รำยชื่อผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อกำรเผยแพร่หลักสูตรTQR (เฉพำะกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ)
ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่
1

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ
ลำดับที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์
โทรศัพท์ (ที่
ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

1 P570325R1 รองศาสตราจารย์

นาง

สุภกร

พงศบางโพธิ์

ชีวเคมี คณะวิทยา
ศาสตรการแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์)

Ph.D.
วิทยาศาสตร์
(Biochemistry) สุขภาพ

Biochemistry

Biotechnology สานักงานอธิการบดี
054-466666 081-887-7569
มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ. ext 1083
พะเยา 56000

2 P570323R1 รองศาสตราจารย์

นาง

รสริน

ว่องวิไลรัตน์

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) Ph.D.
วิทยาศาสตร์
(Microbiology) สุขภาพ

Microbiology

Biology

3 P570263R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.

นภดล

ทองนพเนือ้

อิสระ

ภ.บ.

Ph.D. (Social วิทยาศาสตร์
and
สุขภาพ
Administrative
Pharmacy)

เภสัชศาสตร์

บริหารธุรกิจ

4 P570304R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

อรลักษณา

แพรัตกุล

คณะเภสัชศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์

ภ.บ.

Ph.D.
วิทยาศาสตร์
(Pharmaceutics) สุขภาพ

เภสัชศาสตร์

วิทยาศาสตร์

5 P570305R1 รองศาสตราจารย์

นาง

อุษณีย์

คาประกอบ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภ.บ. เกียรตินิยม วท.ม. (เภสัช
อันดับหนึง่
ศาสตร์)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เภสัชศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

6 P600082R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อนุชัย

ธีระเรืองไชยศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เภสัชศาสตร์

7 P570002R1 ศาสตราจารย์

นาย

วุฒชิ ัย

ธนาพงศธร

อิสระ

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แพทยศาสตร์

8 P570003R1 ศาสตราจารย์

นาย

บวรศิลป์

เชาวน์ชื่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แพทยศาสตร์

9 P570260R1 ศาสตราจารย์

พล.ต.ญ. วณิช

วรรณพฤกษ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แพทยศาสตร์

10 P570261R1 รองศาสตราจารย์

นาย

กิจประมุข

ตันตยาภรณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แพทยศาสตร์

วิศาล

มหาสิทธิวฒ
ั น์

ภาควิชา โสต ศอ นาสิก มหาวิทยาลัยศรีนครินท พ.บ.
คณะแพทยศาสตร์
รวิโรฒ

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แพทยศาสตร์

พฤกษาพงษ์

ข้าราชการบานาญ

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แพทยศาสตร์

11 P570495R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

12 P600014R1 อาจารย์

พล.ต.ต. ชุมศักดิ์

วท.บ. (ชีวเคมี)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

ภ.ม.

วท.ม. (สุขภาพ)

วว. (โสต นาสิก
ลาริงซ์วทิ ยา)

สานักงานอธิการบดี
55962336
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่า
โพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000

055-962-336

084-636-5050

ภาควิชา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
วิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่
1

13 P600079R1 ศาสตราจารย์

นาย

สุรศักดิ์

ฐานีพานิชากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แพทยศาสตร์

14 P600060R1 ศาสตราจารย์

นาย

วีระศักดิ์

จงสู่ววิ ฒ
ั น์วงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แพทยศาสตร์,
ระบาดวิทยา

15 P570202R1 อาจารย์

นาย

วรชาติ

เฉิดชมจันทร์

16 P570201R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สุภาภรณ์

ผดุงกิจ

17 P570472R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

วิภาวี

18 P580048R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ
ลำดับที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์
โทรศัพท์ (ที่
ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

อิสระ

วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.
(กายภาพบาบัด) (กายภาพบาบัด) (วิทยาศาสตร์
การแพทย์)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กายภาพบาบัด

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กายภาพบาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.
วท.ม. (สรีรวิยา
(กายภาพบาบัด) ของการออก
กาลังกาย)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กายภาพบาบัด

สรีรวิยาของการ
ออกกาลังกาย

อนุพนั ธ์พศิ ิษฐ์

ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินท วท.บ. (สัตววิทยา) วท.ม. (กายวิภาค Ph.D.
รวิโรฒ
ศาสตร์)
(Biological
Sciences)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กายวิภาคศาสตร์
Anatomy:
Cell and
Molecular
Biology
Neuroscience

เทคโนโลยีชีวภาพ 114 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 02-649-5349 087-593-7222
Biotechnology คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

วินัย

สยอวรรณ

ภาควิชาการแพทย์แผน วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง ภ.บ.
ไทย
การแพทย์และ
สาธารณสุขกาญจนา
ภิเษก

ภ.ม.(การ
วท.ด
คุ้มครองผู้บริโภค (วิทยาศาสตร์
ด้านสาธารณสุข) สาธารณสุข)
แขนงวิชาการ
แพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

การแพทย์แผน
สาธารณสุข และ 56หมู1่ ตาบลราษฎร์นิยม
02-1501203- 02-150-1203-8
ไทยและ
เภสัช
อาเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 8
การแพทย์ทางเลือก

19 P570242R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

จันทร์จริ า

วงษ์ขมทอง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี มหาวิทยาลัยคริสเตียน วท.บ. (พยาบาล) M.S. ( Nursing ) Ph.D.
บัณฑิต สาขาวิชาการ
(Community
บริหารภาครัฐและเอกชน
Health)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

การบริหารการ
พยาบาล

การบริหาร
144 หมู7่ ตาบลดอนยายหอม
อุดมศึกษาเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
73000

20 P570240R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

วนิดา

ดุรงค์ฤทธิชัย

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

การพยาบาล
อนามัยชุมชน

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

21 P570011R1 รองศาสตราจารย์

วิลาศ

สัตยสัณห์สกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ทันตแพทยศาสตร์

22 P570012R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุมนา

จิตติเดชารักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ทันตแพทยศาสตร์

23 P570013R1 อาจารย์

นฤมนัส

คอวนิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ทันตแพทยศาสตร์

นาย

อิสระ

พย.บ. (การ
สค.ม.
ส.ด. (การ
พยาบาลและผดุง (ประชากรศาสตร์) พยาบาล
ครรภ์)
สาธารณสุข)

081-347-1663

สายวิชากายภาพบาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

043-202-114 081-544-0276

034388555 034388555 ต่อ 1201
ต่อ 1201

081-694-4805

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่
1

24 P570014R1 อาจารย์

ฉวีวรรณ

ชื่นชูผล

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ทันตแพทยศาสตร์

25 P570015R1 อาจารย์

บุษกร

อัครวัชรางกูร

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ทันตแพทยศาสตร์

26 P570468R1 รองศาสตราจารย์

นาย

สุรชาติ

ณ หนองคาย

อิสระ

27 P570254R1 อาจารย์

น.ส.

ปัทมา

ทองสม

สานักงานอธิการบดี

28 P570367R1 อาจารย์

น.ส.

สุดารัตน์

สุวารี

คณะพยาบาลศาสตร์

29 P570233R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

สายพิณ

เกษมกิจวัฒนา

30 P570477R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

พร้อมจิตร

ห่อนบุญเหิม

31 P570232R1 รองศาสตราจารย์

นาง

เรณา

พงษ์เรืองพันธุ์

32 P570371R1 อาจารย์

น.ส.

สุวรรณี

มงคลรุ่งเรือง

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์
โทรศัพท์ (ที่
ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

ป.บัณฑิต
(บริหาร
โรงพยาบาล),
ศศ.ม (พัฒนา
สังคม)

Psy.D.
วิทยาศาสตร์
(Management), สุขภาพ
Psy.D.
(Organization
Study)

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

สถาบันพระบรมราชชนก พย.บ.

ค.ม.

ค.ด. (อุดมศึกษา) วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาล

การศึกษา

สถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์
นนทบุรี 11000

25901925

089-212-3957

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

พย.ม.

วท.ม.
ปร.ด. (บริหาร
(สาธารณสุข
การศึกษาและ
ศาสตร์) สาขา
ภาวะผู้นา)
อนามัยครอบครัว

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร
สุขภาพ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
26755304
19 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

081-565-0563

การพยาบาลผู้ใหญ่และ สถาบันการพยาบาล
ผู้สูงอายุ
ศรีสวรินทิรา

ค.บ. (การ
พยาบาล
อายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์)

วท.ม. (การ
พยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

1873 ถนนพระรามสี่ กทม
10330

22564092

081-444-8927

กลุ่มวิชาการพยาบาล
ครอบครัว คณะ
พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

พย.บ.

พย.ม.
ศศ.ด. (พัฒน
(การพยาบาล
ศาสตร์)
มารดาและทารก)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

043-754-357 089-713-7057

อิสระ

วท.บ. (พยาบาล) ค.ม.
B.Sc. (Nursing) (การบริหารการ
พยาบาล) M.Ed
(Nursing
Administration)

Ph.D.
วิทยาศาสตร์
(Higher
สุขภาพ
Educational
Administration)

พยาบาลศาสตร์

ศาตร์ด้านสุขภาพ
อนามัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

วท.บ. (การ
กศ.ม.
พยาบาลและการ (การวัดผล
ผดุงครรภ์)
การศึกษา)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

น.บ.

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ
ลำดับที่ 2

พย.ด.

081-323-9331

081-949-3464

18/18 ถนน บางนาตราด กม. 02-3126423 081-817-2808
18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

33 P570241R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุนทราวดี

เธียรพิเชฐ

34 P570243R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

นันทพันธ์

ชินล้าประเสริฐ

คณะพยาบาลศาสตร์

35 P570612R1 อาจารย์

น.ส.

ธมลวรรณ

สวัสดิ์สิงห์

36 P570237R1 รองศาสตราจารย์

นาง

วันดี

37 P570249R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

38 P570256R1 อาจารย์

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่
1

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ
ลำดับที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์
โทรศัพท์ (ที่
ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ค.บ. (พยาบาล
ศึกษา)

วท.ม.
(สาธารณสุข
ศาสตร์ สาขา
พยาบาล
สาธารณสุข)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์ 592 ถ. รามคาแหง 24 แขวง 02-3004543 081-916-0772
หัวหมาก เขต บางกะปิ กทม. - 62 ต่อ
10240
3502

ภาควิชาการพยาบาล
อนามัย คณะพยาบาล
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ

พย.ม.
(การพยาบาล
อนามัยชุมชน)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์ 167หมู2่ ตาบลนาฝาย อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

สุทธรังษี

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ วท.บ. (พยาบาล ค.ม. (การบริหาร Ph.D. (Nursing) วิทยาศาสตร์
นทร์
ศาสตร์)
การพยาบาล)
สุขภาพ
M.S.
(Psychiatric
Nursing)

พยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-286580, 074289-204

089-738-5050

อัจฉราพร

ศรีภษู ณาพรรณ

สานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พย.บ.

MSN (Nursing
Education)

Ph.D. (Nursing) วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรี
ภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

53949003

053941401,
0818842500

สุจนิ ตนา

พันธ์กล้า

การพยาบาลอนามัย
ชุมชน คณะพยาบาล
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยชินวัตร

วท.บ. (พยาบาล วท.ม. (พยาบาล
สาธารณสุข)
ศาสตร์) สาขา
Ambulatory
Care Nursing

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

99 หมู่ 10 ต.บางเตย อ. +66(0)
สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 25990000

39 P600018R1 รองศาสตราจารย์

ดรุณี

รุจกรกานต์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

40 P600074R1 รองศาสตราจารย์

สุจติ รา

เหลืองอมรเลิศ

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

จิตเจริญ

ไชยาคา

41 P570303R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ค.บ. (พยาบาล
ศึกษา)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

วท.ม.
ค.ด. (อุดมศึกษา) วิทยาศาสตร์
(สาธารณสุข
สุขภาพ
ศาสตร์) สาขา
อนามัยครอบครัว

นาง

อิสระ

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์
ชั้นหนึง่

1. วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2.
แพทยศาตร์บัณฑิต

Ph.D. (Nursing
Science)

วุฒบิ ัตร
วิทยาศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญแพทย สุขภาพ
สภา สาขารังสี
วิทยาทัว่ ไป

รังสีเทคนิค
สหเวชศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

081-815-0924

044-815-114 080-156-5030

086-311-9673

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กศ.ด. (หลักสูตร
และการสอน)

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ
ลำดับที่ 2

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เมือง สกลนคร 47000

เบอร์
โทรศัพท์ (ที่
ทำงำน)
42970047

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

42 P570265R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

กาญจนา

วงษ์สวัสดิ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ค.บ. (สุขศึกษา)

ค.ม. (สุขศึกษา)

43 P570266R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ปถมาพร

สุกปลั่ง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์)

M.S
Ph.D.
วิทยาศาสตร์
(Microbiology) (Microbiology) สุขภาพ

44 P580193R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

กัญญดา

อนุวงศ์

สาขาวิชาเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท ภ.บ. (เกียรตินิยม วท.ม. (เภสัช
สังคม คณะเภสัชศาสตร์ รวิโรฒ
อันดับ 1),
กรรมคลินิก)
ศษ.บ. (บริหาร
การศึกษา)

Ph.D.
(Pharmacy
Practice)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 02 6495000 089-963-2499
ศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม.7 ถ.
ต่อ 11516
รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.
นครนายก 26120

45 P580032R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ทนงศักดิ์

มะมม

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สพ.บ.
มหานคร

Ph.D.
(Veterinay
Pathology)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สัตวแพทยศาสตร์ พยาธิวทิ ยา ทาง
สัตวแพย์

140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวง
02 9883655 089-921-2726
กระทุม่ ราย เขตหนองจอก กทม. ext. 5221
10530

46 P570239R1 รองศาสตราจารย์

นาง

กุลวดี

โรจน์ไพศาลกิจ

สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

ส.ด.
(สุขศึกษา)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทย 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-515828 089-661-3930

47 P570427R1 อาจารย์

น.ส.

มธุรส

ชลามาตย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วท.บ. (พยาบาล วท.ม.
ศาสตร์)
(สาธารณสุข
ศาสตร์)

Dr.PH. (Public
Health)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน
อ.เมือง
จ.เลย
42000

042 835224 089-623-8782

48 P570501R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

นิคม

มูลเมือง

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์
และสาธารณสุข
ศาสตร์

สธ.ม.
(สาธารณสุข
ศาสตร์)

Ph.D. (Health
Science and
Psychology)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ 63
หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290

-

49 P570519R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

นุชรัตน์

มังคละคีรี

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์

พย.ม. (การ
ปร.ด. (พัฒนา
พยาบาลอนามัย สุขภาพชุมชน)
ชุมชน)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สานักงานอธิการบดี ต.ขามเฒ่า : 0 4253
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
2477-8

ป.พย. (พยาบาล พย.ม. (การ
ศาสตร์)
พยาบาลศึกษา)
ส.บ. (การบริหาร
สาธารณสุข)

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่
1

089-097-4458

วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

082-334-7889

061-894-6161

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

50 P570273R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

น.ส.

51 P570433R1 อาจารย์

ชือ่

ยุวดี

นำมสกุล

รอดจากภัย

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

ภาควิชาสุขศึกษา คณะ ม.บูรพา
สาธารณสุขศาสตร์

วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล

อิสระ

52 P570272R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

อุษา

เล็กอุทัย

ภาควิชาปรสิตวิทยาและ มหาวิทยาลัยมหิดล
กีฏวิทยา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

53 P570463R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ถวัลย์

ฤกษ์งาม

ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะสห
เวชศาสจร์

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

วท.บ.
(สุขศึกษา)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

วท.ม.
(สุขศึกษา)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่
1

สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ
ลำดับที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์
โทรศัพท์ (ที่
ทำงำน)

ส.ด.
วิทยาศาสตร์
(สุขศึกษาและ
สุขภาพ
พฤติกรรมศาสตร์)

สาธารณสุขศาสตร์

อนุปริญญา
วท.ม., ศศ.ม.
ค.ด. (อุดมศึกษา) วิทยาศาสตร์
พยาบาลอนามัย (การศึกษาผู้ใหญ่)
สุขภาพ
และผดุงครรภ์ชั้น
1,
ประกาศนียบัตร
พยาบาลเวช
ปฏิบัติทวั่ ไป

สาธารณสุขศาสตร์

พย.บ. พยาบาล
ศาสตร์และผดุง
ครรภ์ชั้นสูง

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
10400

26445130

081-492-9096

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

086-3211879

086-321-1879

วท.ม.
ส.ด. (บริหาร
(สาธารณสุข
สาธารณสุข)
ศาสตร์)
สาขาวิชาโรคติด
เชื้อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วท.บ. (เทคนิค วท.ม. (สรีรวิทยา กศ.ด. (การ
การแพทย์),
), บธ.ม. (การ อุดมศึกษา)
นิติศาสตร์,
จัดการทัว่ ไป)
แพทย์แผนไทย,
และ กศ.บ.
(บริหารการศึกษา)

169 มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสน
สุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.
081-401-7301

รำยชือ่ ผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อกำรเผยแพร่หลักสูตร TQR (เฉพำะกลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ )
ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

1 P570480R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

จารุวัจน์

สองเมือง

สาขาวิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ศศ.บ. อิสลามศึกษา ศษ.ม. (เทคโนโลยี ศษ.ด. (ภาวะผู้นา มนุษย์ศาสตร์และ เทคโนโลยีการศึกษา
และสื่อสาร
และนวัตกรรมทาง สังคมศาสตร์
การศึกษา)
การศึกษา)

การจัดการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 073-418- 081-766-1657
ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.
615
ปัตตานี 94160

2 P570507R1 รองศาสตราจารย์ น.ส.

ฐาปนีย์

ธรรมเมธา

เทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศษ.บ. (เทคโนโลยี
การศึกษา)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

3 P570028R1 รองศาสตราจารย์ นาย

มนตรี

แย้มกสิกร

มหาวิทยาลัยบูรพา

(กศ.บ.) คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
การศึกษา

4 P570586R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ณัฏฐกรณ์

ปะพาน

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

ปทส.
ประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง สาขา
ไฟฟ้ากาลัง
ร.บ. รัฐศาสตร์บัณฑิต

รัฐศาสตร์และการยริ
หารการศึกษา

39/1 ถ.รัชดาภิเษก เขต
จตุจักร กทม 10900

02-9426800

5 P570542R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ปิยะศิริ

เรืองศรีมั่น

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) ธรรมาธิราช

เศรษฐศาสตรบัณฑิต วท.ม.
(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

มนุษย์ศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบล
บางพูด อาเภอปากเกร็ด
นนทบุรี 11120

02-503- 02-503-3571
3571, 02504-81969

6 P570602R1 อาจารย์

นาย

ชินพันธ์

โรจนไพบูลย์

สาขาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเนชั่น

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) วท.ม.
(เศรษฐศาสตร์)

มนุษย์ศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

444 ถนนวชิราวุธดาเนิน ต. 054-265-1 085-615-9665
พระบาท อ.เมือง จ.ลาปาง 70 ต่อ 126
52000

7 P570428R1 อาจารย์

น.ส.

ชิชญาสุ์

ช่างเรียน

วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ศศ.ม.
ธุรกิจ) วท.บ.
(เศรษฐศาสตร์)
(ประมงวิทยาศาสตร์
ทางทะเล)

Ph.D.
มนุษย์ศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์
(Development สังคมศาสตร์
Administration)

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 055-431- 081-724-6352
ถ. อินใจมี ต. ท่าเสา อ. เมือง 055
จ. อุตรดิตถ์ 53000

ค.ม.
(โสตทัศนศึกษา)

ค.ด. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ เทคโนโลยีการศึกษา
สังคมศาสตร์

การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร

มนุษย์ศาสตร์และ เทคโนโลยีการศึกษา
สังคมศาสตร์
,โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา,
หลักสูตรการผลิตครู
,ศึกษาศาสตร์

ศษ.ม.
ศษ.ด. (เทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และ เทคโนโลยีการศึกษา
(เทคโนโลยี
การศึกษา)
สังคมศาสตร์
และสาขาวิชา
การศึกษา )
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแ
ก่น
ศษ.ม.
(เทคโนโลยี
การศึกษา )
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

081-813-6967

897185195

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

บธ.บ. (การบัญชี)

M.A.B (AgrBusiness
Management)

Ph.D (Ag-Econ)

มนุษย์ศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ (บัญชี)

วท.ม.
(เศรษฐศาสตร์)

Ph.D.
(Agricultural
Economics)

มนุษย์ศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจหรือการ
จัดการ

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) พบ.ม. (พัฒนาการ Ph.D (Public
มนุษย์ศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ)
Administration) สังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์,
บริหารธุรกิจ

8 P570211R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ปภาวี

สุขมณี

9 P570280R1 รองศาสตราจารย์ นาง

ขวัญกมล

ดอนขวา

10 P570558R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อัจฉรา

หล่อตระกูล

ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

11 P600019R1 รองศาสตราจารย์

ดวงพรรณ

กริชชาญชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มนุษย์ศาสตร์และ โลจิสติกส์
สังคมศาสตร์

12 P600052R1 รองศาสตราจารย์ นาย

รุธธิ์

พนมยงค์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มนุษย์ศาสตร์และ โลจิสติกส์
สังคมศาสตร์

13 P570294R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

เจ๊ะเหล๊าะ

แขกพงศ์

14 P600006R1 ศาสตราจารย์

นาย

จตุรนต์

ถิระวัฒน์

15 P570573R1 อาจารย์

น.ส.

ภัทรณัชชา

โชติคุณากิตติ

คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยรังสิต

บช.บ.

บธ.ม. (การบัญชี
เพื่อการวางแผน
และควบคุม)

16 P570225R1 อาจารย์

น.ส.

อัจฉรียา

พัฒนสระคู

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

บช.บ. (การบัญชี)

อิงอร

ตั้นพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บธ.บ. (การบริหาร
การเงิน)

17 P570282R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ สานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

สถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ศ.บ.
สุรนารี

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

น.บ.

ศศ.ม. (กฎหมาย
อิสลาม)

มนุษย์ศาสตร์และ กฎหมาย
สังคมศาสตร์

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

111 หมู่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย 044
ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง
224249
จังหวัดนครราชสีมา 30000 044
224267
044
224307

089-844-6306

อิสลามศึกษาและภาษา 99 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.
อาหรับ
นราธิวาส

073-907-0 091-848-5132,
30 ต่อ
073-709-030 ต่อ
3500
3500

มนุษย์ศาสตร์และ การเงิน
สังคมศาสตร์

การจัดการ

มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347
ถ. พหลโยธิน ต.หลักหก อ.
เมือง จ. ปทุมธานี 12000

02-997-22 02-997-2222 ต่อ
22 ต่อ
1068
1068

บธ.ม. (การ
จัดการการเงิน
และการธนาคาร)

มนุษย์ศาสตร์และ การเงิน
สังคมศาสตร์

การบัญชี

113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.
เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

043-556- 043-556-168,
168
095-664-6805

บช.ม. (การเงิน และการธนาคาร)

มนุษย์ศาสตร์และ การเงิน
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

1761 ถนนพัฒนาการ37
เขต/แขวงสวนหลวง กทม.
10250

02321693 089-777-7230,
0-8
086-533-4020
ext.1110
1161 1162

มนุษย์ศาสตร์และ กฎหมายระหว่างประเทศ
สังคมศาสตร์
D.B.A.
(Accounting)

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

18 P570209R1 รองศาสตราจารย์ นาง

ธนิดา

จิตร์น้อมรัตน์

19 P600001R1 ศาสตราจารย์

กมลชนก

สุทธิวาทนฤพฒิ

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

ภาควิชาการเงิน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
เชิงนวัตกรรมและการ
บัญชี

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

บช.บ.
(การบัญชี)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

พัฒนบริหาร
D.B.A. (Research มนุษย์ศาสตร์และ การเงิน
ศาสตร์มหาบัณฑิต in Finance)
สังคมศาสตร์
(บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
การเงิน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาณิชยศาสตรบัณฑิต พาณิชยศาสตร
มหาบัณฑิต ,
Maritime
Studies

Maritime Studies มนุษย์ศาสตร์และ การขนส่งทางทะเล
สังคมศาสตร์

20 P570576R1 อาจารย์

น.ส.

วัลลภา

ศรีทองพิมพ์

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติ บธ.บ. (บัญชี)
แสตมฟอร์ด

บธ.ม (การตลาด) บธ.ด.
และ บธ.ม (การ (บริหารธุรกิจ)
จัดการ)

21 P570588R1 อาจารย์

นาย

นรภัทร

สถานสถิตย์

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ

บธ.ม. (การตลาด) กาลังศึกษา ปร.ด. มนุษย์ศาสตร์และ การจัดการโลจิสติกส์
(การจัดการโลจิ
สังคมศาสตร์
สติกส์)

22 P600020R1 อาจารย์

นาย

ถนอม

อินทรกาเนิด

ข้าราชการบานาญ

23 P570030R1 รองศาสตราจารย์

บังอร

เสรีรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมเด็จเจ้าพระยา

24 P570324R1 รองศาสตราจารย์ น.ส.

ลาปาง

แม่นมาตย์

สารสนเทศศาสตร์และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสื่อสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

อ.บ.
อ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์) (บรรณารักษศาสต
ร์), M.Ed
(Educational
Technology)

25 P570636R1 อาจารย์

ภาณุ

ปัณฑุกาพล

-

อิสระ

บธ.บ (การจัดการ)

บธ.ม (การจัดการ) -

26 P570284R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

มลิจันทร์

ทองคา

การตลาด คณะการ
บัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

บธ.บ. (การตลาด)

บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)

27 P600005R1 อาจารย์

ไกรฤทธิ์

บุณยเกียรติ

ข้าราชการบานาญ

มนุษย์ศาสตร์และ การตลาด
สังคมศาสตร์

ฉลองศรี

พิมลสมพงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มนุษย์ศาสตร์และ การท่องเที่ยว
สังคมศาสตร์

28 P600008R1 รองศาสตราจารย์

นาย

นาย

บธ.บ. (การบริหาร
การตลาด)

มนุษย์ศาสตร์และ การจัดการ
สังคมศาสตร์

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

บัญชี

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

110/1-4 ถนนประชาชื่น
หลักสี่ กทม.10210

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.
02081-811-6915
9547300

โลจิสติกส์และอุปทาน

การตลาด

16 ถนน มอเตอร์เวย์ กม.2 02-769เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 4000
#2208

089-535-1523

การตลาดหรือ
บริหารธุรกิจ

55/56 ม.7 ซ.สามมิตร ต.
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปรการ 10540

084-645-2365

อักษรศาสตร์

สานักงานอธิการบดี
43202007 081-670-1416
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123
ม. 16 ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

มนุษย์ศาสตร์และ การตลาด
สังคมศาสตร์

นิติศาสตร์

-

มนุษย์ศาสตร์และ การตลาด
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

คณะการบัญชีและการจัดการ 043-754-3 088-561-5925,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 33 ต่อ
081-871-0000
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. 5629
มหาสารคาม 44150

02-3373341

มนุษย์ศาสตร์และ การจัดการด้านการศึกษา
สังคมศาสตร์
(กศ.บ.) ชีววิทยาบริหารการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา หลักสูตรและการ
สอน

มนุษย์ศาสตร์และ การจัดการบริหาร
สังคมศาสตร์
การศึกษา
หลักสูตร การสอน การ
วิจัย

Ph.D.
มนุษย์ศาสตร์และ การจัดการสารสนเทศ
(Communication สังคมศาสตร์
ศาสตร์
- Information
Studies)

-

081-825-6875

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

29 P600027R1 รองศาสตราจารย์

บงกช

ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม

30 P600050R1 รองศาสตราจารย์

ราณี

อิสิกุลชัย

นาง

วลัยลดา

ถาวรมงคลกิจ

32 P570205R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

เปรมฤดี

ชอบผล

33 P570610R1 อาจารย์

รัฐทิตยา

หิรัณยหาด

34 P570524R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมยศ

35 P570251R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

31 P570208R1 อาจารย์

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

มนุษย์ศาสตร์และ การท่องเที่ยว
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
าธิราช
ม.แม่โจ้

ศศ.บ. การบริหาร
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

อิสระ

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)

Ed.D.
(Professional
Development)

มนุษย์ศาสตร์และ การท่องเที่ยวและโรงแรม ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ
การท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

ศศ.บ. (อุตสาหกรรม ศศ.ม. (การ
การท่องเที่ยว)
จัดการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว)

กาลังศึกษาระดับ
ดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการ
จัดการการ
ท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ

มนุษย์ศาสตร์และ การท่องเที่ยวและการ
สังคมศาสตร์
โรงแรม

วัฒนากมลชัย

ภาควิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว คณะ
มนุษยศาสตร์และการ
จัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) M.S.
เกียรตินิยมอันดับ (Hospitality and
หนึ่ง
Tourism
Management)

สุภทั รา

เอื้อวงศ์

บัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

ค.บ.
ค.ม.
(การพยาบาลจิตเวช) (การบริหารการ
พยาบาล)

36 P570041R1 รองศาสตราจารย์ น.ส.

กาญจนา

บุญส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

ศษ.บ.
(การสอน
ประวัติศาสตร์)

37 P570489R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ชัชภูมิ

สีชมภู

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

กศ.บ. (สังคมศึกษา) ศศ.ม. (ไทยคดี
ศึกษา เน้น
สังคมศาสตร์)

กศ.ด. (การบริหาร มนุษย์ศาสตร์และ การบริหารการศึกษา
การศึกษา)
สังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์

27 ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ 05541660 091-028-9016
อ .เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 1-20 ต่อ
1659

38 P570019R1 รองศาสตราจารย์ นาย

วิเชียร

ชิวพิมาย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ค.บ.
(การสอน
วิทยาศาสตร์)

ค.ด.
(การบริหาร
การศึกษา)

หลักสูตรและการสอน

179/30 ถ.ประชาสโมสร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000

น.ส.

คณะพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

มนุษย์ศาสตร์และ การท่องเที่ยว
สังคมศาสตร์
ศศ.ม. (การ
อนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับ
การท่องเที่ยว)

ปร.ด.สาขาวิชา
มนุษย์ศาสตร์และ การท่องเที่ยว, การ
บริหารศาสตร์ เอก สังคมศาสตร์
โรงแรม, การจัดการ
การบริหาร
อุตสาหกรรมบริการ
อุตสาหกรรมบริการ

081-726-4326

ธุรกิจการบิน MICE

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71190

034-534- 081-942-8086
059

Ph.D.
มนุษย์ศาสตร์และ การท่องเที่ยวและการ
(Hospitality and สังคมศาสตร์
โรงแรม
Tourism
Management)

ภาษาอังกฤษ

ถนนพระราม 4 คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

02-3503500

ปร.ด. (การบริหาร มนุษย์ศาสตร์และ การบริหารการศึกษา
การศึกษา)
สังคมศาสตร์

การพยาบาล

38 ถนนเพชรเกษม แขวง
02457006 081-563-4239
บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม 8 ต่อ 2541
10160

ค.ม.
กศ.ด.
(การประถมศึกษา) (การบริหาร
การศึกษา)

ค.ม.
(โสตทัศนศึกษา)

การจัดการธุรกิจ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 63 053-875- 089-556-7787
ระหว่างประเทศ,
หมู.่ 4 ต.หนองหาร อ.สัน
150
การตลาด, บริหารธุรกิจ, ทราย จ.เชียงใหม่ 50290
การจัดการ, หลักสูตร
นานาชาติ

มนุษย์ศาสตร์และ การบริหารการศึกษา
สังคมศาสตร์

มนุษย์ศาสตร์และ การบริหารการศึกษา
สังคมศาสตร์

02-350-3500

การศึกษา

043-24653 081-405-3112
6-8 ต่อ
403

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

39 P600021R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ทองอินทร์

วงศ์โสธร

มนุษย์ศาสตร์และ การบริหารการศึกษา
สังคมศาสตร์

40 P600037R1 รองศาสตราจารย์

ผ่องศรี

วาณิชย์ศุภวงศ์

มนุษย์ศาสตร์และ การบริหารการศึกษา
สังคมศาสตร์

41 P570534R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุพยอม

นาจันทร์

การบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

42 P570362R1 อาจารย์

พัทรียา

เห็นกลาง

สาขาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ

43 P570215R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

กัลยาภรณ์

ปานมะเริง

44 P570159R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

เสนีย์

45 P570210R1 รองศาสตราจารย์ นาง

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

ทษ.ม.
(เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์)

มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
สังคมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี บธ.บ. (การบัญชี)
ราชมงคลพระนคร

บธ.ม. (การบัญชี) ปร.ด. (การบัญชี)

มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
สังคมศาสตร์

การเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 02-665-38 02-665-3888 ต่อ
มงคลพระนคร สานักประกัน 88 ต่อ
6067
คุณภาพ 399 ถ.สามเสน
6067
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กทม.

คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พัฒนบริหาร
ศาสตร์มหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)

มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
สังคมศาสตร์

การบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม
10900

02-579-11 089-897-2079
11 ต่อ
1210

พวงยาณี

สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา- บช.ม.
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบัญชี)

ปร.ด. (การจัดการ) มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

60 หมู่3 ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

03570910 0868338745
3 ต่อ 3811 และ 0818517488

พนารัตน์

ปานมณี

การบัญชี คณะบัญชี

มหาวิทยาลัย หอการค้า บช.บ.
ไทย

บช.ม.

Ph.D.
มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
(Management สังคมศาสตร์
and Accounting )

บริหารธุรกิจ

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต 02 697
ดินแดง กรุงเทพมหานคร
6200
10400

46 P570438R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ณัฐวงศ์

พูนพล

อิสระ

บธ.บ. (การบัญชี)

บธ.ม. (การบัญชี
เพื่อการวางแผน
และควบคุม)

ปร.ด. การบัญชี

มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

47 P570382R1 อาจารย์

อัญชลี

แพรกปาน (อุปการ)

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้

บธ.บ. (การบัญชี)

บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)

มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ (การ
จัดการ การตลาด)

48 P570212R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กุสุมา

ดาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
สังคมศาสตร์

49 P570214R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เสาวนีย์

ใจรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
สังคมศาสตร์

50 P580022R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นิ่มนวล

วิเศษสรรพ์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มนุษย์ศาสตร์และ การบัญชี
สังคมศาสตร์

น.ส.

นาง

บธ.บ.(การบัญชี)

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

บัญชีบัณฑิต

074-260- 081-963-2319
268

081-819-9428

080-400-2564

075770136137

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

51 P570053R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กันต์ฤทัย

คลังพหล

52 P570048R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

จุฬามาศ

จันทร์ศรีสุคต

53 P600057R1 อาจารย์

วิทยา

เจียรพันธุ์

54 P570581R1 อาจารย์

รินรดี

พรวิริยะสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ราชมงคลธัญบุรี

นิเทศการศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร

หลักสูตรและการ
สอน

มนุษย์ศาสตร์และ การพัฒนาหลักสูตร
สังคมศาสตร์

55 P570020R1 รองศาสตราจารย์ นาง

อรุณี

อ่อนสวัสดิ์

อิสระ

วัดผลการศึกษา

ค.ด.
(การวัดและ
ประเมินทาง
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ การวัดและประเมินผล
สังคมศาสตร์
การศึกษา

56 P570322R1 รองศาสตราจารย์ นาย

วิรัตน์

ธรรมาภรณ์

สานักงานวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยี
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ค.ม. (การวัดผล
ภาคใต้ อาเภอทุ่งสง
และประเมินผล
จังหวัดนครศรึธรรมราช
การศึกษา)

57 P570036R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

เสทื้อน

เทพรงทอง

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

58 P570031R1 รองศาสตราจารย์

ดวงกมล

ไตรวิจิตรคุณ

นาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

สาขาวิชาหลักสูตรและ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การเรียนการสอน
อุดรธานี
คณะครุศาสตร์

(กศ.บ.) คณิตศาสตร์ วิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ การประเมินผลและวิจัย
สังคมศาสตร์
การศึกษา

ศษ.บ. (การ
ประถมศึกษา)

ปร.ด. (หลักสูตร
และการเรียนการ
สอน)

มนุษย์ศาสตร์และ การประถมศึกษา
สังคมศาสตร์

ศษ.ม.(การ
ประถมศึกษา)

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

หลักสูตรและการสอน

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 042-341- 081-739-7913
ราชภัฏอุดรธานี 64 ถนน
741
ทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

มนุษย์ศาสตร์และ การพัฒนาสังคม
สังคมศาสตร์

กศ.บ. (เคมี)

Ph.D. (Higher & มนุษย์ศาสตร์และ การวัดผลและ
Adult Education) สังคมศาสตร์
ประเมินผลการศึกษา

การวิจัยการศึกษา

การวิจัยทางการศึกษา

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) M.A. (Education) Ph.D. (Education) มนุษย์ศาสตร์และ การวิจัย การวัดและการ การพัฒนาหลักสูตร
สังคมศาสตร์
ประเมินทางการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ

การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา

การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร

มนุษย์ศาสตร์และ การวิจัย,การวิจัยและ
สังคมศาสตร์
พัฒนาหลักสูตร,การวัด
และประเมินผลการศึกษา
,การวิจัยเชิงคุณภาพ

124/1 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด
อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช
80110

075085-5705678
770136-37

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 045-352-0 081-877-6896
ราชภัฏอุบลราชธานี อาเภอ 00 ต่อ1200
เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี 34000

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

59 P570016R1 ศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

นาง

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กม.บ (วิทยาศาสตร์ ค.ม. (วิจัย
การประมง)
การศึกษา)

Ph.D
มนุษย์ศาสตร์และ การวิจัยและประเมิน
(Educational
สังคมศาสตร์
ทางการศึกษา
Measurement
and Evaluation,
Statistics and
Research Design

บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ศศ.บ.
ราชมงคลธัญบุรี
(ศึกษาศาสตร์-คหก
รรมศาสตร์)

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

บุญเรียง

ขจรศิลป์

60 P570042R1 รองศาสตราจารย์ นาง

นนทลี

พรธาดาวิทย์

ภาควิชาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม

61 P570315R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พันธ์ศักดิ์

พลสารัมย์

สาขาวิชาอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ภาควิชานโยบายและ
การจัดการและความ
เป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์

ค.ม. (อุดมศึกษา) ค.ด. (อุดมศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

ดนตรีศึกษา

62 P570040R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อารมณ์

อุตภาพ

คณะครุศาสตร์

ค.ม. (วิจัย
การศึกษา)

ปร.ด. (วิจัย
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

วิจัย วัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์
การศึกษา

63 P570331R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ทัศนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

64 P570026R1 รองศาสตราจารย์ นาย

65 P570298R1 รองศาสตราจารย์

วท.ม. (ส่งเสริม
การเกษตร)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ค.บ. (คณิตศาสตร์/
จิตวิทยา)

ประสานตรี

มหาวิทยาลัยนครพนม

กศ.บ. (ประว้ติศาสตร์) ศศ.ม.(การ
ประถมศึกษา)

ค.ด.(ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

ไทย

ทิพย์สุวรรณกุล

อิสระ

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ค.ม. (สถิติ
การศึกษา)

ค.ด. (การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

เทียมจันทร์

พานิชย์ผลินไชย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณิตศาสตร์

สถิติการศึกษา

การศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

ค.บ. (การ
ประถมศึกษา)

ค.ม. (การวัดและ Ed.D.
มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
ประเมินผล
(Curriculum and สังคมศาสตร์
การศึกษา)
Instruction)

66 P570570R1 อาจารย์

น.ส.

อารี

สาริปา

67 P580123R1 อาจารย์

นาย

เอกธิป

สุขวารี

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ
ไทย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารการศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

ถนนรังสิตนครนายก ตาบล
คลองหก อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

_

081-726-2072

02-2445513

086-578-0888

081-063-9760

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 075-809- 081-893-2783
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 857
1 หมู่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

68 P600040R1 ศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

นาย

พฤทธิ์

ศิริบรรณพิทักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

69 P600064R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ศิริเดช

สุชีวะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

70 P600071R1 ศาสตราจารย์

สมหวัง

พิธิยานุวัฒน์

ข้าราชการบานาญ

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์

71 P600087R1 รองศาสตราจารย์ นาย

อุทัย

บุญประเสริฐ

72 P570004R1 ศาสตราจารย์

น.ส.

สุวิมล

ว่องวาณิช

73 P570063R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

บุญไท

เจริญผล

74 P570532R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

กมลรัตน์

75 P570488R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง
76 P570027R1 รองศาสตราจารย์

77 P570559R1 อาจารย์

นาย

น.ส.

78 P570024R1 รองศาสตราจารย์ นาง

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา
สังคมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษา, วัดและ
สังคมศาสตร์
ประเมินผล

สาขาวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

ค.บ. (การอนุบาล
ศึกษา)

กศ.ม. (การศึกษา ปฐมวัย)

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษาปฐมวัย
สังคมศาสตร์

การประถมศึกษา

96 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

คนองเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

ค.บ. (การอนุบาล
ศึกษา)

ศษ.บ. (จิตวิทยา
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษาปฐมวัย
สังคมศาสตร์

สาขาทางการศึกษา

160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช
ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์
90000

อัญชลี

ไสยวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

คบ.(การอนุบาล
ศึกษา)

กศ.ม.การศึกษา
ปฐมวัย

อุษาพร

เสวกวิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

กรภัค

จ๋ายประยูร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.
ค.ด. (พัฒนศึกษา) มนุษย์ศาสตร์และ การสอนภาษาอังกฤษ
วท.บ.(พยาบาลและ (ภาษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
ผดุงครรภ์)
ประยุกต์:การ
สอนภาษาอังกฤษ
อย่างมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ)

จินตนา

ธนวิบูลย์ชัย

อิสระ

กศ.ด.(การศึกษา
ปฐมวัย)

035-322- 089-177-4887
084

มนุษย์ศาสตร์และ การศึกษาปฐมวัย
สังคมศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และ การสอนคณิตศาสตร์
สังคมศาสตร์

ค.บ. (วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)

กศ.ม. (จิตวิทยา กศ.ด. (การ
มนุษย์ศาสตร์และ การสอนวิทยาศาสตร์
พัฒนาการ), บธ.ม. ทดสอบและวัดผล สังคมศาสตร์
(บริหารธุรกิจ) การศึกษา)

การสอนคณิตศาสตร์

081-692-0083

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

ถนน รังสิต-นครนายก (คลอง
หก)อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

พร้อมพิไล

บัวสุวรรณ

81 P570032R1 รองศาสตราจารย์

วรรณี

ธรรมโชติ

ประสิทธิ์

พงษ์เรืองพันธุ์

83 P570062R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

คล่อง

วงศ์สุขมนตรี

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

84 P570561R1 อาจารย์

เพชรา

พิพัฒน์สันติกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย มัธยมศึกษา(เคมีราชมงคลกรุงเทพ
คณิตศาสตร์)

ดาเรศ

วีระพันธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธุรกิจ คณะวิทยาการ ราชนครินทร์
จัดการ

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) วท.ม.
(เศรษฐศาสตร์),
วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

มนุษย์ศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังคมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์
ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000

038-515- 038-515-457
457

86 P570550R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ปรมัตถ์
ปัญปรัชญ์

ต้องประสงค์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

มนุษย์ศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ

295 ถนนนครราชสีมา เขต
ดุสิต กทม 10300

02244574 02-244-5748,
8
022445749
02244574
9

87 P600035R1 ศาสตราจารย์

ปรีชา

เถาทอง

นาย

ประวัติศาสตร์ อารย
ธรรม

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

80 P600039R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

มนุษย์ศาสตร์และ การสอนสังคมศึกษา
สังคมศาสตร์

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

จันทร์บรรเจิด

85 P570432R1 อาจารย์

ศศ.ม. (การสอน
สังคมศึกษา)

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สุมานิการ์

นาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ศศ.บ. การสอน
ราชมงคลธัญบุรี
ประวัตศิ าสตร์

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

79 P570292R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

82 P570068R1 อาจารย์

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

081-492-2675

มนุษย์ศาสตร์และ การสื่อสาร, การศึกษา
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กศบ.) คณิตศาสตร์ การศึกษา
(ข้าราชการบานาญ)
คณิตศาสตร์
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ค.ม. (วิจัยทาง
การศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

(ค.บ.)วิศวกรรม
อุตสาหการ (เชื่อมประกอบ)

มนุษย์ศาสตร์และ คณิตศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การศึกษาคณิตศาสตร์
ปร.ด. (การวิจัย
และสถิติทาง
วิทยาการปัญญา)

มนุษย์ศาสตร์และ ครุศาสตร์
สังคมศาสตร์

บริหารงาน
สวัสดิการสังคม

มนุษย์ศาสตร์และ ครุศาสตร์
สังคมศาสตร์

การวิจัยการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลดาร
ศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สังคมศาสตร์

M.S.
(Telecommunic
ations
Management)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์
ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)

มนุษย์ศาสตร์และ จิตรกรรม
สังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

88 P570479R1 รองศาสตราจารย์ นาง

ศจีมาจ

ณ วิเชียร

89 P570025R1 รองศาสตราจารย์

เพ็ญพิศุทธิ์

ใจสนิท

90 P570060R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สนธยา

สวัสดิ์

91 P570075R1 อาจารย์

นาย

ณัฐวุฒิ

บริบูรณ์วิรีย์

92 P570585R1 อาจารย์

นาย

ธิติ

ปัญญาอินทร์

93 P570051R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ยุทธนา

ฉัพพรรณรัตน์

94 P580011R1 รองศาสตราจารย์ นาย

จักรพงษ์

พวงงามชื่น

95 P570049R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สิริฉันท์

สถิรกุล เตชพาหพงษ์

96 P600044R1 รองศาสตราจารย์ นาย

พิษณุ

เสงี่ยมพงษ์

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พย.บ. (พยาบาลศา
พระจอมเกล้าพระนคร สตรบัณฑิต)
เหนือ

วท.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรม)

ค.ด.
(วิธีวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษา)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา มนุษย์ศาสตร์และ จิตวิทยา,การศึกษา
และการแนะแนว
สังคมศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครุศาสตร์
เชียงใหม่

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาการ
พัฒนาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร
คณะผลิตกรรมการ
เกษตร

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

(กศบ.) สุขศึกษา

ค.บ. (การแนะแนว) ศศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว)

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

มนุษย์ศาสตร์และ จิตวิทยา
สังคมศาสตร์

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

วิจัยทางการศึกษา

1518 อาคาร 63 วิทยาลัย 02555200 02-555-2000 ต่อ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0#6245 6245
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ถ.
ประชาราษฎร์สาย 1 แขวง
วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ
10800

มนุษย์ศาสตร์และ จิตวิทยาการศึกษาและ
สังคมศาสตร์
การแนะแนว

การศึกษาพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-885- 086-656-3663
อาเภอเมื่อง จังหวัดเชียงใหม่ 500
50300

มนุษย์ศาสตร์และ ดนตรีวิทยา
สังคมศาสตร์

ดนตรีศึกษา

อิสระ

ค.บ. สาขาการสอน
วิชาเฉพาะ วิชาเอก
ดนตรี

M.A.
(Musicology)

Ph.D.
(Musicology)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

ค.บ.(ดนตรีศึกษา)

ศศ.ม.ดนตรี
(ดนตรีศึกษา)

ปร.ด.ดุริยางคศิลป์ มนุษย์ศาสตร์และ ดนตรีศึกษา /ดนตรี/ดุริ ครุศาสตร์ /มนุษย์
439 ถนนจิระ ตาบลในเมือง 044-611- 088-377-5826
(ดนตรีศึกษา)
สังคมศาสตร์
ยางศิลป์/คีตศิลป์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด 221
บุรีรัมย์ 31000

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดนตรีศึกษา

ดุริยางค์ไทย

อุดมศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ ดนตรีศึกษา ครุศึกษา
สังคมศาสตร์
อุดมศึกษา
ศิลปกรรมศาสตร์
(ดนตรีและนาฏศิลป์)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศศ.ม. (พัฒนา
สังคม)

Ph.D. (Rural
Development)

มนุษย์ศาสตร์และ ด้านการพัฒนา เช่น
สังคมศาสตร์
พัฒนาชุมชน พัฒนา
ชนบท การส่งเสริม
การเกษตร เป็นต้น

Business
Education

อุดมศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ ธุรกิจศึกษา,อุดมศึกษา
สังคมศาสตร์

บธ.บ. (การตลาด)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธุรกิจศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ นโยบายสาธารณะ
สังคมศาสตร์

ด้านสังคมศาสตร์ เช่น
สังคมวิทยาเพื่อการ
พัฒนา นิติศาสตร์
จิตวิทยาสังคม เป็นต้น

082-002-0077

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 05387374 091-143-3268
ตาบลหนองหาร อาเภอสัน 9-2
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

97 P570611R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

นาย

ธรรมรัตน์

โถวสกุล

สาขาวิชานาฏศิลป์และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศิลปการแสดง คณะ จันทรเกษม
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

98 P580239R1 รองศาสตราจารย์ น.ส.

กาญจนา

โชคเหรียญสุขชัย

สาขานวัตกรรมการ
สื่อสาร คณะนิเทศ
ศาสตร์

99 P570475R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ธิติพัฒน์

เอี่ยมนิรันดร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม นศ.บ.
นศ.ม.
าธิราช
(นิเทศศาสตร์) , ค.บ. (นิเทศศาสตร์
(เทคโนโลยีและ
ธุรกิจ)
นวัตกรรมทาง
การศึกษา)

100 P600048R1 ศาสตราจารย์

ยุบล

จันทร์เรือง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

สัชฌุเศรษฐ์

เรืองเดชสุวรรณ

102 P570549R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ขนิษฐา

สุขสวัสดิ์

103 P570334R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อรรยา

สิงห์สงบ

104 P570604R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

เกรียงศักดิ์

โชติจรุงเกียรติ์

105 P600063R1 ศาสตราจารย์

ศักดา

ธนิตกุล

101 P570627R1 อาจารย์

นาย

นาย

ภาควิชาการสื่อสาร
การตลาด คณะนิเทศ
ศาสตร์

ศศ.บ.(นาฏศิลป์และ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ ปร.ด. (การวิจัย
การละคร)
ไทย)
ทางศิลปกรรม
ศาสตร์)

มหาวิทยาลัยหอการค้า ศษ.บ. (การ
ไทย
ประถมศึกษา)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

มนุษย์ศาสตร์และ นาฏศิลป์และ
สังคมศาสตร์
ศิลปการแสดง

ศศ.ม. (เทคโนโลยี Ph.D.
มนุษย์ศาสตร์และ นิเทศศาสตร์
การศึกษา), M.A. (International
สังคมศาสตร์
(Communication Communication)
and Cultural
Studies)

Ph.D.
มนุษย์ศาสตร์และ นิเทศศาสตร์
(Development สังคมศาสตร์
Communication)

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

สาขาวิชานาฏศิลป์และ
02-642-68 084-3775909
ศิลปการแสดง คณะ
00 ต่อ
มนุษยศาสตร์และ
3004
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาล้ย
ราชภัฏจันทรเกษม 39/1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร
เกษม เขตจตจักร กรุงเทพฯ
10900
เทคโนโลยีการศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ห้วย
ขวาง ดินแดง กรุงเทพ 10400

02697661 085-166-7529
5 และ
02697660
5

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการตลาด

มนุษย์ศาสตร์และ นิเทศศาสตร์
สังคมศาสตร์
นศ.บ (การโฆษณา)

นศ.ม. (การ
โฆษณา)

-

มนุษย์ศาสตร์และ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.
สังคมศาสตร์
การตลาด
เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต น.บ.

น.ม.

น.ด.

มนุษย์ศาสตร์และ นิติศาสตร์
สังคมศาสตร์

สายวิชาการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Master of Law
(LL.M.)

Doctor of
มนุษย์ศาสตร์และ นิติศาสตร์
Juridical Science สังคมศาสตร์
(S.J.D.)

คณะนิติศาสตร์

วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี น.บ.

นิติศาสตรบัณฑิต
(น.บ.)

น.ม.

มนุษย์ศาสตร์และ นิติศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และ นิติศาสตร์
สังคมศาสตร์

053-201-8 082-464-5417
00 ต่อ
1142

รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์อื่นๆ

9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน 02-902-02 02-902-0299 ต่อ
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลอง 99 ต่อ
2161
หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 2161
299/1 ถ.อุดร-สกล อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

042-323- 083-900-0133
462

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

106 P570595R1 อาจารย์

นาง

ศรีสุรักษ์

สีวันนา

107 P600010R1 อาจารย์

นาย

ชวลิต

หมื่นนุช

108 P570077R1 อาจารย์

น.ส.

เพ็ญพร

ทองคาสุก

109 P570452R1 ศาสตราจารย์

น.ส.

ธีระดา

ภิญโญ

110 P570074R1 อาจารย์

นาย

วิชิต

กามันตะคุณ

111 P570038R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สุรชัย

112 P570523R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

113 P570579R1 อาจารย์

นาย

114 P570450R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

คณะนิติศาสตร์ปรีดี
พนมยงค์

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

น.บ. ( LL.B)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

น.ม. (กฎหมาย
ธุรกิจ) ( LL.M)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

ไม่มี

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

มนุษย์ศาสตร์และ นิติศาสตร์ (กฎหมาย)
สังคมศาสตร์

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

รัฐศาสตร์ หรือ รัฐ
ประศาสนศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ 02-954-73 091-698-8543
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 00 ต่อ 483
110/1-4 ถนนประชาชื่น
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

1061 :ซอยอิสระภาพ 15
0-2473ถนนอิสระภาพ แขวงหิรัญรูจี 7000
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600

มนุษย์ศาสตร์และ นิติศาสตร์, การบริหาร
สังคมศาสตร์
การพัฒนา
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.บ. (วัดผลทาง
การศึกษา)

กศ.ม. (วิจัยและ ปร.ด. (บริหาร
สถิติทางการศึกษา) การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารการศึกษา
สังคมศาสตร์

วัดประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์

ค.บ. (วิทยาศาสตร์
ทั่วไป-คณิตศาสตร์)

ค.ม. (วิจัย
การศึกษา-สถิติ
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารการศึกษา
สังคมศาสตร์

วิจัยการศึกษา และ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา คณะคุร
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

ค.บ. การ
ประถมศึกษา

ค.ม. (นิเทศ
การศึกษาและ
การพัฒนา
หลักสูตร)

ศษ.ด. (การบริหาร มนุษย์ศาสตร์และ บริหารการศึกษา
การศึกษา)
สังคมศาสตร์

เทียนขาว

หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สานัก
ศึกษาทั่วไป

เทคโนโลยีสยาม

กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ),
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์:
ปกครอง)

ค.ม. (บริหาร
การศึกษา)

กศ.ด. (พัฒน
ศึกษาศาสตร์)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารการศึกษา/พัฒน ประกาศนียบัตรยัณฑิต 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 10
สังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิชาชีพครู
แขวงท่าพระ แขวงบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพ 10600

เจษฎา

ความคุ้นเคย

วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลยอลกรณ์ฯ

ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)

Ph.D.
(Management)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

ตระกูล

จิตวัฒนากร

ศิลปศาสตร์

วัลยา

ชูประดิษฐ์

09-4542-9009

113 หมู่ 12 ตาบลเกาะแก้ว 043081-3803894
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 556001-8
45120

02-8785000

084-939-1577

การจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
02-909อลงกรณ์ 1 หมู่ 20 ตาบล
1760
คลองหนึ่ง อาเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 13180

081-628-3970,
02-909-1760

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) บธ.ม. (การจัดการ) บธ.ด. (การพัฒนา มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
เทพ
ธุรกิจอุตสาหกรรม สังคมศาสตร์
และทรัพยากร
มนุษย์)

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์

6/999 พหลโยธิน 52 เขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร
10220

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก

บริหารจัดการองค์การ

ค.บ.เกียรตินิยม
(ภาษาอังกฤษ)

ค.ม. (พื้นฐาน
Ph.D.
การศึกษา)
(Dev.Admin.)
M.S.(Com.Info.Sy
s.)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

02-533-10 083-912-3123
00 ต่อ 430

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

115 P570598R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

น.ส.

ผ่องใส

สินธุสกุล

116 P570540R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สุมาลี

รามนัฏ

117 P570606R1 อาจารย์

นีรนุช

เนื่องวัง

น.ส.

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

บธ.บ.

บธ.ม. (การบัญชี) -

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

บัญชี

มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์

บช.บ. (การบัญชี)

บธ.ม. (การเงิน)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

บัญชี และการเงิน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บธ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป)

บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

บธ.ด.
(บริหารธุรกิจ)

118 P570006R1 รองศาสตราจารย์ นาง

สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

119 P570007R1 รองศาสตราจารย์ น.ส.

ศรีสมรัก

อินทุจันทร์ยง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

120 P570009R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ปรานี

พรรณวิเชียร

ข้าราชการบานาญ

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

121 P570621R1 อาจารย์

นาย

สุพจน์

สกุลแก้ว

สาขาการเงิน คณะ
วิทยาการจัดการ

122 P570453R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สาราญ

บุญเจริญ

123 P570615R1 อาจารย์

นาง

สายพิณ

124 P570564R1 อาจารย์

นาง

125 P600016R1 รองศาสตราจารย์

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน
ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

034-261- 08-1253-5233
068

คณะบริหารธุรกิจและรัฐ
ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 600
ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี 71170

036-561- 081-920-7255
000

042-211-0 092-419-1964
40 ต่อ
1415

ศศ.บ. (การเงินการ
ธนาคาร)

บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)

-

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

64 ถนนทหาร ตาบลหมาก
แข้ง อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41000

คณะศึกษาศาสตร์และ วิทยาลัยนครราชสีมา
ศิลปศาสตร์

บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.บ.(การบัญชี)
รป.บ.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
ป.บัณฑิตชั้นสูง
(การจัดการ
อุดมศึกษา)

ค.ด.(อุดมศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ (การจัดการ อุดมศึกษา/บริหาร
สังคมศาสตร์
การเงิน การตลาด การ การศึกษา
บัญชี)

290 หมู่ 2 ตาบลบ้านใหม่
044-466- 086-932-3236
อาเภอเมือง จังหวัดนครรราช 050-052
สีมา 30000

เดชเรือง

ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยดุสิตธานี
สานักวิชาบริหารธุรกิจ
และศึกษาทั่วไป

ศศ.บ. สาขาการ
จัดการทั่วไป (การ
บัญชี)

บธ.บ. (การบัญชี) -

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ การโรงแรม
สังคมศาสตร์
การตลาด บัญชี

1 ซอยแก่นทอง เขตประเวศ 02-361กรุงเทพฯ
7805

081-245-1525

สันธยา

ดารารัตน์

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ

เลขที่9 หมู่1 ถนนนครอินทร์ 02-432เขตบางกรวย จ.นนทบุรี
6100

02-432-6100

ฐิตินันท์

พงษ์สุทธิรักษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สังคมวิทยาและ
บธ.ม. (บริหาร
มานุษยวิทยาบัณฑิต การเงิน)

บธ.ด.

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ ทุกสาขา
สังคมศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ,
สังคมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

126 P570281R1 รองศาสตราจารย์ นาง

กัญญามน

อินหว่าง

สานักวิจัยและบริการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ค.บ.

พัฒนบริหารศาสต Ph.D.
มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ/การจัดการ บริหารการศึกษา
รมหาบัณฑิต
(Educational
สังคมศาสตร์
Administration
and Leadership)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 4 หมู่ 02-563525 083-013-0533
11 ถ.หทัยราษฎร์ ตาบลลาด 2 ต่อ 5017
สวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150

127 P570496R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สุวัฒน์

ฉิมะสังคนันท์

โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจ
(การตลาด) คณะ
วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์/
บริหารรัฐกิจ)

บธ.ม. (การตลาด) D.M.S.
(Management
Science)

85 ถนนมาลัยแมน ต.วังตะกู 034-261- 094-459-9463
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 068

128 P570522R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สุธาสินี

ศิริโภคาภิรมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

บช.บ (บัญชีการเงิน) บธ.ม. (การเงิน Ph.D.
และการธนาคาร) (Management)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจและการ
สังคมศาสตร์
จัดการ

บัญชีและการเงิน

129 P570218R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

บุษยา

วงษ์ชวลิตกุล

อิสระ

บช.บ.

มนุษย์ศาสตร์และ บัญชี
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

130 P570222R1 อาจารย์

นาง

พิมพิกา

ลาคาเสน

บธ.ม.
(การบัญชี)

มนุษย์ศาสตร์และ บัญชี
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

749/1 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ. 45283770 897176244
อุบลราชธานี 34000

131 P570226R1 อาจารย์

นาง

ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์

สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะบัญชี การเงินและ
การธนาคาร

Master in
accounting

มนุษย์ศาสตร์และ บัญชี
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-241-2 063-551-5366
55 ต่อ 427

132 P570633R1 อาจารย์

น.ส.

สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์

สาขาบัญชี คณะพาณิช วิทยาลัยอินเตอร์เทคลา บธ.บ. (การจัดการ
ศาสตร์และ
ปาง
ทั่วไป), บช.บ.
อุตสาหกรรมบริการ
(บัญชี)

บช.ม. (บัญชี)

มนุษย์ศาสตร์และ บัญชี
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

เลขที่ 18 ซอยจรัญสนิทวงศ์
41 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

02081-9990169,
8824656, 061-4741995
054811063

133 P570514R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

กมลณัฏฐ์

พลวัน

ภาควิชานิเทศศาสตร์
วิทยาการจัดการ

นศ.ม. (นิเทศ
นศ.ด. (นิเทศ
ศาสตร์พัฒนาการ) ศาสตร์)

มนุษย์ศาสตร์และ ประชาสัมพันธ์
สังคมศาสตร์

นิเทศศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
053-885- 095-145-1685
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 991
อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50300

134 P600084R1 รองศาสตราจารย์ นาย

อมรชัย

ตันติเมธ

135 P570314R1 รองศาสตราจารย์ น.ส.

อินทิรา

ซาฮีร์

136 P600046R1 รองศาสตราจารย์ นาย

มานพ

นักการเรียน

มนุษย์ศาสตร์และ ปรัชญา
สังคมศาสตร์

137 P600073R1 ศาสตราจารย์

สิทธิ์

บุตรอินทร์

มนุษย์ศาสตร์และ ปรัชญา
สังคมศาสตร์

นาย

คณะการบัญชี

มหาวิทยาลัยการจัดการ บธ.บ.
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

Bachelor in
accounting

นศ.บ.
(ประชาสัมพันธ์)

M.B.A.
(Accounting)

Sc.D.
(Management
Systems)

มนุษย์ศาสตร์และ บริหารธุรกิจ/การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์
(บริหารรัฐกิจ)

มนุษย์ศาสตร์และ ประถมศึกษา
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์)

อ.ด.
(ประวัติศาสตร์)

มนุษย์ศาสตร์และ ประวัติศาสตร์
สังคมศาสตร์

พัฒนาชุมชน

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

138 P600033R1 ศาสตราจารย์

ชื่อ

นำมสกุล

ประยงค์

แสนบุราณ

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

มนุษย์ศาสตร์และ ปรัชญาตะวันออก
สังคมศาสตร์

139 P570078R1 อาจารย์

นาย

นคร

เผือกนาผล

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี

กศ.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา)

140 P570377R1 อาจารย์

นาย

สมโชค

ฤทธิ์จารูญ

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี

พุทธศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
วิชาเอกการสอน
ภาษาอังกฤษ พธ.บ.
(การสอน
ภาษาอังกฤษ)

สส.ม.(สังคม
สงเคราะห์ทาง
การศึกษา)
และป.บัณฑิต
วิชาเอกการวิจัย
ทางสังคม ป.
บัณฑิต (การวิจัย
ทางสังคม)

141 P570454R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อรพินทร์

ศิริบุญมา

ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะมนุษยศาสตร์
เชียงใหม่
และสังคมศาสตร์

ค.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 1 (ภาษา
ฝรั่งเศส-ภาษาไทย)

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาฝรั่งเศส)

Doctorat
มนุษย์ศาสตร์และ ภาษา
(Linquistique - สังคมศาสตร์
เกียรตินิยมดีมาก)

การศึกษา

142 P570089R1 อาจารย์

จิราภรณ์

สุนทรธรรม

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ มหาวิทยาลัยพายัพ
การสื่อสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

อ.บ.(ภาษาไทย)

อ.ม.(ภาษาไทย)

-

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พายัพ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลาปาง อ.เมือง
เชียงใหม่ 50000

143 P570081R1 รองศาสตราจารย์

มณีปิ่น

พรหมสุทธิรักษ์

ข้าราชการบานาญ

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาและวรรณคดีไทย
สังคมศาสตร์

144 P570087R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมเกียรติ

คู่ทวีกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาและวรรณคดีไทย
สังคมศาสตร์

ขวัญใจ

กิจชาลารัตน์

146 P570086R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

นิดา

147 P570423R1 รองศาสตราจารย์ นาง
148 P570008R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

145 P570639R1 อาจารย์

นาง

น.ส.

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

มนุษย์ศาสตร์และ พลศึกษา
สังคมศาสตร์

บริหารการศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ พัฒนาสังคม, สังคม
พัฒนศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
สงเคราะห์, สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา,สห
วิทยาการเพื่อการพัฒนา

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาและวรรณคดีไทย
สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี
22000

039-31911 081-577-2782
1 ต่อ
19993

172 ถนนอิสรภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กทม. 10600

02890180 081-808-8021
1 ต่อ 2084

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-885- 084-378-0618,
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 743
081-885-8439

053-241-2 081 884-0335
55 ต่อ 473

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

B.A. (Chinese and M.A. (Linguistics Ph.D. (Chinese
Literature)
and Applied
Classical
ค.บ. (การศึกษา
Linguistics)
Literature)
ปฐมวัย)

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาและวรรณคดีจีน
สังคมศาสตร์

การสอนภาษาจีน
202 ถนนช้างเผือก ตาบล
053สาหรับชาวต่างประเทศ ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัด 885747
เชียงใหม่ 50300

086-659-4160

มีสุข

อิสระ

กศ.บ. (ภาษาไทย)

กศ.ม. (อุดมศึกษา
และการฝึกหัด
ครู-ภาษาไทย)

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาไทย
สังคมศาสตร์

การสอนภาษาไทย

089-173-9306

ปราณี

เพชรแก้ว

อิสระ

กศ.บ. (ภาษาไทย)

ค.ม. (การสอน
ภาษาไทย)

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาไทย
สังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์

077-913-391

จินดา

งามสุทธิ

ข้าราชการบานาญ

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาไทย
สังคมศาสตร์

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

149 P570082R1 รองศาสตราจารย์

วิภาวรรณ

อยู่เย็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาไทย
สังคมศาสตร์

150 P570088R1 อาจารย์

พัชรินทร์

บูรณะกร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาไทย
สังคมศาสตร์

151 P570486R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

วารุณี

ปัทมะศังข์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) อ.ม. (ภาษาและ Doctorat de 3e มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาต่างประเทศ
วรรณคดีฝรั่งเศส) cycle
สังคมศาสตร์
(Phonetique
appliquee)

152 P570449R1 อาจารย์

ธิดา

จินดามณี

สานักนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเอเชีย
และหมวดวิชาศึกษา อาคเนย์
ทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

153 P570401R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

กัลยา

ติงศภัทิย์

ไม่มี

อิสระ

B.A. Hons
M.A. (Modern
(Language/Educati English
on)
Language)

154 P570289R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ชัยยนต์

เพาพาน

คณเะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศม. (ไทยคดี
มนุษยศาสตร์)

155 P570349R1 อาจารย์

นาง

ขวัญใจ

จินดานุรักษ์

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาและ
มหานคร
การสื่อสาร)

156 P570290R1 อาจารย์

นาย

ประกอบ

ผลงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ค.บ. (ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา)

157 P570288R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมเกียรติ

ภู่พัฒน์วิบูลย์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

158 P570308R1 รองศาสตราจารย์ นาย

วัฒนา

พัดเกตุ

159 P570372R1 อาจารย์

อิสรีย์

ขนิษฐา

นาง

น.ส.

160 P570083R1 รองศาสตราจารย์ นาง

ภาษาอังกฤษ

บธ.ม.

ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์)

-

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาศาสตร์
สังคมศาสตร์

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

ภาษาศาสตร์

บริหารธุรกิจ

19/1 ถ.เพชรเกษม เขต
02-807-45 089-614-9235
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 00-27 ต่อ
347

Ph.D. (Phonetics มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาศาสตร์/
and Linguistics) สังคมศาสตร์
ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ

แขนงต่างๆของ
มนุษยศาสตร์

ไม่มี

ปร.ด.(บริหาร
การศึกษา)

การบริหารการศึกษา

เลขที่ 13 หมู่ 14 ถนนถีนา 043-602- 081-873-6649
นนท์ ต.สงเปลือย อ.นามน จ. 037
กาฬสินฺธุ 56230

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร์

ศศ.ด.
(ภาษาศาสตร์)

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร์

ไม่มี

097-040-2470

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวง 02-988-36 02-988-3655 ต่อ
กระทุ่มราย เขตหนองจอก 55 ต่อ
2321
กรุงเทพมหานคร 10530
2321
ภาษาศาสตร์

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ/การ
สังคมศาสตร์
ท่องเที่ยว

นเรศวร

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)

Ph.D. English
(Rhetoric &
Linguistics)

มนุษย์ศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ/การสอน
สังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์/
การสอน
ภาษาต่างประเทศ

ขาวทวีรัชต์

อิสระ

บธ.บ. (การจัดการ)

วท.ม. (ภูมิศาสตร์ การวางแผนการ
ตั้งถิ่นฐานมนุษย์)

มนุษย์ศาสตร์และ ภูมิศาสตร์การวาง
สังคมศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
แผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ บริหารธุรกิจ
(ผังเมือง)

099-363-6241

จิตชินะกุล

อิสระ

ศศ.บ. (ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร)

กศ.ม. (ภาษาไทย)

มนุษย์ศาสตร์และ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์

081-513-5402

สังคมศาสตร์

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

161 P570293R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ชาติชาย

พงษ์ศิริ

ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา คณะมนุษย์
ศาสตร์

วิทยาลัยแสงธรรม

กศ.บ. (ปรัชญา)

กศ.ม. (จิตวิทยา
แนะแนวและให้
คาปรึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ มนุษย์ศาสตร์
สังคมศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต. 0-2429ท่าข้าม อ. สามพราน จ.
0100-3
นครปฐม 73110

162 P570460R1 รองศาสตราจารย์ นาง

ธนวดี

บุญลือ

บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยสยาม

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ
และภาษาญี่ปุ่น)
(เกียรตินิยม)

M.A. (Comm. Ph.D. (Sociology) มนุษย์ศาสตร์และ มนุษย์ศาสตร์
For Social
สังคมศาสตร์
Development),
M.A. (Public
Relations)

สังคมศาสตร์

38 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ

163 P570448R1 อาจารย์

น.ส.

บริสุทธิ์

ผึ่งผดุง

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ)

สม.ม. (สังคม
วิทยา)

มนุษย์ศาสตร์และ มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

164 P570213R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุมินทร

เบ้าธรรม

มนุษย์ศาสตร์และ มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

165 P600004R1 รองศาสตราจารย์

โกสุมภ์

สายจันทร์

166 P570404R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อดิศร

ภู่สาระ

167 P600007R1 รองศาสตราจารย์ นาย

จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

168 P600026R1 ศาสตราจารย์

นิสดารก์

เวชยานนท์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์

นาย

พลภัทร

บุราคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์

170 P600042R1 รองศาสตราจารย์ นาย

พลศักดิ์

จิรไกรศิริ

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์

171 P600043R1 อาจารย์

พานิช

เหล่าศิริรัตน์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์

วรัชยา

ศิริวัฒน์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์

169 P600041R1 ศาสตราจารย์

นาย

172 P600053R1 รองศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี บธ.บ. (การบัญชี)
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร

บธ.ม. (การบัญชี
การเงิน)

ปร.ด. (บริหาร
การศึกษา)

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

ปร.ด. (การบัญชี)

02-867-80 081-459-0105
00 ต่อ
5387

086-0157211

มนุษย์ศาสตร์และ รฐศาสตร์
สังคมศาสตร์
ภาควิชา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
คณะมนุษยศาสตร์ และ พระนครศรีอยุธยา
สังคมศาสตร์

วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
ป.บัณฑิต (บัณฑิต
อาสาสมัคร)

กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) ปร.ด.
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์

173 P600066R1 ศาสตราจารย์

นาย

ศุภชัย

ยาวะประภาษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์

174 P600070R1 ศาสตราจารย์

นาย

สมบัติ

ธารงธัญญวงศ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์

กิ่งพร

ทองใบ

175 P600003R1 รองศาสตราจารย์

0-2429-0100

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์,
สังคมศาสตร์
การบริหารการพัฒนา

ภูมิศาสตร์

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

35241296 089-920-5547

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

176 P570326R1 รองศาสตราจารย์ นาง

ปาริชา มารี

เคน

177 P570577R1 อาจารย์

มยุรี

รัตนเสริมพงศ์ (ทรัพย์
เที่ยง)

178 P600009R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ชรินทร์

สันประเสริฐ

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

179 P600011R1 ศาสตราจารย์

นาย

ชัยวัฒน์

สถาอานันท์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

180 P600013R1

พล.ต.อ.

ชาญวุฒิ

วัชรพุกก์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

181 P600022R1 ศาสตราจารย์

นาย

ธเนศว์

เจริญเมือง

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

182 P600023R1 ศาสตราจารย์

นาย

ธีรภัทร์

เสรีรังสรรค์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

183 P600030R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ปณิธาน

วัฒนายากร

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

184 P600034R1 ศาสตราจารย์

ปรัชญา

เวสารัชช์

185 P600045R1 รองศาสตราจารย์

มนฤตย์พล

อุรบุญนวลชาติ

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

186 P600051R1 รองศาสตราจารย์ นาย

รุ่งพงษ์

ชัยนาม

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

187 P600054R1 รองศาสตราจารย์

วัชรินทร์

ชาญศิลป์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

188 P600055R1 รองศาสตราจารย์ นาย

วัลลภ

รัฐฉัตรานนท์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

189 P600059R1 รองศาสตราจารย์ นาย

วีระ

สมบูรณ์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

190 P600067R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ศุภสวัสดิ์

ชัชวาล

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

191 P600068R1 รองศาสตราจารย์ นาย

สนธิ

เตชานันท์

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

น.ส.

นาย

สาขาวิชารัฐประศาสน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

ข้าราชการบานาญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ค.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม.(ภาษาไทย), ค.ด. (การบริหาร มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์,
(เกียรตินิยมอันดับ 2) ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) จัดการการศึกษา) สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์

ภาษาไทย, บริหาร
การศึกษา

ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์),
รป.บ.(การปกครอง
ท้องถิ่น)

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

รป.ม. (การ
รป.ด.(รัฐ
มนุษย์ศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
จัดการสาหรับนัก ประศาสนศาสตร์) สังคมศาสตร์
,รัฐศาสตร์
บริหาร)

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เลขที่ 13 หมู่ 14
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต.สง
เปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
46230

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.
043602056

081-380-5842

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

192 P600069R1 รองศาสตราจารย์ นาย

สมเกียรติ

วันทะนะ

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

193 P600076R1 รองศาสตราจารย์ นาย

สุพจน์

บุญวิเศษ

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

194 P600078R1 รองศาสตราจารย์ นาย

สุรชาติ

บารุงสุข

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

195 P600080R1 รองศาสตราจารย์

เสนีย์

คาสุข

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

อนุสรณ์

ลิ่มมณี

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

197 P600085R1 อาจารย์

อรรถพร

สุวัธนเดชา

198 P600031R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ปธาน

สุวรรณมงคล

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์, การปกครอง
สังคมศาสตร์

199 P600032R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ประภาส

ปิ่นตบแต่ง

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์, การปกครอง
สังคมศาสตร์

200 P570587R1 อาจารย์

นพวรรณ

ศรีเกตุ

นงลักษณ์

วิรัชชัย

ตุนท์

ชมชื่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

203 P570018R1 รองศาสตราจารย์ นาง

ภาวิณี

ศรีสุขวัฒนานันท์

ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว สาขา
การศึกษาพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ค.บ. (การ
ร์
ประถมศึกษา)

ค.ม. (วิจัย
การศึกษา)

ค.ด. (การประเมิน มนุษย์ศาสตร์และ วิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา)
สังคมศาสตร์
การศึกษา

การศึกษาพิเศษ

204 P570376R1 อาจารย์

สุพรรณี

คุณะโคตร

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา/ ภาควิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ค.บ. มัธยมศึกษา
มหานคร
(เอกคณิตศาสตร์)

ค.ม. (วิจัย
การศึกษา)

-

มนุษย์ศาสตร์และ วิจัยการศึกษา, สถิติ
สังคมศาสตร์

การศึกษา, การประกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
คุณภาพ
นคร
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวง
กระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530

สมประสงค์

เสนารัตน์

ครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

กศ.ม.(การวัดผล
การศึกษา)

ปร.ด. (วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ วิจัยทางการศึกษา
สังคมศาสตร์

การประเมินผลทาง
การศึกษา

196 P600083R1 ศาสตราจารย์

นาย

น.ส.

201 P600024R1 ศาสตราจารย์
กิตติคุณ
202 P570385R1 อาจารย์

นาย

นาง

205 P570354R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

กรุงเทพมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

มนุษย์ศาสตร์และ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์

วท.บ. (ฟิสิกส์)

กศ.ม. (การวัดผล กศ.ด. (การ
มนุษย์ศาสตร์และ วัดผลการศึกษา
การศึกษา)
ทดสอบและวัดผล สังคมศาสตร์
การศึกษา)

การประเมิน

85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 11120

02-8551187

081-914-4304

มนุษย์ศาสตร์และ วิจัย
สังคมศาสตร์
ศศ.บ (วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)

ค.บ. (วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)

ศศ.ม. (ประชากร) ปร.ด.
(ประชากรศาสตร์
เน้นด้านสุขภาพ)

มนุษยศาสตร์
วิจัยและประเมินผล
และสสังคมศาสตร์

ประชากรกับการพัฒนา, 199 หมู่ 6ุ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. 053081-3666762
ประชากรศาสตร์,
เมือง จ.เชียงราย
170331-5
ประชากรศึกษา
50 ถนนพหลโยธิน เขต
จตุจักร กทม. 10900

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

02-5799436

086-985-7744

02-988-36 02-988-3655 ต่อ
55 ต่อ
2348
2347-8

088-569-1591

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

วิไล

ตั้งจิตสมคิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี

207 P600049R1 ศาสตราจารย์

รัตนะ

บัวสนธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธีรเวช

ทิตย์สีแสง

ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะการบริหารและ
จัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

วท.บ. เกียรตินิยม วท.ม.
(วิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
สิ่งแวดล้อม)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.บ. (การจัดการ)
สศ.บ. (อาชีวอนา
มัยแลัความปลอดภัย)
ศษ.บ. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
ศษ.บ. (บริหาร
การศึกษา)
ร.บ. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)
ศศ.บ. (สารสนเทศ
ศาสตร์)

Ph.D
มนุษย์ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และ การ
(Environmental สังคมศาสตร์
และ การจัดการ
จัดการ
Management)
สิง่ แวดล้อม

209 P570413R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

เนตรชนก

จันทร์สว่าง

เคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

กศ.บ. (เคมี)

กศ.ม.
(วิทยาศาสตร์
ศึกษา)

กศ.ด.
มนุษย์ศาสตร์และ วิทยาศาสตรศึกษา
(วิทยาศาสตร์ศึกษา) สังคมศาสตร์

210 P570317R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ขวัญเรือน

กิติวัฒน์

ศิลปกรรมการผลิตสื่อ

สถาบันกันตนา

นศ.บ. (การ
ประชาสัมพันธ์)

M.A. (Mass
Communication)

211 P600012R1 ศาสตราจารย์

ชาญณรงค์

พรรุ่งโรจน์

ปุณณรัตน์

พิชญไพบูลย์

โสมฉาย

บุญญานันต์

นาย

นาย

212 P600036R1 รองศาสตราจารย์
213 P570076R1 อาจารย์

น.ส.

ปรัชญา

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

206 P570023R1 รองศาสตราจารย์

208 P570270R1 อาจารย์

(กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ การศึกษาผู้ใหญ่
และการศึกษา
ต่อเนื่อง

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

มนุษย์ศาสตร์และ วิจัยทางการศึกษา
สังคมศาสตร์
,บริหารการศึกษา
มนุษย์ศาสตร์และ วิจัยทางการศึกษา
สังคมศาสตร์
และสังคามศาสตร์
ประเมินโครงการทาง
การศึกษาและทางสังคม

อิสระ

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา 23298100 02-329-8100
สานักอธิการบดี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

การสอนทางวิทยาศาสตร์ 80

มนุษย์ศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์

43742620 089-944-3132

999 ม.2 ถ.ศาลายา -บางภาษี 034-964- 034-964-441
ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ. 441-3
นครปฐม 73170

มนุษย์ศาสตร์และ ศิลปศึกษา
สังคมศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และ ศิลปศึกษา
สังคมศาสตร์

อิสระ

ค.บ. (ศิลปศึกษา)

-

ค.ด. (วิธีวิทยาการ มนุษย์ศาสตร์และ ศิลปศึกษา
วิจัยการศึกษา)
สังคมศาสตร์

ศิลปกรรม

086-565-0577

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

214 P570342R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

สิทธิพร

ประวัติรุ่งเรือง

สานักอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง วศบ.
เทพ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.B.A. (Finance) Ph.D.
มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์
(Educational
สังคมศาสตร์
Administration)

การจัดการ

6/999 ซอยพหลโยธิน 52
29727200
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กทม.10220

215 P570245R1 รองศาสตราจารย์ นาง

อุไรพรรณ

เจนวาณิชยานนท์

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

วท.บ. (พยาบาล)

ภ.ม. (สรีรวิทยา)

216 P570065R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ซอลีฮะห์

หะยีสะมะแอ

สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ M.Ed. (Islamic
ภาษาอังกฤษ)
Education)

217 P570034R1 รองศาสตราจารย์ นาย

สมสรรญก์

วงศ์อยู่น้อย

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์

218 P600047R1 รองศาสตราจารย์ นาย

มานพ

พราหมโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์

219 P570422R1 รองศาสตราจารย์ นาย

วิรัช

วรรณรัตน์

อิสระ

220 P570070R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

วิเชียร

พันธ์เครือบุตร

221 P570054R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุมาลี

222 P570033R1 รองศาสตราจารย์ นาย

สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

กศ.บ. (คณิตศาสตร์- กศ.ม. การวัดผล
ฟิสิกส์)
การศึกษา

ค.ด. (อุดมศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

18/18ถ.เทพรัตน อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540

02-312630 081-8176974
0ต่อ1104

-

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์

อิสลามศึกษา

135/8 หมู่ที่ 3 ตาบลเขาตูม
อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
94160

073-418- 086-288-2574
610-4

ค.ด. (การวัด
ประเมินผล
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์
บริหารธุรกิจ

กศ.ด. (บริหาร
การศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร
สังคมศาสตร์
และการสอน การ
บริหารการศึกษา

ศิลปศาสตร์ การสอน
วิทยาศาสตร์

การปฐมวัยศึกษา
ประถมศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ กศ.บ. (เคมี)
เทเรซา

กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา)

งามสมบัติ

อิสระ

ค.บ. (วิทยาศาสต์
ทั่วไป)

กศ.ม. (การ
ประถมศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร
สังคมศาสตร์
การสอน

สุเทพ

สันติวรานนท์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

(กศ.บ)
คณิตศาสตร์

การวัดผล
การศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
การวัดและประเมินผล
การวิจัยและสถิติ

223 P570043R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เรวดี

กระโหมวงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณิตศาสตร์

การวัดผล
การศึกษา

การทดสอบและ
วัดผลการศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา

224 P570035R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อนันต์

ทิพยรัตน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สุขศึกษา

การประถม
ศึกษา

หลักสูตร
และการสอน

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์,การวิจัย
สังคมศาสตร์

225 P570029R1 รองศาสตราจารย์

ปาริชาติ

บัวเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี การวัดและ
การวัดและ
ราชมงคลล้านนา
ประเมินผลการศึกษา ประเมินผล
ภาคพายัพเชียงใหม่
การศึกษา

บริหารศาสตร์
(การศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์)

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์,รัฐศาสตร์,
สังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

081-442-3608

1 หมู่ 6 ถนนรังสิตนครนายก 037-349- 081 295-2029
(คลอง14) ตาบลบึงศาล อ. 933-5
องครักษ์ จ.นครนายก 26120
081-880-2129

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

226 P570064R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

กรุณา

แดงสุวรรณ

227 P600075R1 ศาสตราจารย์

สุนทร

บุญญาธิการ

228 P570079R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อรณิชชา

ทศตา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนครราชสีมา
คณะศึกษาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์

229 P570291R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ตระกูล

ชานาญ

สังคมวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์

230 P570436R1 รองศาสตราจารย์ น.ส.

เพ็ญประภา

ภัทรานุกรม

231 P570384R1 อาจารย์

นาง

รุ่งศิริ

สระบัว

232 P570227R1 อาจารย์

น.ส.

สิริมา

บูรณ์กุศล

233 P570641R1 อาจารย์

นาง

ยุพาวดี

ห่อพิทักษ์วงศ์ (เดิม - สานักนโยบายแผนและ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เหล่าเลิศชัย)
ประกันคุณภาพ

นาย

โปรแกรมวิชาการ
บริหารการศึกษา

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

สธ.บ.) (บริหาร
พย.ม. (การ
สาธารณสุข), ศศ.บ. บริหารการ
(การวัดและ
พยาบาล)
ประเมินผล
การศึกษา), วท.บ.
(การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้น 1)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

ปร.ด. (บริหาร
การศึกษา)

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

มนุษย์ศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์/
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัย 074-260- 084-407-0520
ราชภัฏสงขลา อ.เมืองสงขลา 266
จ.สงขลา 90000

มนุษย์ศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์
การวัดผลการศึกษา การวัดผล
การศึกษา

การวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการ
ปัญญา (กาลัง
ศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ สถิติและวิจัย
สังคมศาสตร์

การบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ศน.บ.
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต (สังคมวิทยา)
ล้านนา จ.เชียงใหม่

M.A. (Sociology) ศศ.ด. (พัฒนา
สังคม)

มนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์/สังคมวิทยา การพัฒนาสังคม
สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกริก

สส.บ.
(สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์)

สส.ม.
ค.ด.
(สังคมสงเคราะห์ (พัฒนศึกษา)
ศาสตร์)

มนุษย์ศาสตร์และ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศาสตร์

พัฒนาสังคม

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยสันตพล

ศ.บ.

บธ.ม. (การตลาด) -

มนุษย์ศาสตร์และ สาขาการตลาด
สังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชธานี

บธ.บ. (การบัญชี)

บธ.ม. (บัญชี
การเงิน)

มนุษย์ศาสตร์และ สาขาวิชาการจัดการ
สังคมศาสตร์

B.B.A. (Business
Computer)

M.COM.
(Business
Information
System)

Ph.D.
มนุษย์ศาสตร์และ สารสนเทศ
(Information
สังคมศาสตร์
Systems,
Technology and
Management)

290 หมู่ 2 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000

044-466- 085-860-2687
111

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 ถ.พระปกเกล้า ต.พระ
สิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

053270976

089-558-9551

299/1 ถนนอุดร-สกล ตาบล 042-323- 081-261-3130
หนองบัว อาเภอเมือง
464
จังหวัดอุดรธานี
261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม 045-319- 081-877-6267
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 900

เทคโนโลยีสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 02-300-45 082-991-2502
วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ถนนรามคาแหง 24 แขวง 43-62 ต่อ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 2011
10240

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และ
คณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำเอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 1

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ
ลำดับที่ 2

234 P570021R1 รองศาสตราจารย์ นาย

พนิต

เข็มทอง

ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต วท.บ. (ศึกษาศาสตร์- M.S.
ร์
เกษตร)
(Agricultural
Education)

Ed.D.
(Agricultural
Education)

มนุษย์ศาสตร์และ หลักสูตรและการสอน
สังคมศาสตร์

การบริหารการศึกษา

235 P570297R1 รองศาสตราจารย์ นาย

ธีรพงศ์

แก่นอินทร์

ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ กศ.บ. เกียรตินิยม
นทร์
อันดับ 2
(ภาษาอังกฤษ)

ค.ด. (หลักสูตร
และการสอน)

มนุษย์ศาสตร์และ หลักสูตรและการสอน
สังคมศาสตร์

การประถมศึกษา

236 P570510R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สมใจ

กงเติม

หลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

กศ.ด. (หลักสูตร
และการสอน)

มนุษย์ศาสตร์และ หลักสูตรและการสอน
สังคมศาสตร์

การศึกษาและ การ
ประถมศึกษา

237 P570066R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อรุณี

สาเภาทอง

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ค.ม. (นิเทศ
การศึกษาและ
การพัฒนา
หลักสูตร)

ค.ด. (หลักสูตร
และการสอน )

มนุษย์ศาสตร์และ หลักสูตรและการสอน
สังคมศาสตร์

บริหารการศึกษา

238 P570553R1 อาจารย์

นาง

มานิต

บุญประเสริฐ

มหาวิทยาลัยรังสิต

239 P570080R1

นาง

อรสา

ภาววิมล

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

240 P600088R1

นาง

วราภรณ์

สีหนาท

มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช

ค.ม.
(ประถมศึกษา)

ค.บ. (การ
ค.ม.
ประถมศึกษา), กศ.ม. (ประถมศึกษา)
(บริหารการศึกษา)

มนุษย์ศาสตร์และ หลักสูตรและการสอน
สังคมศาสตร์
จิตวิทยา

จิตวิทยาการศึกษา อุดมศึกษา

มนุษย์ศาสตร์และ อุดมศึกษา
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ อุดมศึกษา
สังคมศาสตร์

มาตรฐานการศึกษา,
การประกันคุณภาพ

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่
โทรศัพท์
อนุญำตให้
(ที่ทำงำน) เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สกอ.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0-2579-71 081-923-0789
43 ต่อ 112

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11ถนน
สระบุรี -หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

056-717- 081-953-5130
147

รำยชื่อผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อกำรเผยแพร่หลักสูตรTQR (เฉพำะกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

1 P570503R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

วันวิสาข์

กระแสร์คุปต์

ภาควิชาเทคโนโลยี
การอาหาร คณะ
เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (วิทยาศาา
สตร์การอาหาร)

2 P570172R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สมจารี

ปรียานนท์

ภาควิชาสถิติ คณะ จุฬาลงกรณ์
พาณิชยศาสตรและ มหาวิทยาลัย
การบัญชี

สต.บ. (การ
M.Eng.
ประมวลผลด้วย
(Administration
เครื่องคอมพิวเตอร์) Engineeing)

3 P570127R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

เสาวนิตย์

ชอบบุญ

โปรแกรมวิชา
ชีววิทยาและ
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

B.Sc. (Biology)

4 P570131R1 อาจารย์

นาย

โชติ

เนืองนันท์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร์และ
ราไพพรรณี
เทคโนโลยี

5 P570306R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ลิลลี่

6 P570277R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

7 P570329R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

Ph.D. (Food
Science and
Technology)

วิทยาศาสตร์และ Food Science
Microbiology
เทคโนโลยี
and Technology

D.Eng.
(Administration
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ Information
เทคโนโลยี
System

Information
Technology

วิทยาศาสตร์และ Microbiology
เทคโนโลยี

Biology

M.Sc.
(Microbiology)

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

592/3 ซ. รามคาแหง
24 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพ
10240

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

02 3004553
ext 3794

โปรแกรมวิชาชีววิทยา
และชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์แล
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เลขที่ 160 ถนน
กาญจนวนิช ต.เขารูป
ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
90000

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

092-594-1924

086-957-0362

ค.บ.
วท.ม. (การสอน
(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) ฟิสิกส์)

Ph.D. (Physics)

วิทยาศาสตร์และ Physics
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ศึกษา 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ช 039-471060
การสอน
มูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.
วิทยาศาสตร์
จันทบุรี

กาวีต๊ะ

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)

Ph.D. (Crop
Physiology and
Botany)

วิทยาศาสตร์และ เกษตร
เทคโนโลยี

พฤกษศาสตร์

วรรทณา

สินศิริ

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(พืชศาสตร์)

วท.ด. (ปฐพีศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร

081-662-0143

วิเชียร

อุน่ เรือน

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

ปร.ด. (การปรับปรุง
พันธ์พชื )

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี

ช่างอุตสาหกรรมบริหารธุรกิจ

086-875-7696

อิสระ

061-774-5641

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

8 P570467R1 ศาสตราจารย์

นาย

ดนัย

บุณยเกียรติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.S. (Agriculture) M.S.
(Horticulture)

9 P600086R1 รองศาสตราจารย์

นาย

อานนท์

เทีย่ งตรง

10 P570307R1 รองศาสตราจารย์

นาง

กมลพรรณ

นามวงศ์พรหม

11 P570106R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อภิรดี

เมืองเดช

สาขาวิชาเคมี คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาสาสตร์และ
ราชนครินทร์
เทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา

12 P570148R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ปทุมทิพย์

ปราบพาล

สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วท.บ. (เคมี)
ราชมงคลกรุงเทพ

13 P570097R1 รองศาสตราจารย์

นาง

รัตนา

สนัน่ เมือง

ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก

14 P570300R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ประดิษฐ์

มีสุข

15 P570600R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ศศิวมิ ล

วุฒกิ นกกาญจน์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วท.บ. (เคมี)
คณะวิทยาศาสตร์ ราชมงคลกรุงเทพ
และเทคโนโลยี

วท.ม. (ปิโตรเคมี)

16 P570112R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พิทักษ์

อยู่มี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วท.ม. (เคมี)

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

Ph.D. (Horticulture) วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาพืชศาสตร์และ 053944040-1 05394040-1
ปฐพีศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)
เน้นพืชสวน

_

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์ เน้น วิทยาศาสตร์ เน้น
เทคโนโลยี
พืชศาสตร์
พฤกษศาสตร์
ชีววิทยา

กศ.บ. เกียรตินิยม
(เคมี)

วท.ม. (เคมี)

ปร.ด. (การบริหาร
การพัฒนา)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

กศ.บ. (เคมี)

เคมี

คณะวิทยาสาสตร์และ 038-515828
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

081-173-9574

วท.ม. (เคมีเทคนิค) วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

เคมีเทคนิค

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ

02-287-9600 ต่อ
7116

กศ.ม.(เคมี)

เคมีสิ่งแวดล้อม
และวิทยาศาสตร์
อาหาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 055-963 425
ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

081-786-4519

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ 22879600
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120

089-456-3981

Ph.D. (Human
วิทยาศาสตร์และ เคมี
Development and เทคโนโลยี
Family Study)

กศ.บ. (เคมี) เกียรติ กศ.ม. (อุดมศึกษา
นิยมอันดับ 1
และการฝึกหัดครูเคมี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

วท.บ. (เคมี)

วท.ด. (เคมี)

02 287 9600
ต่อ 7116

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

การสอนเคมี

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป 156 หมู่ 5 ตาบล
055-267113
พลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

081-707-6898

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

17 P570119R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมภพ

เภาทอง

18 P570113R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ดวงพร

19 P570093R1 รองศาสตราจารย์

นาย

20 P570096R1 รองศาสตราจารย์

21 P570098R1 รองศาสตราจารย์

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

กศ.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมีศึกษา)

ภูผ่ ะกา

อิสระ

กศ.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมี)

สุรศักดิ์

วัฒเนสก์

อิสระ

วท.บ. (เคมี)

นาย

ธณัฏฐ์คุณ

มงคลอัศวรัตน์

สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬา
ภรณ์

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

นาย

อภิสิฏฐ์

คงสะเสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

22 P570115R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุวมิ ล

เรืองศรี

สาขาวิชาเคมี คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร์และ
นครปฐม
เทคโนโลยี

23 P570316R1 อาจารย์

ปัญญานีย์

พราพงษ์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วท.บ. (เคมี)

-

กศ.ด. (วิทยาศาสตร
ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรศึกษา

089-499-9015

Ph.D. (Chemistry)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

081-681-4554

วท.ด. (เคมี)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิชัย

ริ้วตระกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

25 P570091R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

จุไรรัตน์

ดวงเดือน

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วท.บ. (เคมี)

D.E.A. (Industrial D.T.C. (Chemical
Chemistry)
Engineering)
(Mention A. Bien)

วิทยาศาสตร์และ เคมี เคมีประยุกต์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

เฉลิมเกียรติ

ดุลสัมพันธ์

เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

วศ.ม. (นิวเคลียร์
เทคโนโลยี)

วิทยาศาสตร์และ เคมี, ชีวะ,
คณิตศาสตร์,
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์,
เทคโนโลยี,
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีอาหาร
ชีวภาพ, นิวเคลียร์
เทคโนโลยี

วท.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วิทยาศาสตร์สิง
แวดล้อม

073 299628

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

นาย

วท.บ. (เคมี)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

24 P600056R1 ศาสตราจารย์

26 P570107R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

081-608-6506

85 หมู่ 3 มหาวิทยาลัย 034-261057
ราชภัฏนครปฐม ถ.
มาลัยแมน อ. เมือง จ.
นครปฐม 73000

086-6794429

46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 28785014
แขวงท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

081-825-3365

39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900

081-713-4828, 090934-5749

02-942-6900

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

ถกลภักดี

วิทยาสตรศึกษา
(เคมี) / คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

28 P570583R1 อาจารย์

สุวรรณา

เดชาทัย

สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง วท.บ. (เคมี)
ประยุกต์ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์

วท.ม. (เคมีอนิ ทรีย์) ปร.ด. (เคมีอนิ ทรีย์)

29 P570509R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อนุชัย

ธีระเรืองไชยศรี

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภ.บ.

30 P570515R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ฤดี

นิยมรัตน์

การจัดการ
อุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ราชภัฏสวนสุนันทา

วท.บ. (เทคโนโลยี
เซรามิกส์)

31 P570508R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อิสริยาภรณ์

ดารงรักษ์

หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกษตรศาสตร์ คณะ ยะลา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร

32 P570462R1 รองศาสตราจารย์

สุคนธ์ชื่น

ศรีงาม

ภาควิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส วท.บ. (เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
ตร์
ทางอาหาร)
เทคโนโลยีการ
อาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

33 P570563R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ยงศักดิ์

ขจรผดุงกิตติ

อิสระ

34 P570635R1 อาจารย์

น.ส.

อิริยา

ผ่องพิทยา

อิสระ

35 P570171R1 รองศาสตราจารย์

นาย

วิรัตน์

พงษ์ศิริ

ภาควิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สารสนเทศ คณะ
มหาสารคาม
วิทยาการสารสนเทศ

M.S. (Polymer
Science)

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

ปัณณ์รภัส

นาง

วท.บ. (เคมี)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

27 P570525R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

น.ส.

มหาวิราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

1 หมู2่ 0 ถนน
พหลโยธิน คลองหนึง่
คลองหสวง ปทุมธานี

วิทยาศาสตร์และ เคมีอนิ ทรีย์
เทคโนโลยี

เคมี และเคมี
ประยุกต์

333 หมู่ 1 ตาบลท่าสุด 053-916-364
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

053-916-364

วท.ม. (คอมพิวเตอร์) ค.ด. (เทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)
เทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
02-2188301
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02-218-8301

กศ.ม.
Ph.D. (Technology วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ
(อุตสาหกรรมศึกษา) Management)
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1 ถนนอูท่ องนอก เขต 21601438
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

081-902-3524

ปร.ด. (การจัดการ
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษต
ทรัพยากรเกษตรเขต เทคโนโลยี
ร
ร้อน) เน้นการจัดการ
ดิน

2993089

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ เคมีและวิศวกรรม เคมี
เทคโนโลยี
เคมี

วท.บ.
วท.ม.
(เกษตรศาสตร์) พืช (เกษตรศาสตร์)
ศาสตร์
ปฐพีวทิ ยา

Ph.D. (Polymer
Chemistry and
Engineering)

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

095-047-4444

การจัดการเกษตร 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ 073299699 ต่อ 093-581-3597
และทรัพยากร
เตง อ.เมือง จ.ยะลา
71200
เกษตร , การ
95000
จัดการทรัพยากร
ดิน

M.Sc. (Food
Technology)

Ph.D. (Food
Technology)

B.Sc. (Biology)

M.Sc.
(Environmental
Science)

Ph.D. (Agricaltural วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
Science)
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

089-220-7093

วท.บ. (ชีววิทยา
ประยุกต์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยีชีวภาพ

085-018-3687

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

ศษ.บ.
พบ.ม. (สถิติ)
(คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

18 ซอยกรุงเทพนนท์
14 ถนนกรุงเทพนนทบุรี อ.เมือง จง
นนทบุรี 11000

02 968 4627

43754359

084-018-2740

818711778

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

M.S. (Electrical
Engineering)

36 P570180R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สุวมิ ล

วงศ์สิงห์ทอง

เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกริก
สารสนเทศและการ
จัดการ

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

37 P570195R1 อาจารย์

นาย

จตุรงค์

จิตติยพล

สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาค
สารสนเทศ คณะ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรรมศาสตร์

บธ.บ.
วท.ม. (เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ) สารสเทศ)

38 P570638R1 อาจารย์

น.ส.

จิรนันท์

กมลสินธุ์

สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บช.บ. (B.Acc.)

วท.ม. (MS)

39 P570193R1 อาจารย์

นาย

ทรงพล

นคเรศเรืองศักดิ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์
บางกอก

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

40 P570406R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมพร

เรืองอ่อน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

41 P570146R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ธงชัย

อยู่ญาติวงศ์

42 P570190R1 อาจารย์

วิสันต์

อุไร

นาย

43 P570173R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

-

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ 199/19 ถ.มิตรภาพ อ. 043-222959-61 089-944-3742
เมือง จ.ขอนแก่น 4000

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารธุรกิจ

13/1 หมู่ 6 ต.หนอง
กรด อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

290 ถ.สรรพาวุธ บางนา 02-744-7356-6 083-946-1514
กรุงเทพฯ 10260
7 ต่อ 246

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

เลขที่ 1 หมูท่ ี่ 4 ต.ท่างิ้ว 75377443
อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80280

086-683-5454

สาขาวิชาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง B.S. (Physics),
คอมพิวเตอร์
B.S. (Electrical
สานักวิชาเทคโนโลยี
Engineering)
สารสนเทศ

M.S. (Industrial
Technology),
M.S. (Electrical
Engineering)

Ph.D. in Electrical
Engineering

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

สานักวิชาเทคโนโลยี
053-916-741
สารสนเทศ ม. แม่ฟ้
หลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.
เมือง
จ.เชียงราย 57100

053-916-741

ตั้งวงษ์เจริญ

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง
1 ถนนฉลองกรุง แขวง
ลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม.
10520

081-616-2324

เงินงอก

สาขาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สารสนเทศ คณะ
เทพสตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศึกษา
เทพสตรี อ.เมือง จ.
ลพบุรี 15000

สถาบันเทคโนโลยีพระ วท.บ. (วิทยาการ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร คอมพิวเตอร์)
ลาดกระบัง

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ วท.ม. (เทคโนโลยี
ศึกษา)
สารสนเทศ)

ปร.ด. (บริหารการ
พัฒนา แขนง
วิทยาการวิจยั )

3 ถนนรามอินทรา
อนุสาวรีย-์ หลักสี่
บางเขน กท.10220

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

02 552 3500- 02-552-3500-9, 029, 02 970
970- 5820
5820 # 224

086-327-5407

036-427494

081-851-1171

ที่

รหัส

44 P570506

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

วรปภา

อารีราษฎร์

การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทคโนโลยี คณะ
มหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ วท.ม. (วิทยาการ
ศึกษา), ศศ.บ. (การ คอมพิวเตอร์)
จัดการทัว่ ไป)

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา), ปร.ด. (การ
จัดการเทคโนโลยี)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ
การจัดการ
เทคโนโลยี

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
วิทยาการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์
สารสนเทศศาสตร์

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ 073-299699
เตง อ.เมือง จ.ยะลา

ค.อ.ม.
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาการ
คณะเทคโนโลยี
081-320-5207 081-974-5464
คอมพิวเตอร์ หรือ สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เลขที่ 80
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด อ.เมือง จ.
มหาสารคาม 44000

45 P570343R1 อาจารย์

นาย

ศิริชัย

นามบุรี

สาขาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

ศษ.บ.
(บริหารธุรกิจ),
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

46 P570383R1 อาจารย์

นาง

พรรณิศา

คาภูเวียง

ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฟาร์อสี
เทอร์น

บธ.บ. (เลขานุการ) วท.ม. (เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
จัดการ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การจัดการ

-

มหาวิทยาลัยฟาร์อสี
053-201800 053-201-800-4 ต่อ
เทอร์น เลขที่ 120 ถ. ถึง 4 ต่อ 1234 1234
มหิดล ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

47 P570357R1 อาจารย์

นาย

วีรพันธุ์

ศิริฤทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตร์

199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมือง จ.
เชียงราย 57000

48 P570356R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

มัชฌิมา

นราดิศร

49 P570434R1 อาจารย์

นาย

ธนัตถา

50 P570458R1 ศาสตราจารย์

นาง

51 P570594R1 อาจารย์

นาง

วศ.ม. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วศ.ด. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)

สานักวิชา
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง วท.บ.
อุตสาหกรรมเกษตร
(เกษตรศาสตร์)

M.Agr. (Plant
Pathology)

Ph.D. (Postharvest วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีหลังการ เกษตรศาสตร์
Pathology)
เทคโนโลยี
เก็บเกีย่ ว

กรพิทักษ์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ค.ม. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (การ
บริหารอุตสาหกรรม)

เพ็ญศรี

ทองนพเนือ้

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สุนีย์

คุรุธชั

ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ค.บ.อุตสาหกรรม
ศิลป์

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

053-170-331

สานักวิชาอุตสาหกรรม 53916753
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

08 4196 8099

081-554-9757

053-916-753

อุตสาหกรรมศิลป์ 27 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ 055 416629
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

081-785-5922

โทรคมนาคม

089-499-5788

วิทยาศาสตร์และ เภสัชเคมี
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

วศ.บ.

Master of
Engineering
Science

วิทยาศาสตร์และ ไฟฟ้า
เทคโนโลยี

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 02-988-3655
เขตหนองจอก กรุงเทพ
10530

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

52 P570039R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

มงคล

หวังสถิตย์วงษ์

ภาควิชาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ไฟฟ้า คณะครุ
เทคโนโลยีพระจอม
ศาสตร์อตุ สาหกรรม เกล้าพระนครเหนือ

ค.อ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)

ค.อ.ด. (วิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร)

วิทยาศาสตร์และ การเรียนการสอน/ วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยี
การศึกษาทางด้าน หลักสูตร
ไฟฟ้า

53 P570493R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุภาวดี

นนทแก้ว

วิทยาลัยนานาชาติ

บช.บ. (บัญชี)

M.B.A. (Business
Information
System)

Ph.D.
(Development
Administration)

วิทยาศาสตร์และ การจัดการ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ เลขที่ 2410/2 ถ.
02-579-1111, 081-481-9672
พหลโยธิน จตุจกั ร กทม. 02-561-2222
10900
ต่อ 1029

54 P570566R1 อาจารย์

นาย

ไสว

ศิริทองถาวร

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตสาหกรรม คณะ สวนสุนันทา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วศ.บ. (วิศวกรรม
โยธา)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) Ph.D.
(Management of
Technology)

วิทยาศาสตร์และ การจัดการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ

55 P570381R1 อาจารย์

น.ส.

วีณัฐกานต์

รัตนธีรวงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรม
ก่อสร้าง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

วศ.ม. (วิศวกรรม และการบริหารการ
ก่อสร้าง)

วิทยาศาสตร์และ การบริหารงาน
วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี
ก่อสร้าง,วิศวกรรม
ก่อสร้าง

56 P570373R1 อาจารย์

นาง

สมสมัย

เจริญสุข

57 P570100R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ประทีป

จันทร์คง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วศ.บ. (วิศวกรรม
ราชมงคลตะวันออก
โยธา)
วิทยาเขตอุเทนถวาย

อิสระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 02-555-2000
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
1518 ถ.ประชาราษฎร์
1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กทม.
10800

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถ.อูท่ องนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

095-959-9446

02-160-1435

081-648-2000

225 ถ.พญาไท แขวงวัง 02-252-7029
ใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

098-659-7424

วท.บ. (คณิตศาสตร์ ศศ.ม. (การสอน
ศึกษาศาสตร์)
คณิตศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ การสอน
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์

สถิติ

08-9754-9716

วท.บ. (คณิตศาสตร์) M.Sc. ( Industrial
Apply
Mathematics)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

081-488-1312

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

58 P570094R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ยุทธนา

ตระหง่าน

สานักวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง วท.บ.
สารสนเทศ
(กองทัพอากาศ)

59 P570099R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ปิยะพงศ์

เนียมทรัพย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. (คณิตศาสตร์) M.S.
คณะวิทยาศาสตร์
(Mathematics)

60 P570124R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อนุสรณ์

จิตมนัส

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

61 P570136R1 อาจารย์

ชม

ปานตา

สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณิตศาสตร์และสถิติ นครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

62 P570114R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อนามัย

นาอุดม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์

วท.บ. (คณิตศาสตร์) สต.ม. (สถิติ)

63 P570258R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

จักรินทร์

ศุขหมอก

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

64 P570548R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรณิการ์

ม่วงชู

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

นาย

มหาวิทยาลัย

วท.บ.
(ศึกษาศาสตร์),
เกียรตินิยมอันดับ
สอง วิชาเอก
คณิตศาสตร์ วิชา
โทสถิติ

วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
M.S. (Computer
Science)

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

วท.ม. (การสอน
คณิตศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

คณิตศาสตร์

333 หมู่ 1 ตาบลท่าสุด 53916809
อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57100

081-611-5459

Ph.D. (Mathematics) วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

สถิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

053-941-040

-

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

สถิติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
075 377443
นครศรีธรรมราช อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80280

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

สถิติ

398 หมู่ 9 ต.
นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

Ph.D. (Applied
Statistics)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

53941040

091-034-3181

056219100 ต่อ 082-456-2466
2533

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 55963102
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.
เมือง จ.พิษณุโลก

839603966

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

65 P570134R1 อาจารย์

นาย

ศุภชัย

ดาคา

66 P570481R1 รองศาสตราจารย์

นาง

บุษรา

สร้อยระย้า

67 P570179R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พงษ์สวัสดิ์

อานาจกิติกร

68 P570188R1 อาจารย์

นาง

อัจฉรา

69 P570183R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ /
เทคโนโลยี
สถิติศาสตร์

คณิตศาสตร์
ประยุกต์ / สถิติ
ประยุกต์

อิสระ

คศ.บ.

คศ.ม.

วิทยาศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์อาหาร

คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง

ค.อ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
จัดการ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ธารอุไรกุล

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มจธ

วท.บ. (สถิติ)

พบ.ม.สถิติประยุกต์
(คอมพิวเตอร์ศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ สถิติ 126 ถนน ประชาอุทิศ 4709858
แขวง บางมด เขต ทุง่ ครุ
กรุงเทพมหานคร
10140

02-470-9858

พรรณี

แพงทิพย์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ กศ.ม. (เทคโนโลยี
ศึกษา)
และสือ่ สารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

หลักสูตรและการ
สอน

081-591-1859

70 P570176R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชุติมา

ประสาทแก้ว

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

71 P570177R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จรัสศรี

รุ่งรัตนาอุบล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

วีระศักดิ์

คุรุธชั

73 P600062R1 ศาสตราจารย์

นาย

ศรีศักดิ์

จามรมาร

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

077 913333

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

ค.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

นาย

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี
เลขที่ 272 หมูท่ ี่ 9
ตาบลขุนทะเล อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84100

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

72 P600061R1 รองศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

081-899-4359

081-984-0728
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
045241079 ,
ลาปาง 119 ถ.
054237399
ลาปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.
เมือง จ.ลาปาง 52100

133 ถนนเทศบาล 3
ตาบลสะเตง อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา

073-299-699

086-914-0307, 093130-7788

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

74 P570175R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ศุภาวีร์

มากดี

คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ :
เทคโนโลยี
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

มัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน
เทคโนโลยี
สารสนเทศศาสตร์

เลขที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนราชธานี ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
34000

45352000

081-976-8558

75 P570185R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ทรงกรด

พิมพิศาล

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินืธุ วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด.
(วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์

13 ม.14 ต.สงเปลือย
อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
46230

43602058

043-602-058

76 P570189R1 อาจารย์

น.ส.

ษมาพร

บุตตะโยธี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาลัยสันตพล
อุดรธานี

บธ.บ.
บธ.บ. (การจัดการ
(คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ) ระบบสารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

299/1 ถนนอุดร-สกล 042323464 ต่อ 087-907-6843
ตาบลหนองบัว อาเภอ 211
เมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

77 P570599R1 อาจารย์

นาง

ศิริประกาย

พงศ์สุวรรณ

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ วท.ม. (เทคโนโลยี
ศึกษา)
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

248 ถนนเพชรเกษม
ซอย 110 แขวงหนอง
ค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160

78 P570267R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ดุษณี

ธนะบริพฒ
ั น์

Department of
Biology, Faculty
of Science

King Mongkut's
Institute of
Technology
Ladkrabang

วท.บ. (ชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์และ จุลชีววิทยา
เทคโนโลยี

ชีววิทยา

Faculty of Science, 02-3298415
King Mongkut's
Institute of
Technology
Ladkrabang, Bangkok
10520

081-816-3202

79 P580003R1 รองศาสตราจารย์

รัชนา

ศานติยานนท์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

80 P570568R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุดารัตน์

ถนนแก้ว

หลักสูตรความ
มหาวิทยาลัย
หลากหลายทาง
มหาสารคาม
ชีวภาพ สถาบันวิจยั
วลัยรุกขเวช

เกษตรศาสตร์

สถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช 043-754407
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

086-226-8160

-

Ph.D. (Applied
Microbiology)

028090823 ต่อ 080-608-4144
221

วิทยาศาสตร์และ ชีวเคมี
เทคโนโลยี
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(พฤกษศาสตร์)

ปร.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

81 P570500R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

กัลทิมา

พิชัย

82 P570104R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

คนึงนิจ

ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ูลย์

83 P570103R1 รองศาสตราจารย์

นาง

จารุยา

ขอพลอยกลาง

84 P570101R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ลัดดา

เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

85 P580001R1 ศาสตราจารย์

นาย

วิเชียร

มากตุ่น

86 P570491R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

จุมพต

87 P570130R1 อาจารย์

88 P580026R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นาย

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

วท.บ.
(ศึกษาศาสตร์)
สาขาวิชาชีววิทยา

วท.ม. (การสอน
ชีววิทยา)

Ph.D. (Applied
Biology and
Biotechnology)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราขภัฏ
053 885303
เชียงใหม่ 202 ถนน
ช้างเผือก ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

081-992-6556

อิสระ

กศ.บ (ชีววิทยา)

วท.ม (จุลชีววิทยา) Ph.D. (Biological
Siences )

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

จุลชีววิทยา

081-888-7920

วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (วิทยา
ศาสตรชีวภาพ)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

ชีวเคมี

080-865-2022

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ วท.บ. (ชีววิทยา)
นทร์

วท.ม. พฤกษศาสตร์ (พันธุศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

พันธุศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะ 074-288-504
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา

074-288-504

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

กศ.บ. เกียรตินิยม
(ชีววิทยา)

วท.ม (ชีววิทยา)

Ph.D. ( Fisheries
Science)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์การ
ประมง

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

098-584-8382

พุม่ ศรีภานนท์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ค.บ. (เกียรตินิยม)
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ชีววิทยา)

ศศ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
และเทคโนโลยีศึกษา) เทคโนโลยี
(วิชาเอกชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์ศึกษา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สาย
เอเชีย (กรุงเทพฯนครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
13000

ธนพันธุ์

ปัทมานนท์

สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วท.ม. (สัตววิทยา)

วท.ด. (ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม)

สัตววิทยา

สมถวิล

จริตควร

มหาวิทยาลัยบูรพา

กศ.บ. (ชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

985848382

092-2630007 089-414-4165
และ
035-709095

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ 74609607
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมูท่ ี่ 2
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
93210

081-599-3802

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

89 P600072R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

นาย

สว่าง

ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ูลย์

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลย์สงคราม

90 P570128R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

รัตนะ

ยศเมธากุล

สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ค.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (ชีววิทยา)

91 P570269R1 รองศาสตราจารย์

วศิน

อิงคพัฒนากุล

วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.บ. วนศาสตร์

วท.ม. วิทยาศาสตร์ Ph.D.
สิ่งแวดล้อม
Environmental
Science and
Management

92 P570512R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สัมพันธุ์

จันทร์ดี

สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี บธ.บ.
ค.อ.ม.
สารสนเทศทางธุรกิจ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ) (คอมพิวเตอร์และ
คณะบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

93 P570451R1 ศาสตราจารย์

นาย

ประดิษฐ์

พงศ์ทองคา

94 P600077R1 รองศาสตราจารย์

คุณหญิง สุมณฑา

พรหมบุญ

95 P570276R1 รองศาสตราจารย์

นาย

มนตรี

อิสรไกรศีล

สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วท.บ.
เกษตรศาสตร์ สานัก
(เกษตรศาสตร์)
วิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

วท.ม.(พืชสวน)

96 P570483R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ศีลศิริ

สง่าจิตร

สาขาพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วท.บ.
คณะวิทยาศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
(เกษตรศาสตร์)
และ
เทคโนโลยีการเกษตร

M.Sc.
(Agricultural
systems)

97 P570129R1 อาจารย์

นาย

ทองม้วน

นาเสงี่ยม

นาย

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

อิสระ

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

-

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา จุลชีววิทยา หลักสูตรครุศา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทคโนโลยี
สตรบัณฑิต สาขา นครสวรรค์ อ.เมือง จ.
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป นครสวรรค์ 60000

วิทยาศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร
เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อม

ปร.ด. (นวัตกรรมการ วิทยาศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยี) เทคโนโลยี

วท.ม. (พันธุศาสตร์)

0-5621-9100 087-313-5977
ต่อ 1401 ,
1402 , 1403 ,
1404

วิทยาศาสตร์และ พันธุศาสตร์
เทคโนโลยี

การพัฒนา
9ึ 6 หมู่ 3 ถ.พุทธ
24416000
ซอฟต์แวร์และมัล มณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
ติมิเดีย
อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170

087-757-0766

ปรับปรุงพันธ์พชื

099-447-9441

วิทยาศาสตร์และ พันธุศาสตร์
เทคโนโลยี

อิสระ

กศ.บ. (ฟิสิกส์)

วท.ม. (การสอน
ฟิสิกส์)

Ph.D. (Plant
Physiology)

วิทยาศาสตร์และ พืชศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ พืชศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

Ed.D. (Educational วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
management)
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

750672301

สาขาพืชศาสตร์
55298438
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก ตาบลบ้าน
กร่าง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

081-958-7737

087-314-9107

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

98 P570310R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

กัลณกา

สาธิตธาดา

99 P570312R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ตวงรักษ์

นันทวิสารกุล

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

100 P570001R1 ศาสตราจารย์

นาย

กิตติชัย

วัฒนานิกร

ข้าราชการบานาญ

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

101 P570092R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ธวัช

ชิตตระการ

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

102 P570117R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

วันชัย

สุ่มเล็ก

มหาวิทยาลัย
นครพนม

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

103 P600015R1 ศาสตราจารย์

นาย

ชูกจิ

ลิมปิจานงค์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

104 P570374R1 อาจารย์

น.ส.

จันทร์ขาว

สายแปลง

คณะ
วิทยาลัยอินเตอร์เท
วิศวกรรมศาสตร์และ คลาปาง
เทคโนโลยี

105 P570539R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ศรีจติ ร

รัตนแก้วกาญจน์

ภาควิชาวิทยาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง วท.บ.
คอมพิวเตอร์ คณะ
(เกษตรศาสตร์)
วิทยาศาสตร์

106 P570629R1 อาจารย์

น.ส.

สุวนีย์

กุลกรินีธรรม

107 P570630R1 อาจารย์

น.ส.

เนาวรัตน์

108 P570184R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

109 P570169R1 รองศาสตราจารย์

วท.บ. (ฟิสิกส์)

วท.ม. (ฟิสิกส์
การแพทย์)

Ph.D. (Biophysics)

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

วัสดุศาสตร์

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

173/1 ถนนพหลโยธิน 054-811603-4 089-998-3277
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง

พบ.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2086 ถนนรามคาแหง 02-3108406
แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร
10240

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปิน่ อานาจ

สาขาวิชาวิทยาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
คอมพิวเตอร์)
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 56245501
13/1 ม.6 ต.หนองกรด
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
60240

056-245-501 ต่อ 103

อานาจ

สวัสดิ์นะที

คณะวิทยาศาสตร์

วท.ม. (วิทยาการ ปร.ด. (เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), ค. สารสนเทศและการ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อ.ม. (เทคโนโลยี
สื่อสารเพือ่ การศึกษา
คอมพิวเตอร์ แขนง
มัลติมีเดีย)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ /
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ /
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
02-942-5800
จันทรเกษม 39/1 ถ.
รัชดาภิเษก แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

089-9902869

สุรพงศ์

เอือ้ วัฒนามงคล

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

อิสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (ฟิสิกส์)

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

น.ส.

นาย

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง วท.บ. (ฟิสิกส์)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

-

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

081-812-1928

02-692-2360-4 ต่อ
710

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

110 P570120R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ประยูร

ดารงรักษ์

วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา

กศ.บ. (เคมี)

กศ.ม. (เคมี)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ต. 74376667
เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
90150

081-599-4006

111 P570340R1 ศาสตราจารย์

นาย

วงศ์วรี ะ

วรรณพงศ์

คณะเทคโนโลยี

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ถ.ทหาร ต.
หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000

081-768-2094

112 P600017R1 ศาสตราจารย์

นาย

ณรงค์ฤทธิ์

สมบัติภพ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

113 P570116R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

โองการ

วณิชาชีวะ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

114 P570102R1 รองศาสตราจารย์

สุภาคย์

ดุลสัมพันธ์

115 P570637R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สิตา

116 P570593R1 อาจารย์

น.ส.

117 P570429R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

นาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

เกษตรศาสตร์

042 211040

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์โพลี
เทคโนโลยี
เมอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (ชีวเคมี)

Dr.rer.nat (Natural วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา
science)
เทคโนโลยี

9 ถ. แจ้งวัฒนะ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาสิทนา
ลัยราชาฏพระนคร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

วท.บ. (เคมี)

ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์)

ปร.ด. (สหวิทยาการ
เพือ่ การพัฒนา)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป เคมี
เทคโนโลยี

39/1 มหาวิทยาลัยราช 02-942-5800, 083-305-5795
ภัฏจันทรเกษม ถนน
02-942-6800
รัชฎาภิเษก แขวงจันทร ต่อ 5171, 5172
เกษม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

ทิศาดลดิลก

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

วท.บ. (เคมี)

ศศ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร์)

Ph.D. Science
Education

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี /วิทยาศาสตร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนน 08-5150-1699 08-5150-1699
เทคโนโลยี
พหลโยธิน ต.คลองหนึง่
และ
อ.คลองหลวง จ.
0-2909-3025
ปทุมธานี 13180

ปราณี

ศรีกอบัว

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีปทุม ค.บ. (เคมีวท.ม. (เคมี)
วัน
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป)

-

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

เคมี

เอนก

เทียนบูชา

อิสระ

ค.อ.ด. (วิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์

ค.อ.บ.
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
(วิศวกรรมเครื่องกล)

833 แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กทม.

863681755

086-6091441 866091441

099-495-1652

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ชือ่

นำมสกุล

118 P570156R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

จินดาพร

จารัสเลิศลักษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

119 P570333R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมหมาย

ผิวสอาด

ภาควิชาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ศษ.บ. (เคมี)
วัสดุและโลหการ
ราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

120 P570158R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

โปรดปราน

สิริธรี ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยี

121 P570152R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อภิชาต

แจ้งบารุง

มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์ สกลนคร

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยี

122 P600025R1 ศาสตราจารย์

นาย

นักสิทธิ์

คูวฒ
ั นาชัย

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยี

123 P570419R1 อาจารย์

นาย

เอกอนันต์

สมบัติสกุลกิจ

สานักอธิการบดี

124 P570552R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

กฤษณพงค

ฟองสินธุ์

หลักสูตรวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บริหารงานก่อสร้าง อุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

125 P570005R1 ศาสตราจารย์

นาย

ชัย

จาตุรพิทักษ์กลุ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

126 P570142R1 รองศาสตราจารย์

นาย

สิทธิชัย

แสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

วิไลลักษณ์

สระมูล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

127 P570151R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

วศ.บ. ( วิศวกรรม
เคมี)

วศ.ม. (เทคโนโลยี
พลังงาน)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
อุณหภาพ)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยี

วิศวกรรม
เครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 043-754316
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

089-203-5154

M.Eng. (Applied
Chemistry)

Ph.D. in
Engineering
(Molecular
Chemistry)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยี

วิศวกรรมวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25493010
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ต.
คลองหก. อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 12110

089-900-3227

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโทรคม
เทคโนโลยี
นาคม

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

199/19 หมู่ 17 ถ.
043-222959-61 043-222959-61
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ. 055-416629
เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วศ.ม. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วศ.บ. (วิศวกรรม
โยธา)

วศ.ม. (วิศวกรรม
โยธา)

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

บธ.ด.

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

865915183

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

128 P570347R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

นาย

ชัยภัฏ

วรรธนะสาร

สานักงานอธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ วศ.บ.
เทเรซา
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.Sc. (Power
Electronics)

Ph.D. (Power
Electronics)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

การจัดการ
เทคโนโลยี

1 หมู่ 6 ถนนรังสิต0 3734 9933
นครนายก ต.บึงศาล อ. #128
องครักษ์ จ.นครนายก
26120

129 P570161R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

วิญญู

แสวงสินกสิกจิ

สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเกษม
วิศวกรรมไฟฟ้า
บัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

-

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์,
วิศวกรรม
โทรคมนาคม,
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

1761 ซ.พัฒนาการ 37 023216930-8 089-895-0539
ถนนพัฒนาการ
ต่อ 1211,1215
แขวง/เขต สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

130 P570397R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ชุมพล

อันตรเสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย วศ.บ.
ญีป่ นุ่
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

D.Ing. (Electronics) วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

131 P570147R1 รองศาสตราจารย์

นาง

นิตย์

เพ็ชรรักษ์

สายงานวิชาการ

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

D.Eng. (Electrical
Power System
Management)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

110/1-4 ถ.ประชาชื่น 02-9547300
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ต่อ 514

02-954-7300 ต่อ 514

132 P570157R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ณัฐภพ

นิม่ ปิติวนั

ภาควิชา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ. (B.Eng)

M.S. (Electrical
Engineering)

Ph.D. (Electrical
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

9/1 ม.5 ต.คลองหนึง่ 29020299
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

02-9020299

133 P600028R1 รองศาสตราจารย์

นาย

บวร

ปภัสราทร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

134 P600081R1 รองศาสตราจารย์

นาย

อธิคม

ฤกษ์บุตร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

135 P570441R1 อาจารย์

นาย

พงศ์ปณต

หาญพิพฒ
ั น์พงศา

วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ค.อ.บ. (ครุศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

136 P570141R1 รองศาสตราจารย์

นาย

เอกชัย

แสงอินทร์

ภาควิชา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. (วิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้า)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.ม. (วิศวกรรม
ไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

วิศวกรรมพลังงาน 1771/1 ถนนพัฒนาการ 0-2763-2600
แขวงสวนหลวง เขต Ext. 2909
สวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี
Ph.D., D.I.C.
(Electrical and
Electronic
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

094-282-4598

089-915-2904

1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต 029387058-65 851516762
จอมพล จตุจกั ร กทม ต่อ 331
10900
โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

053 942 401

053-942-401

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

137 P570139R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

บุญวัฒน์

อัตชู

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

138 P570162R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ตะวันฉาย

โพธิ์หอม

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

139 P570170R1 รองศาสตราจารย์

วิเชียร

ชุติมาสกุล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าธนบุรี

140 P570155R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

พนมขวัญ

ริยะมงคล

141 P600029R1 รองศาสตราจารย์

บัณฑิต

ทิพากร

142 P600038R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พนาฤทธิ์

เศรษฐกุล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

143 P570163R1 อาจารย์

พีระพงศ์

ตริยเจริญ

ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส วศ.บ. (วิศวกรรม
ตร์
อุตสาหการ)

144 P570402R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ปวีร์

ศิริรักษ์

สานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

145 P570149R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ชลธิศ

เอีย่ มวรวุฒกิ ลุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

146 P570529R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อาจรี

ศุภสุธกี ลุ

ภาค
วิศวกรรมเครื่องกล

นาย

นาย

นาย

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า/
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

วศ.บ. (การผลิต)

M.Eng.
(Manufacturing)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

วิศวกรรมอุตสหาการ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

45353300

089-711-7715

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมข้อมูล
เทคโนโลยี
อิสระ

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.Sc. (Electrical
and Computer
Engineering)

Ph.D. (Electrical
and Computer
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

087-806-7807

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

M.S.
(Metallurgical
and Materials
Engineering)

Ph.D. (Materials
Science and
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมวัสดุ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสา
หการ

50 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กทม 10900

Ph.D. (Industrial
and Systems
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี

บริหารธุรกิจ

111 ถ.มหาวิทยาลัย อ. 44223000
เมือง จ.นครราชสีมา
30000

วศ.บ.
M.S. (Mechanical Ph.D. (Mechanical วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล) Engineering)
Engineering)
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

2410/2 ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900

วศ.บ. สาขาวิชา
M.Sc. (Industrial
วิศวกรรมอุตสาหการ and Systems
Engineering)

มหาวิทยาลัยศรีนครินท วศ.บ.
MEngSc
รวิโรฒ
(วิศวกรรมเครื่องกล) (Refrigeration
and Air
Conditioning)

Ph.D. (Building
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
Technology/
เทคโนโลยี
Sustainable Energy
Technology)

02-797-0999
ต่อ 2115

081-804-1277

961525165

025791111 ต่อ
2168

สถาปัตยกรรม
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา 026495000 ต่อ 087-934-3442
ศาสตร์และการผัง กรุงเทพฯ 10110
11019
เมือง

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

147 P570138R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชือ่

นำมสกุล

บุญมาก

ศิริเนาวกุล

148 P570153R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

วิภาวี

ขาวิจติ ร

149 P570164R1 อาจารย์

นาย

สุรชัย

สานติสุขรัตน์

150 P570396R1 รองศาสตราจารย์

นาย

พิชิต

151 P600002R1 ศาสตราจารย์

นาย

152 P570311R1 รองศาสตราจารย์

153 P570309R1 รองศาสตราจารย์

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

To be specified

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

To be specified

วศ.บ.(ไฟฟ้า)

วศ.ม.(ไฟฟ้า) และ
Master of
Science
(Engineering
Management)
MSEM

อิสระ

วศ.บ. (วิศวกรรม
เคมี)

คณะ
มหาวิทยาลัยนอร์ทวิศวกรรมศาสตร์และ เชียงใหม่
เทคโนโลยี

สุขเจริญพงษ์

บัณฑิตวิทยาลัย

ก้องกิติ

พูสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์

นาง

จันทนี

เพชรานนท์

ภาควิชา
สถาบันเทคโนโลยีพระ
สถาปัตยกรรม
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ภายใน คณะ
ลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

นาย

พิษณุ

เจียวคุณ

ภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. (สถิติ)

สต.ม. (สถิติ)

154 P570584R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อัญชลี

ทองกาเหนิด

คณิตศาสตร์และ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มทร.ธัญบุรี

วท.ม. (สถิติ)

สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีป่ นุ่

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

Ph.D. (Industrial
Engineering)

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารธุรกิจ/
การศึกษา/
อุตสาหกรรม/การ
ลงทุน

๐๘๑-๘๖๕-๖๙๙๓

M.Sc. (Chemical Ph.D. (Chemical
Engineering)
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

วิทยาศาสตร์เคมี

094-595-8895

วศ.บ. (วิศวกรรม
อุตสาหการ)

วศ.ม. (วิศวกรรมอุต วศ.ด. (วิศวกรรมอุต
สาหการ)
สาหการ)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

โลจิสติกส์

169 หมู่ 3 ตาบลหนอง 53819999
แก๋ว อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230

081-681-5028

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.Eng. (Industrial D.Eng. (Industrial
Engineering and Engineering and
Management)
Management)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

การจัดการ
อุตสาหกรรม

1771/1 ถนนพัฒนาการ 0-2763-2600
แขวงสวนหลวง เขต ต่อ 2401
สวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

02-763-2600 ต่อ
2401

39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ. 25494137
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110

086-110-8546

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ
สถ.บ
ผ.ม. (การวางแผน
(สถาปัตยกรรม
ภาคและเมือง)
ภายใน) เกียรตินิยม
อันดับ 1

กศ.บ.
(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)

ปร.ด. (สถิติ)

วิทยาศาสตร์และ สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยี
ศาสตร์

ศิลปกรรม (การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ทัศนศิลป์)

วิทยาศาสตร์และ สถิติ
เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
ประยุกต์

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

155 P570516R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สมบูรณ์

ชาวชายโขง

156 P570517R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พูนศักดิ์

ศิริโสม

157 P570313R1 รองศาสตราจารย์

สุภร

กตเวทิน

ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กศ.บ. (ชีววิทยา)
คณะเกษตรศาสตร์

158 P570335R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

เฉลิมพล

เยื้องกลาง

159 P570494R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ภาวดี

ภักดี

160 P570095R1 รองศาสตราจารย์

นาย

พินิจ

หวังสมนึก

161 P600058R1 อาจารย์

นาย

วิรัช

คารวะพิทยากุล

162 P570302R1 รองศาสตราจารย์

นาง

เพ็ญรัตน์

หงษ์วทิ ยากร

นาง

คณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะวิทยาศาสตร์ สกลนคร
และเทคโนโลยี
(อาจารย์ประจา
หลักสูตร วิทยาการ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี ระดับ
ปริญญาโท)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

วท.บ. (สถิติ
ประยุกต์)

สต.ม. (สถิติ)

ปร.ด. (สารสนเทศ
ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และ สถิติ/สถิติประยุกต์ สถิติ
เทคโนโลยี

กศ.บ.
(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)

วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

ปร.ด. (สถิติ)

วิทยาศาสตร์และ สถิติศาสตร์
เทคโนโลยี

วิจยั และการ
ประเมินผล

วท.ม. (สัตววิทยา)

Ph.D. (Animal
Science)

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

สาขา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วท.บ. เกษตรศาสตร์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) Ph.D. Animal
เทคโนโลยีการเกษตร ราชมงคลอีสาน
Nutrition
และสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

วท.ม. (สัตวศาสตร์) Ph.D. (Animal
Science)

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยี

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

093-592-8935

วท.ม. (Zoology)

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์ /
เทคโนโลยี
เกษตรศาสตร์

ชีวเทคโนโลยี
ภาควิชาชีววิทยา คณะ
(Biotechnology) วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

089-422-1466

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

โลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีชีวภาพ

อิสระ

อิสระ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.บ. (Biology)

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวฒ
ั น์
กศ.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (สัตววิทยา)

ปร.ด. (Biology)

680 หมู่ 10 ต.ธาตุเชิง 042-970030
ชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

084-428-5407

081-380-4954, 091130-6929

744 ถนนสุรนารายณ์
ตาบลในเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา30000

44233050

081-984-4312

รำยชือ่ ผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อกำรเผยแพร่หลักสูตร TQR (เฉพำะกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี )
ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

1 P570503R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

วันวิสาข์

กระแสร์คุปต์

ภาควิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะ
เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (วิทยาศาา
สตร์การอาหาร)

Ph.D. (Food
Science and
Technology)

วิทยาศาสตร์และ Food Science Microbiology
เทคโนโลยี
and Technology

2 P570172R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สมจารี

ปรียานนท์

ภาควิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

D.Eng.
(Administration
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ Information
เทคโนโลยี
System

Information
Technology

3 P570127R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

เสาวนิตย์

ชอบบุญ

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชีววิทยา คณะ
สงขลา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

B.Sc. (Biology)

วิทยาศาสตร์และ Microbiology
เทคโนโลยี

Biology

4 P570131R1 อาจารย์

นาย

โชติ

เนืองนันท์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราไพพรรณี

ค.บ.
วท.ม. (การสอน
(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) ฟิสิกส์)

Ph.D. (Physics)

วิทยาศาสตร์และ Physics
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ศึกษา 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ช 039-471060
การสอน
มูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.
วิทยาศาสตร์
จันทบุรี

5 P570306R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ลิลลี่

กาวีต๊ะ

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)

Ph.D. (Crop
Physiology and
Botany)

วิทยาศาสตร์และ เกษตร
เทคโนโลยี

พฤกษศาสตร์

6 P570277R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

วรรทณา

สินศิริ

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(พืชศาสตร์)

วท.ด. (ปฐพีศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร

081-662-0143

7 P570329R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

วิเชียร

อุ่นเรือน

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

ปร.ด. (การปรับปรุง
พันธ์พืช)

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี

ช่างอุตสาหกรรมบริหารธุรกิจ

086-875-7696

อิสระ

สต.บ. (การ
M.Eng.
ประมวลผลด้วย
(Administration
เครื่องคอมพิวเตอร์) Engineeing)
M.Sc.
(Microbiology)

592/3 ซ. รามคาแหง 02 3004553
24 แขวงหัวหมาก เขต ext 3794
บางกะปิ กรุงเทพ
10240

092-594-1924

โปรแกรมวิชาชีววิทยา
และชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์แล
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เลขที่ 160 ถนน
กาญจนวนิช ต.เขารูป
ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
90000

086-957-0362

061-774-5641

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

8 P570467R1 ศาสตราจารย์

นาย

ดนัย

บุณยเกียรติ

ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์

9 P600086R1 รองศาสตราจารย์

นาย

อานนท์

เที่ยงตรง

10 P570307R1 รองศาสตราจารย์

นาง

กมลพรรณ

นามวงศ์พรหม

11 P570106R1 รองศาสตราจารย์

นาง

อภิรดี

เมืองเดช

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยา
สาสตร์และเทคโนโลยี

12 P570148R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ปทุมทิพย์

ปราบพาล

13 P570097R1 รองศาสตราจารย์

นาง

รัตนา

สนั่นเมือง

14 P570300R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ประดิษฐ์

มีสุข

15 P570600R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ศศิวิมล

วุฒิกนกกาญจน์

16 P570112R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พิทักษ์

อยู่มี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.S. (Agriculture) M.S.
(Horticulture)

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

Ph.D. (Horticulture) วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาพืชศาสตร์และ 053944040-1 05394040-1
ปฐพีศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)
เน้นพืชสวน

_

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์ เน้น วิทยาศาสตร์ เน้น
เทคโนโลยี
พืชศาสตร์
พฤกษศาสตร์
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา

กศ.บ. เกียรตินิยม
(เคมี)

วท.ม. (เคมี)

ปร.ด. (การบริหาร
การพัฒนา)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

วท.บ. (เคมี)

ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก

กศ.บ. (เคมี)

เคมี

คณะวิทยาสาสตร์และ 038-515828
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

081-173-9574

วท.ม. (เคมีเทคนิค) วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

เคมีเทคนิค

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ

02-287-9600 ต่อ
7116

กศ.ม.(เคมี)

เคมีสิ่งแวดล้อม
และวิทยาศาสตร์
อาหาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-963 425
99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.
เมือง จ.พิษณุโลก 65000

081-786-4519

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ 22879600
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120

089-456-3981

Ph.D. (Human
วิทยาศาสตร์และ เคมี
Development and เทคโนโลยี
Family Study)

02 287 9600
ต่อ 7116

กศ.บ. (เคมี)
กศ.ม. (อุดมศึกษา
เกียรตินิยมอันดับ 1 และการฝึกหัดครูเคมี)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

การสอนเคมี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

วท.บ. (เคมี)

วท.ม. (ปิโตรเคมี)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมี)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 156 หมู่ 5 ตาบล
055-267113
พลายชุมพล อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

วท.ด. (เคมี)

081-707-6898

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะวิทยาศาสตร์
ยะลา
เทคโนโลยีและการเกษตร

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

กศ.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมีศึกษา)

อิสระ

กศ.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมี)

อิสระ

วท.บ. (เคมี)

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

17 P570119R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมภพ

เภาทอง

18 P570113R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ดวงพร

ภู่ผะกา

19 P570093R1 รองศาสตราจารย์

นาย

สุรศักดิ์

วัฒเนสก์

20 P570096R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ธณัฏฐ์คุณ

มงคลอัศวรัตน์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา
ภรณ์

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

21 P570098R1 รองศาสตราจารย์

นาย

อภิสิฏฐ์

คงสะเสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

22 P570115R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุวิมล

เรืองศรี

สาขาวิชาเคมี คณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครปฐม

23 P570316R1 อาจารย์

ปัญญานีย์

พราพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วท.บ. (เคมี)

-

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

กศ.ด. (วิทยาศาสตร
ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรศึกษา

089-499-9015

Ph.D. (Chemistry)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

081-681-4554

วท.ด. (เคมี)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

073 299628

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

081-608-6506

85 หมู่ 3 มหาวิทยาลัย 034-261057
ราชภัฏนครปฐม ถ.
มาลัยแมน อ. เมือง จ.
นครปฐม 73000

086-6794429

46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 28785014
แขวงท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

081-825-3365

24 P600056R1 ศาสตราจารย์

นาย

วิชัย

ริ้วตระกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

25 P570091R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

จุไรรัตน์

ดวงเดือน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วท.บ. (เคมี)

D.E.A. (Industrial D.T.C. (Chemical
Chemistry)
Engineering)
(Mention A. Bien)

วิทยาศาสตร์และ เคมี เคมีประยุกต์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

26 P570107R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

เฉลิมเกียรติ

ดุลสัมพันธ์

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

วท.บ. (เคมี)

วศ.ม. (นิวเคลียร์
เทคโนโลยี)

วท.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วิทยาศาสตร์และ เคมี, ชีวะ,
คณิตศาสตร์,
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์,
เทคโนโลยี,
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีอาหาร
ชีวภาพ, นิวเคลียร์
เทคโนโลยี

39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ
10900

02-942-6900

081-713-4828, 090934-5749

27 P570525R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ปัณณ์รภัส

ถกลภักดี

วิทยาสตรศึกษา (เคมี) /
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

วท.บ. (เคมี)

M.S. (Polymer
Science)

Ph.D. (Polymer
Chemistry and
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ เคมีและวิศวกรรม เคมี
เทคโนโลยี
เคมี

1 หมู่20 ถนน
พหลโยธิน คลองหนึ่ง
คลองหสวง ปทุมธานี

2993089

095-047-4444

วิทยาศาสตร์สิง
แวดล้อม

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

28 P570583R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

น.ส.

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

สุวรรณา

เดชาทัย

สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วท.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมีอินทรีย์) ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)

29 P570509R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อนุชัย

ธีระเรืองไชยศรี

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภ.บ.

30 P570515R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ฤดี

นิยมรัตน์

การจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ราชภัฏสวนสุนันทา

วท.บ. (เทคโนโลยี
เซรามิกส์)

31 P570508R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อิสริยาภรณ์

ดารงรักษ์

หลักสูตรเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะวิทยาศาสตร์
ยะลา
เทคโนโลยีและการเกษตร

32 P570462R1 รองศาสตราจารย์

สุคนธ์ชื่น

ศรีงาม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส วท.บ. (เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการอาหาร
ตร์
ทางอาหาร)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

33 P570563R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ยงศักดิ์

ขจรผดุงกิตติ

อิสระ

34 P570635R1 อาจารย์

น.ส.

อิริยา

ผ่องพิทยา

อิสระ

35 P570171R1 รองศาสตราจารย์

นาย

วิรัตน์

พงษ์ศิริ

ภาควิชาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
สารสนเทศ คณะวิทยาการ มหาสารคาม
สารสนเทศ

ศษ.บ.
พบ.ม. (สถิต)ิ
(คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์)

36 P570180R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สุวิมล

วงศ์สิงห์ทอง

เทคโนโลยีสารสนเทศและ มหาวิทยาลัยเกริก
การจัดการ

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

37 P570195R1 อาจารย์

นาย

จตุรงค์

จิตติยพล

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

บธ.บ.
วท.ม. (เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สารสเทศ)

38 P570638R1 อาจารย์

น.ส.

จิรนันท์

กมลสินธุ์

สาขาวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บช.บ. (B.Acc.)
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาง

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

เคมี และเคมี
ประยุกต์

333 หมู่ 1 ตาบลท่าสุด 053-916-364
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

053-916-364

วท.ม. (คอมพิวเตอร์) ค.ด. (เทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)
เทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
02-2188301
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02-218-8301

กศ.ม.
Ph.D. (Technology วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ
(อุตสาหกรรมศึกษา) Management)
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1 ถนนอู่ทองนอก เขต 21601438
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

081-902-3524

วท.บ.
วท.ม.
(เกษตรศาสตร์) พืช (เกษตรศาสตร์)
ศาสตร์
ปฐพีวทิ ยา

วิทยาศาสตร์และ เคมีอินทรีย์
เทคโนโลยี

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

ปร.ด. (การจัดการ
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษต
ทรัพยากรเกษตรเขต เทคโนโลยี
ร
ร้อน) เน้นการจัดการ
ดิน

การจัดการเกษตร 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ 073299699 ต่อ 093-581-3597
และทรัพยากร
เตง อ.เมือง จ.ยะลา
71200
เกษตร , การ
95000
จัดการทรัพยากร
ดิน

M.Sc. (Food
Technology)

Ph.D. (Food
Technology)

B.Sc. (Biology)

M.Sc.
(Environmental
Science)

Ph.D. (Agricaltural วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
Science)
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

089-220-7093

วท.บ. (ชีววิทยา
ประยุกต์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยีชีวภาพ

085-018-3687

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

-

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 199/19 ถ.มิตรภาพ อ. 043-222959-61 089-944-3742
เมือง จ.ขอนแก่น 4000

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารธุรกิจ

M.S. (Electrical
Engineering)

วท.ม. (MS)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

18 ซอยกรุงเทพนนท์
14 ถนนกรุงเทพนนทบุรี อ.เมือง จง
นนทบุรี 11000

02 968 4627

43754359

3 ถนนรามอินทรา
อนุสาวรีย์-หลักสี่
บางเขน กท.10220

13/1 หมู่ 6 ต.หนอง
กรด อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000

084-018-2740

818711778

02 552 3500- 02-552-3500-9, 029, 02 970
970- 5820
5820 # 224

086-327-5407

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

39 P570193R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

290 ถ.สรรพาวุธ บางนา 02-744-7356-6 083-946-1514
กรุงเทพฯ 10260
7 ต่อ 246

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว 75377443
อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80280

086-683-5454

ทรงพล

นคเรศเรืองศักดิ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

40 P570406R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมพร

เรืองอ่อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

41 P570146R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ธงชัย

อยู่ญาติวงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สานักวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง B.S. (Physics),
B.S. (Electrical
Engineering)

M.S. (Industrial
Technology),
M.S. (Electrical
Engineering)

Ph.D. in Electrical วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
Engineering
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

สานักวิชาเทคโนโลยี
053-916-741
สารสนเทศ ม. แม่ฟ้
หลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.
เมือง
จ.เชียงราย 57100

053-916-741

42 P570190R1 อาจารย์

วิสันต์

ตั้งวงษ์เจริญ

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระ วท.บ. (วิทยาการ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร คอมพิวเตอร์)
ลาดกระบัง

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง
1 ถนนฉลองกรุง แขวง
ลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม.
10520

081-616-2324

43 P570173R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อุไร

เงินงอก

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทพสตรี

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ วท.ม. (เทคโนโลยี
ศึกษา)
สารสนเทศ)

ปร.ด. (บริหารการ
พัฒนา แขนง
วิทยาการวิจัย)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศึกษา
เทพสตรี อ.เมือง จ.
ลพบุรี 15000

44 P570506

วรปภา

อารีราษฎร์

การจัดการเทคโนโลยี คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาสารคาม

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ วท.ม. (วิทยาการ
ศึกษา), ศศ.บ. (การ คอมพิวเตอร์)
จัดการทั่วไป)

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา), ปร.ด. (การ
จัดการเทคโนโลยี)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ
การจัดการ
เทคโนโลยี

วิทยาการ
คณะเทคโนโลยี
081-320-5207 081-974-5464
คอมพิวเตอร์ หรือ สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เลขที่ 80
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด อ.เมือง จ.
มหาสารคาม 44000

ศษ.บ.
(บริหารธุรกิจ),
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
วิทยาการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์
สารสนเทศศาสตร์

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ 073-299699
เตง อ.เมือง จ.ยะลา

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การจัดการ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
053-201800 053-201-800-4 ต่อ
เทอร์น เลขที่ 120 ถ. ถึง 4 ต่อ 1234 1234
มหิดล ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

นาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

45 P570343R1 อาจารย์

นาย

ศิริชัย

นามบุรี

สาขาคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

46 P570383R1 อาจารย์

นาง

พรรณิศา

คาภูเวียง

ภาควิชาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
สารสนเทศ คณะ
เทอร์น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.อ.ม.
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

บธ.บ. (เลขานุการ) วท.ม. (เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
จัดการ)

-

036-427494

081-851-1171

08 4196 8099

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

47 P570357R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วศ.ม. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วศ.ด. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)

Ph.D. (Postharvest วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีหลังการ เกษตรศาสตร์
Pathology)
เทคโนโลยี
เก็บเกี่ยว

นาย

วีรพันธุ์

ศิริฤทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเชียงราย

48 P570356R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

มัชฌิมา

นราดิศร

สานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

M.Agr. (Plant
Pathology)

49 P570434R1 อาจารย์

นาย

ธนัตถา

กรพิทักษ์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ค.ม. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (การ
บริหารอุตสาหกรรม)

50 P570458R1 ศาสตราจารย์

นาง

เพ็ญศรี

ทองนพเนื้อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

51 P570594R1 อาจารย์

นาง

สุนีย์

คุรุธัช

ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

52 P570039R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

มงคล

หวังสถิตย์วงษ์

53 P570493R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุภาวดี

นนทแก้ว

ค.บ.อุตสาหกรรม
ศิลป์

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตร์

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมือง จ.
เชียงราย 57000

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

053-170-331

สานักวิชาอุตสาหกรรม 53916753
เกษตร มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

081-554-9757

053-916-753

อุตสาหกรรมศิลป์ 27 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ 055 416629
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

081-785-5922

โทรคมนาคม

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 02-988-3655
เขตหนองจอก กรุงเทพ
10530

089-499-5788

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 02-555-2000
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
1518 ถ.ประชาราษฎร์
1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กทม.
10800

095-959-9446

วิทยาศาสตร์และ เภสัชเคมี
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

วศ.บ.

Master of
Engineering
Science

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ค.อ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)

วิทยาลัยนานาชาติ

บช.บ. (บัญชี)

M.B.A. (Business Ph.D.
Information
(Development
System)
Administration)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาศาสตร์และ ไฟฟ้า
เทคโนโลยี
ค.อ.ด. (วิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร)

วิทยาศาสตร์และ การเรียนการสอน/ วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี
การศึกษาทางด้าน หลักสูตร
ไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และ การจัดการ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขที่ 2410/2 ถ.
พหลโยธิน จตุจักร
กทม. 10900

02-579-1111, 081-481-9672
02-561-2222
ต่อ 1029

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

54 P570566R1 อาจารย์

นาย

ไสว

ศิริทองถาวร

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

55 P570381R1 อาจารย์

น.ส.

วีณัฐกานต์

รัตนธีรวงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีราชมงคล โยธา)
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตะวันออก วิทยาเขตอุ
เทนถวาย

56 P570373R1 อาจารย์

นาง

สมสมัย

เจริญสุข

57 P570100R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ประทีป

จันทร์คง

58 P570094R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ยุทธนา

ตระหง่าน

สานักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วท.บ.
(กองทัพอากาศ)

59 P570099R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ปิยะพงศ์

เนียมทรัพย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. (คณิตศาสตร์) M.S.
(Mathematics)

60 P570124R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อนุสรณ์

จิตมนัส

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย

อิสระ

วศ.บ. (วิศวกรรม
โยธา)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) Ph.D.
(Management of
Technology)

วิทยาศาสตร์และ การจัดการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ

วศ.ม. (วิศวกรรม และการบริหารการ
ก่อสร้าง)

วิทยาศาสตร์และ การบริหารงาน
วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี
ก่อสร้าง,วิศวกรรม
ก่อสร้าง

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

02-160-1435

081-648-2000

225 ถ.พญาไท แขวงวัง 02-252-7029
ใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

098-659-7424

วท.บ. (คณิตศาสตร์ ศศ.ม. (การสอน
ศึกษาศาสตร์)
คณิตศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ การสอน
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์

สถิติ

08-9754-9716

วท.บ. (คณิตศาสตร์) M.Sc. ( Industrial
Apply
Mathematics)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

081-488-1312

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

333 หมู่ 1 ตาบลท่าสุด 53916809
อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57100

081-611-5459

Ph.D.
(Mathematics)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

สถิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

053-941-040

-

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

สถิติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
075 377443
นครศรีธรรมราช อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80280

วท.บ.
(ศึกษาศาสตร์),
เกียรตินิยมอันดับ
สอง วิชาเอก
คณิตศาสตร์ วิชา
โทสถิติ

วท.ม.
(คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
M.S. (Computer
Science)

วท.ม. (การสอน
คณิตศาสตร์)

53941040

091-034-3181

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

61 P570136R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ชม

ปานตา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถิติ คณะวิทยาศาสตร์และ นครสวรรค์
เทคโนโลยี

วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

62 P570114R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อนามัย

นาอุดม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์

วท.บ. (คณิตศาสตร์) สต.ม. (สถิต)ิ

63 P570258R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

จักรินทร์

ศุขหมอก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

64 P570548R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรณิการ์

ม่วงชู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
คณะวิทยาศาสตร์และ
ราษฎร์ธานี
เทคโนโลยี

65 P570134R1 อาจารย์

นาย

ศุภชัย

ดาคา

66 P570481R1 รองศาสตราจารย์

นาง

บุษรา

สร้อยระย้า

67 P570179R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พงษ์สวัสดิ์

อานาจกิติกร

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

68 P570188R1 อาจารย์

นาง

อัจฉรา

ธารอุไรกุล

69 P570183R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

พรรณี

แพงทิพย์

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

Ph.D. (Applied
Statistics)

สถิติ

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

398 หมู่ 9 ต.
นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

056219100 ต่อ 082-456-2466
2533

ภาควิชาคณิตศาสตร์
55963102
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.
เมือง จ.พิษณุโลก

839603966

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี
เลขที่ 272 หมู่ที่ 9
ตาบลขุนทะเล อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84100

081-899-4359

ค.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ /
เทคโนโลยี
สถิตศิ าสตร์

คณิตศาสตร์
ประยุกต์ / สถิติ
ประยุกต์

อิสระ

คศ.บ.

คศ.ม.

วิทยาศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์อาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง

ค.อ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
จัดการ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ

วท.บ. (สถิต)ิ

พบ.ม.สถิติประยุกต์
(คอมพิวเตอร์
ศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ สถิติ 126 ถนน ประชาอุทิศ 4709858
แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
10140

02-470-9858

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ กศ.ม. (เทคโนโลยี
ศึกษา)
และสื่อสารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

หลักสูตรและการ
สอน

081-591-1859

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

077 913333

081-984-0728
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
045241079 ,
ลาปาง 119 ถ.
054237399
ลาปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.
เมือง จ.ลาปาง 52100

133 ถนนเทศบาล 3
ตาบลสะเตง อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา

073-299-699

086-914-0307, 093130-7788

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

70 P570176R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชุติมา

ประสาทแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

71 P570177R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จรัสศรี

รุ่งรัตนาอุบล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

72 P600061R1 รองศาสตราจารย์

นาย

วีระศักดิ์

คุรุธัช

73 P600062R1 ศาสตราจารย์

นาย

ศรีศักดิ์

จามรมาร

74 P570175R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ศุภาวีร์

มากดี

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

75 P570185R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ทรงกรด

พิมพิศาล

76 P570189R1 อาจารย์

น.ส.

ษมาพร

77 P570599R1 อาจารย์

นาง

78 P570267R1 รองศาสตราจารย์

นาง

79 P580003R1 รองศาสตราจารย์

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินืธุ วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด.
วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์และ
(วิศวกรรมไฟฟ้าและ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
สารสนเทศ

บุตตะโยธี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาลัยสันตพล
อุดรธานี

บธ.บ.
บธ.บ. (การจัดการ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ระบบสารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

299/1 ถนนอุดร-สกล 042323464 ต่อ 087-907-6843
ตาบลหนองบัว อาเภอ 211
เมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

ศิริประกาย

พงศ์สุวรรณ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ วท.ม. (เทคโนโลยี
ศึกษา)
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

248 ถนนเพชรเกษม
ซอย 110 แขวงหนอง
ค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160

ดุษณี

ธนะบริพัฒน์

Department of Biology, King Mongkut's
Faculty of Science
Institute of
Technology
Ladkrabang

วิทยาศาสตร์และ จุลชีววิทยา
เทคโนโลยี

Faculty of Science, 02-3298415
King Mongkut's
Institute of
Technology
Ladkrabang, Bangkok
10520

รัชนา

ศานติยานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (ชีววิทยา)

-

Ph.D. (Applied
Microbiology)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ :
เทคโนโลยี
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาศาสตร์และ ชีวเคมี
เทคโนโลยี

มัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน
เทคโนโลยี
สารสนเทศศาสตร์

เลขที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนราชธานี ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
34000

45352000

081-976-8558

วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์

13 ม.14 ต.สงเปลือย
อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
46230

43602058

043-602-058

ชีววิทยา

028090823 ต่อ 080-608-4144
221

081-816-3202

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

80 P570568R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุดารัตน์

ถนนแก้ว

หลักสูตรความหลากหลาย มหาวิทยาลัย
ทางชีวภาพ สถาบันวิจัย มหาสารคาม
วลัยรุกขเวช

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(พฤกษศาสตร์)

ปร.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 043-754407
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.ขาม
เรียง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

086-226-8160

81 P570500R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

กัลทิมา

พิชัย

ภาควิชาชีววิทยา คณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชียงใหม่

วท.บ.
(ศึกษาศาสตร์)
สาขาวิชาชีววิทยา

วท.ม. (การสอน
ชีววิทยา)

Ph.D. (Applied
Biology and
Biotechnology)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราขภัฏ
053 885303
เชียงใหม่ 202 ถนน
ช้างเผือก ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

081-992-6556

82 P570104R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

คนึงนิจ

ภู่พัฒน์วิบูลย์

กศ.บ (ชีววิทยา)

วท.ม (จุลชีววิทยา) Ph.D. (Biological
Siences )

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

จุลชีววิทยา

081-888-7920

83 P570103R1 รองศาสตราจารย์

นาง

จารุยา

ขอพลอยกลาง

วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (วิทยา
ศาสตรชีวภาพ)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

ชีวเคมี

080-865-2022

84 P570101R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ลัดดา

เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ วท.บ. (ชีววิทยา)
นทร์

วท.ม. พฤกษศาสตร์ (พันธุศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

พันธุศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะ 074-288-504
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา

074-288-504

85 P580001R1 ศาสตราจารย์

นาย

วิเชียร

มากตุ่น

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

กศ.บ. เกียรตินิยม
(ชีววิทยา)

วท.ม (ชีววิทยา)

Ph.D. ( Fisheries
Science)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์การ
ประมง

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

098-584-8382

86 P570491R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

จุมพต

พุ่มศรีภานนท์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ค.บ. (เกียรตินิยม)
(ชีววิทยา)

ศศ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
และเทคโนโลยีศึกษา) เทคโนโลยี
(วิชาเอกชีววิทยา)

อิสระ

985848382

วิทยาศาสตร์ศึกษา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สาย 092-2630007 089-414-4165
เอเชีย (กรุงเทพฯและ
นครสวรรค์)
035-709095
ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
13000

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

87 P570130R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

กศ.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (สัตววิทยา)

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ปัทมานนท์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์

สมถวิล

จริตควร

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

นาย

สว่าง

ภู่พัฒน์วิบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์
สงคราม

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

90 P570128R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

รัตนะ

ยศเมธากุล

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครสวรรค์

ค.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (ชีววิทยา)

91 P570269R1 รองศาสตราจารย์

วศิน

อิงคพัฒนากุล

วิทยาลัยนานาชาติ

วท.บ. วนศาสตร์

วท.ม. วิทยาศาสตร์ Ph.D.
สิ่งแวดล้อม
Environmental
Science and
Management

92 P570512R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สัมพันธุ์

จันทร์ดี

สาขาวิชาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะ เทคโนโลยีราชมงคล
บริหารธุรกิจ
รัตนโกสินทร์

93 P570451R1 ศาสตราจารย์

นาย

ประดิษฐ์

พงศ์ทองคา

94 P600077R1 รองศาสตราจารย์

คุณหญิง สุมณฑา

พรหมบุญ

95 P570276R1 รองศาสตราจารย์

นาย

อิสรไกรศีล

89 P600072R1 อาจารย์

นาย

มนตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อิสระ

บธ.บ.
ค.อ.ม.
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ด. (ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม)

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

ธนพันธุ์

88 P580026R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

-

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา จุล
เทคโนโลยี
ชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ 74609607
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอ
ป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง 93210

หลักสูตรครุศา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สตรบัณฑิต สาขา นครสวรรค์ อ.เมือง จ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป นครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

081-599-3802

0-5621-9100 087-313-5977
ต่อ 1401 ,
1402 , 1403 ,
1404

วิทยาศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร
เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อม

ปร.ด. (นวัตกรรมการ วิทยาศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยี) เทคโนโลยี

วท.ม. (พันธุศาสตร์)

สัตววิทยา

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

วิทยาศาสตร์และ พันธุศาสตร์
เทคโนโลยี

การพัฒนา
9ึ 6 หมู่ 3 ถ.พุทธ
24416000
ซอฟต์แวร์และมัล มณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
ติมิเดีย
อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170

087-757-0766

ปรับปรุงพันธ์พืช

099-447-9441

วิทยาศาสตร์และ พันธุศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.(พืชสวน)

Ph.D. (Plant
Physiology)

วิทยาศาสตร์และ พืชศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

750672301

081-958-7737

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

96 P570483R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ศีลศิริ

สง่าจิตร

97 P570129R1 อาจารย์

นาย

ทองม้วน

98 P570310R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

M.Sc.
(Agricultural
systems)

นาเสงี่ยม

อิสระ

กศ.บ. (ฟิสิกส์)

วท.ม. (การสอน
ฟิสิกส์)

กัลณกา

สาธิตธาดา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วท.บ. (ฟิสิกส์)

วท.ม. (ฟิสิกส์)

99 P570312R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ตวงรักษ์

นันทวิสารกุล

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

วท.ม. (ฟิสิกส์
การแพทย์)

100 P570001R1 ศาสตราจารย์

นาย

กิตติชัย

วัฒนานิกร

ข้าราชการบานาญ

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

101 P570092R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ธวัช

ชิตตระการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

102 P570117R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

วันชัย

สุ่มเล็ก

มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

103 P600015R1 ศาสตราจารย์

นาย

ชูกิจ

ลิมปิจานงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

104 P570374R1 อาจารย์

น.ส.

จันทร์ขาว

สายแปลง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ วิทยาลัยอินเตอร์เท
เทคโนโลยี
คลาปาง

105 P570539R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ศรีจิตร

รัตนแก้วกาญจน์

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

106 P570629R1 อาจารย์

สุวนีย์

กุลกรินีธรรม

น.ส.

สาขาพืชศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

วท.บ. (ฟิสิกส์)

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ พืชศาสตร์
เทคโนโลยี

Ed.D. (Educational วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
management)
เทคโนโลยี

Ph.D. (Biophysics)

เกษตรศาสตร์

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

สาขาพืชศาสตร์
55298438
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก ตาบลบ้าน
กร่าง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

087-314-9107

คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

วัสดุศาสตร์

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

173/1 ถนนพหลโยธิน 054-811603-4 089-998-3277
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง

มหาวิทยาลัยรามคาแหง วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

พบ.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2086 ถนนรามคาแหง 02-3108406
แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
10240

อิสระ

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

081-812-1928

02-692-2360-4 ต่อ
710

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

107 P570630R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

น.ส.

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

ปิ่นอานาจ

สาขาวิชาวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
คอมพิวเตอร์)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

108 P570184R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อานาจ

สวัสดิ์นะที

คณะวิทยาศาสตร์

วท.ม. (วิทยาการ ปร.ด. (เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), ค. สารสนเทศและการ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อ.ม. (เทคโนโลยี
สื่อสารเพือ่ การศึกษา
คอมพิวเตอร์ แขนง
มัลติมีเดีย)

109 P570169R1 รองศาสตราจารย์

นาย

สุรพงศ์

เอื้อวัฒนามงคล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

110 P570120R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ประยูร

ดารงรักษ์

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

กศ.บ. (เคมี)

กศ.ม. (เคมี)

111 P570340R1 ศาสตราจารย์

นาย

วงศ์วีระ

วรรณพงศ์

คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์)

112 P600017R1 ศาสตราจารย์

นาย

ณรงค์ฤทธิ์

สมบัติภพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

113 P570116R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

โองการ

วณิชาชีวะ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (ชีวเคมี)

Dr.rer.nat (Natural วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา
science)
เทคโนโลยี

9 ถ. แจ้งวัฒนะ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาสิทนา
ลัยราชาฏพระนคร

114 P570102R1 รองศาสตราจารย์

สุภาคย์

ดุลสัมพันธ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

วท.บ. (เคมี)

ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์)

ปร.ด. (สหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนา)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
เทคโนโลยี

39/1 มหาวิทยาลัยราช 02-942-5800, 083-305-5795
ภัฏจันทรเกษม ถนน
02-942-6800
รัชฎาภิเษก แขวงจันทร ต่อ 5171, 5172
เกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สิตา

ทิศาดลดิลก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

วท.บ. (เคมี)

ศศ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร์)

Ph.D. Science
Education

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี /วิทยาศาสตร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนน 08-5150-1699 08-5150-1699
เทคโนโลยี
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง และ
อ.คลองหลวง จ.
0-2909-3025
ปทุมธานี 13180

นาง

115 P570637R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เนาวรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

-

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 56245501
13/1 ม.6 ต.หนองกรด
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
60240

056-245-501 ต่อ 103

เทคโนโลยี
สารสนเทศ /
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ /
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
02-942-5800
จันทรเกษม 39/1 ถ.
รัชดาภิเษก แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

089-9902869

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ต. 74376667
เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
90150

081-599-4006

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ถ.ทหาร ต.
หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000

081-768-2094

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เกษตรศาสตร์

042 211040

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์โพลี
เทคโนโลยี
เมอร์
863681755

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

116 P570593R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

น.ส.

ปราณี

ศรีกอบัว

117 P570429R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

เอนก

เทียนบูชา

118 P570156R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

จินดาพร

จารัสเลิศลักษณ์

119 P570333R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมหมาย

120 P570158R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ สถาบันเทคโนโลยีปทุม ค.บ. (เคมีวท.ม. (เคมี)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วัน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

-

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

เคมี

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

833 แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กทม.

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

086-6091441 866091441

อิสระ

ค.อ.บ.
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
(วิศวกรรมเครื่องกล)

ค.อ.ด. (วิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วศ.บ. ( วิศวกรรม
เคมี)

วศ.ม. (เทคโนโลยี
พลังงาน)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
อุณหภาพ)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยี

วิศวกรรม
เครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.ขาม
เรียง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

ผิวสอาด

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
และโลหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

ศษ.บ. (เคมี)

M.Eng. (Applied
Chemistry)

Ph.D. in
Engineering
(Molecular
Chemistry)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยี

วิศวกรรมวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25493010
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ต.
คลองหก. อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 12110

โปรดปราน

สิริธีรศาสน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยี

121 P570152R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อภิชาต

แจ้งบารุง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สกลนคร

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยี

122 P600025R1 ศาสตราจารย์

นาย

นักสิทธิ์

คูวัฒนาชัย

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยี

123 P570419R1 อาจารย์

นาย

เอกอนันต์

สมบัติสกุลกิจ

สานักอธิการบดี

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วศ.ม. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโทรคม
เทคโนโลยี
นาคม

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

199/19 หมู่ 17 ถ.
043-222959-61 043-222959-61
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000

124 P570552R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

กฤษณพงค

ฟองสินธุ์

หลักสูตรวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้าง คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

วศ.บ. (วิศวกรรม
โยธา)

วศ.ม. (วิศวกรรม
โยธา)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
53000

125 P570005R1 ศาสตราจารย์

ชัย

จาตุรพิทักษ์กุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

นาย

บธ.ด.

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

099-495-1652

043-754316

055-416629

089-203-5154

089-900-3227

865915183

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

126 P570142R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

สิทธิชัย

แสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

วิไลลักษณ์

สระมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

นาย

ชัยภัฏ

วรรธนะสาร

สานักงานอธิการบดี

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ วศ.บ.
เทเรซา
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.Sc. (Power
Electronics)

Ph.D. (Power
Electronics)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

การจัดการ
เทคโนโลยี

1 หมู่ 6 ถนนรังสิต0 3734 9933
นครนายก ต.บึงศาล อ. #128
องครักษ์ จ.นครนายก
26120

129 P570161R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

วิญญู

แสวงสินกสิกิจ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

-

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์,
วิศวกรรม
โทรคมนาคม,
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

1761 ซ.พัฒนาการ 37 023216930-8 089-895-0539
ถนนพัฒนาการ
ต่อ 1211,1215
แขวง/เขต สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

130 P570397R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ชุมพล

อันตรเสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีไทย วศ.บ.
ญี่ปุ่น
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

D.Ing. (Electronics) วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

131 P570147R1 รองศาสตราจารย์

นาง

นิตย์

เพ็ชรรักษ์

สายงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

D.Eng. (Electrical
Power System
Management)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

110/1-4 ถ.ประชาชื่น 02-9547300
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ต่อ 514

02-954-7300 ต่อ 514

132 P570157R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ณัฐภพ

นิ่มปิติวัน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วศ.บ. (B.Eng)

M.S. (Electrical
Engineering)

Ph.D. (Electrical
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

9/1 ม.5 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี

02-9020299

133 P600028R1 รองศาสตราจารย์

นาย

บวร

ปภัสราทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

134 P600081R1 รองศาสตราจารย์

นาย

อธิคม

ฤกษ์บุตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

135 P570441R1 อาจารย์

นาย

พงศ์ปณต

หาญพิพัฒน์พงศา

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น

ค.อ.บ. (ครุศาสตร์
ไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

136 P570141R1 รองศาสตราจารย์

นาย

เอกชัย

แสงอินทร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. (วิศวกรรม
ไฟฟ้า)

วศ.ม. (วิศวกรรม
ไฟฟ้า)

127 P570151R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
128 P570347R1 อาจารย์

วิศวกรรมพลังงาน 1771/1 ถนนพัฒนาการ 0-2763-2600
แขวงสวนหลวง เขต Ext. 2909
สวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี
Ph.D., D.I.C.
(Electrical and
Electronic
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

29020299

094-282-4598

089-915-2904

1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต 029387058-65 851516762
จอมพล จตุจักร กทม ต่อ 331
10900
โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

053 942 401

053-942-401

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

137 P570139R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

บุญวัฒน์

อัตชู

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

138 P570162R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ตะวันฉาย

โพธิ์หอม

วิศวกรรมอุตสาหการ

139 P570170R1 รองศาสตราจารย์

วิเชียร

ชุติมาสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี

140 P570155R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

พนมขวัญ

ริยะมงคล

141 P600029R1 รองศาสตราจารย์

บัณฑิต

ทิพากร

142 P600038R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พนาฤทธิ์

เศรษฐกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

143 P570163R1 อาจารย์

พีระพงศ์

ตริยเจริญ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

144 P570402R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ปวีร์

ศิริรักษ์

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา เทคโนโลยีสุรนารี
หการ

วศ.บ. สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสา
หการ

145 P570149R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ชลธิศ

เอี่ยมวรวุฒิกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

146 P570529R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อาจรี

ศุภสุธีกุล

147 P570138R1 รองศาสตราจารย์

บุญมาก

ศิริเนาวกุล

นาย

นาย

นาย

นาย

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า/
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วศ.บ. (การผลิต)

M.Eng.
(Manufacturing)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

วิศวกรรมอุตสหาการ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

45353300

089-711-7715

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมข้อมูล
เทคโนโลยี
อิสระ

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.Sc. (Electrical Ph.D. (Electrical
and Computer and Computer
Engineering)
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

087-806-7807

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส วศ.บ. (วิศวกรรม
ตร์
อุตสาหการ)

M.S.
(Metallurgical
and Materials
Engineering)

Ph.D. (Materials
Science and
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมวัสดุ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสา
หการ

50 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กทม 10900

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี

บริหารธุรกิจ

111 ถ.มหาวิทยาลัย อ. 44223000
เมือง จ.นครราชสีมา
30000

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วศ.บ.
M.S. (Mechanical Ph.D. (Mechanical วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล) Engineering)
Engineering)
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

2410/2 ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

ภาควิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

วศ.บ.
MEngSc
(วิศวกรรมเครื่องกล) (Refrigeration
and Air
Conditioning)

Ph.D. (Building
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
Technology/
เทคโนโลยี
Sustainable Energy
Technology)

สถาปัตยกรรม
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา 026495000 ต่อ 087-934-3442
ศาสตร์และการผัง กรุงเทพฯ 10110
11019
เมือง

To be specified

To be specified

วศ.บ.(ไฟฟ้า)

Ph.D. (Industrial
Engineering)

บริหารธุรกิจ/
การศึกษา/
อุตสาหกรรม/การ
ลงทุน

M.Sc. (Industrial Ph.D. (Industrial
and Systems
and Systems
Engineering)
Engineering)

วศ.ม.(ไฟฟ้า) และ
Master of
Science
(Engineering
Management)
MSEM

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

02-797-0999
ต่อ 2115

081-804-1277

961525165

025791111 ต่อ
2168

๐๘๑-๘๖๕-๖๙๙๓

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชื่อ

นำมสกุล

148 P570153R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

วิภาวี

ขาวิจิตร

149 P570164R1 อาจารย์

นาย

สุรชัย

สานติสุขรัตน์

150 P570396R1 รองศาสตราจารย์

นาย

พิชิต

151 P600002R1 ศาสตราจารย์

นาย

152 P570311R1 รองศาสตราจารย์

153 P570309R1 รองศาสตราจารย์

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

อิสระ

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วศ.บ. (วิศวกรรม
เคมี)

M.Sc. (Chemical Ph.D. (Chemical
Engineering)
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

วิทยาศาสตร์เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทคโนโลยี
เชียงใหม่

วศ.บ. (วิศวกรรม
อุตสาหการ)

วศ.ม. (วิศวกรรม
อุตสาหการ)

วศ.ด. (วิศวกรรมอุต
สาหการ)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

โลจิสติกส์

169 หมู่ 3 ตาบลหนอง 53819999
แก๋ว อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230

081-681-5028

สุขเจริญพงษ์

บัณฑิตวิทยาลัย

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.Eng. (Industrial D.Eng. (Industrial
Engineering and Engineering and
Management)
Management)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

การจัดการ
อุตสาหกรรม

1771/1 ถนนพัฒนาการ 0-2763-2600
แขวงสวนหลวง เขต ต่อ 2401
สวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

02-763-2600 ต่อ
2401

ก้องกิติ

พูสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาง

จันทนี

เพชรานนท์

ภาควิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระ สถ.บ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (สถาปัตยกรรม
ลาดกระบัง
ภายใน) เกียรติ
นิยมอันดับ 1

ผ.ม. (การวางแผน
ภาคและเมือง)

วิทยาศาสตร์และ สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยี
ศาสตร์

ศิลปกรรม (การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ทัศนศิลป์)

นาย

พิษณุ

เจียวคุณ

ภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. (สถิต)ิ

สต.ม. (สถิต)ิ

วิทยาศาสตร์และ สถิติ
เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

154 P570584R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อัญชลี

ทองกาเหนิด

คณิตศาสตร์และวิทยาการ มทร.ธัญบุรี
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กศ.บ.
(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)

วท.ม. (สถิต)ิ

ปร.ด. (สถิต)ิ

วิทยาศาสตร์และ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
ประยุกต์

39 หมู่ 1 ต.คลองหก
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110

086-110-8546

155 P570516R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สมบูรณ์

ชาวชายโขง

คณิตศาสตร์และสถิติ คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร์และ
สกลนคร
เทคโนโลยี (อาจารย์
ประจาหลักสูตร วิทยาการ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาโท)

วท.บ. (สถิติ
ประยุกต์)

สต.ม. (สถิต)ิ

ปร.ด. (สารสนเทศ
ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และ สถิต/ิ สถิติประยุกต์ สถิติ
เทคโนโลยี

680 หมู่ 10 ต.ธาตุเชิง 042-970030
ชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000

156 P570517R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พูนศักดิ์

ศิริโสม

กศ.บ.
(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)

วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

ปร.ด. (สถิต)ิ

วิทยาศาสตร์และ สถิติศาสตร์
เทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น

094-595-8895

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

อิสระ

วิจัย และการ
ประเมินผล

25494137

084-428-5407

081-380-4954, 091130-6929

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

157 P570313R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

นาง

ชื่อ

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ และคณะ) สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

วท.ม. (สัตววิทยา)

สุภร

กตเวทิน

ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กศ.บ. (ชีววิทยา)
เกษตรศาสตร์

158 P570335R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

เฉลิมพล

เยื้องกลาง

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

159 P570494R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ภาวดี

ภักดี

ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.ม.
เกษตรศาสตร์
(เกษตรศาสตร์)

160 P570095R1 รองศาสตราจารย์

นาย

พินิจ

หวังสมนึก

ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์

161 P600058R1 อาจารย์

นาย

วิรัช

คารวะพิทยากุล

162 P570302R1 รองศาสตราจารย์

นาง

เพ็ญรัตน์

หงษ์วิทยากร

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุ่มวิชำที่
เชี่ยวชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ ลำดับที่ เชี่ยวชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ที่อยู่ (ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ที่ทำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

Ph.D. (Animal
Science)

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

วท.บ. เกษตรศาสตร์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) Ph.D. Animal
Nutrition

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

744 ถนนสุรนารายณ์
ตาบลในเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา30000

44233050

081-984-4312

วท.ม. (สัตวศาสตร์) Ph.D. (Animal
Science)

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยี

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40002

043-202-362

093-592-8935

วท.ม. (Zoology)

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์ /
เทคโนโลยี
เกษตรศาสตร์

ชีวเทคโนโลยี
ภาควิชาชีววิทยา คณะ
(Biotechnology) วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

โลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.บ. (Biology)

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์
กศ.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (สัตววิทยา)

ปร.ด. (Biology)

089-422-1466

