
65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

1 ศ.ศุภวด ีบุญญวงศ์ ศ. ศ.บ. (การมธัยมศกึษา-
ภาษาองักฤษ)  
ศ.ม. (การแนะแนว)  
ศ.ด. (จติวทิยาการให้
ค าปรกึษา)

การแนะแนวและ
การใหค้ าปรกึษา

ทฤษฎกีารวจิยัและการ
พฒันาเดก็และเยาวชน 
การใหค้ าปรกึษา

มทษ. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 7432 2521

2 ศ.ผ่องพรรณ  เกดิพทิกัษ์ ศ. ค.บ.(การสอนวทิยาศาสตร)์
ค.ม.(จติวทิยาการศกึษา)
Ph.D.(Counseling and 
Guidance)

การแนะแนวและ
จติวทิยาการศกึษา

จติวทิยาการให้
ค าปรกึษา, จติวทิยา
การศกึษา, การแนะแนว

มศว. เกษยีณ มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑติ 
วทิยาเขตพฒันาการ 
1761 ซ.พฒันาการ 37  
  ถ.พฒันาการ 
แขวง/เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0 2320 2777 
ต่อ 1134

3 ศ.ส าเรงิ  บุญเรอืงรตัน์ ศ. กศ.บ.(มธัยม)
กศ.ม.(การวดัผลการศกึษา) 
Ph.D.(Curriculum R&D)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

ทฤษฎกีารวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา

มศว. เกษยีณ ส านกัทดสอบทาง
การศกึษา 
โทร.0 2664 3836-43
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

4 ศ.วรรณทพิา  รอดแรงคา้ ศ. ค.บ.
M.S.(Secondary Education) 
Ph.D.(Philosophy) 
Ed.D.(Education)

การศกึษา การสอนวทิยาศาสตร์ มก. สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

5 ศ.บุญเรยีง ขจรศลิป์ ศ. กม.บ. (วทิยาศาสตรก์าร
ประมง)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา) 
Ph.D. (Education 
Measurement and 
Evaluation, Statistics and 
Research Design)

การศกึษา สถติกิารออกแบบการ
วจิยั, การวจิยัและ
ประเมนิทางการศกึษา

มก. เกษยีณ 237/1 รามอนิทรา 61 
แขวงท่าแรง้ 
เขตบางเขน กทม. 
10230 
โทร 081 648 3572

6 ศ.อุ่นตา  นพคุณ ศ. ร.บ.(ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ)
M.Ed.(Adult Ed.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์
ภาควชิาการศกึษานอก
โรงเรยีน 
โทร.0 2218 2631
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

7 ศ.รตันา  พุ่มไพศาล ศ. ค.บ.(การสอนภาษาองักฤษ, 
สงัคมศกึษา)
 M.A.in Ed.  (Supervision)
 Ph.D.(Adult Ed.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่, 
การศกึษานอกโรงเรยีน

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์
โทร.0 2218 2631

8 ศ.พศนิ  แตงจวง ศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.Sc. (Curriculum & 
Instruction : Curriculum & 
Supervision)
Ph.D.(Adult Education)

การศกึษานอกระบบ การศกึษานอกระบบ มช. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 5394 4272

9 ศ.สุมาล ี สงัขศ์รี ศ. กศบ.(การสอนวทิยาศาสตร)์ 
ค.ม.(ประชากรศกึษา)
Cert.in Adult/Non-formal 
Edu. Ph.D.(Non-formal 
Edu.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษานอกระบบ
ทางไกล

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ 
โทร.0 2503 2121-4
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

10 ศ.อนุรกัษ์   ปัญญานุวฒัน์ ศ. ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์ 
 Dip. In Community 
Development 
M.Ed. (Adult Educationเน้น
 Organization and 
Management)
 Ph.D. (Continuing 
Education เน้น Project 
Evaluation in Distance 
Education)

การศกึษานอกระบบ 
(เน้นการวางแผน การ

จดัการและ
การประเมนิผล)

การศกึษานอกระบบ 
(เน้นการวางแผน การ
จดัการและการ
ประเมนิผล)

มช. ภาควชิาส่งเสรมิ
การศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 5394 4272 , 
0 5394 4208
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

11 ศ.เรอือากาศโททวปี  
                       ศริริศัมี

ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)
Ph.D.(Higher Education)
 Cert. in Survey Research 
Methodology in Social 
Sciences
Cert. Executive Master 
Class in MICE (Meeting , 
Incentive , Convention and 
Exhibition)

การศกึษานอกโรงเรยีน การวางแผนพฒันาและ
ประเมนิโครงการ
ระเบยีบวธิวีจิยั
การอุดมศกึษา

มศก. เกษยีณ ภาควชิาการศกึษา นอก
โรงเรยีน
คณะศกึษาศาสตร์
โทร. 0 3425 5095

12 ศ.ศรยีา  นิยมธรรม ศ. กศ.บ.(มธัยม)
กศ.ม.(จติวทิยาพฒันาการ)
 M.A.(Special Ed. in Deaf 
Vezs)

การศกึษาพเิศษ การศกึษาเดก็พกิาร มศว. เกษยีณ คณะศกึษาศาสคร ์
ภาควชิาการศกึษา
พเิศษ  
โทร. 0 2664 1000 ต่อ 
5631
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

13 ศ.ผดุง  อารยะวญิญู ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)
M.A.(Special Education)
Ed.D.(Administration 
Special Education)

การศกึษาพเิศษ การศกึษาพเิศษ มศว. เกษยีณ คณะศกึษาศาสคร ์
ภาควชิาการศกึษา
พเิศษ 
โทร. 0 2258 3997

14 ศ.อจัฉรา  วงศโ์สธร ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(English) 
Ph.D.(Foreign Language 
Research & Education)

การสอนภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ
ภาษาศาสตรป์ระยกุต์
การทดสอบวดัและ
ประเมนิผลทางภาษา

จฬ. เกษยีณ สถาบนัภาษา
โทร.0 2218 6037

15 ศ.รววีรรณ  ชนิะตระกลู ศ. กศ.บ. (คณติศาสตร-์เคม)ี 
Ed.S. (Mathematics 
Education)
Ph.D. (Science Education)

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล. เกษยีณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2329 8000 
ต่อ 3689,3723

16 ศ.มนต์ชยั   เทยีนทอง ศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.ด. (วจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

คอมพวิเตอรศ์กึษา คอมพวิเตอรศ์กึษา มจพ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2708 3240

Page 6 of 19 ข้อมลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

17 ศ.สมบูรณ์  ศาลยาชวีนิ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)   กศ.ม.
(จติวทิยาการศกึษา)           
 M.Ed.(จติวทิยาการศกึษา)   
        Ph.D.(จติวทิยา
การศกึษา)

จติวทิยาการศกึษา การศกึษานอกระบบ มช. ลาออก 24 ซ.วชริธรรมสาธติ 44
 ถ.สุขมุวทิ 101/1 
บางจาก พระโขนง  
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2940 1290, 
0  2421 1579

18 ศ.นิพนธ์  ศุขปรดีี ศ. กศ.บ.(ฟิสกิสแ์ละ
คณติศาสตร)์ 
กศ.ม.(โสตทศันศกึษา)
Ed.D.(Curriculum 
Instruction and Educational 
Media)

เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. ลาออก 5/1326 ซ.14         
หมูบ่า้นประชาชืน่
ต.บางตลาด
อ.ปากเกรด็
จ.นนทบุร ี11120
โทร. 0 2503 2121-4 
ต่อ 3914
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

19 ศ.ชยัยงค ์ พรหมวงศ์ ศ.* ค.บ.(การสอนภาษาองักฤษ/
คณติศาสตร)์
ค.ม.(โสตทศันศกึษา)  
M.S. in Ed.(School Adm.& 
Supervision)  
Ph.D.in Ed.(Instructional 
Technology Specialized in 
Educational Television)

เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา 
การศกึษาทางไกลการ
ฝึกอบรม

มสธ. เกษยีณ สาขาวชิาภาษาศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4 
 ต่อ 3914

20 ศ.วจิติร  ศรสีอา้น ศ. อ.บ.                   
ค.บ. 
M.A.(บรหิารการศกึษา)
Ph.D.(บรหิารการศกึษา)

บรหิารการศกึษา การวางแผน          
การบรหิารบุคคล   
การอุดมศกึษา

จฬ. เกษยีณ 55/163 หมูบ่า้นเมอืง
ทองธานี ถ.แจง้วฒันะ 
ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ 
จ.นนทบุร ี11120 
โทร.0 2503 3140
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

21 ศ.เฉลยีว  บุรภีกัดี ศ. กศ.บ.
M.Ed.
Ph.D.

บรหิารการศกึษา พฒันศกึษาศาสตร์ มศว. เกษยีณ 10/19 ซ.2 ม.ปากเกรด็
วลิเลจ 
หลงัศนูยก์ารคา้ตลาด
รามอนิทรา
ถ.รามอนิทรา ก.ม.2  
แขวงอนุสาวรยี ์ เขต
บางเขน กทม.10220 
โทร.0 2588 1468

22 ศ.สุมน  อมรววิฒัน์ ศ. อ.บ. 
ค.บ.(การประถมศกึษา)
M.S. in Ed. (Curriculum & 
Instruction Elementary Ed.)

ประถมศกึษา การประถมศกึษา, 
ภาษาไทย, 
สงัคมศกึษา, การศกึษา
กบัสงัคม

จฬ. เกษยีณ  11 ซ.ลาดพรา้ว 17 
 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900  
 โทร.0 2511 3318

23 ศ.อจัฉรา  ชวีพนัธ์ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)    ค.ม.
(จติวทิยาการศกึษาและการ
แนะแนว)

ประถมศกึษา การสอนระดบั
ประถมศกึษา, 
การจดักจิกรรม
การสอนภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ, จติวทิยา
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ 165/2 ซ.พหลโยธนิ 35 
(สงัขท์อง แยก 3)
ถ.พหลโยธนิ ลาดยาว 
จตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทร.0 2513 6621
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

24 ศ.สมพงษ์ จติระดบั ศ. ค.บ.
ค.ม.
Doctor of Curriculum and 
Instruction

ประถมศกึษา ปัญหาสงัคมและ
การศกึษา

จฬ. คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2565

25 ศ.สมบตั ิ กาญจนกจิ ศ. ค.บ.(การสอนพลศกึษา) 
M.A.(Physical Education)
Ed.D(Administration & 
Supervision in Physical 
Education & Sport)

พลศกึษา พลศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร ์   
ภาควชิาพลศกึษา 
โทร.0 2218 2804

26 ศ.สุชาต ิ โสมประยรู ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)
M.S.(Health Ed.)
Ed.D.

พลศกึษา สุขศกึษาในโรงเรยีน 
เพศศกึษาและ       
สวสัดศิกึษา

จฬ. เกษยีณ 163  ซ.เกษมสุวรรณ   
ถ.สุขมุวทิ 50 
พระโขนง คลองตนั 
กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0 2331 3203, 
0 2331 3241
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

27 ศ.สาลี ่ สุภาภรณ์ ศ. กศ.บ.(พลศกึษา)          
กศ.ม.(พลศกึษา)          
M.S.(Sport Biomechanics) 
ศศ.ด.(พลศกึษา)

พลศกึษา พลศกึษา โยคะ มศว. คณะพลศกึษา 
โทร. 0 26490 5000  
ต่อ 22505

28 ศ.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ์ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)
ค.ม.(บรหิารการศกึษา) 
Ph.D.(International and 
Development Education)

พื้นฐานการศกึษา พื้นฐานการศกึษา
(Economics of 
Education, Strategic 
Manage ment)

จฬ. พนกังาน ภาควชิานโยบาย
การจดัการและความ
เป็นผูน้ าทางการศกึษา 
คณะครุศาสตร์
โทร.0 2218 2410

29 ศ.ธรีะ  รุญเจรญิ ศ. ค.บ.
ค.ม.(บรหิารการศกึษา) 
Ph.D.(Ed.Admin.)

พื้นฐานการศกึษา การบรหิารการศกึษา,
หลกัสตูรการสอน, 
การฝึกหดัครู

มข. เกษยีณ 238 แก่นพยอม ม.16 
ถ.มะลวิลัย ์ ต.บา้นเป็ด 
  อ.เมอืง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร.0 4324 1256
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

30 ศ.สุจรติ  เพยีรชอบ ศ. อ.บ.(ไทย,องักฤษ,ฝรัง่เศส) 
ค.บ.(การสอนภาษาองักฤษ)
MS.in Ed.(หลกัสตูรและการ
สอน)
Ed.D. (หลกัสตูรและการสอน)

มธัยมศกึษา หลกัสตูรและการสอน จฬ. เกษยีณ 1671 ซ.จรลัสนิทวงศ ์
75 ถ.จรลัสนิทวงศ ์เขต
บางพลดั กทม.10700  
โทร.0 2424 6077,  
0 2880 2783

31 ศ.สุวฒัก ์ นิยมคา้ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์ 
ค.บ.(มธัยมศกึษา)
M.A.(Science Education)

มธัยมศกึษา การสอนวทิยาศาสตร,์
วทิยาศาสตรศ์กึษาและ
การฝึกหดัครู

มช. เกษยีณ 45/7 หมูบ่า้นสนสวย 1 
ถ.ซุปเปอรเ์ชยีงใหม-่
ล าปาง 
ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง  
จ.เชยีงใหม ่50300
โทร.0 5340 0850
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

32 ศ.สมหวงั  พธิยิานุวฒัน์ ศ. ค.บ.(มธัยมศกึษา) 
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)
Ph.D.(Educational 
Psychology Measurement 
and Evaluation)

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา จฬ. ลาออก อาคาร 2 ชัน้ 3 
ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาติ
ถ.สุโขทยั เขตดุสติ กท.
10300 
โทร.0 2668 7123, 
0 2668 7973 ต่อ 
2310,2314

33 ศ.อุทุมพร  จามรมาน ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)
ค.ม.(การวจิยัการศกึษา)
Ph.D.(Statistics and 
Measurements)

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา การวดั
และประเมนิผลการศกึษา

จฬ. เกษยีณ 34/9  ม.9  ซ.วภิาวด ี47
 ถ.วภิาวดี
แขวงสกีนั ดอนเมอืง 
กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 0 2219 2992, 
0 2523 6221
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

34 ศ.นงลกัษณ์  วริชัชยั ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์
ค.บ.(มธัยมศกึษา)
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)
Cert.in international 
Ed. Development Program 
Ph.D.(Ed.)
 Cert.in Planning, 
Presentation and 
Evaluation of University 
Courses

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา และสถติิ
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ 2091/25-26 เจรญิกรุง 
81 เขตบางคอแหลม 
กทม.10120 
โทร.0 2289 0018

35 ศ.ประคอง ตนัเสถยีร 
(กรรณสตู)

ศ. วท.บ. (คณติศาสตร)์
ค.บ. (มธัยมศกึษา) 
M.S. in Ed. (Education 
Research)

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา, 
คณติศาสตร,์ สถติ,ิ การ
วดัและประเมนิผล
ทางการศกึษา

จฬ. เกษยีณ 52/600 หมูบ่า้นเมอืง
เอก ซ.9 ถ.เอกทกัษณิ  
ต.หลกัหก อ.เมอืง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร.0 2533 9557
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

36 ศ.สุวมิล  ว่องวาณชิ ศ. กศ.บ.(มธัยมศกึษา)
ค.ม.(การวดัและประเมนิผล
การศกึษา)
M.A. (Ed Research and 
Evaluation)
Ph.D.(Ed.Research and 
Evaluation)

วจิยัการศกึษา วจิยัและประเมนิ
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาวจิยัและ
จติวทิยาการศกึษา 
คณะครุศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 2581

37 ศ.ศริชิยั  กาญจนวาสี ศ. ค.บ.(มธัยมศกึษา)
วท.บ.(สุขาภบิาล) 
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
Dip. In Education  
Ph.D. (Measurement and 
Evaluation)

วจิยัการศกึษา สถติ,ิ การวดัผล,    การ
ประเมนิผล,      การวจิยั

จฬ. ภาควชิาวจิยัและ
จติวทิยาการศกึษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
ถนนพญาไท ปทุมวนั 
กทม. 10330 
โทร.0 2215 0871-3

38 ศ.รตันะ  บวัสนธ์ ศ. กศ.บ.(จติวทิยาการแนะแนว)
ศษ.ม.(จติวทิยาการศกึษา)
กศ.ด.(วจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

วจิยัและพฒันา
การศกึษา

การศกึษาทัว่ไป 
วจิยัและประเมนิผล
การศกึษา

มน. ภาควชิาการศกึษา    
คณะศกึษาศาสตร ์     
โทร. 0 5596 8858
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

39 ศ.วริตัน์  พชิญไพบูลย์ ศ. ค.บ.(มธัยมศกึษา) 
M.S.(Arts Ed.)

ศลิปศกึษา ศลิปศกึษา,  การสรา้ง
แบบ
ทดสอบความถนดัเชงิ
ศลิปะ, การเขยีนต ารา
ศลิปศกึษา, ประยกุต์ศลิป์

จฬ. เกษยีณ 755 ถ.อสิรภาพ แขวง
วดัอรุณ  
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600 
โทร.0 2465 3253,     0
 2465 1445

40 ศ.วฒันะ  จฑูะวภิาต ศ. ศ.บ.(มณัฑนศลิป)
ค.ม.(โสตทศันศกึษา)

ศลิปศกึษา ศลิปหตัถกรรมไทย,     
 ประยกุต์ศลิป์, 
มณัฑนศลิป์

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์
ภาควชิาศลิปศกึษา
โทร. 0 2215 0871 - 3

41 ศ.วรศกัดิ ์ เพยีรชอบ ศ. B.S.(P.E.)
M.S.(P.E.) 
M.S.(Ed.)
Ph.D.(Physical Education)

ศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน  
พลศกึษา สุขศกึษา และ
การนิเทศการศกึษา

จฬ. เกษยีณ 150 ซ.จรญัสนิทวงศ ์12
 ถ.จรลัสนิทวงศ ์
บางกอกใหญ่  
กรุงเทพฯ 10600  
โทร.0 2424 6077,
 0 2882 2783
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

42 ศ.บุญธรรม  
            กจิปรดีาบรสิุทธิ ์

ศ. วท.บ.(สุขาภบิาล)
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ การวจิยั, การวดัผลและ
การประเมนิผล, การ
วจิยัและสถติทิางการ
แพทยแ์ละสาธารณสุข

มม. เกษยีณ 798/12 ซ.สวนพลู  
ถ.สาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ
สาทรใต ้กรุงเทพฯ 
10120   
โทร. 0 2286 2470

43 ศ.สริวิรรณ  ศรพีหล ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์  
ค.ม.(มธัยมศกึษา-การสอน
สงัคมศกึษา)
Ed.S.(Supervision and 
Curriculum)
Ph.D.(Social Studies 
Education)

ศกึษาศาสตร์ สงัคมศกึษา 
หลกัสตูรและการสอน

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
โทร.0 2504 7133

44 ศ.บรรพต  
           สุวรรณประเสรฐิ

ศ. กศ.บ.(คณติศาสตร)์  
กศ.ม.(คณติศาสตร)์  
Ed.D.(Curriculum and 
Supervision Concentrate on 
Mathematics  Curriculum)

ศกึษาศาสตร ์
(คณติศาสตรศ์กึษา)

หลกัสตูรและการสอน
คณติศาสตร,์ 
คอมพวิเตอรศ์กึษา

มน. เกษยีณ Asian University 89 
ม.12 ถ.ไฮเวย ์331
ปณ.บา้นอ าเภอ 
บางละมงุ จ.ชลบุร ี
20260 
โทร. 0 3825 3700 
ต่อ 2815
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

45 ศ.ชนิตา  รกัษ์พลเมอืง ศ. น.บ.
M.A.(Socio-Philosophical 
Foundations of Education) 
Ph.D.(Socio-Philosophical 
Foundations of Education)

สารตัถศกึษา Development 
Education, 
Socio-Philosophical, 
ธุรกจิศกึษา

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์
โทร. 0 2218 2560

46 ศ.จนิตนา  สรายทุธพทิกัษ์ ศ. ค.บ.(สุขศกึษา)
ค.ม.(สุขศกึษา)
วท.ด.(วทิยาศาสตรก์ารกฬีา)

สุขศกึษา การจดัการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษา, โปรแกรมสุขภาพ
ในโรงเรยีน, การส่งเสรมิ
สุขภาพ

จฬ. คณะครุศาสตร ์ 
 โทร. 0 2218 2565-97

47 ศ.ธรีวุฒ ิ บุณยโสภณ ศ. B.S. in Air Conditioning and 
Refrigeration Tech. 
B.S. in Advanced Tech. 
B.S. in Occupational   
Ed.M.Ed. In Management 
of Vocational and Technical 
Edu.

อาชวีเทคนิคศกึษา อาชวีเทคนิคศกึษา สจพ. เกษยีณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
ภาควชิาครุศาสตร์
เครือ่งกล 
โทร.0 2587 4340, 
0 2913 2500-24 
ต่อ 1002,1022
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65: กลุ่มศึกษาศาสตร์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

48 ศ.วลัลภา  
    เทพหสัดนิ ณ อยธุยา

ศ. อ.บ.(ภาษาไทย-องักฤษ)
ค.บ.(มธัยมศกึษา)
M.S. in Ed.(Adult Ed.) 
Ph.D.(Higher Ed. Admin.)

อุดมศกึษา การบรหิารจดัการ
อุดมศกึษา, 
การศกึษาผูใ้หญ่,    การ
มธัยมศกึษา

จฬ. เกษยีณ 14/5 ม.4 ซ.นาคนิวาส 
48 แยก 2  แขวง/เขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
10230   
 โทร. 0 2542 3329

49 ศ.ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์ ศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)
ค.ม. (บรหิารการศกึษา)
Ph.D. (Higher Ed. Admin.)

อุดมศกึษา การอุดมศกึษา,      การ
บรหิารการศกึษา,
หลกัสตูรการสอน

จฬ. เกษยีณ มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์110/1-4  
ถ.ประชาชืน่ หลกัสี ่
กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0 2954 7300 
ต่อ 361

50 ศ.ปทปี   เมธาคุณวุฒิ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา) 
ค.ม.(ประถมศกึษา)
Ph.D.(Curriculum and 
Instruction)

อุดมศกึษา อุดมศกึษา จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2215 0871-3,
0 2215 3618

หมำยเหตุ ศ.* หมำยถึง ต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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