
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
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

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

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัลวิไล จรูญโรจน์ ภาษาไทย /

ภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริเครือทอง 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
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

36 ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.ทพญ. วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต ทันตแพทย์ / /

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร กายภาพบ าบัด / /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข  เชอร์เรอร์สังคมศาสตร์ / /

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ฤทัย คลังพหล การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

คณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา /

บริหารการศึกษา

มัธยมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สังวรณ์ 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 /
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระดับปริญญา

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 / /

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 / /
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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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย กายภาพบ าบัด / /

กายภาพบ าบัดทางระบบประสาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ภัทรอาชาชัย ชีววิทยา / /

ชีวสถิติ

พันธุศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

นายแพทย์ วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล แพทยศาสตร์ / /
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79
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เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

88 อาจารย์ ดร. ผกามาศ พิริยะประสาธน์ กายภาพบ าบัด / /

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 /
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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

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 / /

111

112

113

114

116

117

105

109

118

119

120

121

122



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

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

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 / /
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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

140

142

143

145

146

147

138

139

148

149

150

151

153

155



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

แนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณระพี สุทธิวรรณ จิตวิทยาพัฒนาการ / /

เทคนิคการแพทย์

สรีรวิทยา

157 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 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
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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

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 / /
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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 / /

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. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ พัฒนศึกษา /

213 ดร. วโรทัย โกศลพิศิฐ์กุล เศรฐศาสตร์ / /
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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 / /

การบัญชี

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจ

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 /

วิทยาศาสตร์ทางน้ า

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ภูมิศาสตร์

228 รองศาสตราจารย์ ดร. ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร / /

214

216

219

220

222

223

/

230

234 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล บูรณประทีบรัตน์ /



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

Coastal Oceanography

235 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ อินทรพร ภาษาไทย /

การบริหารท่ัวไป

การจัดการท่ัวไป

Business Administration

Hotel Management with Honor

Management

Tourism Management

การจัดการการผลิต

หารจัดการนวัตกรรม

บริหารธุรกิจ

ธุรกิจระหว่งประเทศ

Distinction

Business Management

การบัญชั

ธุรกิจศึกษา

การจัดการ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารธุรกิจเทค

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา

อาจารย์ ดร. ยุวดี วิริยางกูร กล่มอาการออทิสติก /

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

การสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

การจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

244 รองศาสตราจารย์ ดร. สุการต์พิชา ปิยะวธรรมวรากุล การศึกษาพิเศษและการศึกษาผู้ใหญ่ /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์ กิจกรรมบ าบัดส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

กิจกรรมบ าบัดในชุมชน

เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

246 ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

 การศึกษาส าหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

การศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการพูด

และการส่ือความหมาย ล่ามภาษามือ เทคโนโลยีส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับเด็หท่ีมีความต้องการ

พิเศษ และการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง

/

/

236 รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร ขันธนภา / /

234 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล บูรณประทีบรัตน์ /

238 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษฒ / /

237 รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล / /

240 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ / /

239 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล / /

242 รองศาสตราจารย์ ดร. ธิรตา ภาสะวณิช / /

241 อาจารย์ ดร. อัมพล ชูสนุก /

243

245 / /
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ระดับปริญญา

การศึกษาพิเศษ

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

Learning disabitity

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

School Mentel Health

การจัดการเรียนการสอนหรือการให้ความช่วยเหลือเด็ก

จิตวิทยาเชิงบวก

การดูแลและช่วยเหลือเด็กในชุมชน

Brain Based Learning

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษ

หลักสูตรและการสอน

249 รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล / /

Ag.Econ.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

การเงิน
Economics Development
International Trade

252 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ศิลปศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม / /

253 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรฆ จรัณยานนท์ ดนตรีไทย /

254 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วิไลลักษณ์ หลักสูตรและดนตรีไทย /

255 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกริช การินทร์ ดนตรีไทย /

256 อาจารย์ ดร. กิตติศักด์ิ แป้นงาม การจัดการเรียนการสอน /

ศิลปศึกษา

การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

258 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพลวรรณ สัทธานนท์ กายภาพบ าบัด / /

259 รองศาสตราจารย์ ดร. พินัยลัค ตันติลีปิกร กายภาพบ าบัด / /

วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย์

กายภาพบ าบัด

Human Physiology

กายภาพบ าบัด

สถิติ

Population Studies

Demography

247 ดร. พัชรินทร์ เสรี /

/ /

248 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรวรรณ น่ิมตลุง /

251 รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง
/ /

257 อาจารย์ ดร. โสมงาม บุญญอนันต์

250 รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู สุขารมณ์

261 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา บุญหยง / /

/

260 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ประโมทยกุล /

262 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพ่ึง / /
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ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

Resource Managemnt and Environmental Sciences

ศิลปศึกษา

Graphic Design

Desing Arts

การสอนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การวัดผลการศึกษา

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

การวัดผลการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การวิจัยทางการศึกษา

สถิติเพ่ือการวิจัย

การอาชีวศึกษา

จิตวิทยา

เทคโนโลยีการศึกษา

โศตทัศนศึกษา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ชีววิทยา

รังสีประยุกต์และไอโซโทป

วิทยาการวัสดุนาโน
เคมี
บริหารการศึกษา
วิจัยการศึกษา
EMI/EMC in power electronic systems
ESD in electronic/electrical application
Conversion of electrical energy
Power Electronics

พยาบาล

จิตวิทยาคลินิก

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ชีววิทยา

พฤกษศาสตร์

ชีววิทยาโมเลกุล

คติชนวิทยา วรรณคดีไทย วรรณกรรม

ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา

263 อาจารย์ ดร. อติเทพ แจ้งนาลาว /

262 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพ่ึง / /

265 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ /

264 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์
/

267 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง / /

266 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินธร สินจินดาวงศ์ /

269 อาจารย์ ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ /

268 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา มีสุข /

/สมประเสริฐชมช่ืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.273

270 ดร. ฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์ / /

/จรูญธรรมอรสารองศาสตราจารย์ ดร.271

เจตนาเสนชัยยันต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.272 / /

/ /เจริญทรัพย์ปริญญาพงษ์274

/275 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัควิทย์ เรืองรอง
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ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

กระบวนการทัศน์การศึกษา 

การศึกษากับการพัฒนา

มนุษยศาสตร์กับพัฒนศึกษา

ภาษาอังกฤษ

บรรณารักษศาสตร์

Library & Information Science

277 ดร. กิตติศักด์ิ ชยันตราคม / /
วรรณคดีอังกฤษ
วรรณคดีอเมริกัน
มนุษยศาสตร์
ปรัชญาและการศึกษา

การตลาดท่องเท่ียว

โลจิสติกส์และการขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว

นันทนาการศาสตร์

การส่ือสารมวลชน

รัฐศาสตร์ 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ

มัธยมศึกษา

Applied English Linguistics

Curriculum, Teaching & Educational Policy

เคมี
การวิจัยการศึกษา

การอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การจัดการภาครัฐและเอกชน

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว

Educational Psychology

ศิลปศึกษา

การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา

วิธีการวิจัยทางศิลปศึกษา

286 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อินทร์ถมยา พลศึกษา /

287 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล / /

288 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ ปล่ังสุวรรณ พลศึกษา /

ประถมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

/ /ช่ืนวัฒนาอารีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.276

/275 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัควิทย์ เรืองรอง

/เกียนวัฒนาคมสิทธ์ิ279

/ /โพธิสุวรรณคมเดือนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.278

/วิทยสรณะฐิติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.280

/ /ชุษณะโชติฤดีรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.281

/เกษมเนตรลัดดาวัลย์รองศาสตราจารย์ ดร.282

/วงศ์ป่ินเพ็ชร์ป่ินกนกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.283

/จิตต์จรัสนิยะดาอาจารย์ ดร.284

/บุญญานันต์โสมฉายอาจารย์ 285

/ /จันทร์ชูสกุลสรัญญาอาจารย์ ดร.289
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ระดับปริญญา

วิจัยการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

290 รองศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยุระรัช การวัดและประเมินผลการศึกษา / /
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา

พยาบาล

การพยาบาลศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกา

เคมี

วิศวกรรมเคมี

จิตวิทยา

Human Resource Development

พืชสวน

ชีววิทยา

Molecular biology

Shrimp molecular immunity

Molecular markers

คอมพิวเตอร์การศึกษา

โสตทัศนศึกษา

เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา

พลศึกษา

Exercise&Sport Psychology
วัศดุศาสตร์

Materials Science

สัตวแพทย์

ชีวเคมี

Pathobiology

301 ดร. นีรชา สารชวนะกิจ ชีววิทยาช่องปาก / /

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ตจวิทยา

303 รองศาสตราจารย์ ดร. สมิทธ์ เอ่ียมสอาด วิศวกรรมเค่ืองกล / /

304 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สราภิรมย์ Remote Sensing / /

วิศวกรรมเคมี

Frontier Materials

เศรษฐศาสตร์

Environmental Science

Agricultural Science

/ /จันทร์ชูสกุลสรัญญาอาจารย์ ดร.289

/ /บัวระพันธ์ขจรศักด์ิรองศาสตราจารย์ ดร.291

/ /อาจปรุหฤทัยนาวาตรีหญิง ดร.292

/ /293 ดุษฎี รัตนพระ

/พันธุมนาวินดุจเดือนรองศาสตราจารย์ ดร.294

//ไตรบุญปราโมทย์295

/ /สุพรรณกูลเปรมฤทัย296

/ /กรณีกิจประกอบรองศาสตราจารย์ ดร.297

/ /วงศ์จตุรภัทรนฤพนธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.298

รองศาสตราจารย์ ดร. / /วิทยากรนราธิป299

/ /วิเศษกุลนารีรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.300

/ /โอภาสวงศ์สุวิรากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.302

/ /เอียดเอ้ืออภิลักษณ์305

/ /สุวรรเมฆโอปอล์อาจารย์ ดร.306
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ระดับปริญญา

พยาบาลและผดุงครรภ์

จิตวิทยาการปรึกษา

Conseling and Student Personnel Psychology

ฟิสิกส์

Science Edcation

ประถมศึกษา 

Learning Technology and Information in media and Technology

Education Technology

310 อาจารย์ ดร. ศรัญญา มณีทอง เคมี / /
311 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร. วัชศักด์ิ ตุมราศวิน ทันตแพทยศาสตร์ / /

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
ประวัติศาสตร์ไทยต้ังแต่สมัยปรับปรุงประเทศ
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
เคมี
เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
Analytical chemistry
ฟิสิกส์
การสอนฟิสิกส์

315 รองศาสตราจารย์ วรรณรัตน์ ต้ังเจริญ ศิลปศึกษา /
การจัดการ
การจัดการด้านโลจิสติกส์
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
พยาบาลทางการแพทย์และศัลยกรรม
พยาบาล

318 รองศาสตราจารย์ ดร. เอ้ือมพร พิชัยสนิธ เศรษศาสตร์ / /
319 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์ การสอนวิทยาศาสตร์ / /
320 รองศาสตราจารย์ เจริญ กระบวนรัตน์ พลศึกษา /

ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศ

322 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ สุกใส เคมี / /
เศรษฐศาสตร์
มานุษยวิทยา
Anthopology
Medical informatics
Interlligent clinical training systems
Clinical skill acquisition
Endodontics

Problem-based learning and decision support systems

ดนตรี
มานุษยดุริยางควิทยา
Ethongraphy

/ /นักรบศรัณย์รองศาสตราจารย์ ดร.325

/มุกดาวิจิตรยุกติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.323

/ /สืบนุการณ์ศิริวรรณศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.324

/ /คุณทรงเกียรติวัลภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.317

/ /ช่างทองจุฑารัตน์อาจารย์ ดร.321

/ /ตุ้ยค าภีร์อรัญญารองศาสตราจารย์ ดร.307

/ /ยืนยงโชคชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.308

/ /รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์309

/มูลศิลป์วุฒิชัยรองศาสตราจารย์312

/ /ติยพงศ์พัฒนาวราวุธอาจารย์ ดร.313

/ /เล้ียวเรียนวัชระดร.314

/เลิศไทยตระกูลวีรวิชญ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.316
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วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การสอนวิทยาศาสตร์
การศึกษาวิทยาศาสตร์
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมไฟฟ้า
การประชาสัมพันธ์
ส่ือสารเพ่ือการพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จิตวิทยาการปรึกษา
การจัดการ
การจัดการด้านโลจิสติกส์
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ
การจัดการ
การตลาด
Business Administration
วิศวกรรมโยธา
Surveying and Mapping
ศิลปศึกษา
Art Ed:Jewelry Design)
ศิลปศึกษา
การบริหารอุดมศึกษา
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้า
Computer Sciences
ฟิสิกส์
Physics

เศรษฐศาสตร์
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
Techology Management
Techopreneurship and Innovation Management

/332 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินดา วราสุนันท์

337 รองศาสตราจารย์ วรรณรัตน์ ต้ังเจริญ /

/ /336 รองศาสตราจารย์ ดร. ดีบุญ เมธากุลชาติ

/โสมะนันทน์วรางคณาอาจารย์ ดร.333

เลิศไทยตระกูล

/335 อาจารย์ ดร. กานต์จิรา ลิมศิริธง

รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี ลีกิจวัฒนะ /329

/รักเหลือไพฑูรย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.330

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน / /327

/ฤทธ์ิจรูญพิชิตรองศาสตราจารย์ ดร.328

/ /สุจินพรัหมศุภเดชผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.326

/ /331 รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา

11/12/2561
341 / /เฉิดโฉมประจักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

/334 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวิชญ์

338 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุง พรมมูล /

339 ดร. นรุตม์ สุนทรานนท์ / /

340 รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศิลป์ ป่ินสุข / /
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เทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล
การถ่ายเทความร้อน ภาคีวิศวกร

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การศึกษาด้านสุขภาพและพฤติกรรม

การพัฒนาสุขภาพ

ผ่าตัดทางทันตกรรม

344 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชรษฐา รัตนพันธ์ ฟิสิกส์ / /
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

โสตทัศนศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา

จิตวิทยา

จิตวทิยาคลินิก
การศึกษาด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์พฤติกรรม

ด้านความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

จลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

จลนพลศาสตร์ก่อนสภาวะคงตัว

วนศาสตร์

Forest Ecology

Appied Bayesian Econometrics

Public Economics

352 Dr. Bertrand Hamaid  Economics / /

การสอนวิทยาศาสตร์

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

นาฏศิลป์ไทย

วิจัยสร้างวรรค์ศิลปกรรม

355 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ ฟิสิกส์ / /

นันทนาการบ าบัด

ผู้พิการ

วิจัยและสถิติทางนันทนาการ

การศึกษาการใช้เวลาว่าง

คุณภาพและสุขภาวะ
โบราณคดี357

/เชนประโคนภิรมย์

345 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล บุญลือ

2/6/2562

/ /พลศรกัลพฤกษ์อาจารย์ ดร.356

/ /เจริญวงศ์พิสิฐศาสตราจารย์พิเศษ

มานิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.348

จตุพร แก้วอ่อน

/ /พิศาลธุรกิจผกาพร พันธุวดี 

1/23/2562

/แวงวรรณสุขสันติอาจารย์ ดร.354

/ / จินตนา วิพักตร์ รองศาสตาจารย์ ดร.350

/ /FowlesRichard351

/ /วิเศษสาธร

/

12/11/2561

/353 อาจารย์ ดร. กนิษฐ์ ศรีเคลือบ

/ /342 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.349

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.343

/ /

/ /นิลสุขปรัชญนันท์รองศาสตราจารย์ ดร.345
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Anthropology

โบราณคดีสมัยก่อนปะวัติศาสตร์

358 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาพงศ์ ช่ังจันทร์ ฟิสิกส์ / /

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

Agricultural machinery and Engineering

Mechanical Engineering centre of 

Mechatronics & Manufacturing and 

Robotics

ทันตแพทยศาสตร์

Biomedical Science

Postdoctoral fellowship

เทคโนโลยีชีวเคมี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม

วิทยาศาสตร์เซรามิก

เซรามิกส์

การแนะแนว

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การวิจัย

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวัดและประเมินผลการศึกษา/โครงการ

ทันตแพทยศาสตร์

ทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตรและการสอน

การสอนภาษาอังกฤษและการสอนการรู้หนังสือ

การออกแบบการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนนานาชาติ

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรและการสอน

357

/ /ประโยชน์อัคราผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.363

/ /อังคะวัฒนา ภวดี364 ดร.

/ /ตราชูธรรมดุลยพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.361

/ /เกษมวงศ์กิตติวุฒิดร.362

3/15/2562

/ /พาณิชย์วิสัยปิยาณีรองศาสตราจารย์ ทญ.359

/ /แสงประดิษฐ์เกียรติศักด์ิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.360

/ /เจริญวงศ์พิสิฐศาสตราจารย์พิเศษ

4/9/2562

/เมฆขจรนิธิพัฒน์รองศาสตราจารย์ ดร.365

รองศาสตราจารย์ ดร.366 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ / /

เสาวลักษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.368

/บุญประกอบว่าท่ีร้อยตรี มนัส369

4/23/2562

/ /รัตนวิชช์

/ /ศรีอัมพรตุลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.367
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วิทยาสตรศึกษา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณิตศาสตร์

การวัดผลการศึกษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์สังคม

รัฐประศาสนศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา

หลักสูตรและการสอน สังคมวิทยาการศึกษา

การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษธุรกิจและอาชีพ

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ

หลักสูตรและการสอน

การสอนสังคมศึกษา

หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

มัธยมศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

รัฐศาสตร์ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

เคมี

เภสัชศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

จุลชีววิทยา

เคมี

chemistry of transition metals

พลศึกษา

บริหารการศึกษา

380 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พราม อินพรม พลศึกษา /

ชีววิทยา

จุลชีววิทยา

382 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินทุสร หาญสกุล ชีวเคมี / /

383 ศาสตราจารย์ ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี Biochemistry / /

384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร นิภาพร รัชตพัฒนากุล ประวัติศาสตร์ /

5/27/2562

/ /อุ่นอบเฟ่ืองฟ้ารศ.ดร.378

/ภูศรีสมเจตน์รองศาสตราจารย์379

/ /พัฒนะพิเชฐฟ้าสว่างอาจารย์ ดร.372

/ /หงส์พนัสรัชนีกรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.373

/ไพวิทยศิริธรรมไชยยศรองศาสตราจารย์ ดร.375

4/24/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.

/ /มณีรัตนโชติรวิวรรณภญ.ดร.376

กมลวรรณ ตังธนกานนท์ / /374

/ /ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์อรุณผศ.ดร.377

ศรีไพโรจน์นิภารองศาสตราจารย์370

/ /จันทราสกุลประไพรองศาสตราจารย์ ดร.371

/บุญประกอบว่าท่ีร้อยตรี มนัส369

381 / /ธนาศุภวัฒน์สมบูรณ์ศาสตราจารย์ ดร.

/
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วิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยา

จิตวิทยาการปรึกษา

Counseling

บริหารการศึกษา

การบริหารรัฐกิจ
เคมีอุตสาหกรรม
วัศดุศาสตร์
Engineering

เกษตร

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

นิติศาสตร์

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

Education

Agricultural Education

Vocational Education

392 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ บ ารุงชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา /

393 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม / /

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

จิตวิทยาองค์กร

การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

พัฒนาการเศรษฐกิจ

พาณิชยศาสตร์

ชีววิทยา

Plant systematics

397 ดร. ชุลีกร โชติสุวรรณ เคมี / /

398 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กาญจนา อุไรสินธว์ เคมี / /

การวัดและประเมินผล

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ส่ิงแวดล้อมศึกษา

400 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ / /

ภาพยนต์และภาพน่ิง

วิจัยการส่ือสาร

/บุนนาคช่ืนสุมลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.401

/ /พรพงศ์รุ่งเรืองพิมพ์วดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.396

/ชาติยานนท์บุญรอดอาจารย์ ดร.399

/ขงวิศาลรัตติกรณ์รองศาสตราจารย์ ดร.394

/ /เสรีรัตน์ศิริวรรณรองศาสตราจารย์395

/เต้พันธ์ณัฐสุดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.386

/ /

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.390

/ /ศรีสวนแตงสันติรองศาสตราจารย์ ดร.391

/ /ชินสีห์ช านาญอาจารย์ ดร.385

ศิริสรรหิรัญสมบูรณ์รองศาสตราจารย์ ดร.387

/ /สีหาราชปานไพลินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.388

5/29/2562

/ /ใจอารีย์อภิชาติรองศาสตราจารย์ ดร.389

/ /สุปัญโญวีรฉัตร

/



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

Media and cultural studies

402 อาจารย์ ดร. กิตติศักด์ิ พุทธชาติ ชีววิทยา / /

พฤกษศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ

พืชสวน

404 ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ ล้ิมสุวรรณ ฟิสิกส์ / /

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง

ดาราศาสตร์รังสีแกมม่า

การจ าลองทางคณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ประยุกต์

407 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร เคมี / /

408 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณิตศาสตร์ / /

สาธารณสุขศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

Industrial&Organizational psychology 

เทคโนโลยีการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา
เคมี
Materials Science

สารสนเทศศึกษา

บรรณารักษศาสตร์

413 ดร. ปัณณ์ อนันอภิบุตร เศรษฐศาสตร์ /

เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

เศรษฐมิติ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม

415 รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ เศรษฐศาสตร์ / /

416 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทญ. ดร. สมสินี พิมพ์ขาวข า Dental science / /

เคมี

Analytical Chemistry

418 ดร. อุเทน สว่างวิทย์ ฟิสิกส์

7/26/2562

/ศราวณะวงศ์จุฑารัตน์รองศาสตราจารย์ ดร.412

/ /พัฒนรังสรรค์พัฒน์ดร.414

417 ศาสตราจารย์ ดร.

/ /บุญช่วยสุธีรองศาสตราจารย์ ดร.406

6/25/2562

อบสุวรรณกุลนาถผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.403 / /

/ /อ้ึงวณิชยพันธ์อนันต์อาจารย์ ดร.405

/บุนนาคช่ืนสุมลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.401

/ /บ ารุงชีพอุทิศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.410

8/9/2562

/ /ชัยลภากุลอรวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรา อภิลักษณ์411 / /

7/1/2562

/ /สมิทธิไกรชูชัยศาสตรจารย์ ดร.409



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

บรรณารักษศาสตร์

Library & Information Science

ประสาทวิทยาศาสตร์

พัฒนาการมนุษย์

กิจกรรมบ าบัด

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

วิจัยการศึกษา

Fermentation technology

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา

423 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ปิติ ธุวจิตต์ แพทยศาสตร์ / /

เคมี

ชีวเคมี

Environmental Toxicology

ชีวเคมี

ชีววิทยา

ชีวเคมี

เทคโนโลยีการแพทย์

เภสัชเวท

Pharmacognosy

Cytotoxicity testing on plants extract

พลเรือน

วิศวกรรมแหล่งน้ า

Infrastrure systems engineering

การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม เริม่ 15ตค62

ดนตรี

วัฒนธรรมการดนตรี

Electronic Engineering

Electrical and Computer Engineering

ภาษาไทย 

การบริหารารัฐกิจ

10/15/2562

432 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา / /

429 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธ์ุ / /

430 ศาสตราจารย์ พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ / /

431 ดร. สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ / /

/ /พร้อมมาศจ ารัสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.426

/ /อิฐรัตน์อรุณพร รองศาสตราจารย์ ดร.427

/ /รัตนวรชัยตรีทิพย์รองศาสตราจารย์ ดร.424

/ /จิตราภักดีศราวุฒิศาสตราจารย์ ดร.425

/ /กิจปรีชาวนิชวิเชียรดร.422

8/20/2562

/พาวินันท์ประภาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.419

/ /เพ่ิมพูนพัฒนากันนิกาดร.420

/ /เอราวรรณ์ประวิตรรองศาสตราจารย์ ดร.421

/ /สุทธินนท์พงษ์ศักด์ิอาจารย์ ดร.428



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

วิทยุโทรทัศน์

การสอนภาษาไทย

หลักสุตรและการสอน

Organic Chemistry

Biology

Anatomy

Anatomy

พยาบาลและผดุงครรภ์

สรีรวิทยา

เภสัชศาตรชีวภาพ

Biochemistry

Cell Physiology

Medical Technology

เวชศาสตร์เขตร้อน

Parasitology

Medical Technology

Microbiology

Tropical Medicine

Hons

Biochemistry

Biochemistry and Modecular Biology

Aligarh Muslim

Public Health

เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ มกราคม 2563

พลศึกษา

บริหารการศึกษา

441 รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิชา แก้วอนุชิต / /

442 รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร /

443 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธนะ ติงศภัทิย์ /

438 ดร. นริศรา จัทราทัศน์ / /

439 อาจารย์ ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน / /

440 ดร. ศราวุฒิ อารีย์ /

435 รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี หนูซ่ือตรง / /

436 รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรทวี จูรงค์โกมล / /

437 พล.ต.หญิง ศ. เสวนีย์ ลีละยูวะ / /

432 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา / /

433 อาจารย์ ดร. ศักด์ิชัย หงษ์ทอง / /

434 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินุช ศรีเจริญเวช / /



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

Oral Biology

Prosthodontics

Dentistry

Chemistry and Material Chemistry

Polymer Chemisxtry and Material

Organic Chemistry

Ethomusicology

Aerospace Engineering

Engineering

Biomedical Engineering

Dental science

Prosthodontics

Materials Engineering

เทคโนโลยี เซรามิก

วัสดุศาสตร์ 

Geomatics

วิศาสตร์คอมพิวเตอร์

ภูมิศาสตร์

Medical Anthropology

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลและผดุงครรภ์

Clinical Psychology

Educational Psychology

การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูมืออาชีพ

นวัตกรรมทางการศึกษา

การบริหารแลการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

Dental ceramics

Restorative dentistry

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

Interior Design

ศิลปะอุตสาหกรรม

การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ

450 รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ / /

447 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล จันทร์พานิชย์ / /

448 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. วิริทธ์ิพล ศรีมณีพงศ์ / /

449 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐิตา ชวนเกริกกุล / /

444 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. นิยม ธ ารงค์อนันต์สกุล / /

445 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรายวรรณ นวเลิศปัญญา / /

446 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรประพิตร์ เผ่าสวัสด์ิ / /

451 รองศาสตราจารย์ ดร. ประณีต ส่งวัฒนา / /

452 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ / /

453 รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา บุญภักด์ิ / /

454 Assist.Prof.Dr. Piyapanna Pumpaluk / /

455 รองศาสตราจารย์ ดร. สินีนาถ เลิศไพรวัน / /

456 ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย / /



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

การพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

การประเมินแผนงานและโครงการทางพัฒนาศึกษา

Pharmacognosy

Moleclar population genetics

Biovhrmidyty

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ส่ือสารมวลชน

การบริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

Civil and Environmental Engineering

เคมีวิเคราะห์ 

เคมี

การบริหารการพัฒนา

การส่ือสารและการจัดการธุรกิจ

การคลังสาธาณะ

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์

Pharmaceutics

Material Science

เภสัชศาสตร์

Environmental Engineering

Biochemistry

การบริหารการศึกษา

บริหารการศึกษา

การสอนมัธยมศึกษา

การบริหารการศึกษา

บริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ, บริหารรัฐกิจ

การบริหารการศึกษา

การประถมศึกษา

เคมี

การบริหารการศึกษา

การมัธยม (การสอนวิทยาศาสตร์)

456 ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย / /

457 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ / /

458 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพงษ์ พวงเล็ก /

459 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ม่วงปฐม /

460 อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล / /

461 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมมารี รักษ์ชูชีพ /

462 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์รัศม์ิ เฟ่ืองฟู / /

463 รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ / /

464 ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ พิสุทธิไพศาล / /

465 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา แสวงศักด์ิ /

466 รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ งามกนก /

467 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ /

468 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โยธิน ศรีโสภา /



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

ฟิสิกส์

การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

การจัดการอุดมศึกษา

Dental Surgery กมุภาพันธ ์2563

Medical Science

Orthopaedic Surgery

Mechanical Engineering 

Sports Science

สรีรวิทยา

Materials Science and Engineering

Clinical Science

สุขศึกษา

การบริหารการศึกษา

อุตสาหกรรมศิลป์

อุตสาหกรรมศึกษา

การบริหารการศึกษา

การสอนภาษาไทย

Educational Administration

Adult & Continuing Education 

Thai Board of Dematology

Medical Epidemiology

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 16มยิ63

เภสัชวินิจฉัย

Oral Pathology

Developmental Biology

ชีววิทยา

พฤกษศาสตร์

468 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โยธิน ศรีโสภา /

469 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรายุทธ์ เศรษฐขจร /

470 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์ / /

471 รศ.ดร. พรเทพ ราชนาวี /

472 รศ.สพญ.ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม / /

473 รศ.ดร. ชูชัย อนันต์มานะ / /

474 รศ.ดร. วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ์ / /

475 ผศ.ดร. กฤษดา ผ่องพิทยา /

476 รศ.ดร. พวงรัตน์ เกษรแพทย์ /

477 ผศ.ดร. สุวิรากร โอภาสวงศ์ / /

448 รศ.ดร. ปองทิพย์ สิทธิสาร / /

449 ผศ.ดร.ทพญ. พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล / /

450 ผศ.ดร. อรอุษา ค าสุข /



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

Plant Biology

ภาษาไทย

Oral Biology

Medicat Technology

การวิจัยและสถิติ

การศึกษา/การสอนทางไกล พยาบาลศาสตร์ศึกษา

พยาบาลศาสตร์

เคมี

chemical Engineering

ชีวเคมี

พยาธิวิทยา/ปรสิตวิทยา

Chemistry and Biochemistry

ฟิสิกส์

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

โสตทัศนศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

Communication Engineering

Plant Pathology

Biology

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคนิคการแพทย์

จุลชีววิทยา

450 ผศ.ดร. อรอุษา ค าสุข /

451 ศ. สุกัญญา ฉายา / /

452 รศ.ดร. รัชชพิน เหล่าวานิช / /

459 อ.เภสัชกรหญิง ดร. จิตติมา ลัคนากุล / /

460 รศ.ดร. สุรศักด์ิ เซียงกา / /

453 รศ.ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล /

457 ผศ.ดร. อนุสรณ์ สืบสาย / /

458 ผศ.ดร. นารีรัตน์ วิเศษกุล /

461 ผศ.ดร. บริบูรณ์ ชอบท าดี /

462 รศ.ดร. สุพัฒนา เอ้ือทวีเกียรติ / /

463 รศ.ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์ / /

464 รศ.ดร. อนิรุทธ์ สติม่ัน / /

465 ศ.ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ / /



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

Bacteriology Food Science

จิตวิทยา

จิตวิทยาโรงเรียน

การบริหารการพัฒนา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

History

เคมี

เคมีอนินนทรีย์

ฟิสิกส์

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์

วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์

พยาบาล

Mechanical Engineering 

ภูมิสารสนเทศ

Biochemistry

ประวัติศาสตร์

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

465 ศ.ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ / /

466 ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต / /

467 ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น / /

468 อ.ดร. อภิชา ชุติพงศ์พิสิฎฐ์ /

469 ผศ.ดร. วีกิตต์ิ ศิริศักด์ิสุนทร / /

473 รศ.ดร. วิทิต ภักดี / /

474 ผศ.ดร. พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ /

475 อ.ดร.

470 ผศ.ดร. ชวรัตน์ ศิริวงษ์ / /

471 รศ.ดร. เกียรติศักด์ิ พันธ์ล าเจียก /

472 รศ.ดร. รัชนี สรรเสริญ / /

สันทนา นาคะพงศ์ / /

476 รศ.ดร. วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ /

477 รศ.ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร / /



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

Communication Technology

Nursing

Physiology

ICT for Education in Policy and Implementation

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

การบริหารการศึกษา

English

Language and Communication

Music Performance/Teaching, Music Educaton

Graphic Design

วิศวกรรมเคร่ืองกล

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

เคมี

วิศวกรรมพอลิเมอร์

ประวัติศาสตร์

Exercise Physiology

สรีรวิทยาออกก าลังกาย

พลศึกษา

เวชศาสตร์ช่องปาก

Oral Biology

477 รศ.ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร / /

478 รศ.ดร. วสันต์ เธียรสุวรรณ / /

479 อ.ดร. รัตนชัยนันท์ ธรรมสุจริต / /

480 รศ.ดร. พรพรหม ย่อยสูงเนิน / /

481 รศ.ดร. เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ / /

482 รศ.ดร. อัจฉรา นิยมาภา / /

483 ผศ.ดร. สมชัย ตระการรุ่ง / /

484 รศ. อารยะ ศรีกัลยาณบุตร /

485 รศ.ดร. สุรเชษฐ์ ชุติมา / /

486 อ.ดร. ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล / /

487 รศ. วิศรุต พ่ึงสุนทร /

488 ผศ.ดร. ราตรี เรืองไทย /

489 รศ.ดร. สิริบังอร พิบูลนิยม / /



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

Oral Medicine

ดุริยางคศาสตร์ไทย

มานุษยดุริยางควิทยา

Ethnomusicology

English as an International Language

Second Class Honors

Southeast Asian Studies

ประวัติศาสตร์

Internatonal Relations , หนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์

เคมี

วิทยาศาสตรศึกษา

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

การวัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

เทคโนโลยีพลังงาน

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ไทย

Business English

Language and Communication

Mahidol

Research and Health Management

รัฐประศาสตร์และสังคม

การส่ือสารมวลชน

มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย

489 รศ.ดร. สิริบังอร พิบูลนิยม / /

490 รศ.ดร. จรัญ กาญจนประดิษฐ์ /

491 รศ.ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ / /

492 ผศ.ดร. ทวีศักด์ิ เผือกสม /

493 ผศ.ดร. เอกรัตน์ ทานาค /

494 รศ.ดร. พรชัย หนูแก้ว /

495 ผศ.ดร. ชาญชัย เดชธรรมรงค์ / /

496 ผศ.ดร. กัณฐิกา ศรีอุดม /

497 อ.ดร. นราธิป ธรรมวงศา / /

498 ผศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์ / /

499 ร้อยโท ดร. เทพ เฉลิมชัย / /

500 รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล /

501 ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ /



ป.โท ป.เอก

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ล าดับ
ต าแหน่งวิชาการ ช่ือ สกุล ความเช่ียวชาญ

ระดับปริญญา

หลักสูตรและการสอน

การศึกษาปฐมวัย

เทคโนโลยีการศึกษา
การบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนาย์

Tissue Engineering and Periodontology

West Asian Studies

501 ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ /

502 ผศ.ดร. บงกช ทองเอ่ียม / /

503 รศ.ดร. ดุษฎี หอมดี / /

504 ศ.ดร. จรัญ มะลูลีม /































  










































