
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ตามเกณฑขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ลําดับ
ตําแหนงวิชาการ ชื่อ สกุล ความเชี่ยวชาญ

ระดับปริญญา

ป.โท ป.เอก

1 รองศาสตราจารย ดร. ชูศรี วงศรัตนะ การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรากร ทรัพยวิระปกรณ จิตวิทยา /

วิจัยพฤติกรรมศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

3 ดร. ไพรวัลย พิทักษสาลี คณิตศาสตร /

วัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

4 รองศาสตราจารย พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพยฆัมพร เกษโกมล ครุศาสตร /

พยาบาลศาสตร

ศิลปศาสตร

5 ดร. สุณี ศิริวิชยกุล ชีววิทยาทางการแพทย / /

เทคโนโลยีทางการแพทย

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิริณธิ์ กิตติพิชัย วิจัยพฤติกรรมศาสตร / /

7 รองศาสตราจารย ดร. ประยุทธ ไทยธานี ครุศาสตร /

จิตวิทยา

ดุริยางค

8 รองศาสตราจารย ดร. มนตรี แยมกสิกร การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

นิเทศศาตร

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมหญิง พุมทอง การบริหารเภสัชศาสตร / /

เภสัชศาสตร

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิมล กฤชคฤหาสน / /

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร. งามทิพย  วิมลเกษม พยาบาลศาสตร / /

วัดและประเมินผลการศึกษา

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพ็ญนภา กุลนภาดล ภาษาศาสตร /

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาสพิรุฬห วัชรศรีสําเริง วิศวกรรมเครื่องมือและพิมพ / /

14 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุฑารัตน สถิรปญญา พยาบาลศาสตร /

สุขศึกษา

15 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนัสนันท หัตถศักดิ์ จิตวิทยา /

แนะแนว

16 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยวัฒน วารี จิตวิทยา / /

แนะแนว

ภาษาไทย

หลักสูตรและการสอน

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภีมศักดิ์ เองฉวน สถิติศาสตร / /

สารสนเทศศาสตร



18 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรางคณา แสงสรอย ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม / /

วิศวกรรมวัสดุ

19 รองศาสตราจารย ดร. อุสา สุทธิสาคร การศึกษาชุมชน /

จิตวิทยา

20 เปรม สวนสมุทร ภาษาไทย / /

21 รองศาสตราจารย กิติมา สุรสนธิ สุรสนธิ นิเทศศาตร /

สื่อสารมวลชน

22 รองศาสตราจารย ดร. จรัลวิไล จรูญโรจน ภาษาไทย /

ภาษาศาสตร

23 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริเครือทอง ฟสิกส / /

วิทยาศาสตร

24 รองศาสตราจารย ดร. พิทักษ ศิริวงศ ศึกษาศาสตร / /

อักษรศาสตร

25 อาจารย ดร. ฉัตรชัย พะวงษ ฟสิกส / /

26 อาจารย ดร. กรศิริ บุญประกอบ ภาษาศาสตร / /

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและการสอน

27 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณักฐภรณ หลาวทอง การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /

มัธยมศึกษา

วัดและประเมินผลการศึกษา

28 รองศาสตราจารย ดร. นารีรัตน จิตรมนตรี พยาบาลศาสตร / /

29 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวัต ลิมปพาณิชยกุล บริหารธุรกิจ / /

30 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ญาดา ชวาลกุล การออกแบบ / /

31 รองศาสตราจารย ดร. ชลอ รอดลอย ภาษาไทย /

32 รองศาสตราจารย ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /

จิตวิทยา

33 รองศาสตราจารย ดร. จิราพร เกศพิชยวัฒนา พยาบาลศาสตร / /

34 รองศาสตราจารย ดร. ปญจรัตน โจลานันท วิศวกรรมโยธา /

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

35 รองศาสตราจารย ดร. สารีพันธุ ศุภวรรณ การศึกษานอกระบบ /

สังคมศาสตร

โสตทัศนศึกษา

36 ศาสตราจารย คลินิก ดร.ทพญ. วรุณี เกิดวงศบัณฑิต ทันตแพทย / /

37 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรพันธ อัจจิมาพร กายภาพบําบัด / /

39 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพ็ญจันทร ประดับมุข  เชอรเรอร สังคมศาสตร / /

สุขภาพและสวัสดิการสังคม

40 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกภูมิ จันทรขันตี ฟสิกส /

วิทยาศาสตร

41 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูเบศร สมุทรจักร การตลาด / /

บริหารธุรกิจระหวางประเทศ

42 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรัตน ทานาค เคมี /
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วิทยาศาสตร

43 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตรีทิพ บุญแยม การตลาด / /

วิจัยพฤติกรรมศาสตร

เศรฐศาสตร

44 รองศาสตราจารย ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี การบริหารสังคม / /

พยาบาลศาสตร

สุขภาพจิต

45 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กันตฤทัย คลังพหล การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

คณิตศาสตร

46 รองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย สิกขาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา /

บริหารการศึกษา

มัธยมศึกษา

47 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สังวรณ งัดกระโทก การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /

เคมี

มัธยมศึกษา

วัดและประเมินผลการศึกษา

วิทยาศาสตร

48 รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย พัฒนศึกษา /

สุขศึกษา

โสตทัศนศึกษา

49 รองศาสตราจารย ดร. สมคิด พรมจุย คณิตศาสตร /

วัดและประเมินผลการศึกษา

50 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา การศึกษานอกระบบ / /

51 ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงนภา ตั้งจิตรเจริญกุล การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

52 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินตนา ตันสุวรรณนนท ภาษาอังกฤษ /

วารสารสนเทศ

วิจัยพฤติกรรมศาสตร

53 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ วิศวกรรมศาสตร / /

54 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ แกวนุช ภาษาอังกฤษ / /

55 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณชลี โนริยา วิทยาศาสตรการกีฬา /

56 อาจารย ดร. กนกพร ชัยประสิทธิ์ บริหารธุรกิจระหวางประเทศ / /

57 ผูชวยศาสตราจารย ทญ.ดร. ชุติมา ระติสุนทร ทันตแพทย / /

58 พันเอกหญิง รศ.ดร. นภางค คงเศรษฐกุล การคลัง / /

พยาบาลศาสตร

59 ผูชวยศาสตราจารย ทพ.ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณศุข ทันตแพทย / /

60 อาจารย ดร. จิโรจน บุรณศิริ บริหารธุรกิจระหวางประเทศ / /

บัญชี

61 รองศาสตราจารย ดร. สุชีรา ภัทรายุตวรรตน การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /

วัดและประเมินผลการศึกษา

62 รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา แสวงศักดิ์ มัธยมศึกษา /

63 อาจารย ดร. อุบล ธเนศชัยคุปต ภาษาศาสตร / /



63

ภาษาอังกฤษ

64 รองศาสตราจารย ดร. เรืองเดช ปนเชื่อนขัติย ภาษาศาสตร /

มนุษยสงเคราะหศาสตร

65 อาจารย ดร. รวิวรรณ เหลาเจริญสุข ชีววิทยา / /

วิทยาศาสตร

66 อาจารย ดร. ศศิธร โสภารัตน ชีววิทยา / /

การสอนวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรศึกษา

67 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน ฟสิกส / /

68 ดร. Mr.Sascha (ซาสซา)Helbardt (เฮลบารดท) เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา / /

69 ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิลมณี ศรีบุญ พลศึกษา /

70 อาจารย ดร. เขมวดี พงศานนท วิทยาการคอมพิวเตอร / /

วิทยาศาสตร

71 รองศาสตราจารย ดร. ปุณณรัตน พิชญไพบูลย ครุศาสตร / /

ศิลปศาสตร

72 รองศาสตราจารย ดร. ธงชัย เจริญทรัพยมณี ยา /

โรคผิวหนัง

73 อาจารย นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช แพทยศาสตร / /

แพทยศาสตร

74 รองศาสตราจารย ฉันทนา เอี่ยมสกุล นาฎศิลป /

บริหารการศึกษา

75 รองศาสตราจารย ดร. มนตรี พิริยะกุล คณิตศาสตร / /

สถิติศาสตร

สังคมศาสตร

76 รองศาสตราจารย ดร. ระพีพรรณ พิริยะกุล คณิตศาสตร / /

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

สถิติศาสตร

77 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย เลิศวรรณวิทย บริหารธุรกิจ / /

78 ดร. สุภาภรณ ประสงคทัน เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร / /

บริหารโรงพยาบาล

บูรณาการการทองเที่ยว

ประวัติศาสตร

สารสนเทศศาสตร

79 ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต โชติชาครพันธุ นโยบายสาธารณะ / /

รัฐประศาสนศาสตร

80 รองศาสตราจารย สุวรรณี จรูงจิตรอารี สรีรวิทยา / /

81 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มัณฑนา วงศศิรินวรัตน กายภาพบําบัด / /

กายภาพบําบัดกระดูกและกลามเนื้อ

82 รองศาสตราจารย ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ กายภาพบําบัด / /

กายวิภาคศาสตร

83 รองศาสตราจารย ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล กายภาพบําบัด / /
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กายภาพบําบัดกีฬา

สุขศึกษา

84 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราณีต เพ็ญศรี กายภาพบําบัด / /

กายภาพบําบัดกีฬา

85 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย กายภาพบําบัด / /

กายภาพบําบัดทางระบบประสาท

86 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรรยา ภัทรอาชาชัย ชีววิทยา / /

ชีวสถิติ

พันธุศาสตร

สาธารณสุขศาสตร

87 นายแพทย วสุวัฒน กิติสมประยูรกุล แพทยศาสตร / /

เวชศาสตรฟนฟู

88 อาจารย ดร. ผกามาศ พิริยะประสาธน กายภาพบําบัด / /

89 ดร. วธู พรหมพิทยารัตน เภสัชศาสตร / /

สาธารณสุขศาสตร

90 ดร. ไฉน นอยแสง เคมี / /

เภสัชศาสตร

วิทยาศาสตร

91 รองศาสตราจารย ดร. นริศา คําแกน สาธารณสุขศาสตร / /

92 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มยุรี กัลยาวัฒนกุล เคมี / /

เภสัชศาสตร

93 อาจารย ดร. วีรวัฒน ตีรณะชีกุล เภสัชศาสตร / /

94 อาจารย เภสัชกร ดร. วันชัย จงเจริญ เภสัชศาสตร / /

95 อาจารย ดร. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย เภสัชศาสตร / /

96 รองศาสตราจารย เสาวลักษณ รัตนวิชช บริหารการศึกษา / /

ภาษาฝรั่งเศษ

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและการสอน

97 รองศาสตราจารย ดร. บังอร พานทอง ประวัติศาสตร /

ภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและการสอน

98 รองศาสตราจารย เฉลียว พิบูลชล ภาษาศาสตร / /

ภาษาอังกฤษ

99 รองศาสตราจารย ดร. อัจฉรา วัฒนาณรงค ปรัชญา /

ศึกษาศาสตร

100 รองศาสตราจารย ดร. สําลี ทองธิว ครุศาสตร / /

หลักสูตรและการสอน

101 รองศาสตราจารย ลัดดาวัลย เกษมเนตร การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

ครุศาสตร

102 รองศาสตราจารย ดร. บังอร เสรีรัตน ครุศาสตร /



102

ชีววิทยา

103 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรุณี หงษศิริวัฒน ครุศาสตร /

อุดมศึกษา

104 รองศาสตราจารย ดร. อัมพร มาคนอง คณิตศาสตร /

105 รองศาสตราจารย ดร. ชานนท จันทรา คณิตศาสตร /

หลักสูตรและการสอน

106 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรงชัย อักษรคิด คณิตศาสตร /

107 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ หลักสูตรและการสอน /

108 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณิตศาสตร / /

109 รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ เศวตมาลย คณิตศาสตร /

ฟสิกส

110 รองศาสตราจารย ดร. สมชาย ชูชาติ คณิตศาสตร /

111 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา มัธยมศึกษา /

หลักสูตรและการสอน

112 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดนุชา ปนคํา การประถมศึกษา /

หลักสูตรและการสอน

113 อาจารย ดร. กิตติศักดิ์ ลักษณา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร /

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

114 อาจารย ดร. ชัยรัตน โตศิลา สังคมศาสตร /

หลักสูตรและการสอน

115 รองศาสตราจารย นิลมณี พิทักษ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา /

116 รองศาสตราจารย ดร. ชาตรี ฝายคําตา เคมี / /

วิทยาศาสตร

117 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาลินี อาจารีย เคมี / /

วิทยาศาสตร

118 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สกนธชัย ชะนูนันท เคมี / /

วิทยาศาสตร

119 ดร. ประสงค เมธีพินิตกุล เคมี /

วิทยาศาสตร

120 ดร. กุศลิน มุสิกุล เคมี / /

เคมีอินทรีย

วิทยาศาสตร

121 อาจารย ดร. สุทธิดา จํารัส เคมี / /

วิทยาศาสตร

122 ดร. พัชรี รมพยอม วิชัยดิษฐ ครุศาสตร / /

เคมี

วิทยาศาสตร

123 รองศาสตราจารย ดร. ณสรรค ผลโภค ฟสิกส / /

124 ผูชวยศาสตราจารย ดร. บําเหน็จ สุดชมโฉม ฟสิกส / /

125 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชษฐ ศิริสวัสดิ์ ฟสิกส /

วิทยาศาสตร
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หลักสูตรและการสอน

126 ดร. ประมวล ศิริผันแกว ฟสิกส / /

วิทยาศาสตร

อุดมศึกษา

127 รองศาสตราจารย ดร. ประสาท เนืองเฉลิม การศึกษานอกระบบ / /

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร

128 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรียพร สวางเมฆ จุลชีววิทยา / /

วิทยาศาสตร

129 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรา เขียวรักษา วิทยาศาสตร /

130 รองศาสตราจารย ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล การวัดผลและวิจัยการศึกษา /

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ชีววิทยา

131 รองศาสตราจารย ดร. นภาพร ขันธนภา การจัดการทั่วไป / /

บริหารธุรกิจ

132 รองศาสตราจารย ดร. อัศวิน แสงพิกุล การจัดการการทองเที่ยว / /

การจัดการการโรงแรม

การจัดการทั่วไป

133 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศศิธร วชิรปญญาพงศ การจัดการทรัพยากรมนุษย /

ธุรกิจศึกษา

ธุรกิจอุตสาหกรรม

134 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน เจษฎาลักษณ การจัดการทั่วไป / /

ธุรกิจศึกษา

บัญชี

135 อาจารย ดร. ดร. อัมพล ชูสนุก บริหารธุรกิจ /

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

136 รองศาสตราจารย นายแพทย นายแพทย นนท โรจนวชิรนนท ศัลยศาสตรตกแตง / /

137 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มยุรี ศุภวิบูลย นันทนาการ /

พลศึกษา

วิทยาศาสตรการกีฬา

138 รองศาสตราจารย ดร. สุวิมล ตั้งสัจจพจน นันทนาการ / /

พลศึกษา

139 อาจารย ดร. ทศพร ยิ้มลมัย พลศึกษา / /

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

140 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เมตตา ปนทอง พยาบาลศาสตร / /

สรีรวิทยา

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

141 อาจารย ดร. วิมลมาศ ประชากุล วิทยาศาสตรการกีฬา /

142 รองศาสตราจารย ดร. อภิลักษณ เทียนทอง พลศึกษา /

วิทยาศาสตรการกีฬา

143 อาจารย ดร. อัจฉรียา กสิยะพัท พิษวิทยา / /
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วิทยาศาสตรการกีฬา

สรีรวิทยา

144 รองศาสตราจารย ดร. ชัชวดี ศรลัมพ ภาษาศาสตร / /

145 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กานดาภร เจริญกิตบวร ภาษาเยอรมัน / /

ภาษาศาสตร

146 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทยาวัฒน พิทยาภรณ ภาษาศาสตร / /

ภาษาสเปน

147 อาจารย ดร. จุฑามณี ออนสุวรรณ ภาษาฝรั่งเศษ / /

ภาษาศาสตร

148 ศาสตราจารย ดร. Adel T. Al-Bataineh ภาษาอังกฤษ / /

หลักสูตรและการสอน

149 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุริยันติ์ ปานเลห ภาษาศาสตร / /

ภาษาอังกฤษ

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

150 อาจารย ดร. อัปสร ทวิลาภากุล ภาษาศาสตร / /

ภาษาอังกฤษ

151 ผศ.ดร. ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม ภาษาศาสตร /

รัฐศาสตร

152 ศาสตราจารย ดร. ชุติมา สัจจานันท บรรณารักษศาสตร / /

153 รองศาสตราจารย ดร. สมพร พุทธาพิทักษผล บรรณารักษศาสตร / /

บรรณารักษศึกษา

154 รองศาสตราจารย กุลธิดา ทวมสุข บรรณารักษศาสตร / /

155 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิลาสลักษณ ชัววัลลี ครุศาสตร /

จิตวิทยาการศึกษา

แนะแนว

156 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรรณระพี สุทธิวรรณ จิตวิทยาพัฒนาการ / /

เทคนิคการแพทย

สรีรวิทยา

157 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ จิตวิทยา /

158 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิสิทธิ์ กอบบุญ ภาษาไทย /

159 ผูชวยศาสตราจารย วิพุธ โสภวงศ ภาษาไทย /

ภาษาศาสตร

160 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิรัช วงศภินันทวัฒนา การศึกษาความเปนผูนําและนโยบายการศึกษา /

บริหารรัฐกิจ

ภาษาไทย

วิทยุโทรทัศน

161 รองศาสตราจารย ดร. สุปาณี พัดทอง ภาษาไทย /

162 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาทิตย ชีรวณิชยกุล ภาษาไทย / /

163 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธานีรัตน จัตุทะศรี ภาษาไทย /

164 อาจารย ดร. วาสนา กาญจนะคูหะ ภาษาไทย /

165 รองศาสตราจารย ดร. สิริวรรณ นันทจันทูล การสอนภาษาไทย /
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ภาษาไทย

166 รองศาสตราจารย ดร. เสาวณิต วิงวอน ภาษาไทย /

167 รองศาสตราจารย แสงอรุณ กนกพงศชัย คณะโบราณคดี /

ภาษาไทย

168 อาจารย ดร. นันต เหลาเลิศวรกุล ภาษาไทย /

ภาษาบาลีและสันสกฤต

169 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย โพธิสาร การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร /

ชีววิทยา

170 ศาสตราจารย ศรียา นิยมธรรม การศึกษาพิเศษสําหรับคําหูหนวก /

คณิตศาสตร

จิตวิทยาพัฒนาการ

171 รองศาสตราจารย ดร. อุษณีย อนุรุทธวงศ การบริหารการศึกษาพิเศษ /

การศึกษาlสําหรับบุคลที่มีพรสวรรค

172 รองศาสตราจารย ดร. นวลจันทร จุฑาภักดีกุล กายภาพบําบัด / /

ประสาทวิทยา

173 ศาสตราจารย ดร. ผดุง อารยะวิญู การบริหารการศึกษาพิเศษ / /

การศึกษาพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

174 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร สังคมสงเคราะหศาสตร / /

175 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พินัยลัค ตันติลีปกร เอิรด กายภาพบําบัด / /

176 รองศาสตราจารย ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร / /

วัดและประเมินผลการศึกษา

177 รองศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจิรคุณ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / /

ภาษาอังกฤษ

วัดและประเมินผลการศึกษา

178 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนทรพจน ดํารงคพานิช การวัดผลและวิจัยการศึกษา / /

คณิตศาสตร

วิทยาวิจัยการศึกษา

179 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ ภาษาไทย /

วัดและประเมินผลการศึกษา

180 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร /

เทคโนโลยีทางการศึกษา

รัฐศาสตร

วัดและประเมินผลการศึกษา

181 รองศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ ภาษาอังกฤษ /

วัดและประเมินผลการศึกษา

182 รองศาสตราจารย ดร. บุบผา เมฆศรีทองคํา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร /

วิจัยและสถิติทางการศึกษา

สื่อสารมวลชน

หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

183 ศาสตราจารย ดร. บุญเรียง ขจรศิลป การวัดผลและวิจัยการศึกษา /
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วิทยาศาสตรการประมง

184 รองศาสตราจารย ดร. อภิญญา วนเศรษฐ บริหารธุรกิจ / /

เศรฐศาสตร

185 รองศาสตราจารย ดร. พอพันธ อุยยานนท เศรฐศาสตร / /

186 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทักษ ศรีสุขใส เศรฐศาสตร / /

187 อาจารย ดร. อําไพ หรคุณารักษ นโยบายทางนํ้า / /

เศรฐศาสตร

188 ดร. สมชัย จิตสุชน เศรฐศาสตร / /

189 ดร. เสาวรัจ รัตนคําฟู เศรฐศาสตร / /

190 ดร. เชษฐา อินทรวิทักษ เศรฐศาสตร / /

191 ดร. นณริฏ พิศลยบุตร เศรฐศาสตร / /

เศรฐศาสตรปริมาณวิเคราะหและธุรกิจ

192 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ เศรฐศาสตร /

193 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนารักษ เหลาสุทธิ เศรฐศาสตร / /

194 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิริยา กุลกลการ เศรฐศาสตร / /

เศรฐศาสตรประยุกต

195 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกวรรณ จันทรเจริญชัย เศรฐศาสตร / /

เศรฐศาสตรประยุกต

196 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรวรรณ ตุมมงคล การเกษตรสิ่งแวดลอมและภูมิภาค / /

เศรฐศาสตร

197 ศาสตราจารย ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห นโยบายเศรฐศาสตร / /

เศรฐศาสตร

198 รองศาสตราจารย ดร. อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ เศรฐศาสตร / /

199 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนันต วัฒนกุลจรัส การเกษตรและเศรษฐกิจประยุกต / /

200 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข เศรฐศาสตร /

201 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณดา จันทรสม บัญชี /

เศรฐศาสตร

202 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เจริญชัย เอกมาไพศาล เศรฐศาสตร / /

เศรฐศาสตรประยุกต

เศรฐศาสตรสิ่งแวดลอม

203 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรรัตน อภินันทมหกุล นโยบายเศรฐศาสตร / /

เศรฐศาสตร

204 อาจารย ดร. เฉลิมพร สิริวิชัย จิตวิทยา / /

205 ผูชวยศาสตราจารย ดร. Yong Yoon เศรฐศาสตร / /

206 รองศาสตราจารย ดร. เธนศ ศรีวิชัยลําพันธ นโยบายสิ่งแวดลอม / /

เศรฐศาสตร

207 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพัฒชนม จริยะพันธุ นโยบายสิ่งแวดลอม

208 อาจารย ดร. นิรมล พิบูลยรุงโรจน โลจิสติกและหวงโซอุปทานทางเศรษฐกิจ / /

209 ศาสตราจารย ดร. พรายพล คุมทรัพย เศรฐศาสตร

210 รองศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ เศรฐศาสตร / /



211 ศาสตราจารย ดร. สกนธ วรัญูวัฒนา บัญชีสาธารณะ / /

212 รองศาสตราจารย ดร. พิศมัย จารุจิตติพันธ พัฒนศึกษา /

213 ดร. วโรทัย โกศลพิศิฐกุล เศรฐศาสตร / /

214 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรา ตินรศรีวัฒน จิตวิทยา / /

บัญชี

215 อาจารย ดร. มัลลิกา สมพลกรัง เศรฐศาสตร / /

216 อาจารย ดร. จุฑารัตน นกแกว บรรณารักษศาสตร /

สารสนเทศศาสตร

217 อาจารย ดร. บารมี เขียววิชัย ภาษาศาสตรประยุกต / /

218 อาจารย ดร. ชาริณี ตรีวรัญู /

219 รองศาสตราจารย ดร. จินตนา พุทธเมตะ การสอนภาษาไทย / /

ภาษาไทย

มัธยมศึกษา

หลักสูตรและการสอน

220 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิรักษ อนะมาน การสอนภาษาไทย /

ภาษาไทย

เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

221 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรอยสน สกลรักษ วรรณคดีเปรียบเทียบ /

222 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิภาวรรณ วงษสุวรรณ คงเผา วรรณคดีเปรียบเทียบ /

หลักสูตรและการสอน

223 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย สําเนียงงาม การสอนภาษาไทย /

ภาษาไทย

224 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริพร โรจนนันต วิศวกรรมวัสดุ / /

225 ศาสตราจารย ดร. Hadi Sutanto เทคโนโลยีการผลิต / /

226 รองศาสตราจารย ชุติมา เพชรกระจาง / /

227 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อารีย ชื่นวัฒนา / /

228 รองศาสตราจารย ดร. ชนงกรณ กุณฑลบุตร การบัญชี / /

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจ

229 รองศาสตราจารย รต.อ. ดร. อนุชา แผงเกษร พัฒนาสังคม /

230 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน ภูมิศาสตร / /

วิทยาศาสตรทางทะเล

231 ผศ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม / /

232 อาจารย ดร. สุรียพร กาญจนวงศ บริหารภาครัฐและเอกชน /

233 รองศาสตราจารย ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล บริหารการศึกษา,แนะแนว /

234 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุกูล บูรณประทีบรัตน วิทยาศาสตรทางนํ้า / /

วิทยาศาสตรทางทะเล

ภูมิศาสตร

Coastal Oceanography

235 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรวัฒน อินทรพร ภาษาไทย /

236 รองศาสตราจารย ดร. นภาพร ขันธนภา การบริหารทั่วไป / /



236 รองศาสตราจารย ดร. นภาพร ขันธนภา

การจัดการทั่วไป

/ /

Business Administration

237 รองศาสตราจารย ดร. อัศวิน แสงพิกุล Hotel Management with Honor / /

Management

Tourism Management

238 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัฒน พิสิษฐเกษฒ การจัดการการผลิต / /

หารจัดการนวัตกรรม

บริหารธุรกิจ

239 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวัต ลิมปพาณิชยกุล ธุรกิจระหวงประเทศ / /

Distinction

Business Management

240 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน เจษฎาลักษณ การบัญชั / /

ธุรกิจศึกษา

การจัดการ

241 อาจารย ดร. อัมพล ชูสนุก วิศวกรรมคอมพิวเตอร /

บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารธุรกิจเทค

242 รองศาสตราจารย ดร. ธิรตา ภาสะวณิช พลศึกษา / /

วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา

243 อาจารย ดร. ยุวดี วิริยางกูร กลมอาการออทิสติก /

ภาวะบกพรองทางสติปญญา

การสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ

การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการพิเศษ

244 รองศาสตราจารย ดร. สุการตพิชา ปยะวธรรมวรากุล การศึกษาพิเศษและการศึกษาผูใหญ /

245 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุจิตรพร เลอศิลป กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ / /

กิจกรรมบําบัดในชุมชน

เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

246 ดร. มลิวัลย ธรรมแสง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

การศึกษาสําหรับผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

การศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการพูดและการ

สื่อความหมาย ลามภาษามือ 

เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็หที่มีความตอ

งการพิเศษ และการจัดทําคําบรรยายแทนเสียง

/

247 ดร. พัชรินทร เสรี การศึกษาพิเศษ /

เด็กที่มีความตองการพิเศษ

Learning disabitity

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน

พัฒนาการเด็กและวัยรุน

School Mentel Health

การจัดการเรียนการสอนหรือการใหความชวยเหลือเด็ก

จิตวิทยาเชิงบวก

การดูแลและชวยเหลือเด็กในชุมชน

Brain Based Learning



248 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรวรรณ นิ่มตลุง การศึกษาปฐมวัย /

การศึกษาพิเศษ

หลักสูตรและการสอน

249 รองศาสตราจารย นพ. ชาญวิทย พรนภดล / /

250 รองศาสตราจารย ดร. เรณู สุขารมณ Ag.Econ.

/ /เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ

251 รองศาสตราจารย ดร. วุฒิยา สาหรายทอง การเงิน

/ /Economics Development

International Trade

252 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียาภรณ เจริญบุตร ศิลปศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม / /

253 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนรรฆ จรัณยานนท ดนตรีไทย /

254 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุพัตรา วิไลลักษณ หลักสูตรและดนตรีไทย /

255 ผูชวยศาสตราจารย ดร. คมกริช การินทร ดนตรีไทย /

256 อาจารย ดร. กิตติศักดิ์ แปนงาม การจัดการเรียนการสอน /

257 อาจารย ดร. โสมงาม บุญญอนันต ศิลปศึกษา /

การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

258 รองศาสตราจารย ดร. ไพลวรรณ สัทธานนท กายภาพบําบัด / /

259 รองศาสตราจารย ดร. พินัยลัค ตันติลีปกร กายภาพบําบัด / /

260 ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพดล ประโมทยกุล วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย /

กายภาพบําบัด

261 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุจิตรา บุญหยง Human Physiology / /

กายภาพบําบัด

262 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรียพร พันพึ่ง สถิติ / /

Population Studies

Demography

Resource Managemnt and Environmental Sciences

263 อาจารย ดร. อติเทพ แจดนาลาว ศิลปศึกษา /

Graphic Design

Desing Arts

264 รองศาสตราจารย ดร. สุพักตร พิบูลย การสอนคณิตศาสตร ฟสิกส
/

การวัดและประเมินผลการศึกษา

265 รองศาสตราจารย ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ การวัดผลการศึกษา /

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

266 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิรินธร สินจินดาวงศ วิทยาศาสตรทั่วไป /

การวัดผลการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

267 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชรี จันทรเพ็ง คณิตศาสตร / /

การวัดและประเมินผลการศึกษา

268 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริญญา มีสุข การวิจัยทางการศึกษา /

สถิติเพื่อการวิจัย



268 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริญญา มีสุข

การอาชีวศึกษา

/

จิตวิทยา

269 อาจารย ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ เทคโนโลยีการศึกษา /

โศตทัศนศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

270 ดร. ฐิติรัตน รัตนวงษวิบูลย ชีววิทยา / /

รังสีประยุกตและไอโซโทป

วิทยาการวัสดุนาโน

271 รองศาสตราจารย ดร. อรสา จรูญธรรม เคมี /

บริหารการศึกษา

วิจัยการศึกษา

272 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยยันต เจตนาเสน EMI/EMC in power electronic systems / /

ESD in electronic/electrical application

Conversion of electrical energy

Power Electronics

273 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชมชื่น สมประเสริฐ พยาบาล /

จิตวิทยาคลินิก

การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต

274 ปริญญาพงษ เจริญทรัพย ชีววิทยา / /

พฤกษศาสตร

ชีววิทยาโมเลกุล

275 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัควิทย เรืองรอง คติชนวิทยา วรรณคดีไทย วรรณกรรม /

ภูมิปญญาไทยกับพัฒนศึกษา

กระบวนการทัศนการศึกษา 

การศึกษากับการพัฒนา

มนุษยศาสตรกับพัฒนศึกษา

276 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อารีย ชื่นวัฒนา ภาษาอังกฤษ / /

บรรณารักษศาสตร

Library & Information Science

277 ดร. กิตติศักดิ์ ชยันตราคม / /

278 ผูชวยศาสตราจารย ดร. คมเดือน โพธิสุวรรณ วรรณคดีอังกฤษ / /

วรรณคดีอเมริกัน

มนุษยศาสตร

ปรัชญาและการศึกษา

279 คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา การตลาดทองเที่ยว /

โลจิสติกสและการขนสงเพื่อการทองเที่ยว

พฤติกรรมนักทองเที่ยว

นันทนาการศาสตร

280 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติ วิทยสรณะ การสื่อสารมวลชน /

รัฐศาสตร 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ

281 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤดีรัตน ชุษณะโชติ มัธยมศึกษา / /

Applied English Linguistics



281 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤดีรัตน ชุษณะโชติ

Curriculum, Teaching & Educational Policy

/ /

282 รองศาสตราจารย ดร. ลัดดาวัลย เกษมเนตร เคมี /

การวิจัยการศึกษา

การอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

283 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปนกนก วงศปนเพ็ชร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / /

การจัดการภาครัฐและเอกชน

การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต

284 อาจารย ดร. นิยะดา จิตตจรัส โ /

จิตวิทยาการใหคําปรึกษาและการแนะแนว

Educational Psychology

285 อาจารย โสมฉาย บุญญานันต ศิลปศึกษา /

การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา

วิธีการวิจัยทางศิลปศึกษา

286 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมบูรณ อินทรถมยา พลศึกษา /

287 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน วิศวกรรมเครื่องกล / /

288 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สันติ ปลั่งสุวรรณ พลศึกษา /

289 อาจารย ดร. สรัญญา จันทรชูสกุล ประถมศึกษา (วิทยาศาสตร) / /

วิจัยการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

290 รองศาสตราจารย ดร. สุบิน ยุระรัช การวัดและประเมินผลการศึกษา / /

291 รองศาสตราจารย ดร. ขจรศักดิ์ บัวระพันธ ฟสิกส / /

วิทยาศาสตรศึกษา

292 นาวาตรีหญิง ดร. หฤทัย อาจปรุ พยาบาล / /

การพยาบาลศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกา

293 ดุษฎี รัตนพระ เคมี / /

วิศวกรรมเคมี

294 รองศาสตราจารย ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน จิตวิทยา /

Human Resource Development

295 ปราโมทย ไตรบุญ พืชสวน / /

ชีววิทยา

296 เปรมฤทัย สุพรรณกูล Molecular biology / /

Shrimp molecular immunity

Molecular markers

297 รองศาสตราจารย ดร. ประกอบ กรณีกิจ คอมพิวเตอรการศึกษา / /

โสตทัศนศึกษา

เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

298 ผูชวยศาสตราจารย ดร. นฤพนธ วงศจตุรภัทร พลศึกษา / /

Exercise&Sport Psychology

299 ศาสตราจารย ดร. นราธิป วิทยากร วัศดุศาสตร / /

Materials Science

300 ผูชวยศาสตราจารย ดร. นารีรัตน วิเศษกุล สัตวแพทย / /



300 ผูชวยศาสตราจารย ดร. นารีรัตน วิเศษกุล

ชีวเคมี

/ /

Pathobiology

301 ดร. นีรชา สารชวนะกิจ ชีววิทยาชองปาก / /

302 ผูชวยศาสตราจารย พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ วิทยาศาสตรการแพทย / /

ตจวิทยา

303 รองศาสตราจารย ดร. สมิทธ เอี่ยมสอาด วิศวกรรมเคื่องกล / /

304 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สัญญา สราภิรมย Remote Sensing / /

305 อภิลักษณ เอียดเอื้อ วิศวกรรมเคมี / /

Frontier Materials

306 อาจารย ดร. โอปอล สุวรรเมฆ เศรษฐศาสตร / /

Environmental Science

Agricultural Science

307 รองศาสตราจารย ดร. อรัญญา ตุยคําภีร พยาบาลและผดุงครรภ / /

จิตวิทยาการปรึกษา

Conseling and Student Personnel Psychology

308 ผูชวยศาสตราจารย ดร. โชคชัย ยืนยง ฟสิกส / /

Science Edcation

309 รองศาสตราจารย ดร. จินตวีร คลายสังข ประถมศึกษา / /

Learning Technology and Information in media and Technology

Education Technology

310 อาจารย ดร. ศรัญญา มณีทอง เคมี / /

311 ผูชวยศาสตราจารย ทพ. ดร. วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน ทันตแพทยศาสตร / /

312 รองศาสตราจารย วุฒิชัย มูลศิลป ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม /

ประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยปรับปรุงประเทศ

ประวัติศาสตรจีนสมัยใหม

313 อาจารย ดร. วราวุธ ติยพงศพัฒนา เคมี / /

เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต

Analytical chemistry

314 ดร. วัชระ เลี้ยวเรียน ฟสิกส / /

การสอนฟสิกส

315 รองศาสตราจารย วรรณรัตน ตั้งเจริญ ศิลปศึกษา /

316 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรวิชญ เลิศไทยตระกูล การจัดการ /

การจัดการดานโลจิสติกส

การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

317 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัลภา คุณทรงเกียรติ การพยาบาลและการผดุงครรภ / /

พยาบาลทางการแพทยและศัลยกรรม

พยาบาล

318 รองศาสตราจารย ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ เศรษศาสตร / /

319 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จีระวรรณ เกษสิงห การสอนวิทยาศาสตร / /

320 รองศาสตราจารย เจริญ กระบวนรัตน พลศึกษา /

321 อาจารย ดร. จุฑารัตน ชางทอง ภาษาอังกฤษ / /

บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร

สารสนเทศ

322 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จอมใจ สุกใส เคมี / /

323 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร เศรษฐศาสตร /

มานุษยวิทยา



323 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร

Anthopology

/

324 ศาสตราจารย ดร. ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ Medical informatics / /

Interlligent clinical training systems

Clinical skill acquisition

Endodontics

Problem-based learning and decision support systems

325 รองศาสตราจารย ดร. ศรัณย นักรบ ดนตรี / /

มานุษยดุริยางควิทยา

Ethongraphy

326 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม วิทยาศาสตร-ฟสิกส / /

ฟสิกส

327 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศศิเทพ ปติพรเทพิน ชีววิทยา / /

วิทยาศาสตรศึกษา

328 รองศาสตราจารย ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญ คณิตศาสตร /

การวัดผลการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

329 รองศาสตราจารย ดร. พรรณี ลีกิจวัฒนะ การสอนวิทยาศาสตร /

การศึกษาวิทยาศาสตร

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

330 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย รักเหลือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส /

วิศวกรรมสารสนเทศ

วิศวกรรมไฟฟา

331 รองศาสตราจารย พัชนี เชยจรรยา การประชาสัมพันธ / /

สื่อสารเพื่อการพัฒนา

332 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พินดา วราสุนันท งานประกันคุณภาพการศึกษา /

การวัดและประเมินผลการศึกษา

333 อาจารย ดร. วรางคณา โสมะนันทน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร /

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

จิตวิทยาการปรึกษา

334 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรวิชญ เลิศไทยตระกูล การจัดการ /

การจัดการดานโลจิสติกส

การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

335 อาจารย ดร. กานตจิรา ลิมศิริธง ภาษาอังกฤษ /

การจัดการ

การตลาด

Business Administration

336 รองศาสตราจารย ดร. ดีบุญ เมธากุลชาติ วิศวกรรมโยธา / /

Surveying and Mapping

337 รองศาสตราจารย วรรณรัตน ตั้งเจริญ ศิลปศึกษา /

Art Ed:Jewelry Design)

338 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ผดุง พรมมูล ศิลปศึกษา /

การบริหารอุดมศึกษา

339 ดร. นรุตม สุนทรานนท วิศวกรรมโทรคมนาคม / /

วิศวกรรมไฟฟา

Computer Sciences

340 รองศาสตราจารย ดร. อุดมศิลป ปนสุข ฟสิกส / /

Physics

11/12/2561



341 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจักษ เฉิดโฉม เศรษฐศาสตร / /

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

Techology Management

Techopreneurship and Innovation Management

342 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จตุพร แกวออน เทอรโมไดนามิกส กลศาสตรของไหล / /

การถายเทความรอน ภาคีวิศวกร

วิศวกรรมเครื่องกล

343 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ. ผกาพร พันธุวดี พิศาลธุรกิจ

การศึกษาดานสุขภาพและพฤติกรรม

/ /

การพัฒนาสุขภาพ

ผาตัดทางทันตกรรม

344 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชรษฐา รัตนพันธ ฟสิกส / /

345 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรพล บุญลือ โสตทัศนศึกษา / /

เทคโนโลยีการศึกษา

345 รองศาสตราจารย ดร. ปรัชญนันท นิลสุข โสตทัศนศึกษา / /

เทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

348 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มานิกา วิเศษสาธร จิตวิทยา / /

จิตวทิยาคลินิก

การศึกษาดานสุขภาพและวิทยาศาสตรพฤติกรรม

349 อาจารย ดร. ภิรมย เชนประโคน ดานความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร / /

จลนศาสตรของเอนไซม 

จลนพลศาสตรกอนสภาวะคงตัว

350 รองศาสตาจารย ดร.  วิพักตร  จินตนา วนศาสตร / /

Forest Ecology

351 Richard Fowles Appied Bayesian Econometrics / /

Public Economics

352 Dr. Bertrand Hamaid  Economics / /

12/11/2561

353 อาจารย ดร. กนิษฐ ศรีเคลือบ การสอนวิทยาศาสตร /

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

1/23/2562

354 อาจารย ดร. สุขสันติ แวงวรรณ นาฏศิลปไทย /

วิจัยสรางวรรคศิลปกรรม

355 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ ฟสิกส / /

2/6/2562

356 อาจารย ดร. กัลพฤกษ พลศร นันทนาการบําบัด / /

ผูพิการ

วิจัยและสถิติทางนันทนาการ

การศึกษาการใชเวลาวาง

คุณภาพและสุขภาวะ

357 ศาสตราจารยพิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ โบราณคดี / /

Anthropology

โบราณคดีสมัยกอนปะวัติศาสตร



3/15/2562

358 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาภาพงศ ชั่งจันทร ฟสิกส / /

359 รองศาสตราจารย ทญ. ปยาณี พาณิชยวิสัย วิทยาศาสตรการแพทย / /

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

360 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร / /

Agricultural machinery and Engineering

Mechanical Engineering centre of 

Mechatronics & Manufacturing and 

Robotics

361 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม ทันตแพทยศาสตร / /

Biomedical Science

Postdoctoral fellowship

362 ดร. กิตติวุฒิ เกษมวงศ เทคโนโลยีชีวเคมี / /

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

363 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครา ประโยชน วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร / /

วิศวกรรมและวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร

364 ดร.  ภวดี อังคะวัฒนา วัสดุศาสตรและวิศวกรรม / /

วิทยาศาสตรเซรามิก

เซรามิกส

4/9/2562

365 รองศาสตราจารย ดร. นิธิพัฒน เมฆขจร การแนะแนว /

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

366 รองศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ การวิจัย / /

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวัดและประเมินผลการศึกษา/โครงการ

367 ผูชวยศาสตราจารย ทพ. ดร. ตุลย ศรีอัมพร ทันตแพทยศาสตร / /

ทันตกรรมประดิษฐ

4/23/2562

368 รองศาสตราจารย ดร. เสาวลักษณ รัตนวิชช หลักสูตรและการสอน / /

การสอนภาษาอังกฤษและการสอนการรูหนังสือ

การออกแบบการเรียนรู

การจัดการเรียนการสอนนานาชาติ

369 วาที่รอยตรี มนัส บุญประกอบ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร /

หลักสูตรและการสอน

วิทยาสตรศึกษา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

370 รองศาสตราจารย นิภา ศรีไพโรจน คณิตศาสตร /

การวัดผลการศึกษา

371 รองศาสตราจารย ดร. ประไพ จันทราสกุล ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรสังคม / /

รัฐประศาสนศาสตร การสอนสังคมศึกษา

หลักสูตรและการสอน สังคมวิทยาการศึกษา



371 รองศาสตราจารย ดร. ประไพ จันทราสกุล

การศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนพลเมือง

/ /

372 อาจารย ดร. ฟาสวาง พัฒนะพิเชฐ การสอนภาษาอังกฤษ / /

ภาษาอังกฤษธุรกิจและอาชีพ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

หลักสูตรและการสอน

373 ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชนีกร หงสพนัส การสอนสังคมศึกษา / /

หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

4/24/2562

374 รองศาสตราจารย ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท มัธยมศึกษา / /

การวัดและประเมินผลการศึกษา

375 รองศาสตราจารย ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา /

รัฐศาสตร 

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

376 ภญ.ดร. รวิวรรณ มณีรัตนโชติ เคมี / /

เภสัชศาสตร

377 ผศ.ดร. อรุณ ชาญชัยเชาววิวัฒน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา / /

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

จุลชีววิทยา

378 รศ.ดร. เฟองฟา อุนอบ เคมี / /

chemistry of transition metals

5/27/2562

379 รองศาสตราจารย สมเจตน ภูศรี พลศึกษา /

บริหารการศึกษา

380 ผูชวยศาสตราจารย พราม อินพรม พลศึกษา /

381 ศาสตราจารย ดร. สมบูรณ ธนาศุภวัฒน ชีววิทยา / /

จุลชีววิทยา

382 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พินทุสร หาญสกุล ชีวเคมี / /

383 ศาสตราจารย ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี Biochemistry / /

384 ผูชวยศาสตราจารย ดร นิภาพร รัชตพัฒนากุล ประวัติศาสตร /

385 อาจารย ดร. ชํานาญ ชินสีห วิทยาการสุขภาพและการกีฬา / /

จิตวิทยาการศึกษา

386 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐสุดา เตพันธ จิตวิทยา /

จิตวิทยาการปรึกษา

Counseling

387 รองศาสตราจารย ดร. สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ บริหารการศึกษา / /

การบริหารรัฐกิจ

388 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปานไพลิน สีหาราช เคมีอุตสาหกรรม / /

วัศดุศาสตร

Engineering

389 รองศาสตราจารย ดร. อภิชาติ ใจอารีย เกษตร / /

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม



389 รองศาสตราจารย ดร. อภิชาติ ใจอารีย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

/ /

390 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรฉัตร สุปญโญ นิติศาสตร / /

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

Education

391 รองศาสตราจารย ดร. สันติ ศรีสวนแตง Agricultural Education / /

Vocational Education

392 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุทิศ บํารุงชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา /

5/29/2562

393 รองศาสตราจารย ดร.นพ. วิโรจน เจียมจรัสรังษี เวชศาสตรปองกันและสังคม / /

394 รองศาสตราจารย ดร. รัตติกรณ ขงวิศาล จิตวิทยาอุตสาหกรรม / /

จิตวิทยาองคกร

การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร

395 รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน พัฒนาการเศรษฐกิจ / /

พาณิชยศาสตร

396 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพวดี พรพงศรุงเรือง ชีววิทยา / /

Plant systematics

397 ดร. ชุลีกร โชติสุวรรณ เคมี / /

398 ผูชวยศาสตรจารย ดร. กาญจนา อุไรสินธว เคมี / /

399 อาจารย ดร. บุญรอด ชาติยานนท การวัดและประเมินผล /

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

สิ่งแวดลอมศึกษา

400 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะพร คามภีรภาพพันธ อุตสาหกรรมสิ่งทอ / /

401 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชื่นสุมล บุนนาค ภาพยนตและภาพนิ่ง /

วิจัยการสื่อสาร

Media and cultural studies

6/25/2562

402 ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ พุทธชาติ ชีววิทยา / /

403 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ พฤกษศาสตร / /

เทคโนโลยีชีวภาพ

พืชสวน

404 ศาสตราจารย ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ฟสิกส / /

405 อาจารย ดร. อนันต อึ้งวณิชยพันธ ฟสิกส / /

ฟสิกสดาราศาสตรพลังงานสูง

ดาราศาสตรรังสีแกมมา

การจําลองทางคณิตศาสตร

406 รองศาสตราจารย ดร. สุธี บุญชวย ฟสิกส / /

ฟสิกสประยุกต

407 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร เคมี / /

408 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณิตศาสตร / /

7/1/2562



409 ศาสตรจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร สาธารณสุขศาสตร / /

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

Industrial&Organizational psychology 

410 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุทิศ บํารุงชีพ เทคโนโลยีการศึกษา / /

นวัตกรรมการศึกษา

411 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรา อภิลักษณ เคมี / /

Materials Science

7/26/2562

412 รองศาสตราจารย ดร. จุฑารัตน ศราวณะวงศ สารสนเทศศึกษา /

บรรณารักษศาสตร

413 ดร. ปณณ อนันอภิบุตร เศรษฐศาสตร /

414 ดร. พัฒน พัฒนรังสรรค เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ / /

เศรษฐมิติ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม

415 รองศาสตราจารย ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย เศรษฐศาสตร / /

416 ผูชวยศาสตราจารย ทพญ. ดร. สมสินี พิมพขาวขํา Dental science / /

8/9/2562

417 ศาสตราจารย ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล เคมี / /

Analytical Chemistry

418 ดร. อุเทน แสวงทิพย ฟสิกส

8/20/2562

419 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาส พาวินันท บรรณารักษศาสตร /

Library & Information Science

420 ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา ประสาทวิทยาศาสตร / /

พัฒนาการมนุษย

กิจกรรมบําบัด

421 รองศาสตราจารย ดร. ประวิตร เอราวรรณ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / /

วิจัยการศึกษา

422 ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช Fermentation technology / /

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา

423 ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ. ปติ ธุวจิตต แพทยศาสตร / /

424 รองศาสตราจารย ดร. ตรีทิพย รัตนวรชัย เคมี / /

ชีวเคมี

Environmental Toxicology

425 ศาสตราจารย ดร. ศราวุฒิ จิตราภักดี ชีวเคมี / /

ชีววิทยา

426 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จํารัส พรอมมาศ ชีวเคมี / /

เทคโนโลยีการแพทย

427 รองศาสตราจารย ดร. อรุณพร อิฐรัตน เภสัชเวท / /

Pharmacognosy



427 รองศาสตราจารย ดร. อรุณพร อิฐรัตน

Cytotoxicity testing on plants extract

/ /

428 อาจารย ดร. พงษศักดิ์ สุทธินนท พลเรือน / /

วิศวกรรมแหลงนํ้า

Infrastrure systems engineering

10/15/2562

429 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม / /

430 ศาสตราจารย พงษศิลป อรุณรัตน ดนตรี / /

วัฒนธรรมการดนตรี

431 ดร. สุทธิพงศ ธัชยพงษ Electronic Engineering / /

Electrical and Computer Engineering

432 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิรัช วงศภินันทวัฒนา ภาษาไทย / /

การบริหารารัฐกิจ

วิทยุโทรทัศน

การสอนภาษาไทย

หลักสุตรและการสอน

433 อาจารย ดร. ศักดิ์ชัย หงษทอง Organic Chemistry / /

434 รองศาสตราจารย ดร. ศิรินุช ศรีเจริญเวช Biology / /

Anatomy

Anatomy

435 รองศาสตราจารย ดร. พรรณี หนูซื่อตรง พยาบาลและผดุงครรภ / /

สรีรวิทยา

เภสัชศาตรชีวภาพ

436 รองศาสตราจารย ดร. เกียรทวี จูรงคโกมล Biochemistry / /

Cell Physiology

437 พล.ต.หญิง ศ. เสวนีย ลีละยูวะ Medical Technology / /

เวชศาสตรเขตรอน

Parasitology

438 ดร. นริศรา จัทราทัศน Medical Technology / /

Microbiology

Tropical Medicine

439 อาจารย ดร. แสงจันทร เสนาปน Hons / /

Biochemistry

Biochemistry and Modecular Biology



440 ดร. ศราวุฒิ อารีย Aligarh Muslim /

441 รองศาสตราจารย ดร. ชลธิชา แกวอนุชิต Public Health / /

442 รองศาสตราจารย ดร. พุทธกาล รัชธร เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ /

443 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธนะ ติงศภัทิย พลศึกษา /

บริหารการศึกษา

444 รองศาสตราจารย ดร.ทพ. นิยม ธํารงคอนันตสกุล Oral Biology / /

Prosthodontics

Dentistry

445 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรายวรรณ นวเลิศปญญา Chemistry and Material Chemistry / /

Polymer Chemisxtry and Material

Organic Chemistry

446 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรประพิตร เผาสวัสดิ์ Ethomusicology / /

447 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพล จันทรพานิชย Aerospace Engineering / /

Engineering

Biomedical Engineering

448 รองศาสตราจารย ดร.ทพ. วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ Dental science / /

Prosthodontics

449 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฎฐิตา ชวนเกริกกุล Materials Engineering / /

เทคโนโลยี เซรามิก

วัสดุศาสตร 

450 รองศาสตราจารย ดร. พรรณี ชีวินศิริวัฒน Geomatics / /

วิศาสตรคอมพิวเตอร

ภูมิศาสตร

451 รองศาสตราจารย ดร. ประณีต สงวัฒนา Medical Anthropology / /

พยาบาลศาสตร

พยาบาลและผดุงครรภ

452 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลยา พิสิษฐสังฆการ Clinical Psychology / /

Educational Psychology

453 รองศาสตราจารย ดร. กาญจนา บุญภักดิ์ การจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ / /

นวัตกรรมทางการศึกษา



453 รองศาสตราจารย ดร. กาญจนา บุญภักดิ์

การบริหารแลการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

/ /

454 Assist.Prof.Dr. Piyapanna Pumpaluk Dental ceramics / /

Restorative dentistry

455 รองศาสตราจารย ดร. สินีนาถ เลิศไพรวัน การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต / /

Interior Design

ศิลปะอุตสาหกรรม

456 ศาสตราจารย ดร. คณิต เขียววิชัย การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ / /

การพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน

การประเมินแผนงานและโครงการทางพัฒนาศึกษา

457 รองศาสตราจารย ดร. ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ Pharmacognosy / /

Moleclar population genetics

Biovhrmidyty

458 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรพงษ พวงเล็ก การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต /

สื่อสารมวลชน

การบริหารการศึกษา

459 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาติชาย มวงปฐม หลักสูตรและการสอน /

วิทยาศาสตรศึกษา

วิทยาศาสตรทั่วไป

460 อาจารย ดร. ณิชนันทน เทพศุภรังษิกุล Civil and Environmental Engineering / /

เคมีวิเคราะห 

เคมี

461 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เขมมารี รักษชูชีพ การบริหารการพัฒนา /

การสื่อสารและการจัดการธุรกิจ

การคลังสาธาณะ

462 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงศรัศมิ์ เฟองฟู คณิตศาสตรประยุกต / /

คณิตศาสตร

463 รองศาสตราจารย ดร. มนตรี จาตุรันตภิญโญ Pharmaceutics / /

Material Science

เภสัชศาสตร

464 ศาสตราจารย ดร. นิพนธ พิสุทธิไพศาล Environmental Engineering / /

Biochemistry

465 รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา แสวงศักดิ์ การบริหารการศึกษา /

บริหารการศึกษา

การสอนมัธยมศึกษา

466 รองศาสตราจารย ดร. สุเมธ งามกนก การบริหารการศึกษา /

บริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ, บริหารรัฐกิจ

467 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ การบริหารการศึกษา /



467 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ

การประถมศึกษา

/

เคมี

468 ผูชวยศาสตราจารย ดร. โยธิน ศรีโสภา การบริหารการศึกษา /

การมัธยม (การสอนวิทยาศาสตร)

ฟสิกส

469 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรายุทธ เศรษฐขจร การบริหารการศึกษา /

คณิตศาสตร

การจัดการอุดมศึกษา

470 รองศาสตราจารย ดร.ทพญ. สมหญิง พัฒนธีรพงศ Dental Surgery / /

Medical Science

Orthopaedic Surgery

471 รศ.ดร. พรเทพ ราชนาวี Mechanical Engineering /

Sports Science

472 รศ.สพญ.ดร. รสมา ภูสุนทรธรรม สรีรวิทยา / /

473 รศ.ดร. ชูชัย อนันตมานะ Materials Science and Engineering / /

Clinical Science

474 รศ.ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ สุขศึกษา / /

การบริหารการศึกษา

475 ผศ.ดร. กฤษดา ผองพิทยา อุตสาหกรรมศิลป /

อุตสาหกรรมศึกษา

การบริหารการศึกษา

476 รศ.ดร. พวงรัตน เกษรแพทย การสอนภาษาไทย /

Educational Administration

Adult & Continuing Education 

477 ผศ.ดร. สุวิรากร โอภาสวงศ Thai Board of Dematology / /

Medical Epidemiology

448 รศ.ดร. ปองทิพย สิทธิสาร วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ / /

เภสัชวินิจฉัย

449 ผศ.ดร.ทพญ. พวงวรรณ ลาภธนทรัพยกุล Oral Pathology / /

Developmental Biology

450 ผศ.ดร. อรอุษา คําสุข ชีววิทยา /

พฤกษศาสตร

Plant Biology



451 ศ. สุกัญญา ฉายา ภาษาไทย / /

452 รศ.ดร. รัชชพิน เหลาวานิช Oral Biology / /

Medicat Technology

453 รศ.ดร. สมใจ พุทธาพิทักษผล การวิจัยและสถิติ /

การศึกษา/การสอนทางไกล พยาบาลศาสตรศึกษา

พยาบาลศาสตร

457 ผศ.ดร. อนุสรณ สืบสาย เคมี / /

chemical Engineering

458 ผศ.ดร. นารีรัตน วิเศษกุล ชีวเคมี /

พยาธิวิทยา/ปรสิตวิทยา

459 อ.เภสัชกรหญิง ดร. จิตติมา ลัคนากุล Chemistry and Biochemistry / /

460 รศ.ดร. สุรศักดิ์ เซียงกา ฟสิกส / /

461 ผศ.ดร. บริบูรณ ชอบทําดี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา /

โสตทัศนศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

462 รศ.ดร. สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ Communication Engineering / /

463 รศ.ดร. มาลินี ศรีอริยนันท Plant Pathology / /

Biology

464 รศ.ดร. อนิรุทธ สติมั่น เทคโนโลยีการศึกษา / /

465 ศ.ดร. ศิริรัตน เรงพิพัฒน เทคนิคการแพทย / /

จุลชีววิทยา

Bacteriology Food Science

466 ผศ.ดร. นงนภัส พันธพลกฤต จิตวิทยา / /

จิตวิทยาโรงเรียน

การบริหารการพัฒนา

467 ผศ.ดร. กันยารัตน เควียเซน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / /

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร



467 ผศ.ดร. กันยารัตน เควียเซน / /

468 อ.ดร. อภิชา ชุติพงศพิสิฎฐ History /

469 ผศ.ดร. วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร เคมี / /

เคมีอนินนทรีย

470 ผศ.ดร. ชวรัตน ศิริวงษ ฟสิกส / /

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ

วิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน

471 รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ พันธลําเจียก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา /

472 รศ.ดร. รัชนี สรรเสริญ สาธารณสุขศาสตร / /

พยาบาล

473 รศ.ดร. วิทิต ภักดี Mechanical Engineering / /

474 ผศ.ดร. พันทิพย ปยะทัศนานนท ภูมิสารสนเทศ /

475 อ.ดร. สันทนา นาคะพงศ Biochemistry / /

476 รศ.ดร. วรางคณา นิพัทธสุขกิจ ประวัติศาสตร /

477 รศ.ดร. บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / /

478 รศ.ดร. วสันต เธียรสุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล / /

479 อ.ดร. รัตนชัยนันท ธรรมสุจริต Communication Technology / /

480 รศ.ดร. พรพรหม ยอยสูงเนิน Nursing / /

Physiology

481 รศ.ดร. เมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ ICT for Education in Policy and Implementation/ /



481 รศ.ดร. เมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

/ /

เศรษฐศาสตร

482 รศ.ดร. อัจฉรา นิยมาภา ภาษาอังกฤษ / /

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

การบริหารการศึกษา

483 ผศ.ดร. สมชัย ตระการรุง English / /

Language and Communication

Music Performance/Teaching, Music Educaton

484 รศ. อารยะ ศรีกัลยาณบุตร Graphic Design /

485 รศ.ดร. สุรเชษฐ ชุติมา วิศวกรรมเครื่องกล / /

486 อ.ดร. ชินวุธ พิพัฒนภานุกูล วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ / /

เคมี

วิศวกรรมพอลิเมอร

487 รศ. วิศรุต พึ่งสุนทร ประวัติศาสตร /

488 ผศ.ดร. ราตรี เรืองไทย Exercise Physiology /

สรีรวิทยาออกกําลังกาย

พลศึกษา

489 รศ.ดร. สิริบังอร พิบูลนิยม เวชศาสตรชองปาก / /

Oral Biology

Oral Medicine

490 รศ.ดร. จรัญ กาญจนประดิษฐ ดุริยางคศาสตรไทย /

มานุษยดุริยางควิทยา

Ethnomusicology

491 รศ.ดร. ศุภกรณ ภูเจริญศิลป English as an International Language / /

Second Class Honors

492 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม Southeast Asian Studies /

ประวัติศาสตร

Internatonal Relations , หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

493 ผศ.ดร. เอกรัตน ทานาค เคมี /

วิทยาศาสตรศึกษา

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร

494 รศ.ดร. พรชัย หนูแกว วิจัยและพัฒนาหลักสูตร /

การวัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร



495 ผศ.ดร. ชาญชัย เดชธรรมรงค วิศวกรรมไฟฟา / /

เทคโนโลยีพลังงาน

496 ผศ.ดร. กัณฐิกา ศรีอุดม ประวัติศาสตร /

ประวัติศาสตรไทย

497 อ.ดร. นราธิป ธรรมวงศา Business English / /

Language and Communication

498 ผศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ พนมยงค Mahidol / /

499 รอยโท ดร. เทพ เฉลิมชัย Research and Health Management / /

500 รศ.ดร. ไชยันต รัชชกูล รัฐประศาสตรและสังคม /

501 ผศ.ดร. ภาสพงศ ผิวพอใช การสื่อสารมวลชน /

มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย

หลักสูตรและการสอน

502 ผศ.ดร. บงกช ทองเอี่ยม การศึกษาปฐมวัย / /

เทคโนโลยีการศึกษา

การบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนาย

503 รศ.ดร. ดุษฎี หอมดี Tissue Engineering and Periodontology / /

504 ศ.ดร. จรัญ มะลูลีม West Asian Studies /

505 ผศ.ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา วารสารสนเทศ /

506 ผศ.ดร. แสงจันทร เหมเชื้อ การสอนภาษาอังกฤษ / /

ภาษาอังกฤษ

507 ศ. ยูเปง แยน ฟสิกส / /

508 รศ.ดร. ภัทราวดี มากมี ประถม-คณิตศาสตร / /

การวัดและประเมินผลการศึกษา



509 รศ.ดร. สุทธาสินี ปุญญโชติ สัตวแพทย / /

Veterinay Medicine

Animal Physiology

510 พ.อ.อ.รศ.ดร. นภพร ทัศนัยนา พลศึกษา / /

511 รศ.ดร. ชุดา จิตตสุโภ เภสัชศาสตร / /

Pharmaceutical Chemistry

512 รศ.ดร. อํานาจ ชิดไธสง Applied Bioscience andBiotechnology / /

513 รศ.ดร. จริยา อุยยะเสถียร Applied Mathematics / /

514 Prof.Dr. Low Wah Yun Psychology / /

515 รศ.ดร. นํ้าทิพย วิภาวิน บรรณารักษศาสตร /

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

516 รศ.ดร. บพิธ บุปผโชติ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ / /

วิศวกรรมอุตสาหการ

 Engineering Mechanics and Energy

517 ผศ.ดร. พรทิพย ศิริภัทราชัย หลักสูตรและการสอน /

วิทยาศาสตรศึกษา

สุขศึกษา

518 รศ.ดร.ร.อ.หญิง พญ. รังสิมา สกุลณะมรรคา ทันตแพทยศาสตร / /

ทันตกรรมหัตถการ

519 ผศ.ดร.ทพญ. ปยพรรณา พุมผลึก ทันตกรรมทั่วไป / /

520 รศ.ดร. ษัษฐรัมย ธรรมบุษดี Political science international relations / /

521 รศ.ดร. อัญชลี สําเภา Chemistry / /

521 รศ.ทพ.ดร. สมชาย  อุรพีพล (ทันตกรรมประดิษฐ / /



521 รศ.ทพ.ดร. สมชาย  อุรพีพล / /

522 ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เจริญไทย เภสัชการ / /

523 รศ.ดร. บุญเอก ยิ่งยงณรงคกุล organic chemistry / /

524 รศ.ดร. รจนา พรประเสริฐสุข Materials Science and Engineering / /

525 ผศ.ดร. ธนยศ สุมาลยโรจน การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต / /

จิตวิทยาคลินิก

จิตวิทยาชุมชน

526 รศ.ดร.ทพ. สมชาย อุึรพีพล ทันตกรรมประดิษฐ / /

527 รศ.ดร. ยุทธนา ขําสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟา / /

528 ผศ.ดร. อําภาพรรณ ตันตินาครกูล Educational Leadership / /

Applied Linguistics

ประวัติศาสตร

529 ผศ.ดร. ประธาน บุรณศิริ Electrical and Computer Engineering / /

Physics

530 ผศ.ดร. พิมลมาศ พรอมสุขกุล ดนตรี /

ดุริยางคศาสตรสากล

531 ผศ.ดร. อนรรฆ จรัณยานนท /

532 ผศ.ดร. วาน วิริยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม / /

วิทยาศาสตรเคมี

533 ดร. กรวรรณ อาจเลิศ วิศวกรรมโยธา / /

534 ผศ.ดร. รุงเรือง พูลศิริ Forest Soils / /

วนศาสตร

535 อ.ดร. อาพันธชนิต เจนจิต คณิตศาสตรศึกษา /



535 อ.ดร. อาพันธชนิต เจนจิต

การสอนคณิตศาสตร  

/

536 ผศ.ดร. กฤตณะ พฤกษากร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม / /

Environmental technology

Early Childhood Education

537 ผศ.ดร.ทพญ. ปรมาภรณ กลั่นฤทธิ์
เวชศาสตร์ช่องปาก

/ /

538 ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เชิงชั้น เคมี / /

539 รศ.ดร. ชรินทร มั่งคั่ง สังคมศึกษา / /

540 ศ.ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท สุขศึกษา / /

541 รศ.ดร. นันทิยา สมภาร Pharmacology / /

542 ผศ.ดร. ศุภางค มณีศรี เลอกรองด / /

543 อ.ดร. มนตรี แสนวังสี (Environmental Technology), / /

(ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม),

544 ศ.ดร. ศุภชัย สิงหยะบุศย ไทศึกษา / /

ศิลปศึกษา

545 รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม สื่อสารการเมือง / /

Political science

546 รศ. สุภาวดี โพธิเวชกุล นาฎยศิลปไทย / /

547 ผศ.ดร.กภ. วรินทร กฤตยาเกียรณ Neuroscience / /

548 ผศ.ดร. สันทณี เครือขอน Medical Sciences / /

549 ผศ.ดร.ภญ. นิภาพรรณ  มะลิซอน เภสัชวิทยา / /



549 ผศ.ดร.ภญ. นิภาพรรณ  มะลิซอน / /

550 รศ.ดร. วัชรพล วิบูลยศริน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / /

551 ศ.ดร. ดิเรก ปทมสิริวัฒน เศรษฐศาสตร / /

552 ผศ.ดร กาญจนา สุทธิเนียม จิตวิทยาการใหคําปรึกษา /

การพยาบาลจิตเชและสุขภาพจิต

553 ผศ.ดร. วีรพล จิรจริต วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร / /

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

554 รศ.ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล สัตววิทยา / /

วิทยาศาสตรการประมง

ชีววิทยาประมง

555 ผศ.ดร. รักษพงศ วงศาโรจน เศรษฐศาสตร /

556 รศ.ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาษาไทย / /

557 ผศ.ดร.ทพ. ขจรเกียรติ เจนบดินทร ทันตแพทยทั่วไป / /

558 อ.ดร. วัชรินทร ตั้งสุขสันต วิศวกรรมชีวการแพทย / /

Life Science and Systems Engineering

559 ผศ.ดร. ปยพงษ เชยราย (Geoscience), / /

560 ผศ.ดร. พรภพ นัยเนตร Biomedical Engineering /

561 ผศ.ดร. อาทร สรรพานิช วิศวกรรมไฟฟา / /

อุปกรณชีวการแพทย

ฟสิกส

562 รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย พลศึกษา /



563 รศ.ดร. วาทิต ภักดี วิศวกรรมเครื่องกล / /

564 อ.ดร. ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน /

565 ผศ.ดร. มนตรี ยะสาวงษ แพทยศาสตร / /

566 ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ศิลปกรรม / /

567 รศ.ดร. สุขอรุณ วงษทิม ศึกษาศาสตร /

568 ผศ.ดร จันทรกร แจมไพบูลย ทันต / /

นิสิตยื่นกับพี่ลําใย

569 อ.ดร.  สุภัคชัย พงศเลิศสกุล วิทยาศาสตร /

นิสิตยื่นกับพี่ลําใย

570 ดร. สุริษา สุวรรณรังษี จุลชีววิทยา / /

571 รศ.ดร. วาสนา วงศสุรวัฒน ประวัติศาสตร / /

572 รศ.ดร. เสรี วงษมณฑา /

573 รศ.ดร. กฤษณ ทองเลิศ /

574 ผศ.ดร อารยา   เชียงของ จิตประยุกต /

575 ผศ.ทพ.ดร. ภัชรพล สําเนียง ทันตแพทยศาสตรบัณทิต / /

576 รศ.ดร.ทพญ. กนิษฐา  กิจสมานมิตร ทันตแพทยศาสตรบัณทิต / /



576 รศ.ดร.ทพญ. กนิษฐา  กิจสมานมิตร / /

577 รศ.ดร. สัจจะ เสถบุตร วิศวกรรม / /

578 ผศ.นพ. กุลวัตร ธาดานิพนธ แพท /

579 รศ.ดร. วัชรพล  วิบูลยศริน ศึกษาศาสตร / /

580 ผศ.ดร. โสมฤทัย  สุนธยาธร / /

581 ผศ.ดร.  อรอนงค  ผิวนิล เทคโนโลยีสิ่งเเวดลอมเเละการจัดการทรัพยากร / /

582 รศ.ดร.ทพ. วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ ทันตแพทยศาสตรบัณทิต / /

583 ผศ.ดร. โอปอล สุวรรณเมฆ บริหารธุรกิจ / /

584 ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร/ /

585 ผศ.ดร. อิสระ บุญญะฤทธิ์ จิตวิทยาประยุกต / /

586 ผศ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร  รุงอรุณเลิศ / /

587 ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต จิตวิทยาประยุกต /

588 ศ.ดร. สุวิมล วองวาณิช จิตวิทยาประยุกต / /

589 ผศ.ดร. สุนทรี เหลาพัดจัน บริหารธุรกิจ / /

590 ผศ.ดร. มนทกาน ไชยกุมาร คณะกายภาพบําบัด /



590 ผศ.ดร. /

591 ศ.ดร. จิรประภา อัครบวร สถาบัน / /

592 ผศ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต ทันตแพทยศาสตรบัณทิต / /

593 ผศ.ดร. กานดาภร เจริญกิตบวร / /

594 รศ.ดร. ศิวนิต อรรถวุฒิกุล /

ศ.ดร. วรากร ทรัพยวิระปกรณ /

ผศ.ดร. ฐิยาพร กันตาธนวัฒน / /

ผศ.ดร. ณัฐนันท ศิริเจริญ /

ผศ.ดร. อัครินทร ไพบูลยพานิช / /

ผศ.ดร. สิทธิธรรม อองวุฒิวัฒน /

  ศ.ดร. สิริวรรณ  ศรีพหล /

ผศ.ดร. สุนิสา ชอแกว /

น.ส. พักตรวิภา  สุทธิวารี /

อ.ดร. อรอุษา พิมพสวัสดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร มหาวิทยาลัยบูรพา

/ /



/ /

อ.ดร. ปรียาภรณ กุลศิริรัตน /

รศ.ดร. ชูชาติ ปณฑวิรุจน / /

รศ.พญ. นวนันท ปยะวัฒนกูล / /

ดร. นุจรินทร วะสุกัน / /

ศ.ดร. ซาทยาจิท ดี ซารเกอร Prof. Dr. Satyajit D Sarker / /

รศ.ดร. ศิริรัตน  แมคลอสกี / /

ผศ.ดร. วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ /

ผศ.ดร. อมลวรรณ  วีระธรรมโม /

ผศ.ดร. พิฑูร ธนบดีกิจ / /

ผศ.ดร. จิรวัฒน เจริญสถาพรกุล /

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อรินทร /

ผศ.ดร. กาญจนนภา  พงศพนรัตน / /

ผศ.ดร. ชุติมา สุรเศรษฐ /

รศ.ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย /



/

ผศ.ดร. นันทิกา คงเจริญพร / /

ผศ.ดร. วสันต ธีระเจตกูล / /

ผศ.ดร. พิฑูร ธนบดีกิจ / /

ผศ.ดร. เกวลิน มะลิ /

รศ.ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ / /

ผศ.ดร. ณัฐพรพรรณ อุตมา / /

ดร. เกียรติขจร ไชยรัตน /

ผศ.ดร. อุทิศ พงศจิรวัฒนา /

อ.ดร อาทิตย มกรเสน / /

ผศ.ดร. ขนบพร แสงวณิช /


