ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท: 02-215-3555

อีเมล: pr@chula.ac.th

124 จันทรแรม เรือนแปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ระเบียบวิธีวิจัย/รัฐประศาสน

ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาการบริหารงาน

สวนทองถิ่น0 โทร 02-241-7191-5

125 จรัส สุวรรรมาลา ศาสตราจารย ดร. รัฐประศาสนศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร โทร 0 2218 7256

126 บุญทัน ดอกไธสง ศาสตราจารย ดร. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-954-7300-29 ตอ 570,592,263 

Fax : 02-954-7613

127 อัมพร ธัมรงลักษณ รองศาสตราจารย ดร. รัฐประศาสนศาสตร

128 รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

E-mail :  rungphap_pa@hotmail.com 

Tel.  0-2244-5816 

129 วัชรินทร อินทพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐศาสตร

อาจารยคณะรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

130 สมบูรณ สุขสําราญ ศาสตราจารย ดร. รัฐศาสตร

๒๔ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

131 ชัยชนะ อิงคะวัต รองศาสตราจารย ดร. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะรัฐศาสตร

132 วัลลภ รัฐฉัตรานนท ศาสตราจารย ดร. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

รัฐปศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

Telephone: 02-867-8088, 02-457-0068, 02-868-6000

 Fax: 02-457-3982, 02-467-3174

133 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ รองศาสตราจารย ดร. รัฐศาสตร สาขาการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะรัฐศาสตร โทร  02-613-2316 E-mail: medusa@tu.ac.th, 

chalidaporn@gmail.Com



134 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ศาสตราจารย ดร. รัฐศาสตร สาขาการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการเมืองการปกครอง โทร 02-613-2301

135 ประภาส ปนตกแตง ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐศาสตร สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม 

เขตปทุมวัน กทม 10330 โทร 0 2218 7256 ,         0 2218 

7250-53                 โทรสาร 0 2218 7256

136 สันติ สุขสอาด รองศาสตราจารย ดร. การจัดการปาไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชาการจัดการปาไม 

โทรศัพท 025790174 ตอ 25 

โทรสาร 029428108 

 Email fforsss@ku.ac.th 

137 มิ่งขวัญ คงเจริญ นาง การพัฒนาสังคม

138 อาแว มะแส ผูชวยศาสตราจารย ดร. การพัฒนาสังคม

139 ดุจเดือน พันธุมนาวิน รองศาสตราจารย ดร. การพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  โทร 02-727-3120  

db719nida@yahoo.com

140 วิสาขา ภูจินดา รองศาสตราจารย การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการสํานักวิจัย บัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร

สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ถนนเสรีไทย แขวง

คลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

10240

 โทรศัพท

มือถือ : 08-6571 4568

โทรสาร : 0-2374 4280

อีเมลย wisakha@hotmail.com, wisakha.p@nida.nida.ac.th

141 บัญชร แกวสอง ผูชวยศาสตราจารย ดร. การวิจัยเพื่อทองถิ่น มหาวิทยาลับขอนแกน

142 อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย ดร. การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น



143 สุทิน ลี้ปยะชาติ ดร. เศรษฐกิจพอเพียง

รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการบริหาร

สังคม

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ  สศช.

คณะผูตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัย

ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารยพิเศษปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก

 มหาวิทยาลัยเจาพระยา

๘๗ / ๓๙ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.๑๐๑๗๐

โทร ๐๘๖-๗๙๖-๘๗๘๑  โทรสาร ๐๒-๖๒๘-๒๘๘๒  

E-Mail sutin27@yahoo.com

144 สิริกร กาญจนสุนทร รองศาสตราจารย การวิจัยสายสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร ม

โทรศัพท : 0-2561-3480 ตอ 425 

โทรสาร : 0-2561-2738

Email : fsocptk@ku.ac.th

145 ชัชพล ชังชู รองศาสตราจารย ดร. ทรัพยากรมนุษย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร โทร 02-7970999

 ตอ 1803, 1804 fengcpcku.ac.th

146 ปราโมทย ประสาทกุล ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ประชากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

อีเมล: pramote.pra@mahidol.ac.th

อีเมล: pprasartkul@gmail.com

เบอรติดตอ: +66 2441-0201-4 Ext. 623

147 ฉลองศรี พิมลสมพงศ รองศาสตราจารย ดร. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร ภาควิชาการทองเที่ยว

148 เฉลียวศรี พิบูลชล รองศาสตราจารย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร  โทร 0-2260-0126

149 ชาญชัย บุณยวรรณ นาย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

150 ดุษฎี โยเหลา รองศาสตราจารย ดร. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร   โทร 02-664-1000 ตอ 7627  

Email: dusadee@swu.ac.th



151 ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองศาสตราจารย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะรัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   E-mail

 :taweesak@nida.ac.th โทร 02-727-3903

152 ไพโรจน ภัทรนรากุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 118 หมูที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวง

คลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทร 0-2727-3000      

โทรสาร 0-2375-8798

153 อนุสรณ ลิ่มมณี ศาสตราจารย ดร. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถนน อังรีดูนังต เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท 0 2218 7256 , 0 2218 7250-53 

โทรสาร 0 2218 7256

154 วาทินี บุญชะลักษี รองศาสตราจารย ดร. วิจัยประชากรและสังคม

 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา 

Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659

 Email : crwww@mahidol.ac.th

155 บุญยง ชื่นสุวิมล ผูชวยศาสตราจารย ดร. สังคมวิทยา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-218-7299

156 สุรเดช สําราญจิตต รองศาสตราจารย ดร. สังคมวิทยา ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เลขที่ 2086 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

10240

157 จุฑารัตน เอื้ออํานวย รองศาสตราจาร ดร. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร  โทร 0 2218 7256 , 0 2218 7250-53  

Jutharat.u@chula.ac.th



158 ดร.นลินี ตันธุวนิตย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 ถนนพระจันทร แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท:

 0-2613-2809    โทรสาร: 0-2623-5115

159 พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ รองศาสตราจารย ดร. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โครงการบัณทิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 3 

อาคารอเนกประสงค 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร 

กรุงเทพฯ 10200 โทร 02-613-2809, 02-613-2823 โทรสาร: 

02-623-5115

160 เชาวลิต สวัสดิ์ผล รองศาสตราจารย ดร. สังคมศาสตร

161 ชวลิต สวัสดิ์ผล รองศาสตราจารย ดร. สังคมศาสตร

162 คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองศาสตราจารย ดร.

จิตวิทยาการจัดการและการ

พัฒนาองคกร  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ โทร  02-320-2777

163 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน ผูชวยศาสตราจารย ดร. การจัดการและพฤติกรรมองคการ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ โทร  

0-2243-3408

164 ยุพา วงศไชย ศาสตราจารย

การบริหารนโยบายสวัสดิการ

สังคม

165 อาภาศิริ สุวรรณานนท ดร. อาชญวิทยาการบริหารงาน

166 บุษกร สําโรงทอง รองศาสตราจารย ดร. ดุริยางคคิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวง

วังใหม 

เขตปทุมวัน กทม 10333 โทร 02-218-4561         โทรสาร  

02-218-4564

167 นรอรรถ จันทรกล่ํา ผูชวยศาสตราจารย ดุริยางคศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  โทร 02-218-4606



168 ปกรณ รอดชางเผื่อน รองศาสตราจารย ดุริยางคศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวง

วังใหม

เขตปทุมวัน กทม 10332 โทร 02-218-4561          โทรสาร 

02-218-4563

169 ศุภกรณ ดิษฐพันธ รองศาสตราจารย ดร. นฤมิตศิลป

ภาควิชานฤมิตศิลปคณะศิลปกรรม

ศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวง

วังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

170 สุจินตนา สงวนหมู ผูชวยศาสตราจารย นฤมิตศิลป ถึงแกอนิจกรรมแลว

171 ดร.นราพงษ จรัสศรี รองศาสตราจารย ดร. นาฏยศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวง

วังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330  โทร โทร. 02-218-4561   

02-218-4619 โทรสาร. 02-218-4566

172 มาลินี อาชายุทธการ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นาฏยศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวง

วังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330 โทร. 0-2218-4576

173 วิชชุตา วุธาทิตย นางสาว นาฏยศิลป

เคยเปนคณาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร 

ภาคนาฏยศิลป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

174 สุพรรณี บุญเพ็ง ผูชวยศาสตราจารย นาฏยศิลป

สํานักบริหารงานกิจการนิสิต

สํานักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร

 จุลจักรพงษ 

ถ.พญาไท วังใหม กรุงเทพฯ 10330

175 อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นาฏยศิลป

ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวง

วังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

176 ชาคริต ชุมวัฒนะ รองศาสตราจารย ดร. ประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร โทร 0 - 26495160 

cchoom@yahoo.com

177 ชาติชาย พณานานนท รองศาสตราจารย ดร. ประวัติศาสตร

178 เนื้อออน ขรัวทองเขียว ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300



179 ดร.นิยะดา เหลาสุนทร ศาสตราจารย ดร. วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 

02-578-5566-8 ตอ 402  โทรสาร 02-940-6979

180 อุทิศ เชาวลิต ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัฒนธรรมไทย

181 แตงออน พรหมมิ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรโทร  

0-3428-1105 ถึง 7

182 ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย

ทัศนศิลป/ศิลปะไทย/จิตกรรม

ไทย

183 สุชาติ เถาทอง ศาสตราจารย ศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร :

184 ปยนาถ บุนนาค ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 

12 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330 โทร 02-218-4672          โทรสาร 02-218-4673

185 มณีรัตน จันทนะผะลิน ศาสตราจารย ศิลปประดิษฐ

186 โสมฉาย บุญญานันต ดร. ศิลปะ

อาจารยประจําเลขานุการภาควิชา คณะครุ

ศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เลขที่ 254 ถนน/ซอย พญาไท 

ตําบล/แขวง วังใหม อําเภอ/เขต ปทุมวัน 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10330

โทรศัพท +6622182292 โทรสาร +6622182297

187 จุฑาทิพย อุมะวิชนี รองศาสตราจารย ดร. ปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศิลปศาสตร  โทร 02-613-2631, 

02-696-5265 chujid@gmail.com

188 สรรเสริญ อินทรรัตน รองศาสตราจารย ดร. ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

189 วัชระ งามจิตรเจริญ รองศาสตราจารย ดร. พุทธปรัชญา

อาจารยประจําภาควิชาปรัชญา 

คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2 ถนนพระจันทรกรุงเทพฯ 10200 Tel. 02-613-2631

E-mail watchara03@hotmail.com



190 สําเนียง เลื่อมใส รองศาสตราจารย ดร. พุทธศาสนา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหนาพระลาน แขวง

พระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-221-7777, 02-224-7684

191 ขวัญนภา สุขคร ดร. การจัดการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ศูนยลําปาง

โทรศัพท 054-225089 โทรสาร 054-222637 

192 สุนันทา เลาหนันทน รองศาสตราจารย ดร. การจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

(Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU)

โทรศัพท ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐

193 ฐานปนา บุญหลา ศาสตราจารย ดร. การจัดการโลจิสติกส

99/199 ซ.นวมินทร 74 ถ.นวมินทร  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

10230 โทร  โทร 0-2347-7049 อีเมล : Thapana@Thapana.net

194 กุณฑลี รื่นรมย รองศาสตราจารย ดร. การตลาด  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   โทร  02 - 

218 - 5791 - 2 guntalee@acc.chula.ac.th

195 จินดา ขันทอง รองศาสตราจารย ดร. การตลาด มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ

196 จิระวัฒน อนุวิชชานนท ผศ.ดร. การตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  โทร 

02-241-7191-5

197 ศรัณย รัตนสิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย ดร. การตลาด

198 ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป ผูชวยศาสตราจารย ดร. การตลาด

สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ

222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี 

อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 

โทรศัพท : (+66)75 672224, (+66)75 672480, (+66)75 672201

โทรสาร : (+66)75 672202

199 สมดี หงสไพศาลวิวัฒน รองศาสตราจารย ดร. การตลาด

200 อรทัย เลิศวรรณวิทย ผูชวยศาสตราจารย ดร. การตลาด

201 กิ่งพร ทองใบ รองศาสตราจารย ดร. การบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  โทร 02 

504 8207 msastkin@stou.ac.th



202 ญาลิสาฐ ตนสอน ดร. การบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  คณะวิทยาการจัดการ โทร 0-2244-5700-2

203 ดร.นฤมลนฤมล นันทรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมการอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต228-228/1-3 ถ.สิรินธร แขวง

บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.02-243-9426 -

 9430

204 ดร.นิศานาถ มั่งศิริ ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา

 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-244-5480-2

205 พยอม วงศสารศรี รองศาสตราจารย ดร. การบริหารธุรกิจ

206 รัญจวน ประวัติเมือง ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารธุรกิจ มหวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 3 หอง 336 มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 

02-244-5700-2 โทรสาร 02-243-9142

207 ราณี อิสิชัยกุล รองศาสตราจารย ดร. การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู 

9 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 

02-504-8181-6 โทรสาร 02-503-3612

208 วัฒนา ณ ระนอง รองศาสตราจารย การบริหารธุรกิจ

209 วีรวัฒน จันทโชติ ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เลขที่ 2 อาคารคณะนิติศาสตร, ถนนพระจันทร, แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 10200

cviravat@gmail.com

210 ศิริวรรณ เสรีรัตน รองศาสตราจารย การบริหารธุรกิจ

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

25/3 ซ.พิษณุโลก 4 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

211 อนัญญา โปราณานนท ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

212 อรรณพ ตันละมัย รองศาสตราจารย ดร. การบริหารธุรกิจ

213 อัจฉรา จันทรฉาย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. การบริหารธุรกิจ

214 สรอยตระกูล เกตุวงศ ศาสตราจารย การบริหารรัฐกิจ

215 ขวัญสกุล เต็งอํานวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบัญชี

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขน ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โทร  02-579-5355 ตอ 1502-1503



216 ดนุชา คุณพนิชกิจ รองศาสตราจารย ดร. การบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  โทร 

02-2158798-9  อีเมล Danuja@acc.chula.ac.th

217 นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ รองศาสตราจารย การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู

 9 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  โทร (02) 

504-8181 ถึง 6 โทรสาร. (02) 503-3612

218 ปญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ ดร. การบัญชี

219 อังคณา นุตยกุล รองศาสตราจารย การบัญชี

220 อุทัย ตันละมัย ศาสตราจารย ดร. การบัญชี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ชั้น 2 อาคาร

ไชยยศสมบัติ 3

โทรศัพท : 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2      

โทรสาร : 02-218-5799

E-mail : Uthai@acc.chula.ac.th 

Office : ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 2 

Office Tel. : 0-2218-5826 

221 ดร.นิตยา วงศภินันทวัฒนา รองศาสตราจารย ดร. การบัญชี/การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

เลขที่ 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12121 โทร 02-696-5800          โทรสาร  

02-696-5812

222 นพพร แพทยรัตน ผูชวยศาสตราจารย บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอก

ที่ตั้ง ลําปาง

โทร 0-54225089

โทร 0-54228015

223 ภัทรพร ทิมแดง ดร. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บริหารธุรกิจ 

อีเมล : auiaui@hotmail.com

เบอรโทรศัพท(หลักสูตร) : 022445745 

224 สมิหรา จิตตลดากร รองศาสตราจารย ดร. บริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะรัฐศาสตร 

โทรศัพท : 02-3108483-89 

e-mail : political@ru.ac.th



225 ธารินี พงศสุพัฒน รองศาสตราจารย ดร. บัญชี

226 ธํารงค อุดมไพจิตรกุล รองศาสตราจารย ดร. การจัดการความรู/เศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 02-241-7191-5

227 จิราพร สุวรรณเกษม ผูชวยศาสตราจารย เศรษฐศาสตร  ม.สวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรโทร 0-2244-5701  

chiraporn_suw@dusit.ac.th

228 ดารารัตน อานันทนะสุวงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศรษฐศาสตร สถาบันพัฒนบริหารศาสตร นิดา   โทร 0-2727-3174 dararatt.nida@gmail.com

229 ปราณี ทินกร ศาสตราจารย ดร. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 โทร 

02-613-2409 โทรสาร 02-224-9428

230 พรายพล คุมทรัพย ศาสตราจารย ดร. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แขวง

พระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 

โทร 02-6132409 โทรสาร 02-2249428

231 ชนินทร มีโภคี รองศาสตราจารย ดร. เศรษฐศาสตร

มธ.ทาพระจันทรศูนยรังสิต ทาพระจันทร หอง 450 มธ.ศูนยรังสิตหอง 560 อาคารกลุม

สังคมศาสตร (อาคารวาย) 

โทร. 0-2613-2418 

โทร. 0-2696-6128 

Email chanin@econ.tu.ac.th

232

ยศวีร อิ่มอโนทัย นาย เศรษฐศาสตรการเกษตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สังกัด การวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม  

อีเมล : yot_im@yahoo.com 

เบอรโทรศัพท(หลักสูตร) : 022445760

233 วงศพัฒนา ศรีประเสริฐ รองศาสตราจารย ดร. เศรษฐศาสตรธุรกิจ

234 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ ศาสตราจารย ดร. ภาษาไทย อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

38 ลาดพราว 56 กรุงเทพฯ 10310  โทร.0-2514-1436   โทรสาร 

0-2514-1436 https://www.gotoknow.org/posts/104266

235 ภามณี ขจรบุญ รองศาสตราจารย ดร. ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันถาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชั้น 5 

อาคาร 1 (ตึกบอปลา)

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

โทร 02-665-3777, 02-665-3888 ตอ 6056-8



236 กาญจนา ชาตตระกูล ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 

02-2445857 kanjana_cha@dusit.ac.th

237 ฉัตรแกว เภาวิเศษ ผศ.ดร. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร0 โทร 

02-244-5000 ตอ 5800, 5802 E-mail : 

chatkaew_bha@dusit.ac.th

238 ชนิดา มวงแกว รองศาสตราจารย ดร. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โทร 29423022

239 ชื่นชนก โควินท ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาษาอังกฤษ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะคุรุศาสตร โทร 02-215-3555

240 ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ ผูชวยศาสตราจารย ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิชาการสื่อสารธุรกิจ

บริการ โทร 02-241-7191-4 ตอ 4121

241 นภาทรัพย เลิศปรีดากร รองศาสตราจารย ดร. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะมนุษยศาสตร

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

242 ประยงค กลั่นฤทธิ์ รองศาสตราจารย ดร. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เลขที่ 64 ถนนทหาร ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 

0-4224-8680 หรือ 0-4221-1040 ตอ 701      โทรสาร : 

0-4224-8680

243 วนิดา อัญชลีวิทยกุล ดร. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนน

นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1030 โทร 02 244 

5260-2 โทรสาร 02 244 5261

244 สรพล จิระสวัสดิ์ ดร. ภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนาธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

245 จรัสดาว อินทรทัศน รองศาสตราจารย ดร. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร  

โทรศัพท 0-2470-8760 โทรสาร 0-2428-3375

E-mail Address :  charatdao.int@kmutt.ac.th

246 วรรณวดี ชัยชาญกุล รองศาสตราจารย ดร. ภาษาอังกฤษ wanwadeech@ gmail.com

247 วราภรณ ธาระวานิช รองศาสตราจารย ดร. คหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

ที่ปรึกษาภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

โทร 0-2579-0203



248 จิตตินันท เดชะคุปต รองศาสตราจารย ดร. คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร  โทร 02-504-8114 

Chittinun.Tej@stou.ac.th

249 ณัฏฐารมณ จุฑาภัทร รองศาสตราจารย ดร. คหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลันสวนดุสิต โรงเรียนการเรือน โทร 02-244-5622

250 วศินา จันทรศิริ รองศาสตราจารย ดร. คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

สาขาวิชามานุษยศาสตร อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมธิราช 9/9 หมู 9 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบุรี 11120 โทร. 02-504-8116 , 02-504-8041-2 , 

02-503-3573 โทรสาร. 02-503-3639
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