01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1 นางผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์

ศ.

ค.บ.(การสอน
วิทยาศาสตร์)
ค.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา)
Ph.D.(Counseling and
Guidance)

การแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา

2 นายสาเริง บุญเรืองรัตน์

3 นายพจน์ สะเพียรชัย

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา, จิตวิทยา
การศึกษา, การแนะ
แนว

มศว.

เกษียณ

ศ.

กศ.บ.(มัธยม)
การวัดและการ
ทฤษฎีการวัดและ
กศ.ม.(การวัดผล
ประเมินผลการศึกษา ประเมินผลการศึกษา
การศึกษา)
Ph.D.(Curriculum R&D)

มศว.

เกษียณ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ
1761 ซ.พัฒนาการ 37
ถ.พัฒนาการ แขวง/เขต
สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2320 2777
ต่อ 1134
สานักทดสอบทาง
การศึกษา
โทร.0 2664 3836-43

ศ.

กศ.บ. (การ
ประถมศึกษา)
ป.โท (สถิตวิ จิ ยั การ
วัดผลทางการศึกษา)
ป.เอก (จิตวิทยา
ทางการศึกษา)

มศว.

เกษียณ

สถิตแิ ละการ
สถิตกิ ารประเมินผล
ประเมินผลการศึกษา ทางการศึกษา
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33 ซ.ปุณวิถี 30 สุขมุ วิท
101 บางจาก พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2331 1173

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

4 นางวรรณทิพา รอดแรงค้า

ศ.

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

5 นายสาเนาว์ ขจรศิลป์

ศ.

6 นางรัตนา พุ่มไพศาล

ศ.

กส.บ.(พืชไร่นา)
ศศ.ม.(การพัฒนา
ชุมชน) Ph.D.(Student
Personnel &
Guidance)
ค.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ, สังคม
ศึกษา)
M.A.in Ed.
(Supervision)
Ph.D.(Adult Ed.)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

การศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์

มก.

กิจการนักศึกษา

มก.

เกษียณ

คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา
โทร.0 2579 7114

การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใ้ หญ่,
การศึกษานอก
โรงเรียน

จฬ.

เกษียณ

คณะครุศาสตร์
โทร.0 2218 2631

การศึกษา (กิจการ
นักศึกษา)
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา
โทร.0 2579 7114

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใ้ หญ่

จฬ.

เกษียณ

7 นางอุ่นตา นพคุณ

ศ.

ร.บ.(ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)
M.Ed.(Adult Ed.)

8 นายอนุรกั ษ์ ปญั ญานุวฒ
ั น์

ศ.

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
การศึกษานอกระบบ
Dip. In Community
(เน้นการวางแผน การ
Development
จัดการและการ
M.Ed. (Adult
ประเมินผล)
Educationเน้น
Organization and
Management)
Ph.D. (Continuing
Education เน้น Project
Evaluation in
Distance Education)
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การศึกษานอกระบบ
(เน้นการวางแผน
การจัดการและการ
ประเมินผล)

มช.

สถานที่ติดต่ อ
คณะครุศาสตร์ ภาควิชา
การศึกษานอกโรงเรียน
โทร.0 2218 2631
ภาควิชาส่งเสริมการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4272 ,
0 5394 4208

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

9 น.ส.สุมาลี สังข์ศรี

ศ.

กศบ.(การสอน
วิทยาศาสตร์)
ค.ม.(ประชากรศึกษา)
Cert.in Adult/Nonformal Edu.
Ph.D.(Non-formal
Edu.)

การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบ
ทางไกล

มสธ.

10 เรืออากาศโททวีป ศิรริ ศั มี

ศ.

วท.บ.(ชีววิทยา)
การศึกษานอกโรงเรียน การวางแผนพัฒนา
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)
และประเมินโครงการ
Ph.D.(Higher
ระเบียบวิธวี จิ ยั
Education)
การอุดมศึกษา
Cert. in Survey
Research
Methodology in Social
Sciences Cert.
Executive Master
Class in MICE
(Meeting , Incentive ,
Convention and
Exhibition)

มศก.
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4

เกษียณ

ภาควิชาการศึกษา
นอกโรงเรียน
คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 3425 5095

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

11 นายผดุง อารยะวิญญู

ศ.

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Special
Education)
Ed.D.(Administration
Special Education)

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

มศว.

เกษียณ

คณะศึกษาศาสคร์
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
โทร. 0 2258 3997

12 นางศรียา นิยมธรรม

ศ.

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

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาเด็กพิการ

มศว.

เกษียณ

คณะศึกษาศาสคร์
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
โทร. 0 2664 1000 ต่อ
5631

13 นางอัจฉรา วงศ์โสธร

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
การสอนภาษาอังกฤษ
M.A.(English)
Ph.D.(Foreign
Language Research &
Education)

การสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ประยุกต์การทดสอบ
วัดและประเมินผล
ทางภาษา

จฬ.

เกษียณ

สถาบันภาษา
โทร.0 2218 6037
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

14 นางสมบูรณ์ ศาลยาชีวนิ

15 นายชัยยงค์ พรหมวงศ์

ตาแหน่ ง

ม/ส

สถานภาพ

การศึกษานอกระบบ

มช.

ลาออก

24 ซ.วชิรธรรมสาธิต 44
ถ.สุขมุ วิท 101/1
บางจาก พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2940 1290,
0 2421 1579

ศ.11 ค.บ.(การสอน
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาอังกฤษ/
การศึกษาทางไกล
คณิตศาสตร์)
การฝึกอบรม
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
M.S. in Ed.(School
Adm.& Supervision)
Ph.D.in
Ed.(Instructional
Technology
Specialized in
Educational Television)

มสธ.

เกษียณ

สาขาวิชาภาษาศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4
ต่อ 3914

ศ.

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

สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา
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เชี่ยวชาญ

สถานที่ติดต่ อ

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

มสธ.

ลาออก

5/1326 ซ.14
หมูบ่ า้ นประชาชืน่
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุร ี 11120
โทร. 0 2503 2121-4
ต่อ 3914

16 นายนิพนธ์ ศุขปรีดี

ศ.

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

17 นายวิจติ ร ศรีสอ้าน

ศ.

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

บริหารการศึกษา

การวางแผน
การบริหารบุคคล
การอุดมศึกษา

จฬ.

เกษียณ

55/163 หมูบ่ า้ นเมืองทอง
ธานี ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุร ี 11120
โทร.0 2503 3140

18 นายเฉลียว บุรภี กั ดี

ศ.

กศ.บ.
M.Ed.
Ph.D.

บริหารการศึกษา

พัฒนศึกษาศาสตร์

มศว.

เกษียณ

10/19 ซ.2 ม.ปากเกร็ดวิล
เลจ หลังศูนย์การค้าตลาด
รามอินทรา ถ.รามอินทรา
ก.ม.2 แขวงอนุ สาวรีย์
เขตบางเขน กท.10220
โทร.0 2588 1468
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
บริหารการศึกษา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

บริหารการศึกษา

มศว.

เกษียณ

27/50 ซ.แจ้งวัฒนะปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
11120 โทร. 0 2573 0395

19 นายเสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์

ศ.

กศ.บ.(มัธยมศึกษา)
M.S.(Math.)
Ph.D.(Educational
Adminstration)

20 นางสุมน อมรวิวฒ
ั น์

ศ.

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

ประถมศึกษา

การประถมศึกษา,
ภาษาไทย, สังคม
ศึกษา, การศึกษากับ
สังคม

จฬ.

เกษียณ

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

21 นางอัจฉรา ชีวพันธ์

ศ.

ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว)

ประถมศึกษา

การสอนระดับ
ประถมศึกษา, การ
จัดกิจกรรมการสอน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ,
จิตวิทยาการศึกษา

จฬ.

เกษียณ

165/2 ซ.พหลโยธิน 35
(สังข์ทอง แยก 3)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว
จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2513 6621
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

22 นางจรรจา สุวรรณฑัต

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 อ.บ.
M.A.(Education)
Ed.D.

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

พฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยาทางการศึกษา มศว.

เกษียณ

60 ลาดพร้าว 43
เขตห้วยขวาง กท. 10310
โทร.0 2511 4732 ,
0 2258 4482

23 นายธีระ รุญเจริญ

ศ.

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

พื้นฐานการศึกษา

การบริหารการศึกษา,
หลักสูตรการสอน,
การฝึกหัดครู

มข.

เกษียณ

238 แก่นพยอม ม.16
ถ.มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000 โทร.0 4324 1256

24 นางสุจริต เพียรชอบ

ศ.

อ.บ.(ไทย,อังกฤษ
,ฝรังเศส)
่
ค.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ)
MS.in Ed.(หลักสูตร
และการสอน)
Ed.D. (หลักสูตรและ
การสอน)

มัธยมศึกษา

หลักสูตรและการสอน

จฬ.

เกษียณ

1671 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 75
ถ.จรัลสนิทวงศ์
เขตบางพลัด กท.10700
โทร.0 2424 6077,
0 2880 2783
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
45/7 หมูบ่ า้ นสนสวย 1
ถ.ซุปเปอร์เชียงใหม่ลาปาง
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.0 5340 0850
2091/25-26 เจริญกรุง 81
เขตบางคอแหลม กท.
10120
โทร.0 2289 0018

25 นายสุวฒ
ั ก์ นิยมค้า

ศ.

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

มัธยมศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
และการฝึกหัดครู

มช.

เกษียณ

26 น.ส.นงลักษณ์ วิรชั ชัย

ศ.

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

วิจยั การศึกษา

วิจยั การศึกษา และ
สถิตกิ ารศึกษา

จฬ.

เกษียณ
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

27 นางประคอง ตันเสถียร
(กรรณสูต)

ศ.

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

วิจยั การศึกษา

28 นายศิรชิ ยั กาญจนวาสี

ศ.

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

วิจยั การศึกษา

29 นายสมหวัง พิธยิ านุ วฒ
ั น์

ศ.

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

วิจยั การศึกษา
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

วิจยั การศึกษา,
คณิตศาสตร์, สถิต,ิ
การวัดและ
ประเมินผลทาง
การศึกษา
สถิต,ิ การวัดผล,
การประเมินผล,
การวิจยั

จฬ.

เกษียณ

วิจยั การศึกษา

จฬ.

52/600 หมูบ่ า้ นเมืองเอก
ซ.9 ถ.เอกทักษิณ
ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร.0 2533 9557
ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยา
การศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน
กทม. 10330
โทร.0 2215 0871-3
อาคาร 2 ชัน้ 3
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ถ.
สุโขทัย เขตดุสติ กท.
10300
โทร.0 2668
7123,
0 2668
7973 ต่อ 2310,2314

จฬ.

ลาออก

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

30 นางสุวมิ ล ว่องวาณิช

ศ.

31 นางอุทุมพร จามรมาน

ศ.

กศ.บ.(มัธยมศึกษา)
ค.ม.(การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
M.A. (Ed Research
and Evaluation)
Ph.D.(Ed.Research
and Evaluation)
ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(การวิจยั การศึกษา)
Ph.D.(Statistics and
Measurements)

32 นายบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์

ศ.

วท.บ.(สุขาภิบาล)
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)

วิจยั การศึกษา

วิจยั และประเมิน
การศึกษา

จฬ.

วิจยั การศึกษา

วิจยั การศึกษา การ
วัดและประเมินผล
การศึกษา

จฬ.

เกษียณ

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

ศึกษาศาสตร์

การวิจยั , การวัดผล
และการประเมินผล,
การวิจยั และสถิติ
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

มม.

เกษียณ

798/12 ซ.สวนพลู
ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2286 2470
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2581

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

33 นายบรรพต สุวรรณประเสริฐ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

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

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
(คณิตศาสตร์ศกึ ษา) คณิตศาสตร์,
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
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ม/ส

สถานภาพ

มน.

เกษียณ

สถานที่ติดต่ อ
Asian University 89 ม.
12 ถ.ไฮเวย์ 331
ปณ.บ้านอาเภอ บางละ
มุง จ.ชลบุร ี 20260
โทร. 0 3825 3700
ต่อ 2815

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

34 นายธีรวุฒ ิ บุณยโสภณ

ศ.

B.S. in Air
Conditioning and
Refrigeration Tech.
B.S. in Advanced
Tech.
B.S. in Occupational
Ed.M.Ed. In
Management of
Vocational and
Technical Edu.
Ed.D. in Occupational
Edu.(Specialization in
Human Resource
Development)

อาชีวเทคนิคศึกษา

35 น.ส.ปทีป เมธาคุณวุฒ ิ

ศ.

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

อุดมศึกษา
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

อาชีวเทคนิคศึกษา

สจพ.

เกษียณ

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ภาควิชา
ครุศาสตร์เครือ่ งกล
โทร.0 2587 4340,
0 2913 2500-24 ต่อ
1002,1022

อุดมศึกษา

จฬ.

เกษียณ

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2215 0871-3,
0 2215 3618

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

36 นายไพฑูรย์ สินลารัตน์

ศ.

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

อุดมศึกษา

การอุดมศึกษา,
การบริหารการศึกษา
,หลักสูตรการสอน

จฬ.

เกษียณ

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 110/1-4
ถ.ประชาชืน่ หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2954 7300 ต่อ
361

37 นางวัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา

ศ.

อ.บ.(ภาษาไทยอังกฤษ) ค.บ.
(มัธยมศึกษา)
M.S. in Ed.(Adult Ed.)
Ph.D.(Higher Ed.
Admin.)

อุดมศึกษา

การบริหารจัดการ
อุดมศึกษา,
การศึกษาผูใ้ หญ่,
การมัธยมศึกษา

จฬ.

เกษียณ

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