65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ
ศ.บ. (การมัธยมศึกษาภาษาอังกฤษ)
ศ.ม. (การแนะแนว)
ศ.ด. (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา)

สำขำวิ ชำ
การแนะแนวและ
การให้คาปรึกษา

การแนะแนวและ จิตวิทยาการให้
จิตวิทยาการศึกษา คาปรึกษา, จิตวิทยา
การศึกษา, การแนะแนว

1

ชื่อ - สกุล
ศ.ศุภวดี บุญญวงศ์

2

ศ.ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์

ศ.

ค.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์)
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
Ph.D.(Counseling and
Guidance)

3

ศ.สาเริง บุญเรืองรัตน์

ศ.

กศ.บ.(มัธยม)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
Ph.D.(Curriculum R&D)

ศ.

เชี่ยวชำญ
ทฤษฎีการวิจยั และการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
การให้คาปรึกษา

การวัดและการ ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ประเมินผลการศึกษา
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ม/ส
มทษ.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 7432 2521

มศว.

เกษียณ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ
1761 ซ.พัฒนาการ 37
ถ.พัฒนาการ
แขวง/เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2320 2777
ต่อ 1134

มศว.

เกษียณ สานักทดสอบทาง
การศึกษา
โทร.0 2664 3836-43

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

ค.บ.
M.S.(Secondary Education)
Ph.D.(Philosophy)
Ed.D.(Education)

4

ชื่อ - สกุล
ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า

5

ศ.บุญเรียง ขจรศิลป์

ศ.

กม.บ. (วิทยาศาสตร์การ
ประมง)
ค.ม. (วิจยั การศึกษา)
Ph.D. (Education
Measurement and
Evaluation, Statistics and
Research Design)

6

ศ.อุ่นตา นพคุณ

ศ.

ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)
M.Ed.(Adult Ed.)

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สำขำวิ ชำ
การศึกษา

เชี่ยวชำญ
การสอนวิทยาศาสตร์

ม/ส
มก.

การศึกษา

สถิตกิ ารออกแบบการ
วิจยั , การวิจยั และ
ประเมินทางการศึกษา

มก.

เกษียณ 237/1 รามอินทรา 61
แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม.
10230
โทร 081 648 3572

จฬ.

เกษียณ คณะครุศาสตร์
ภาควิชาการศึกษานอก
โรงเรียน
โทร.0 2218 2631

การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใ้ หญ่

Page 2 of 19

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ตำแหน่ ง

7

ชื่อ - สกุล
ศ.รัตนา พุ่มไพศาล

8

ศ.พศิน แตงจวง

ศ.

9

ศ.สุมาลี สังข์ศรี

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ,
สังคมศึกษา)
M.A.in Ed. (Supervision)
Ph.D.(Adult Ed.)

สำขำวิ ชำ
เชี่ยวชำญ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใ้ หญ่ ,
การศึกษานอกโรงเรียน

ม/ส
จฬ.

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.Sc. (Curriculum &
Instruction : Curriculum &
Supervision)
Ph.D.(Adult Education)
กศบ.(การสอนวิทยาศาสตร์)
ค.ม.(ประชากรศึกษา)
Cert.in Adult/Non-formal
Edu. Ph.D.(Non-formal
Edu.)

การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบ

มช.

คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4272

การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบ
ทางไกล

มสธ.

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4
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สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะครุศาสตร์
โทร.0 2218 2631

สถำนภำพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ตำแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
สำขำวิ ชำ
10 ศ.อนุ รกั ษ์ ปั ญญานุ วฒ
ั น์
ศ. ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
การศึกษานอกระบบ
Dip. In Community
(เน้นการวางแผน การ
Development
จัดการและ
M.Ed. (Adult Educationเน้น
การประเมินผล)
Organization and
Management)
Ph.D. (Continuing
Education เน้น Project
Evaluation in Distance
Education)

ลำดับ
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เชี่ยวชำญ
การศึกษานอกระบบ
(เน้นการวางแผน การ
จัดการและการ
ประเมินผล)

ม/ส
มช.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
ภาควิชาส่งเสริม
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4272 ,
0 5394 4208

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ตำแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
สำขำวิ ชำ
เชี่ยวชำญ
11 ศ.เรืออากาศโททวีป
ศ. วท.บ.(ชีววิทยา)
การศึกษานอกโรงเรียน การวางแผนพัฒนาและ
ศิรริ ศั มี
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)
ประเมินโครงการ
Ph.D.(Higher Education)
ระเบียบวิธวี จิ ยั
Cert. in Survey Research
การอุดมศึกษา
Methodology in Social
Sciences
Cert. Executive Master
Class in MICE (Meeting ,
Incentive , Convention and
Exhibition)

ม/ส
มศก.

12 ศ.ศรียา นิยมธรรม

มศว.

ลำดับ

ศ.

กศ.บ.(มัธยม)
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
M.A.(Special Ed. in Deaf
Vezs)

การศึกษาพิเศษ
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การศึกษาเด็กพิการ

สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ ภาควิชาการศึกษา นอก
โรงเรียน
คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 3425 5095

สถำนภำพ

เกษียณ คณะศึกษาศาสคร์
ภาควิชาการศึกษา
พิเศษ
โทร. 0 2664 1000 ต่อ
5631

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
13 ศ.ผดุง อารยะวิญญู

ตำแหน่ ง

14 ศ.อัจฉรา วงศ์โสธร

ศ.

15 ศ.รวีวรรณ ชินะตระกูล

ศ.

16 ศ.มนต์ชยั เทียนทอง

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
สำขำวิ ชำ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
การศึกษาพิเศษ
M.A.(Special Education)
Ed.D.(Administration
Special Education)
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
การสอนภาษาอังกฤษ
M.A.(English)
Ph.D.(Foreign Language
Research & Education)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์-เคมี)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Ed.S. (Mathematics
Education)
Ph.D. (Science Education)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
ค.อ.ม. (ไฟฟ้ า)
ค.อ.ด. (วิจยั และพัฒนา
หลักสูตร)
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เชี่ยวชำญ
การศึกษาพิเศษ

ม/ส
มศว.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
การทดสอบวัดและ
ประเมินผลทางภาษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จฬ.

สจล.

คอมพิวเตอร์ศกึ ษา

มจพ.

สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะศึกษาศาสคร์
ภาควิชาการศึกษา
พิเศษ
โทร. 0 2258 3997
เกษียณ สถาบันภาษา
โทร.0 2218 6037

สถำนภำพ

เกษียณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2329 8000
ต่อ 3689,3723
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2708 3240

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
17 ศ.สมบูรณ์ ศาลยาชีวนิ

18 ศ.นิพนธ์ ศุขปรีดี

ตำแหน่ ง

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) กศ.ม.
(จิตวิทยาการศึกษา)
M.Ed.(จิตวิทยาการศึกษา)
Ph.D.(จิตวิทยา
การศึกษา)

สำขำวิ ชำ
เชี่ยวชำญ
จิตวิทยาการศึกษา การศึกษานอกระบบ

ม/ส
มช.

กศ.บ.(ฟิ สกิ ส์และ
คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(โสตทัศนศึกษา)
Ed.D.(Curriculum
Instruction and Educational
Media)

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา

มสธ.
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สถำนที่ ติดต่อ
ลาออก 24 ซ.วชิรธรรมสาธิต 44
ถ.สุขมุ วิท 101/1
บางจาก พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2940 1290,
0 2421 1579
ลาออก 5/1326 ซ.14
หมูบ่ า้ นประชาชืน่
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุร ี 11120
โทร. 0 2503 2121-4
ต่อ 3914

สถำนภำพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
19 ศ.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

20 ศ.วิจติ ร ศรีสอ้าน

คุณวุฒิ
ศ.* ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ/
คณิตศาสตร์)
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
M.S. in Ed.(School Adm.&
Supervision)
Ph.D.in Ed.(Instructional
Technology Specialized in
Educational Television)

ตำแหน่ ง

ศ.

อ.บ.
ค.บ.
M.A.(บริหารการศึกษา)
Ph.D.(บริหารการศึกษา)

สำขำวิ ชำ
เชี่ยวชำญ
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาทางไกลการ
ฝึกอบรม

บริหารการศึกษา
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การวางแผน
การบริหารบุคคล
การอุดมศึกษา

ม/ส
มสธ.

จฬ.

สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4
ต่อ 3914

สถำนภำพ

เกษียณ 55/163 หมูบ่ า้ นเมือง
ทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุร ี 11120
โทร.0 2503 3140

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
คุณวุฒิ

ศ.

กศ.บ.
M.Ed.
Ph.D.

สำขำวิ ชำ
บริหารการศึกษา

22 ศ.สุมน อมรวิวฒ
ั น์

ศ.

อ.บ.
ค.บ.(การประถมศึกษา)
M.S. in Ed. (Curriculum &
Instruction Elementary Ed.)

23 ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์

ศ.

ค.บ.(ประถมศึกษา) ค.ม.
(จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว)

ลำดับ

ชื่อ - สกุล
21 ศ.เฉลียว บุรภี กั ดี

ตำแหน่ ง

สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ 10/19 ซ.2 ม.ปากเกร็ด
วิลเลจ
หลังศูนย์การค้าตลาด
รามอินทรา
ถ.รามอินทรา ก.ม.2
แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กทม.10220
โทร.0 2588 1468

สถำนภำพ

เชี่ยวชำญ
พัฒนศึกษาศาสตร์

ม/ส
มศว.

ประถมศึกษา

การประถมศึกษา,
ภาษาไทย,
สังคมศึกษา, การศึกษา
กับสังคม

จฬ.

เกษียณ 11 ซ.ลาดพร้าว 17
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2511 3318

ประถมศึกษา

การสอนระดับ
ประถมศึกษา,
การจัดกิจกรรม
การสอนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ, จิตวิทยา
การศึกษา

จฬ.

เกษียณ 165/2 ซ.พหลโยธิน 35
(สังข์ทอง แยก 3)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว
จตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2513 6621
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

คุณวุฒิ

ชื่อ - สกุล
24 ศ.สมพงษ์ จิตระดับ

ตำแหน่ ง

ศ.

ค.บ.
ค.ม.
Doctor of Curriculum and
Instruction

25 ศ.สมบัติ กาญจนกิจ

ศ.

ค.บ.(การสอนพลศึกษา)
M.A.(Physical Education)
Ed.D(Administration &
Supervision in Physical
Education & Sport)

26 ศ.สุชาติ โสมประยูร

ศ.

ค.บ.(ประถมศึกษา)
M.S.(Health Ed.)
Ed.D.

สำขำวิ ชำ
ประถมศึกษา

เชี่ยวชำญ
ปั ญหาสังคมและ
การศึกษา

ม/ส
จฬ.

พลศึกษา

พลศึกษา

จฬ.

พลศึกษา

สุขศึกษาในโรงเรียน
เพศศึกษาและ
สวัสดิศกึ ษา

จฬ.
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สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2565

คณะครุศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา
โทร.0 2218 2804

เกษียณ 163 ซ.เกษมสุวรรณ
ถ.สุขมุ วิท 50
พระโขนง คลองตัน
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2331 3203,
0 2331 3241

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
27 ศ.สาลี่ สุภาภรณ์

ตำแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
กศ.บ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(พลศึกษา)
M.S.(Sport Biomechanics)
ศศ.ด.(พลศึกษา)

สำขำวิ ชำ
พลศึกษา

ม/ส
มศว.

สถำนภำพ

พนักงาน ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความ
เป็ นผูน้ าทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
โทร.0 2218 2410
เกษียณ 238 แก่นพยอม ม.16
ถ.มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ ด
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร.0 4324 1256

28 ศ.พฤทธิ ์ ศิรบิ รรณพิทกั ษ์

ศ.

ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
Ph.D.(International and
Development Education)

พื้นฐานการศึกษา

พื้นฐานการศึกษา
(Economics of
Education, Strategic
Manage ment)

จฬ.

29 ศ.ธีระ รุญเจริญ

ศ.

ค.บ.
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
Ph.D.(Ed.Admin.)

พื้นฐานการศึกษา

การบริหารการศึกษา,
หลักสูตรการสอน,
การฝึกหัดครู

มข.
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สถำนที่ ติดต่อ
คณะพลศึกษา
โทร. 0 26490 5000
ต่อ 22505

เชี่ยวชำญ
พลศึกษา โยคะ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
30 ศ.สุจริต เพียรชอบ

ตำแหน่ ง

31 ศ.สุวฒ
ั ก์ นิยมค้า

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
อ.บ.(ไทย,อังกฤษ,ฝรังเศส)
่
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
MS.in Ed.(หลักสูตรและการ
สอน)
Ed.D. (หลักสูตรและการสอน)

สำขำวิ ชำ
มัธยมศึกษา

เชี่ยวชำญ
หลักสูตรและการสอน

ม/ส
จฬ.

วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
M.A.(Science Education)

มัธยมศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ศกึ ษาและ
การฝึกหัดครู

มช.
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สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ 1671 ซ.จรัลสนิทวงศ์
75 ถ.จรัลสนิทวงศ์ เขต
บางพลัด กทม.10700
โทร.0 2424 6077,
0 2880 2783

สถำนภำพ

เกษียณ 45/7 หมูบ่ า้ นสนสวย 1
ถ.ซุปเปอร์เชียงใหม่ลาปาง
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.0 5340 0850

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
32 ศ.สมหวัง พิธยิ านุ วฒ
ั น์

33 ศ.อุทุมพร จามรมาน

ตำแหน่ ง

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)
Ph.D.(Educational
Psychology Measurement
and Evaluation)

สำขำวิ ชำ
วิจยั การศึกษา

เชี่ยวชำญ
วิจยั การศึกษา

ม/ส
จฬ.

ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(การวิจยั การศึกษา)
Ph.D.(Statistics and
Measurements)

วิจยั การศึกษา

วิจยั การศึกษา การวัด
และประเมินผลการศึกษา

จฬ.
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สถำนที่ ติดต่อ
ลาออก อาคาร 2 ชัน้ 3
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ
ถ.สุโขทัย เขตดุสติ กท.
10300
โทร.0 2668 7123,
0 2668 7973 ต่อ
2310,2314

สถำนภำพ

เกษียณ 34/9 ม.9 ซ.วิภาวดี 47
ถ.วิภาวดี
แขวงสีกนั ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2219 2992,
0 2523 6221

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
34 ศ.นงลักษณ์ วิรชั ชัย

ตำแหน่ ง

35 ศ.ประคอง ตันเสถียร
(กรรณสูต)

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)
Cert.in international
Ed. Development Program
Ph.D.(Ed.)
Cert.in Planning,
Presentation and
Evaluation of University
Courses

สำขำวิ ชำ
วิจยั การศึกษา

เชี่ยวชำญ
วิจยั การศึกษา และสถิติ
การศึกษา

ม/ส
จฬ.

วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
M.S. in Ed. (Education
Research)

วิจยั การศึกษา

วิจยั การศึกษา,
คณิตศาสตร์, สถิต,ิ การ
วัดและประเมินผล
ทางการศึกษา

จฬ.
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สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ 2091/25-26 เจริญกรุง
81 เขตบางคอแหลม
กทม.10120
โทร.0 2289 0018

สถำนภำพ

เกษียณ 52/600 หมูบ่ า้ นเมือง
เอก ซ.9 ถ.เอกทักษิณ
ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร.0 2533 9557

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

คุณวุฒิ
กศ.บ.(มัธยมศึกษา)
ค.ม.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
M.A. (Ed Research and
Evaluation)
Ph.D.(Ed.Research and
Evaluation)

สำขำวิ ชำ
วิจยั การศึกษา

เชี่ยวชำญ
วิจยั และประเมิน
การศึกษา

ม/ส
จฬ.

ศ.

ค.บ.(มัธยมศึกษา)
วท.บ.(สุขาภิบาล)
ค.ม. (วิจยั การศึกษา)
Dip. In Education
Ph.D. (Measurement and
Evaluation)

วิจยั การศึกษา

สถิต,ิ การวัดผล, การ
ประเมินผล, การวิจยั

จฬ.

ภาควิชาวิจยั และ
จิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน
กทม. 10330
โทร.0 2215 0871-3

ศ.

กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ด.(วิจยั และพัฒนา
หลักสูตร)

วิจยั และพัฒนา
การศึกษา

การศึกษาทั ่วไป
วิจยั และประเมินผล
การศึกษา

มน.

ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 5596 8858

ชื่อ - สกุล
36 ศ.สุวมิ ล ว่องวาณิช

ตำแหน่ ง

37 ศ.ศิรชิ ยั กาญจนวาสี

38 ศ.รัตนะ บัวสนธ์

ศ.
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สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ ภาควิชาวิจยั และ
จิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2581

สถำนภำพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
39 ศ.วิรตั น์ พิชญไพบูลย์

ตำแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
M.S.(Arts Ed.)

สำขำวิ ชำ
ศิลปศึกษา

เชี่ยวชำญ
ศิลปศึกษา, การสร้าง
แบบ
ทดสอบความถนัดเชิง
ศิลปะ, การเขียนตารา
ศิลปศึกษา, ประยุกต์ศลิ ป์

ม/ส
จฬ.

ศิลปหัตถกรรมไทย,
ประยุกต์ศลิ ป์ ,
มัณฑนศิลป์
หลักสูตรและการสอน
พลศึกษา สุขศึกษา และ
การนิเทศการศึกษา

จฬ.

40 ศ.วัฒนะ จูฑะวิภาต

ศ.

ศ.บ.(มัณฑนศิลป)
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)

ศิลปศึกษา

41 ศ.วรศักดิ ์ เพียรชอบ

ศ.

B.S.(P.E.)
M.S.(P.E.)
M.S.(Ed.)
Ph.D.(Physical Education)

ศึกษาศาสตร์
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จฬ.

สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ 755 ถ.อิสรภาพ แขวง
วัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร.0 2465 3253, 0
2465 1445
เกษียณ คณะครุศาสตร์
ภาควิชาศิลปศึกษา
โทร. 0 2215 0871 - 3
เกษียณ 150 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12
ถ.จรัลสนิทวงศ์
บางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร.0 2424 6077,
0 2882 2783
สถำนภำพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ตำแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
42 ศ.บุญธรรม
ศ. วท.บ.(สุขาภิบาล)
กิจปรีดาบริสุทธิ ์
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)

สำขำวิ ชำ
ศึกษาศาสตร์

เชี่ยวชำญ
การวิจยั , การวัดผลและ
การประเมินผล, การ
วิจยั และสถิตทิ างการ
แพทย์และสาธารณสุข

ม/ส
มม.

43 ศ.สิรวิ รรณ ศรีพหล

ศ.

ศศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
ค.ม.(มัธยมศึกษา-การสอน
สังคมศึกษา)
Ed.S.(Supervision and
Curriculum)
Ph.D.(Social Studies
Education)

ศึกษาศาสตร์

สังคมศึกษา
หลักสูตรและการสอน

มสธ.

44 ศ.บรรพต
สุวรรณประเสริฐ

ศ.

กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
(คณิตศาสตร์ศกึ ษา) คณิตศาสตร์,
Ed.D.(Curriculum and
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
Supervision Concentrate on
Mathematics Curriculum)

มน.

ลำดับ

Page 17 of 19

สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ 798/12 ซ.สวนพลู
ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
สาทรใต้ กรุงเทพฯ
10120
โทร. 0 2286 2470
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร.0 2504 7133

สถำนภำพ

เกษียณ Asian University 89
ม.12 ถ.ไฮเวย์ 331
ปณ.บ้านอาเภอ
บางละมุง จ.ชลบุร ี
20260
โทร. 0 3825 3700
ต่อ 2815
ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
45 ศ.ชนิตา รักษ์พลเมือง

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

น.บ.
M.A.(Socio-Philosophical
Foundations of Education)
Ph.D.(Socio-Philosophical
Foundations of Education)

46 ศ.จินตนา สรายุทธพิทกั ษ์

ศ.

ค.บ.(สุขศึกษา)
ค.ม.(สุขศึกษา)
วท.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

47 ศ.ธีรวุฒ ิ 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.

สำขำวิ ชำ
สารัตถศึกษา

สุขศึกษา

เชี่ยวชำญ
Development
Education,
Socio-Philosophical,
ธุรกิจศึกษา

ม/ส
จฬ.

การจัดการเรียนรูส้ ุข
ศึกษา, โปรแกรมสุขภาพ
ในโรงเรียน, การส่งเสริม
สุขภาพ

จฬ.

อาชีวเทคนิคศึกษา อาชีวเทคนิคศึกษา
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สจพ.

สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2560

สถำนภำพ

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2565-97

เกษียณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์
เครือ่ งกล
โทร.0 2587 4340,
0 2913 2500-24
ต่อ 1002,1022
ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

65: กลุ่มศึกษาศาสตร์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล
48 ศ.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ตำแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
อ.บ.(ภาษาไทย-อังกฤษ)
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
M.S. in Ed.(Adult Ed.)
Ph.D.(Higher Ed. Admin.)

สำขำวิ ชำ
อุดมศึกษา

เชี่ยวชำญ
การบริหารจัดการ
อุดมศึกษา,
การศึกษาผูใ้ หญ่ , การ
มัธยมศึกษา

ม/ส
จฬ.

49 ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ศ.

ค.บ. (มัธยมศึกษา)
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
Ph.D. (Higher Ed. Admin.)

อุดมศึกษา

การอุดมศึกษา, การ
บริหารการศึกษา,
หลักสูตรการสอน

จฬ.

50 ศ.ปทีป เมธาคุณวุฒ ิ

ศ.

ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(ประถมศึกษา)
Ph.D.(Curriculum and
Instruction)

อุดมศึกษา

อุดมศึกษา

จฬ.

หมำยเหตุ

สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ 14/5 ม.4 ซ.นาคนิวาส
48 แยก 2 แขวง/เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10230
โทร. 0 2542 3329

สถำนภำพ

เกษียณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 110/1-4
ถ.ประชาชืน่ หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2954 7300
ต่อ 361
เกษียณ คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2215 0871-3,
0 2215 3618

ศ.* หมำยถึง ตำแหน่ งศำสตรำจำรย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

