รายชื่อที่ปรึกษาโครงการวิจัยสูความเปนเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ครุศาสตร
สาขา
การศึกษาปฐมวัย
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

นางเยาวพา เดชะคุปต

รศ. ค.บ (เกียรตินิยม)
ค.ม. (ประถมศึกษา)
Ed.D. (C&I)

นางสิริมา ภิญโญอนันตพงษ

นางนิตยา ประพฤติกิจ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
IIIinois State
University,
U.S.A.

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

การศึกษา
ปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตร/มศว.

คณะ
ศึกษาศาสตร
โทร. 0 2664
1000

รศ. ค.บ (เกียรตินิยมอันดับ 1) The University of
ค.ม. (ประถมศึกษา)D. (C&I) lowa,
Ph.D (Early Childhood U.S.A.
Ed.)

การศึกษา
ปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตร/มศว.

คณะ
ศึกษาศาสตร
โทร. 0 2664
1001

รศ. Ph.D (Early Childhood North Texas State
Education and reading) University,
U.S.A.

การศึกษา
ปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตร/มรภ.
เพชรบุรี

คณะ
ศึกษาศาสตร
โทร.
089-8010224

รศ.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ

รศ. กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)ค.ม.
(จิตวิทยาการศึกษา และ
การแนะแนว)Ph.D.
(Educational Psychology)

จิตวิทยา

จิตวิทยา

มรภ.กําแพงเพชร

คณะครุศาสตร
โทร. 0 5570
6555 ตอ 2012

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

นายชูชัย สมิทธิไกร

รศ. วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) University of
Nebraska, U.S.A.
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว)
Ph.D.(Industrial
Organization Psychology)

น.ส.ทิพาวดี
เอมะวรรธนะ

รศ. ศศ.บ.(จิตวิทยา)
Ph.D.(Counseling
Psychology)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

จิตวิทยา

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร/มช.

University of Missouri, จิตวิทยา
U.S.A.

จิตวิทยา

ศิลปศาสตร/มธ.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร.0 5394
3232-3

เกษียณ คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 2613
2604

นายสิทธิโชค
วรานุสันติกูล

รศ. Ph.D.(ปรัชญาสังคม
สงเคราะห)

Bringham Young
University, U.S.A.

จิตวิทยา

จิตวิทยา

ศิลปศาสตร/มธ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 2613
2604

นางนวลละออ สุภาผล

รศ. กศ.บ.(มัธยมศึกษา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะ
แนว)
กศ.ด.(พัฒนศึกษาฯ)

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร-วิโรฒ

จิตวิทยา

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร/มศว.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 2664
1000

นายมานพ ชูนิล

รศ. ค.บ.(จิตวิทยาการใหคา
The University of
ปรึกษาแนะแนว)
New South Wales,
ศศ.ม.(จิตวิทยา
AUSTRALIA
อุตสาหกรรมและองคการ)
สค.ม.(สังคมศาสตร
การแพทยและสาธารณสุข)
Ph.D.(Psychology)

จิตวิทยา

จิตวิทยา

ศิลปศาสตร
ประยุกต/สจพ.

คณะศิลป
ศาสตร
ประยุกต
โทร. 0 2913
2500-24
ตอ 3217

น.ส.ทิพยวรรณ กิตติพร

รศ. ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร)
University of
M.S.(School Counseling) Northern Colorado,
M.Ed.(School
U.S.A.
Management)
Ed.D.(Psychology
Counseling and
Guidance)

จิตวิทยา

จิตวิทยา

สังคมศาสตร/มน.

คณะ
สังคมศาสตร
โทร. 0 5526
1000-4
ตอ 2134

รศ.จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ

รศ. วท.บ.(จิตวิทยา) วท.ม.
(จิตวิทยาคลินิก)
Ph.D.(Management)

จิตวิทยา

จิตวิทยา

มช.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 5394
3208-9

รศ.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ

รศ. กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)ค.ม.
(จิตวิทยาการศึกษา และ
การแนะแนว)Ph.D.
(Educational Psychology)

จิตวิทยา

จิตวิทยา

มรภ.กาแพงเพชร

คณะครุศาสตร
โทร. 0 5570
6555 ตอ 2012

ศ.สุวัจฉรา เปยมญาติ

ศ.

จิตวิทยา

จิตวิทยา

มธ.

คณะสังคม
สงเคราะห
ศาสตร โทร. 0
2613 2527

ค.บ. M.Sc. (Counselling)
Ph.D. (Development
and Child Psychology)

นางจรรจา สุวรรณทัต

ศ.11 อ.บ.M.A.(Ed.)Ed.D.

นางสาวรัตนา ศิริพานิช

ศ.

กศ.บ.กศ.ม.(จิตวิทยา
พัฒนาการ) Ph.D.(Edu.
Measurement &
Statistics)

นางนวลละออ สุภาผล

รศ. กศ.บ.(มัธยมศึกษา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะ
แนว)
กศ.ด.(พัฒนศึกษาฯ)

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา

1

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร-วิโรฒ

พฤติกรรม
ศาสตร

จิตวิทยาการศึกษา
พฤติกรรมศาสตร

มศว.

เกษียณ 60 ลาดพราว
43 เขตหวย
ขวาง
กรุงเทพฯ
10310 โทร. 0
2511 4732

จิตวิทยา

จิตวิทยาการศึกษา

มธ.

เกษียณ 80/173 ซ.อิ่ม
ทิพย (จรัญ ซ.
97) ถ.จรัญ
สนิทวงศ
กรุงเทพฯ
10700 โทร.0
2433 4535

จิตวิทยา

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร/มศว.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 2664
1000

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

รศ.สารีพันธุ ศุภวรรณ

รศ. ค.ด. (การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน)

เทคโนโลยี
การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

มสธ.

สาขา
ศึกษาศาสตร
โทร. 0 2504
7777

รศ.คณิตา นิจจรัลกุล

รศ. กศ.บ.(มัธยมศึกษา)
M.Ed.(Educational
Media)
Ph.D.(Educational
Technology)

เทคโนโลยี
การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

มอ.

สาขา
ศึกษาศาสตร
โทร. 0 7333
1301

รศ.วิชัย นภาพงศ

รศ. กศ.บ.
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
Ph.D.(Educational
Technology)

เทคโนโลยี
การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

มอ.

สาขา
ศึกษาศาสตร
โทร. 0 7333
1302

พลศึกษา
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

นางถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร

รศ. ค.บ.(พลศึกษา)
ค.ม.(พลศึกษา)
B.Ed. (Honor.)
M.Ed.
Ph.D.(Physiology and
Sport
Medicine)

Oregon State
University,
U.S.A.

พลศึกษา

พลศึกษา

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
การกีฬา/จฬ.

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
การกีฬา
โทร. 0 2218
1012
โทรสาร. 0
22181018

นายประพัฒน ลักษณพิสุทธิ์

รศ. กศ.บ.(มัธยมศึกษา:
พลานามัย - อังกฤษ)
ป.บัณฑิต(พลศึกษา)
ค.ม.(พลศึกษา)
ค.ด.(พลศึกษา)
B.Ed. GRAD.
DIP. IN P.E.M ED. (P.E.)
Ph.D.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พลศึกษา

พลศึกษา

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
การกีฬา/จฬ.

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
การกีฬา
โทร. 0 2218
1032
โทรสาร. 0
2218 1016

นายวิชิต คนึงสุขเกษม

รศ. ค.บ.(พลศึกษา)
B.Ed.
M.S.(Physiology of
Exercise)
Ed.D.(Physiology of
Exercise)

Oklahoma State
University, U.S.A.

พลศึกษา

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
การกีฬา/จฬ.

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
การกีฬา
โทร. 0 2218
1032
โทรสาร. 0
2218 1016

พลศึกษา

น.ส.กรรวี บุญชัย

รศ. ค.บ.(พลศึกษา)
Oregon State
ค.ม.(พลศึกษา)
University,
Ed.D.(Physical Education) U.S.A.

พลศึกษา

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร/มก.

ภาควิชาพล
ศึกษา โทร. 0
2579 7149

น.ส.บุญสง โกสะ

รศ. กศ.บ.(พลศึกษา)
M.A.T.(Physical
Education)
Ph.D.(Education)

พลศึกษา

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร/มก.

ภาควิชาพล
ศึกษา โทร. 0
2579 7149
ตอ 327

นางเรณุมาศ มาอุน

รศ. วท.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พลศึกษา
ค.ม.(การบริหารการ
พยาบาล)
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร/มก.

ภาควิชาพล
ศึกษา โทร. 0
2579 7149
ตอ 320

Oregon State
University,
U.S.A.

มนุษยศาสตร
สาขา
การทองเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

น.ส.ราณี อิสิชัยกุล

รศ. ร.บ.(ความสัมพันธระหวาง University of
ประเทศ)
Strathclyde,
M.A.(Public
U.K.
Administration)
D.B.A.(Tourism)

นางทักษิณา คุณารักษ

รศ. บธ.บ.
M.Sc.(Tourism)
Ph.D.(Tourism)

นางฉลองศรี
พิมลสมพงศ

รศ. ค.บ.
Maitries es Lettres
ค.ด

รศ.เลิศพร ภาระสกุล

รศ. วศ.บ. ศศ.บ.สค.ม.Ph.D.
(Sociology)

การจัดการ การจัดการ
การทองเที่ยว การทองเที่ยว

รัฐศาสตร/มสธ.

คณะรัฐศาสตร
โทร. 0 2504
8203
โทรสาร. 0
2503 3612

The Scottish Hotel การทองเที่ยว การทองเที่ยว
School, University of
Strathclyde,
SCOTLAND

มนุษยศาสตร/มช.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 5394
3259

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การทองเที่ยว การทองเที่ยว
และโรงแรม และโรงแรม

มนุษยศาสตร/มก.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 2579
5566-8

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาศาสตร
โทร.0 2954
7300

การทองเที่ยว การทองเที่ยว

นายบุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา

รศ. ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)
M.S.(Transportation
Management)
Ph.D.(Tourism
Development

รศ.บงกช งามสม ฤทธิชัยนุวัฒน

รศ. B.A.M.H.M. Ph.D.

การบริหาร การบริหารโรงแรมและการ ม.สยาม
โรงแรมและ ทองเที่ยว
การทองเที่ยว

หลักสูตร
นานาชาติโทร.
0 2867
8088,0 2457
0068,0 2868
6000 ตอ
5306

น.ส.ราณี อิสิชัยกุล

รศ. ร.บ.(ความสัมพันธระหวาง University of
ประเทศ)
Strathclyde,
M.A.(Public
U.K.
Administration)
D.B.A.(Tourism)

การจัดการ การจัดการ
การทองเที่ยว การทองเที่ยว

คณะรัฐศาสตร
โทร. 0 2504
8203
โทรสาร. 0
2503 3612

การพัฒนาชุมชน
ชื่อ-สกุล

2
ตําแหนง

คุณวุฒิ

Intercultural Open
University Nablus,
West
Bank. PALESTINE

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

การทองเที่ยว การพัฒนา
แหลงทองเที่ยว
และการขนสง

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ศิลปศาสตร/ม.รังสต

รัฐศาสตร/มสธ.

คณะ/สถาบัน

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 2997
2222
ตอ 1657-8

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

นางจีรพรรณ
กาญจนะจิตรา

รศ. วท.บ.(สังคมวิทยาและ
Cornell University,
มานุษยวิทยา)
U.S.A.
M.S.(Education)
Ph.D.(Rural Sociology &
Community Service)

สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน,การ
และ
พัฒนาสตรี
มานุษยวิทยา

มนุษยศาสตร/มร.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 2310
8270
ตอ 1113
โทรสาร. 0
2310 8264

รศ.พงษไพบูลย ศิลาวราเวทย

รศ. ค.บ. (ภูมิศาสตร)สค.ม.
(สิ่งแวดลอม) Ph.D. (rural
Devolopment)

สังคมวิทยา

การพัฒนาชุมชน

มรภ.กาญจนบุรี

คณะมนุษย
ศาสตรและ
สังคมศาสตร
โทร. 0 3463
3233,0 3463
3227 ตอ 116

รศ.ณฐพงศ จิตรนิรัตน

รศ. ศศ.บ. (รัฐศาสตร) วท.ม.
(การจัดการสิ่งแวดลอม)
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)

การพัฒนา
ชุมชน

การพัฒนาชุมชนทองถิ่น,
ชุมชนศึกษา, อัตรลักษณ
ชุมชน

มทษ.

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 7431
7600 ตอ 1111

นายสายันต ไพรชาญจิตร

ศ.

ศศ.บ.(โบราณคดี)
M.Sc.(Environmental
Remote Sensing & GeoInformation System for
Development)

ตําแหนง

คุณวุฒิ

การพัฒนา
ชุมชน

การพัฒนาชุมชน

มศก.

ภาควิชา
โบราณคดี
คณะโบราณคดี
โทร.0 2222
6819, 0 2224
7684

นิติศาสตร
ชื่อ-สกุล
นายทวีเกียรติ
มีนะกนิษฐ

รศ. น.บ.
น.ม.
น.บ.ท.
Master of law
D.E.A. (Sciences
Criminelles)
Doctorat Nouveau
Régime

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

Université de Nancy II, นิติศาสตร
FRANCE

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

กฎหมายอาญาและอาชญา นิติศาสตร/มธ.
วิทยา

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ
คณะนิติศาสตร
โทร. 0 2613
2159

นายบรรเจิด
สิงคะเนติ

รศ. น.บ.
Ruhr-Universitat
น.บ.ท.
Bochum, GERMANY
น.ม. Magister Legum
LL.M,Doktors der Rechte
(Dr.jur.)

นิติศาสตร

ศาลปกครอง
นิติศาสตร/มธ.
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง,
กฎหมาย
ปกครอง,
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธี
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

คณะนิติศาสตร
โทร. 0 2613
2962

นายชลอ
วองวัฒนาภิกุล

รศ. น.บ.
Docteur en Droit

นิติศาสตร

นิติศาสตร

สํานักวิชา
นิติศาสตร/มฟล.

สํานักวิชา
นิติศาสตร
โทร. 0 5391
6688-9

นายบรรเจิด สิงคะเนติ

ศ.

กฎหมาย
มหาชน

ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายปกครองศาล
รัฐธรรมนูญ
และวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญ

มธ.

ภาควิชา
กฎหมาย
มหาชน
คณะนิติศาสตร
โทร.0 2727
3706

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
LL.M.
Dr. jur.

Université de Nice,
FRANCE

นายสมคิด เลิศไพฑูรย

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
D.E.A.(De Droit
Public)
Doctorat en Droit

กฎหมาย
มหาชน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครองทองถิ่น

มธ.

สํานักอธิการบดี
โทร.0 2613
2006,
0 2223 3756

นายสุรพล นิติไกรพจน

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
D.E.A.(Droit Public)
Doctorat de
I'Universite'Robert
Schuman (mention
tres honorable)

กฎหมาย
มหาชน

กฎหมายมหาชน
กฎหมายรัฐวิสาหกิจ

มธ.

คณะนิติศาสตร
ภาควิชา
กฎหมาย
มหาชน
โทร.0 2613
2113

บรรณารักษศาสตร
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

น.ส.วาณี
ฐาปนวงศศานติ

รศ. กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร) วิทยาลัยวิชาการ
ประสานมิตร

บรรณารักษ- บรรณารักษศาสตร
ศาสตร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/มช.

10/19 ซ. 12
ถ.ลงหาดบาง
แสน
ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี
20130
โทร. 038 382
369

นายสุขุม เฉลยทรัพย

รศ. กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร) สวนดุสิต
กจ.ด.(การจัดการสื่อสาร)

บรรณารักษ- บรรณารักษศาสตร
ศาสตรและ และสารสนเทศ-ศาสตร
สารสนเทศศาสตร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/ มรภ.
สวนดุสิต

โทร. 0 2244
5004

นางสุนีย กาศจํารูญ

รศ. A.A(General Science)
University of
B.A.(Sociology)
Southern,
M.A.(Instructional
California,U.S.A.
Technology)
M.S.(Library Sci.) Doctor
in Library Sci.

บรรณารักษ- Computerized
ศาสตร
Cataloging

มนุษยศาสตร/มร.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 2310
8276,
0 2310 8263
ตอ 1108
โทรสาร 0
2310 8264

นางประภาวดี สืบสนธิ์

รศ. อ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)
Ph.D.(Instructional
System and Library
Science)

University of
Minnesota, U.S.A.

บรรณารักษ- บรรณารักษศาสตร
ศาสตรและ และสารสนเทศ-ศาสตร
สารสนเทศศาสตร

สานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม/
มทส.

สานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม
โทร. 0 4422
4240

น.ส.ลําปาง แมนมาตย

รศ. อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)
Ph.D.(Information
Studies)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรณารักษ- บรรณารักษศาสตรและ
ศาสตร
สารนิเทศศาสตร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/มข.

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 4336
2037

น.ส.สอางศรี พรสุวรรณ

รศ. ค.บ.
M.S.(Library Science)
Ph.D.(Library Science)

University of Sydney, บรรณารักษ บรรณารักษศาสตร
AUSTRALIA
ศาสตร

มนุษยศาสตร/มร.

เกษียณ 373 ซ.ทอง
หลอ 19
ถ.สุขุมวิท
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2391
8617

ภาษาจีน
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

นางสาวสุคนธ
เอื้ออนันต

รศ. ศ.บ. (ประวัติศาสตร)
M.A. (Oriental Language
And Literrature)

ภาษาจีน

ภาษาจีน

มธ.

12/132 หมู 6
ซอยเสรีวิลลา 4
ถ.ศรีนครินทร
แขวงหนองบอน
เขตประเวศ
กรุงเทพฯ
โทร 0 2707
8825

น.ส.มาลินี
ดิลกวณิช

รศ. ศศ.บ.(วรรณคดีตางประเทศ) University of
M.A.(Interdisciplinary
Washington, U.S.A.
Studies)
M.A.(Asian Studies)
Ph.D.(Asian Languages &
Literature)

ภาษาจีน

ภาษาจีน

ศิลปศาสตร/มธ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 2613
2604-5

รศ.กนกพร นุมทอง

รศ. ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.A. (Classical Chinese
Literature)
Ph.D. (Classical Chinese
Literature)

ภาษาจีน

ภาษาจีน

มก.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 2579
5566-8
ตอ 2204

รศ.เมชฌ
สอดสองกฤษ

รศ. ศศ.บ. (ดนตรีไทย)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
Ph.D. (Chinese Linguistics
and Philology)

ภาษาจีน

ภาษาจีน

มอบ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 4535
3700

นางประพิณ มโนมัยวิบูลย

รศ. อ.บ.
University of
อ.ม. (ภาษาไทย)
Washington, U.S.A.
M.A.(Chinese Language
and Liferature)
Ph.D. (Chinese
Language)

ภาษาจีน

ภาษาจีน

อักษรศาสตร/จฬ.

เกษียณ 32-34 ถ.
รามคําแหง ซ.
แมนเขียน 4
หัวหมาก บาง
กะป กรุงเทพฯ
10240
โทร. 0 2314
7104

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

นางศิราพร ณ ถลาง

รศ. อ.บ.
อ.ม.(ภาษาไทย)
Ph.D.(Anthropology)

Arizona State
University,
U.S.A.

นางชลดา เรืองรักษลิขิต

รศ. อ.บ.
อ.ม.
อ.ด.(ภาษาไทย)

น.ส.สุจิตรา
จงสถิตยวัฒนา

รศ. อ.บ.(ภาษาไทย)
M.Litt.(English Studies)
Ph.D.(Thai Literature)

รศ.มณีปน
พรหมสุทธิรักษ

รศ. อ.บ.
B.A. (ภาษาสนัสกฤต)
Ph.D (วรรณคดีไทย)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

ภาษาไทย

คติชนวิทยาและ
วรรณคดีไทย

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะอักษร
ศาสตร
โทร. 0 2218
4679

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

ภาษาและ
วรรณณคดีไทยเขมร

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะอักษร
ศาสตร
โทร. 0 2218
4684

University of London, ภาษาไทย
U.K.

วรรณคดีไทย
และกวีนิพนธ
สมัยใหม,
วัจนลีศาสตร
เชิงวรรณศิลป

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะอักษร
ศาสตร
โทร. 0 2218
4684

ภาษาไทย

มศก.

คณะอักษร
ศาสตร
โทร. 0 3425
5096-7

ภาษาไทย

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

น.ส.ราตรี ธันวารชร

รศ. อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.ด.(ภาษาไทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

การใชภาษาไทย,
ภาษาศาสตร, ภาษาไทย

ศิลปศาสตร/มธ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 2613
2644,
0 2613 2679

น.ส.สุนันท อัญชลีนุกูล

รศ. อ.บ.
อ.ม.
Ph.D.(Computational
Linguistics)

Universite de Paris III, ภาษาไทย
FRANCE

หลักและการใชภาษา,
ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะอักษร
ศาสตร
โทร. 0 2218
4684

รศ.สุนทรี ดวงทิพย

รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)
ค.ด. (การอุดมศึกษา)

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มรภ.กําแพงเพชร

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 5572
1878

นายประเทือง ทินรัตน

รศ. กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Banaras Hindu
อ.ม.(ภาษาตะวนัออก)
University, INDIA
Ph.D.(Eastern Languages
Sanskrit)

ภาษาไทย

ภาษาไทย,ภาษา
บาลี-สันสกฤต

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 2579
5566-8

นายวิไลศักดิ์ กิ่งคํา

รศ. พธ.บ.(ครุศาสตร)
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

University of Poona, ภาษาไทย
INDIA

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร/มก.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0
25795566-8

นายสมพงศ
วิทยศักดิ์พันธุ

รศ. อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
Ph.D.

University of
Washington, U.S.A.

ภาษาไทย,
การสอนภาษาไทย,
ภาษาศาสตรชีวประวัติ

มนุษยศาสตร/มช.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 5394
3244-5

ภาษาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

นางเมตตา
วิวัฒนากูล

รศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Speech
Communication)
M.A.(Communication
Studies)

น.ส.กุลพร
หิรัญบูรณะ

ผศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Tesol)
Ph.D.(Education)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ภาษาไทย

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
University of Arizona,
U.S.A.
University of Kansas,
U.S.A.

นิเทศศาสตร/จฬ.

คณะนิเทศ
ศาสตร
โทร. 0 2218
2191,
0 2218 2182,
089 810 3689

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา/จฬ.

สถาบันภาษา
โทร. 0 2218
6052, 081
629 8847

รศ.ประไพ
จันทราสกุล

รศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(TESOL&Applied
Linguistics)
Ph.D. (Language
Education)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

มจพ.

รศ.ชุติมา ธรรมรักษา

รศ. B.Ed.(การสอนภาษาอังกฤษ
และจิตวิทยาการให
คําปรึกษา)
M.A.(English for NonNative
Speakers)
Ph.D.(Rhetoric and
Linguistics)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ, การสอนเชิง ม.กรุงเทพ
รุก (Active Learning),
การคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking),
เกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (TQA), เกณฑ
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินงานที่เปน
เลิศ (EdPEx)

สถาบันภาษา
วิทยาเขตกลว
ยน้ําไท
โทร. 0 2350
3619,
0 2350 3500
ตอ 1648

รศ.อุดร หวานอารมณ

รศ. กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Applied Linguistics)
Ph.D. (Applied
Linguistics)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 4375
4369

มมส.

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2555
2000

รศ.ธัญภา
(นันทา)ชิระมณี

รศ. อ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
ศศ.ม (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Applied
Linguistics)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

มอ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 7428
9555

รศ.อดิศร แซเตียว

รศ. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม (ภาษาศาสตรประยุกต)
Ph.D (Education)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

มอ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 7428
9555

รศ.มณฑา จาฎพจน

รศ. ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
M.A. (Applied Linguistics)
Ph.D (Applied Linguistics)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

มอ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 7428
9555

รศ.นิสากร จารุมณี

รศ. ศศ.บ. (ภาษาศาสตร)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร
ประยุกต)
Ph.D (Applied Linguistics)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

มอ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 7428
9555

รศ.กันยารัตน เกตุขํา

รศ. กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.ed. (Reading)
Ph.D. (Reading)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

สพบ.

คณะภาษา
และการสื่อสาร
โทร. 0 2727
3138-43

รศ.วรรณวดี ชัยชาญกูล

รศ. ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษฝรั่งเศส)
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(การศึกษา)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

มรภ.บานสมเด็จ
เจาพระยา

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 2473
7000
ตอ 2000-2100

นายสุพัฒน สุกมลสันต

รศ. กศ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ,
ค.ม.(วิธีการสอน
การวัดผล
ภาษาอังกฤษ)
Certificate In TEFL/TESL
M.Sc.(Applied Linguistics)
ค.ด.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา)

สถาบันภาษา/จฬ.

สถาบันภาษา
โทร. 0 2218
6036

นางบุญศิริ อนันตเศรษฐ

รศ. อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรประยุกต
M.A.(Applied Linguistics)
Cert. in Applied
Linguistics
and Language Teaching
Cert. in Teaching
English for
Science & Technology
ค.ด.(อุดมศกึษา)

สถาบันภาษา/จฬ.

สถาบันภาษา
โทร. 0 2218
6036

น.ส.สรัญญา เศวตมาลย

รศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(ภาษาศาสตร)
Ph.D.(Linguistics)

มนุษยศาสตร/มช.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 5394
3231

นางพิมพันธุ เวสสะโกศล

รศ. ศศ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
M.A.(Foreign Language)
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ศิลปศาสตร/มธ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 2613
2604-5

University of Hawaii, ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ,
U.S.A.
ภาษาศาสตร,
วรรณกรรม

น.ส.สุปรียา วิลาวรรณ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อ-สกุล

รศ. ศศ.บ.(ภาษาศาสตร)
M.A.(Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

ตําแหนง

คุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยฮาวาย,
U.S.A.

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร

สาขาวิชา

ศิลปศาสตร/มธ.

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

คณะศลิป
ศาสตร
โทร. 0 2613
2644,
0 2613 2678

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

รศ.อดิศร แซเตียว

รศ. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม (ภาษาศาสตรประยุกต)
Ph.D (Education)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

มอ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 7428
9555

รศ.นิสากร จารุมณี

รศ. ศศ.บ. (ภาษาศาสตร)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร
ประยุกต)
Ph.D (Applied Linguistics)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

มอ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 7428
9555

นายบุญเรือง ชื่นสุวิมล

รศ. B.A.(Linguistics and
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร
French)
M.A.(Applied Linguistics)
Ph.D.(Linguistic)

ศิลปศาสตร/มธ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 2613
2656

น.ส.ธัญญรัตน ปาณะกุล

รศ. อ.บ.
พบ.ม.
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

น.ส.รุจา ผลสวัสดิ์

รศ. B.A.(English)
University of Toronto, ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
M.A.(English)
CANADA
TESL Graduate
Dip.(Pos Secondary)
M.A.(English)
Ph.D.(Applied Linguistics)

รัฐประศาสนศาสตร
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

Northwestern
University,
U.S.A.

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
และ
และภาษาศาสตร
ภาษาศาสตร (Linguistics:
Structure,Historical
AppliedLinguistics)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร/มร.

คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 2310
8272
ตอ 1109
โทรสาร 0
2310 8264

มนุษยศาสตร/
ม.รังสติ

มหาวิทยาลัย
รังสติ
โทร. 0 2997
2222-30

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

นายสุรนาท
ขมะณะรงค

รศ. วท.บ.(ฟสิกส)
University of Hull, U.K. รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศาสตร
Ph.D.(Development
Administration)

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/มข.

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 4320
2861
ตอ 2122

นายจิรโชค วีระสัย

รศ. Ph.D.(Political Science) University of
California, U.S.A.

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

รัฐศาสตร/มร.

เกษียณ 102/3 ถนน
ลาดพราว
ซ.7 แขวง
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 0 2513
1964

นายศิโรฒน
ภาคสุวรรณ

รศ. Ph.D.(Political Science) TEMPLE UNIVERSITY, รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
U.S.A.
ศาสตร

รัฐศาสตร/มร.

เกษียณ 30/120
หมูบาน
สุวรรณนิเวศน
ถนนนวมินทร
เขตบึงกุม
กทม.10240

นายสุรพล
ราชภัณฑรักษ

รศ. Diplome De Docteur
De L’Universite
(Sciences Politiques)
Diplome Des Etudes
Superieures (Science
Economiques)

Universite des
รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
Science Soceiales de ศาสตร
Toulouse, FRANCE

รัฐศาสตร/มร.

เกษียณ 27 ซ.สายทิพย
ถนนสุขุมวิท
56
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง
กทม.10260
โทร. 0 2311
2555

นายวรพิทย มีมาก

รศ. พบ.ด.(การบริหารการ
พัฒนา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

สังคมศาสตร/มศว.

คณะ
สังคมศาสตร
โทร. 0 2664
1000

นายรังสรรค
ประเสริฐศรี

รศ. B.A.(Government)
M.A.(Political Science)
Ph.D.(Public
Administration)

University of
Mississippi, U.S.A.

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

รัฐศาสตร/มสธ.

คณะรัฐศาสตร
โทร. 0 2504
8247
โทรสาร. 0
2503 3612

นายอิสระ สุวรรณบล

รศ. ร.บ.
The Austalian
M.A.(Adminitration)
National University,
Ph.D.(Political Science) AUSTRIA

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

นายเสนห จุยโต

รศ. ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศาสตร
ค.ด.(อุดมศึกษา)

สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ/มสธ.

สาขาวิชา
วิทยาการ
จัดการ
โทร. 0 2504
8201
โทรสาร. 0
2503 3612

นายวิรัช วิรัชนิภาวรรณ

รศ. น.บ.
สส.ม.(พัฒนาชุมชน)
M.A.(Political Science)
พบ.ด.(การบริหารการ
พัฒนา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร

สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ/มสธ.

สาขาวิชา
วิทยาการ
จัดการ
โทร. 0 2504
8201
โทรสาร. 0
2503 3612

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

สาขาวิชา
รัฐศาสตร/มสธ.

เกษียณ 239/17 ซ.
เพิ่มสิน ถ.
ประชาสงเคราะ
ห
แขวงดินแดง
เขตพญาไท
กทม. 10400
โทร. 0 2290
0365

นายอาคม ใจแกว

รศ. ศศ.บ.(สังคมศาสตร)
สค.ม.(สังคมวิทยา)
พบ.ด.(การบริหารการ
พัฒนา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร

น.ส.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

รศ. ค.บ.(มัธยมศึกษา)
สค.ม.(อาชญาวิทยา)
ค.ม (จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว)
Ph.D.(Criminal Justice
Administration)

The State University รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
of New Jersey, U.S.A. ศาสตร

นายจรัส สุวรรณมาลา

ศ.

ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศ.ม. (การจัดการ)Ph.D.
(Political Science)

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

วิทยาการจัดการ/มอ.

คณะวิทยาการ
จัดการ
โทร. 0 7444
6050,
0 7421 2826
ตอ 2720

รัฐประศาสน
ศาสตร/สพบ.

คณะรัฐ
ประศาสน
ศาสตร
โทร. 0 2727
3883,
0 2727 3908
โทรสาร. 0
2375 1297

จฬ.

ภาควิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตร คณะ
รัฐศาสตรโทร.0
2218 7209

นายศุภชัย ยาวะประภาษ

ศ.

รัฐศาสตรบัณฑิต(การ
ปกครอง)Master of
Public
AdministrationPh.D.
(Public Administration &
Public Affairs)

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

จฬ.

คณะรัฐศาสตร
ภาควิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตร โทร.0
2218 7262

นายเสนห จามริก

ศ.

ธ.บ. B.A.

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

มธ.

เกษียณ สํานักงาน
กรรมการสิทธิ
มนุษยชนเชิง
สะพานหัวชาง
ถ.พญาไท
กรุงเทพฯ
10400 โทร. 0
2511 1099
,0 2314 1638

นายกฤช เพิ่มทันจิตต

ศ.

สถ.บ.M.Sc.(Human
Settlement Planning
and Development)
MCP.,M.A.(City and
Regional Planning)
Ph.D.(City and Regional
Planning)

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

สพบ.

คณะรัฐ
ประศาสน
ศาสตรโทร.0
2377
7400-19 ตอ
8752,8742

นายชาติชาย ณ เชียงใหม

ศ.

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)ร.ม.(การ
ปกครอง)
M.A.(Pol.Sci.)Ph.D.(Pol.Sci
.)

รัฐประศาสน รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตร

สพบ.

โครงการ
บัณฑิตศึกษา
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย โทร.0
2377
7400-19 ตอ
2354, 2357

ศิลปศึกษา
ชื่อ-สกุล

1
ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

นายปุณณรัตน
พิชญไพบูลย

รศ. ค.บ.(ศิลปและอุตสาหกรรม Illinois State
ศิลป)
University,
M.A. (Ceramics Art)
U.S.A.
Ed.D. (Research in Art
Technology)

ศิลปศึกษา

ศิลปศึกษา

ครุศาสตร/จฬ.

คณะครุศาสตร
โทร. 0 2218
2299

นางเกษร ธิตะจารี

รศ. B.A.(Fine Art) M.S.(Arted) Illinois State
Ed.D.(Teaching
University,
Curriculum
U.S.A.
Instruction)

ศิลปศึกษา

ศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร/จฬ.

คณะครุศาสตร
โทร. 0 2218
2291,0 2589
7942

สังคมศึกษา
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

นางดียู ศรีนราวัฒน

รศ. B.A.(Linguistics)
University of Texas at ภาษาศาสตร Sociolinguistics;
M.Ed.(English Language Austin, U.S.A.
Language,
Teaching
Culture, and
Ph.D.(Applied Linguistics)
Communication;
Ethnolinguistics;
SecondLanguage
Studies;
Pragmatics in
LanguageTeaching;
Cross-cultural
Pragmatics

ศิลปศาสตร/มธ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 2613
2644,
0 2613 2681

น.ส.ชาคริต
ชุมวัฒนะ

รศ. อ.บ.ประวัติศาสตร
M.A.(History)
Ph.D.(History)

Cornell University,
U.S.A.

สังคมศาสตร/มศว.

คณะ
สังคมศาสตร
โทร. 0 2258
4116

นางสุจิตรา
ออนคอม

รศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พ.ม.(สังคมศาสตร)
อ.ม.(ปรัชญา)
Ph.D.(Philosophy)

มหาวทิยาลัยมคธ, อินเดีย ปรัชญาและ ปรัชญาและศาสนา
ศาสนา

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/
มรภ.ธนบุรี

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 2445
5407

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

นายวัชระ
งามจิตรเจริญ

รศ. ป.ธ. 9 พ.ม. พธ.บ.,ศศ.บ.,
M.A.(Philosophy)
อ.ด.(ปรัชญา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธศาสนา พุทธศาสนา

ศิลปศาสตร/มธ.

คณะศิลป
ศาสตร
โทร. 0 2613
2644,
0 2613 2675

น.ส.ดารารัตน
เมตตาริกานนท

รศ. ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)
อ.ม.(ประวัติศาสตร)
อ.ด.(ประวัติศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/มข.

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 4320
2861

น.ส.จิราภรณ
สถาปนะวรรธนะ

รศ. กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(ประวัติศาสตร)
Ph.D.(History)

Monash University,

สังคมศาสตร/มนศ.

คณะ
สังคมศาสตร
โทร. 0 5526
1000-4 ตอ
2169

AUSTRALIA

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

น.ส.มัทนา เกษกมล

รศ. อ.บ.(ประวัติศาสตร)
อ.ม.(ประวัติศาสตร)
D.A.(History)

Illinois State
University,

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/มบ.

U.S.A.

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 3874
5900
ตอ 2368, 0
3893 1134

ภูมิศาสตร
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ
เกษียณ 21/4 หมู 11
(ตออายุ ซ.เสนานิคม
ราชการ) ถ.พหลโยธิน
แขวงจรเขบัว
เขตลาดพราว
กรุงเทพฯ
โทร. 081 874
2324

นางผองศรี
จั่นหาว

รศ. อ.บ.(ประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตร)
M.A.(Gergraphy)

Eastern Kentucky
ภูมิศาสตร
University Kentucky,
U.S.A.

ภูมิศาสตร

อักษรศาสตร/จฬ.

นายสากล
สถิตวิทยานันท

รศ. กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
กศ.ม.(ภูมิศาสตร)
วท.ด.(ปฐพีวิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ภูมิศาสตร
ร

ภูมิศาสตร

สังคมศาสตร/มก.

คณะ
สังคมศาสตร
โทร. 0 2561
3480

นายจรูญ คูณมี

รศ. กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
กศ.ม.(ภูมิศาสตร)
Ph.D.(Social Science
Education)

Ohio University, U.S.A. ภูมิศาสตร

ภูมิศาสตร

ศึกษาศาสตร/มมส.

เกษียณ คณะ
ศึกษาศาสตร
โทร. 0 4371
1286

นายจุมพล วิเชียรศิลป

รศ. กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
กศ.ม.(ภูมิศาสตร)
วท.ด.(ปฐพีวิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ภูมิศาสตร
ร

ภูมิศาสตร

มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร/มรภ.
บุรีรัมย

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 446
1221
ตอ 145

นายครองชัย หัตถา

รศ. กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
กศ.ม.(ภูมิศาสตร)
วท.ด.(ปฐพีศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ภูมิศาสตร
ร

ภูมิศาสตร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/มอ.

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 7333
1304,
0 7334 9340
ตอ 1407

นางผองศรี จั่นหาว

รศ. อ.บ.(ประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตร)
M.A.(Gergraphy)

ภูมิศาสตร

ภูมิศาสตร

อักษรศาสตร/จฬ.

รศ.อาลัย จันทรพาณิชย

รศ. กศ.บ. (สังคมศึกษา) ศศ.ม.
(การสอนสังคมศึกษา)
D.P.A.

ภูมิศาสตร

ภูมิศาสตร

มรภ.บุรีรัมย

ออกแบบดิจิทัลอารต
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

เกษียณ 21/4 หมู 11
ซ.เสนานิคม
ถ.พหลโยธิน
แขวงจรเขบัว
เขตลาดพราว
กรุงเทพฯ
โทร.081 874
2324
ุ�
คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 4461
7589 ตอ 149

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

นายอิทธิพล
ตั้งโฉลก

รศ. ศบ.(ภาพพิมพ)
ศม.(จิตรกรรม)

University of
Washington., U.S.A.

นางพรสนอง
วงศสิงหทอง

รศ. B.F.A.(Painting &
Oklahoma State
Drawing)
University,U.S.A.
M.F.A.(Drawing &
Painting)
Ed.D.(College Teaching)

นิเทศศิลป

ทัศนศิลป

จิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ/มศก.

เกษียณ 94/10 หมูบาน
บานกลางเมือง
ถ.ศรีนครินทร
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ
10250
โทร. 081 820
2106

ทัศนศิลป

วิจัยนฤมิตศิลป

ศิลปกรรมศาสตร/
จฬ.

คณะศิลปกรรม
ศาสตร
โทร. 0 2218
4628

นายชาญณรงค
พรรุงโรจน

รศ. ค.บ.(ศิลปศึกษา)
ค.ม.(ศิลปศึกษา)
Ed.D.(Art Education)

Illinois State
University,
U.S.A.

นายฐิติพัฒน
ประทานทรัพย

รศ. สถ.บ.
สถ.ม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิเทศศิลป

อาเซียนศึกษา
ชื่อ-สกุล
รศ.ศรันย
วงศคําจันทร

ตําแหนง

คุณวุฒิ

รศ. ศน.บ.
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ทัศนศิลป

วิจัยทัศนศิลป
ความคิด
สรางสรรค

ศิลปกรรมศาสตร/
จฬ.

คณะศิลปกรรม
ศาสตร
โทร. 0 2218
4562
โทรสาร 0
2218
4563

คอมพิวเตอรใน
การออกแบบ

สถาปตยกรรม
ศาสตร/มศก.

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
โทร. 0 2623
6115-22

สาขาวิชา
ปรัชญา

เชี่ยวชาญ
ปรัชญา

คณะ/สถาบัน
มรภ.กําแพงเพชร

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ
คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
โทร. 0 5572
1878
มือถือ 08
6448 9918

น.ส.สุรางคศรี
ตันเสียงสม

รศ. อ.บ.
University of
อ.ม.(ประวัติศาสตร)
Washington, U.S.A.
Ph.D.(Japanese History)

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรเอชีย
ตะวันออก

อักษรศาสตร/จฬ.

นายไพฑูรย มีกุศล

รศ. กศ.บ.(ประวตัศิาสตร)
กศ.ม.(ประวตัศิาสตร)
M.A.(Aanthropology)
Ph.D.(Sociocultural
Anthropology)

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตร

มสธ.

ลาออก 10/168 ม.2
ถ.แจงวัฒนะ
ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
11120
โทร. 0 2574
6315

ศ.สุวรรณา สถาอานันท

ศ.

ปรัชญา

ปรัชญา

จฬ.

คณะอักษร
ศาสตร
โทร. 0 2218
4754

น.ส.จริยา
ผลประเสริฐ

รศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ,ฝรั่งเศส, Pacific Western
ศิลปการละคร)
University, U.S.A.
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
Ph.D.(Applied Linguistics)

ภาษาตาง
ประเทศ

ภาษาตางประเทศ

มนุษยศาสตร/มก.

University of
Washington, U.S.A.

อ.บ.(ปรัชญา)
M.A.(Philosophy)
Ph.D.(Philosophy)

คณะอักษร
ศาสตร
โทร. 0 2218
4671

เกษียณ คณะ
มนุษยศาสตร
โทร. 0 2579
5566-8

น.ส.จิราภรณ
สถาปนะวรรธนะ

นายชัยโชค จุลศิริวงศ

รศ. กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(ประวัติศาสตร)
Ph.D.(History)

Monash University,

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

รศ. B.A.(Asian History)
M.A.I.A.(Southeast Asia
Studies)
Ph.D.(Southeast Asian
History)

Ohio University, U.S.A. รัฐศาสตร

สังคมศาสตร/มนศ.

คณะ
สังคมศาสตร
โทร. 0 5526
1000-4 ตอ
2169

รัฐศาสตร/จฬ.

คณะรัฐศาสตร
โทร. 0 2218
7253

AUSTRALIA

ความสัมพันธระหวาง
ประเทศอาเซียน

วิทยาการจัดการ
สาขา
การเงินและธนาคาร
ชื่อ-สกุล
นายอัญญา ขันธวิทย

ตําแหนง

คุณวุฒิ

ศ.11 บช.บ.
M.Sc(Hons.)M.Phil.Ph.D.

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

คณะ/สถาบัน
มธ.

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ
คณะ
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
โทร.0 2613
2223

รศ.สิปปภาส พรสุขสวาง

รศ. ศ.บ. ศ.ม.ศ.ด.(การเงินและ
การธนาคาร)

การเงิน

Financial
มธ.
Management,Economics

คณะ
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
โทร. 0 2696
5730-1

รศ.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

รศ. พณ.บ.(การเงินและการ
ธนาคาร) พบ.ม.(การเงิน)
Ph.D.(Banking and
Finance)

การเงิน

การเงินภาคเอกชน,
มก.
การเงินภาคสถาบันการเงิน,
การเงินภาคสาธารณะ

คณะ
บริหารธุรกิจ
โทร. 0 2942
8777 ตอ
1202-3

นายศวิาวุธ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา

รศ. B.A.
M.A.
M.B.A.
Ph.D

Claremont Graduate การธนาคาร การธนาคาร
School, U.K.
และการเงิน และการเงิน

พาณิชยศาสตร
และการบัญชี/จฬ

คณะ
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
โทร. 0 2218
5891
โทรสาร. 0
2254 1824

นางพรอนงค
บุษราตระกูล

รศ. บธ.บ.
(การจัดการเชิงปริมาณ)
M.B.A.(MIS)
บธ.ด.(การเงิน)

รศ.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

รศ. บธ.บ. (การเงินและการ
ธนาคาร) บธ.ม. (การเงิน)
Ph.D (Management)

การจัดการทั่วไป
ชื่อ-สกุล
นายเทพศักดิ์
บุณยรัตพันธุ

ตําแหนง

คุณวุฒิ

รศ. ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)
พบ.ม.(นโยบายสาธารณะ
และ
การบริหารโครงการ)
พบ.ด.(การบริหารการ
พัฒนา)

University Of Dallas, บริหารธุรกิจ การธนาคารและการเงิน
U.S.A.

การเงิน

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สาขาวิชา
การจัดการ
ทั่วไป

การเงิน

เชี่ยวชาญ
การจัดการทั่วไป

พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี/จฬ.

คณะ
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
โทร. 0 2218
5677

มรภ. เชียงราย

คณะวิทยาการ
จัดการโทร. 08
9431 4782

คณะ/สถาบัน
สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ/
มสธ.

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ
สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป
โทร. 0 2504
8252
โทรสาร. 0
2503 3612

นายชนงกรณ
กุณฑลบุตร

รศ. บช.บ.(การบัญชี)
M.S.(Management and
Human relations)
D.B.A.(Management)

University of Sarasota, การจัดการ
U.S.A.

การจัดการ

บริหารธุรกิจ/
มทร.ธัญบุรี

คณะ
บริหารธุรกิจ
โทร. 0 2549
3243

นายพงศ หรดาล

รศ. ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป)
Kentstate University, การจัดการ
M.A.Ed.(Educational
U.S.A.
Administration)
Ph.D.(Vocational
Technology Education)

การจัดการ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/
มรภ.พระนคร

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2248
7675,
0 2664 2939

นางจิตตินันท
ชะเนติยัง

รศ. กศ.บ.(ประวัติศาสตร)
M.A.Ed.(Educational
Management)
Ed.D.(Educational
Administrtion)

การจัดการ

การจัดการ

วิทยาการจัดการ/
มรภ.พระนคร

632 ซ.
ลาดพราว40
ถ.ลาดพราว
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กทม. 10900

รศ.ยุรพร ศุทธรัตน

รศ. ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา)พบ.ม.
(การจัดการตลาด)Ph.D.
(Agribusiness
Management)

การจัดการ

การจัดการ

มก.

คณะ
บริหารธุรกิจ
โทร. 0 2942
8777

การบัญชี

University of
Northern,
PHILIPPINES

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

น.ส.จินดา ขันทอง

รศ. ศศ.บ.
M.B.A.
บธ.ด.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การบัญชี

การบัญชี

บริหารธุรกิจ/มก.

ภาควิชา
การตลาด
คณะ
บริหารธุรกิจ
โทร. 0 2942
8777

นางดนุชา คุณพนิชกิจ

รศ. บช.บ.
M.B.A.(Accounting)
Ph.D.(Business
Administration)

University of
การบัญชี
Wisconsin, Madison,
U.S.A.

การบัญชี

พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี/จฬ.

คณะ
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
โทร. 0 2218
5781

น.ส.นิตยา
วงศภินันทวัฒนา

รศ. บช.บ.
บช.ม.
M.Com.(Buisness
Information Systems)
Ph.D.(Information
System)

The University of
Queensland,
AUSTRALIA

การบัญชี,บริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี/มธ.

คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
โทร. 0 2986
9620-31
โทรสาร 0
2225 2109

การบัญชี

นางกฤตติกา แสนโภชน

รศ. บช.บ.(การบัญชี)
พบ.ม.(การบริหารงาน
บุคคล)
ศด.ม.(พัฒนศาสตร)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

บัญชี

บัญชี

นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล

รศ. บช.บ M.A.S.
Ph.D.(Accountancy)

University of Illinois, บริหารธุรกิจ การบัญชี
U.S.A.

วิทยาการจัดการ/
มรภ.อุดรธานี

พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี/จฬ.

คณะวิทยาการ
จัดการ
โทร. 0 4221
1040-59
ตอ 703
เกษียณ บริษัท นิล
สุวรรณ
จํากัด69
ถ.นครสวรรค
แขวงวัดโสมนัส
เขตปอมปราบ
ศัตรูพาย
กทม. 10100
โทร. 0 2282
5811,
0 2282 5813
โทรสาร 0
2281 7843

นางธารินี พงศสุพัฒน

รศ. วท.บ. (บัญชี) M.B.A.
(Accounting)
Dr.rer.soc.oec.
(Accounting)

รศ.ขวัญสกุล เต็งอานวย

รศ. บช.บ. บช.ม.(บัญชีบริหาร)
M.B.A.(Finance)
Ph.D.(Business)

ธุรกิจระหวางประเทศ
ชื่อ-สกุล
นายรุธิร พนมยงค

ตําแหนง

คุณวุฒิ

รศ. Ph.D.(International
Logistics)

University of
Innsbruck, AUSTRIA

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

บริหารธุรกิจ การบัญชีการเงิน, การบัญชี บริหารธุรกิจ/มก.
ตนทุนและการบัญชี, การ
บริหารทฤษฎีบัญชีระหวาง
ประเทศ, การบัญชีเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอม

คณะ
บริหารธุรกิจ
โทร
029428777
ตอ 300

บัญชี

คณะ
บริหารธุรกิจ
โทร. 0 2579
5355 ตอ 1516

สาขาวิชา

การสอบบัญชี, การกากับ
ดูแลกิจการ, การบัญชี
การเงิน

เชี่ยวชาญ

มก.

คณะ/สถาบัน

Cardiff University, U.K. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจระหวาง
พาณิชยศาสตรและ
ระหวาง
ประเทศ โลจิสติกสและการ การบัญชี/มธ.
ประเทศ
ขนสง
โลจิสติกส
และการขนสง

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ
คณะ
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
โทร. 0 2613
2202,
0 2226 4500

นายสุทธิพันธ จิราธิวัฒน

รศ. Licence es Sciences
Universite De Paris I- เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรระหวาง
Economiques Maitrise Pantheon Sorbonne,
ประเทศ
es
FRANCE
Sciences Economiques
Diplome d'Etudes
Approfondies (D.E.A.)
Doctorat de 3 Cycle es
Sciences Economiques

เศรษฐศาสตร/จฬ.

คณะ
เศรษฐศาสตร
โทร. 0 2218
6291

น.ส.สุนีย บุษยวิทย

รศ. ศ.บ.
ศ.ม.
M.A.(Dev. Econ)
Ph.D.(Econ)

The Australian
National University,
AUSTRALIA

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ

เศรษฐศาสตร/มร.

คณะ
เศรษฐศาสตร
โทร. 0 2310
8000
ตอ 4547

นางเกษร หอมขจร

รศ. ศ.บ. ศ.ม.
Ph.D.(Economic)

Fordham University, เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรระหวาง
U.S.A.
ประเทศ

เศรษฐศาสตร/มร.

คณะ
เศรษฐศาสตร
โทร. 0 2310
8000
ตอ 4561

นางเยาวเรศ ทับพันธุ

ธุรกิจศึกษา
ชื่อ-สกุล

รศ. Ph.D.(Agricultural and
Applied Economics)

3
ตําแหนง

คุณวุฒิ

The University of
Minnesota, U.S.A.

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรระหวาง
ระหวาง
ประเทศ
ประเทศ

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร/มธ.

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

คณะ
เศรษฐศาสตร
โทร. 0 2613
2452
โทรสาร. 0
2224 9429
สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

รศ.พัชสิรี ชมภูคา

รศ. บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
M.B.A. (Management
Information
Systems)Ph.D.
(Organizational
Behavior/Human
ResourceManagement)

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

จฬ.

คณะ
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
โทร. 0 2218
5758

รศ.นฤมล สอาดโฉม

รศ. B.Sc. (Statistics)M.A.S.
(Actuarial Science)M.A.
(Applied
Economics)Ph.D. (Risk
Management)

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

สพบ.

คณะ
บริหารธุรกิจ
โทร 0 2727
3962

รศ.ปาจรีย ผลประเสริฐ

รศ. ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
พบ.ม. (สถิติประยุกต)ปร.ด
(ประชากรและการพัฒนา)

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.กาแพงเพชร
และการ
จัดการ

คณะวิทยาการ
จัดการ โทร. 0
5570 6511

นายผลิน ภูจรูญ

รศ. บธ.บ.(การบริหารทั่วไป)
University of Illinois
สม.บ.(สังคมวิทยา)
at Chicago, U.S.A.
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
M.A.(Economics)
Ph.D.(International
Business)

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ/สพบ.

คณะ
บริหารธุรกิจ
โทร. 0 2727
394
โทรสาร 0
2374 3282,
0 2375 3924

นางเอื้อมพร เธียรหิรัญ

รศ. D.M.S.(Management
Science)

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

การจัดการ/ มรภ.
บานสมเด็จฯ

คณะการจัดการ
โทร. 0 2890
2000

Tcchnological
University of the
Philippines,
PHILIPPINE

นายสุทธินันทน
พรหมสุวรรณ

รศ. นศ.บ.(การประชาสัมพันธ) United States
M.L.A.(Mass
International
communication)
University, U.S.A.
Ph.D.(Leadership and
Human Beharior)

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ/ม.
กรุงเทพ

วิทยาลัย
นานาชาติ
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
โทร. 0 2350
3635
มือถือ 081
443 1005

นายบุญชัย หงสจารุ

รศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Admin. Studies)
Ph.D.(Mass Comm.)

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ/สพบ.

คณะ
บริหารธุรกิจ
โทร. 0 2727
3944
โทรสาร 0
2374 3282,
0 2375 3924

นิเทศศาสตร
ชื่อ-สกุล

4
ตําแหนง

คุณวุฒิ

Syracuse University,
U.S.A.

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

น.ส.กุลธิดา ธรรมวิภัชน

รศ. ว.บ.(วารสารศาสตร)
ว.ม.(วารสารศาสตร)
น.ด.(นิเทศศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา

นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ ครุศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี/มจธ.

นายสราวุธ อนันตชาติ

รศ. ว.บ.(การโฆษณา)
University Of Florida, นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร
นศ.บ.(การประชาสัมพันธ) U.S.A.
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
M.A.M.C.(Advertising)
Ph.D.(Mass
Communication
Advertising)

นิเทศศาสตร/จฬ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา
โทร. 0 2470
8556,
0 2470 8562,
0 2470 8566

คณะนิเทศ
ศาสตร
โทร. 0 2218
2194

นางดรุณี หิรัญรักษ

รศ. ศศ.บ.(ภาษาศาสตร)
M.A.(Jornalism)
Ed.D.(Journalism
Education)

น.ส.พรทิพย ดีสมโชค

นางบุษบา สุธีธร

Oklahoma State
University, U.S.A.

นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร

นิเทศศาสตร/จฬ.

คณะนิเทศ
ศาสตร
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
โทร. 0 2697
6000

รศ. น.บ.(การประชาสัมพันธ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร
ว.ม.(นโยบายและวางแผน)
ค.ด.(อุดมศึกษา)

สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร/มสธ.

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร
โทร. 0 2504
8375
โทรสาร. 0
2503 3579

รศ. นศ.บ.(การประชาสัมพันธ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร
นศ.ม.(นิเทศศาสตร
พัฒนาการ)
Ph.D.(Population and
Development)

สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร/มสธ.

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร
โทร. 0 2504
8375
โทรสาร. 0
2503 3579

นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร

นายสมาน งามสนิท

รศ. B.A.(Government)
M.A.(Communication
Arts)
พบ.ด.(การบริหารการ
พัฒนา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร

นายสวนิต ยมาภัย

รศ. อ.บ.(คณิตศาสตร)
M.A.(Speech)
Ph.D.(Communication)

น.ส.รสชงพร
โกมลเสวิน

รศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Advertising)
Ph.D.(Interpersonal
Communication)

นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร

สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร/มสธ.

386/24 ซ.
เฉลิมสุข
ถ.พหลโยธิน
แขวงลาวยาว
เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 0 2513
2311

Ohio State University, นิเทศศาสตร นิเทศศาสตรทั่วไป,วาท
U.S.A.
ศาสตร, ตรรกศาสตร,
ภาษาและวรรณคดีและ
ประพนธศาสตร

นิเทศศาสตร/ มรภ.
สุราษฎรธานี

คณะนิเทศ
ศาสตร
โทร. 0 2997
2222
ตอ 1091

Ohio University, U.S.A. นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย/
ม.กรุงเทพ

บัณฑิต
วิทยาลัย
โทร. 0 2350
3500-9
โทรสาร 0
2240 1516

น.ส.วิไล วงศสืบชาติ

รศ. ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
สค.ม.(สังคมวิทยา)
Ph.D.(Sociology)

University Of
Southern California,
U.S.A.

ประชากร
ศาสตร

นิเทศศาสตร,สังคมวิทยา

วิทยาลัยประชากร
ศาสตร/จฬ.

วิทยาลัย
ประชากรศาสต
ร
โทร. 0 2218
7340
โทรสาร 0
2255 1469

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

วิศวกรรมศาสตร/
ม.สยาม

235 ถนนเพชร
เกษม แขวง
บางหวา เขต
ภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานค
ร 10163 โทร.
02-4570068, 02-8686000

วิทยาศาสตร
สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ชื่อ-สกุล
นายวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

รศ. วศ.บ.(ไฟฟา) วท.ม.
Waseda University,
(คอมพิวเตอรศาสตร)
JAPAN
M.Eng.(Elec.Engineering)
D.Eng.(Elec.Engineering)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร

รศ.ละออ บุญเกษม

รศ. วศ.บ. (คณิตศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร)วศ.
ม. (ระบบและการจัดการ
สารสนเทศ)วศ.ด.
(วิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร)

วิทยาการ N-person game
คอมพิวเตอร theories, Artificial
intelligence, Ecommerce, Software
agents, Multi decision
making, Computer
science

ม.กรุงเทพ

รศ.วราภรณ จิรชีพพัฒนา

รศ. ศศ.บ.(สถิต)ิ
M.A. (Administrative
Science)
Ph.D (Conputing and
Information Systems)

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรและสารสนเทศ สพบ.
และ
สารสนเทศ

คณะสถิติ
ประยุกต
โทร. 0 2727
3037-40

รศ.นวลพรรณ สุนทรภิษัช

รศ. วท.บ. (ศาสตรคอมพิวเตอร)
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
วท.ด. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร)

วิทยาการ วิทยาการคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร

คณะ
วิทยาศาสตร
ภาควิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
โทร. 0 2562
5444, 0 2562
5555

มก.

คณะ
วิศวกรรมศาสต
รโทร. 0 2902
0299 ตอ
2329 โทรสาร
0 2516 8554

รศ.สุวรินทร ปทมวรคุณ

รศ. วท.บ. (คณิตศาสตร)
พบ.ม. (สถิติประยุกต)
D.Sc. (Information
Management)

นางนุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

รศ. สต.บ.
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
Dr.Eng.(Electrical
Engineering)

Waseda University,
JAPAN

วิทยาการ วิทยาการคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร

มทร.ธัญบุรี

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
โทร. 0 2549
4150

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.
ธุรกิจบัณฑิตย
โทร. 02 9547
3000 ตอ 253

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
อุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

นายชูเวช ชาญสงาเวช

รศ. B.E.(Industrial
Engineering)
M.E.(Industrial
Engineering)
Ph.D.(Industrial &
System Enginering)

นางจิตรา รูกิจการพานิช

รศ. วศ.บ. (เกษตร) วศ.ม. (อุต สถาบันเทคโนโลยีแหง
สาหการ) Ph.D. (Industrial เอเชีย (AIT)
Systems Engineering)

วิศวกรรมซอฟตแวร
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

The Ohio State
University, UNITED
STATES

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วิศวกรรม
อุตสาหการ

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม การจัดการ/ ม.ชิน
การผลิตและการตลาด,
วัตร
การจัดสรรงบประมาณ

คณะการ
จัดการ ม.ชิน
วัตร อาคารชิน
วัตร 3 ชั้น 15
ถ.วิภาวดี-รังสิต
กทม.10900
โทร. 0 2949
2123 ,081
9121535

วิศวกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ,การ วิศวกรรมศาสตร/
อุตสาหกรรม บารุงรักษาเครื่องจักร,การ จฬ.
ลดตนทุนการผลิต, ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม
วิศวกรรมคุณคา

ภาควิชา
วิศวกรรมอุต
สาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสต
ร โทร. 0 2218
6849

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

น.ส.พรศิริ หมื่นไชยศรี

อุตสาหกรรมศิลป
ชื่อ-สกุล
ศ.สัมพันธ ฤทธิเดช

วิศวกรรมไฟฟา
ชื่อ-สกุล

รศ. วท.บ. (สถิต)ิ สต.ม. (สถิต)ิ Oregon State
M.Sc. (Computer
University, UNITED
Science) Ph.D.
STATES
(Computer Science)

ตําแหนง

คุณวุฒิ

ศ.

คอ.บ. (เครื่องกล) วศ.ม.
(เครื่องกล) วศ.ด. (เครื่องกล)

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วิศวกรรม วิศวกรรมซอฟตแวร,
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีเชิงวัตถุ, มาตร
วัดซอฟตแวร, วิศวกรรม
ยอนกลับ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมเครื่ อุตสาหกรรมวิจัย
องกล

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร/
จฬ.

ภาควิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร
คณะ
วิศวกรรมศาสต
ร โทร. 0 2218
6988

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

มมส.

คณะ/สถาบัน

คณะ
วิศวกรรมศาสต
ร โทร. 0 4375
4321-40 ตอ
3072

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

รศ. Ph.D. (Computer
Aided Design of
Electronics)
M.Sc. (Integrated
Circuit Design)
B.Eng. (Electronic
Communication)

รศ.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน

รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
M.Sc.(Electrical
Engineering)
Ph.D.(Electrical
Engineering)

Ph.D. (University of
California, U.S.A.)

วิศวกรรมไฟฟ วิศวกรรมไฟฟา
า

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา
คณะ
วิศวกรรมศาสต
ร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท
แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน
กทม. 10330
โทร.
086-0248842

วิศกรรมไฟฟา วิศกรรมไฟฟา

มก.

คณะวิศกรรม
ศาสตร โทร. 0
2579 5897
ตอ 1121,1162

รศ.พีระยศ แสนโภชน

การจัดการอาหาร
ชื่อ-สกุล
นางมาฆะ ขิตตะสังคะ

รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
M.S.(Systems Science
and Mathematics)
M.S.(Electrical
Engineering : Systems)
D.Sc.(Systems Science
and Mathematics)

ตําแหนง

คุณวุฒิ

รศ. กส.บ.(เคหเศรษฐศาสตร)
M.S.(Education)
(Communication)
Ph.D.(Community
Development)

วิศวกรรมไฟฟ วิศวกรรมไฟฟา
า

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
University of the
Philippines,
PHILIPPINES

สาขาวิชา
คหกรรม
ศาสตร

เชี่ยวชาญ
คหกรรมศาสตร

มก.

คณะวิศกรรม
ศาสตร โทร. 0
2579 5897
ตอ 1121,1162

คณะ/สถาบัน

สถานภา สถานที่ติดตอ
พ

สาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร/มสธ.

เกษียณ 100/447
ซ.รามอินทรา
67
ถ.รามอินทรา
แขวงจรเขบัว
เขตลาดพราว
กทม. 10230
โทร. 0 2510
9904

นายสมเดช
สิทธิพงศพิทยา

รศ. วท.บ.(ศึกษาศาสตรเกษตร) University of the
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
Philippines at Los
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
Banos, PHILIPPINES
Ph.D.(Community
Development)

คหกรรม
ศาสตร

คหกรรมศาสตร

สาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร/มสธ.

สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร
โทร. 0 2504
8111
โทรสาร 0
2503 3639

น.ส.จิตตินันท
เดชะคุปต

รศ. วท.บ.(คหกรรมศาสตร)
M.S.(Child
Development)
Ph.D.(Child
Development)

Iowa State University, คหกรรม
U.S.A.
ศาสตร

คหกรรมศาสตร

สาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร/มสธ.

สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร
โทร. 0 2504
8114
โทรสาร 0
2503 3639

นางวศินา จันทรศิริ

รศ. วท.บ.(คหกรรมศาสตร)
Universite' de NancyI คหกรรม
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) France, FRANCE
ศาสตร
Docteur de l'Universite'
(Alimentation Nutrition)

คหกรรมศาสตร

สาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร/มสธ.

สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร
โทร. 0 2504
8116
โทรสาร 0
2503 3639

นายชินรัตน สมสืบ

รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
Ph.D.(Rural
Development)

Central Luzon State คหกรรม
University,
ศาสตร
Philippines,
PHILIPPINES

คหกรรมศาสตร

สาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร/มสธ.

เกษียณ สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร
โทร. 0 2504
8136
โทรสาร 0
2503 3639

