
01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นางผอ่งพรรณ  เกดิพทิกัษ์ ศ. ค.บ.(การสอน
วทิยาศาสตร)์           
ค.ม.(จติวทิยา
การศกึษา)
Ph.D.(Counseling and 
Guidance)

การแนะแนวและ
จติวทิยาการศกึษา

จติวทิยาการให้
ค าปรกึษา, จติวทิยา
การศกึษา, การแนะ
แนว

มศว. เกษยีณ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
 วทิยาเขตพฒันาการ 
1761 ซ.พฒันาการ 37   
 ถ.พฒันาการ แขวง/เขต
สวนหลวง                   
กรุงเทพฯ 10250           
โทร. 0 2320 2777        
 ต่อ 1134

2 นายส าเรงิ  บุญเรอืงรตัน์ ศ. กศ.บ.(มธัยม)            
กศ.ม.(การวดัผล
การศกึษา)              
Ph.D.(Curriculum R&D)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

ทฤษฎกีารวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา

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

3 นายพจน์    สะเพยีรชยั ศ. กศ.บ. (การ
ประถมศกึษา)           
ป.โท (สถติวิจิยัการ
วดัผลทางการศกึษา)   
 ป.เอก (จติวทิยา
ทางการศกึษา)

สถติแิละการ
ประเมนิผลการศกึษา

สถติกิารประเมนิผล
ทางการศกึษา

มศว. เกษยีณ 33 ซ.ปุณวถิ ี30  สุขมุวทิ
 101 บางจาก พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260           
โทร.0 2331 1173
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

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

การศกึษา การสอนวทิยาศาสตร์ มก. คณะศกึษาศาสตร ์
ภาควชิาการศกึษา       
โทร.0 2579 7114

5 นายส าเนาว ์ ขจรศลิป์ ศ. กส.บ.(พชืไร่นา)        
ศศ.ม.(การพฒันา
ชมุชน) Ph.D.(Student
 Personnel & 
Guidance)

การศกึษา (กจิการ
นกัศกึษา)

กจิการนกัศกึษา มก. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร ์
ภาควชิาการศกึษา         
 โทร.0 2579 7114

6 นางรตันา  พุ่มไพศาล ศ. ค.บ.(การสอน
ภาษาองักฤษ, สงัคม
ศกึษา)                 
M.A.in Ed.  
(Supervision)           
Ph.D.(Adult Ed.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่, 
การศกึษานอก
โรงเรยีน

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์             
โทร.0 2218 2631
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

7 นางอุ่นตา  นพคณุ ศ. ร.บ.(ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ)       
 M.Ed.(Adult Ed.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์ภาควชิา
การศกึษานอกโรงเรยีน 
โทร.0 2218 2631

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

การศกึษานอกระบบ 
(เน้นการวางแผน การ

จดัการและการ
ประเมนิผล)

การศกึษานอกระบบ 
(เน้นการวางแผน 
การจดัการและการ
ประเมนิผล)

มช. ภาควชิาส่งเสรมิการศกึษา
 คณะศกึษาศาสตร ์        
โทร. 0 5394 4272 ,       
  0 5394 4208
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

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

การศกึษานอกระบบ การศกึษานอกระบบ
ทางไกล

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์  
โทร.0 2503 2121-4

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

การศกึษานอกโรงเรยีน การวางแผนพฒันา
และประเมนิโครงการ
 ระเบยีบวธิวีจิยั       
   การอุดมศกึษา

มศก. เกษยีณ ภาควชิาการศกึษา      
นอกโรงเรยีน              
คณะศกึษาศาสตร ์        
โทร. 0 3425 5095
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

11 นายผดุง  อารยะวญิญู ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(Special 
Education)          
Ed.D.(Administration 
Special Education)

การศกึษาพเิศษ การศกึษาพเิศษ มศว. เกษยีณ คณะศกึษาศาสคร ์
ภาควชิาการศกึษาพเิศษ 
โทร. 0 2258 3997

12 นางศรยีา  นิยมธรรม ศ. กศ.บ.(มธัยม)             
 กศ.ม.(จติวทิยา
พฒันาการ)             
M.A.(Special Ed. in 
Deaf Vezs)

การศกึษาพเิศษ การศกึษาเดก็พกิาร มศว. เกษยีณ คณะศกึษาศาสคร ์
ภาควชิาการศกึษาพเิศษ 
 โทร. 0 2664 1000 ต่อ 
5631

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

การสอนภาษาองักฤษ การสอน
ภาษาองักฤษ
ภาษาศาสตร์
ประยกุตก์ารทดสอบ
วดัและประเมนิผล
ทางภาษา

จฬ. เกษยีณ สถาบนัภาษา             
โทร.0 2218 6037
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

14 นางสมบรูณ์  ศาลยาชวีนิ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)  
 กศ.ม.(จติวทิยา
การศกึษา)            
M.Ed.(จติวทิยา
การศกึษา)           
Ph.D.(จติวทิยา
การศกึษา)

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

15 นายชยัยงค ์ พรหมวงศ์ ศ.11 ค.บ.(การสอน
ภาษาองักฤษ/
คณติศาสตร)์             
 ค.ม.(โสตทศันศกึษา) 
 M.S. in Ed.(School 
Adm.& Supervision)  
Ph.D.in 
Ed.(Instructional 
Technology 
Specialized in 
Educational Television)

เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา
 การศกึษาทางไกล   
  การฝึกอบรม

มสธ. เกษยีณ สาขาวชิาภาษาศาสตร ์ 
โทร.0 2503 2121-4       
 ต่อ 3914
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

16 นายนิพนธ ์ ศขุปรดีี ศ. กศ.บ.(ฟิสกิสแ์ละ
คณติศาสตร)์             
กศ.ม.(โสตทศันศกึษา)
Ed.D.(Curriculum 
Instruction and 
Educational Media)

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

17 นายวจิติร  ศรสีอา้น ศ. อ.บ.                     
ค.บ.                      
 M.A.(บรหิารการศกึษา)
 Ph.D.(บรหิาร
การศกึษา)

บรหิารการศกึษา การวางแผน          
การบรหิารบุคคล   
การอุดมศกึษา

จฬ. เกษยีณ 55/163 หมูบ่า้นเมอืงทอง
ธานี ถ.แจง้วฒันะ         
ต.บางพดู อ.ปากเกรด็     
 จ.นนทบุร ี11120       
โทร.0 2503 3140

18 นายเฉลยีว  บุรภีกัดี ศ. กศ.บ.                    
M.Ed.                    
Ph.D.

บรหิารการศกึษา พฒันศกึษาศาสตร์ มศว. เกษยีณ 10/19 ซ.2 ม.ปากเกรด็วลิ
เลจ หลงัศนูยก์ารคา้ตลาด
รามอนิทรา ถ.รามอนิทรา
 ก.ม.2  แขวงอนุสาวรยี ์ 
เขตบางเขน กท.10220   
โทร.0 2588 1468
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

19 นายเสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์ ศ. กศ.บ.(มธัยมศกึษา)   
M.S.(Math.)             
Ph.D.(Educational 
Adminstration)

บรหิารการศกึษา บรหิารการศกึษา มศว. เกษยีณ 27/50 ซ.แจง้วฒันะ-      
ปากเกรด็ 36 ถ.แจง้วฒันะ
 อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี
11120 โทร. 0 2573 0395

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

ประถมศกึษา การประถมศกึษา, 
ภาษาไทย, สงัคม
ศกึษา, การศกึษากบั
สงัคม

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

21 นางอจัฉรา  ชวีพนัธ์ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)    
ค.ม.(จติวทิยา
การศกึษาและการแนะ
แนว)

ประถมศกึษา การสอนระดบั
ประถมศกึษา, การ
จดักจิกรรมการสอน
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ, 
จติวทิยาการศกึษา

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

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

22 นางจรรจา  สุวรรณฑตั ศ.11 อ.บ.                      
M.A.(Education)        
Ed.D.

พฤตกิรรมศาสตร์ จติวทิยาทางการศกึษา มศว. เกษยีณ 60 ลาดพรา้ว 43         
เขตหว้ยขวาง กท. 10310
โทร.0 2511 4732 ,        
 0 2258 4482

23 นายธรีะ  รุญเจรญิ ศ. ค.บ.                      
ค.ม.(บรหิารการศกึษา)
 Ph.D.(Ed.Admin.)

พื้นฐานการศกึษา การบรหิารการศกึษา,
 หลกัสตูรการสอน, 
การฝึกหดัครู

มข. เกษยีณ 238 แกน่พยอม ม.16     
 ถ.มะลวิลัย ์ ต.บา้นเป็ด  
 อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทร.0 4324 1256

24 นางสุจรติ  เพยีรชอบ ศ. อ.บ.(ไทย,องักฤษ
,ฝรัง่เศส)                 
 ค.บ.(การสอน
ภาษาองักฤษ)          
MS.in Ed.(หลกัสตูร
และการสอน)            
 Ed.D. (หลกัสตูรและ
การสอน)

มธัยมศกึษา หลกัสตูรและการสอน จฬ. เกษยีณ 1671 ซ.จรลัสนิทวงศ ์75 
ถ.จรลัสนิทวงศ ์          
เขตบางพลดั กท.10700  
โทร.0 2424 6077,        
 0 2880 2783
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

25 นายสุวฒัก ์ นิยมคา้ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์           
 ค.บ.(มธัยมศกึษา)    
 M.A.(Science         
Education)

มธัยมศกึษา การสอนวทิยาศาสตร,์
 วทิยาศาสตรศ์กึษา
และการฝึกหดัครู

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

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

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา และ
สถติกิารศกึษา

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

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

27 นางประคอง ตนัเสถยีร       
(กรรณสตู)

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

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา, 
คณติศาสตร,์ สถติ,ิ 
การวดัและ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ 52/600 หมูบ่า้นเมอืงเอก
 ซ.9 ถ.เอกทกัษณิ         
 ต.หลกัหก อ.เมอืง         
 จ.ปทุมธานี 12000        
 โทร.0 2533 9557

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

วจิยัการศกึษา สถติ,ิ การวดัผล,    
การประเมนิผล,      
การวจิยั

จฬ. ภาควชิาวจิยัและจติวทิยา
การศกึษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ถนนพญาไท ปทุมวนั 
กทม. 10330               
โทร.0 2215 0871-3

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

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา จฬ. ลาออก อาคาร 2 ชัน้ 3 
ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต ิถ.
สุโขทยั เขตดุสติ กท.
10300         โทร.0 2668
 7123,         0 2668 
7973 ต่อ 2310,2314
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

30 นางสุวมิล  วอ่งวาณชิ ศ. กศ.บ.(มธัยมศกึษา)   
ค.ม.(การวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา) 
 M.A. (Ed Research 
and Evaluation)       
Ph.D.(Ed.Research 
and Evaluation)

วจิยัการศกึษา วจิยัและประเมนิ
การศกึษา

จฬ. ภาควชิาวจิยัและจติวทิยา
การศกึษา คณะครุศาสตร ์
 โทร. 0 2218 2581

31 นางอุทุมพร  จามรมาน ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)    
ค.ม.(การวจิยัการศกึษา)
 Ph.D.(Statistics and 
Measurements)

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา การ
วดัและประเมนิผล
การศกึษา

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

32 นายบุญธรรม  กจิปรดีาบรสิุทธิ ์ ศ. วท.บ.(สุขาภบิาล)       
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ การวจิยั, การวดัผล
และการประเมนิผล, 
การวจิยัและสถติิ
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข

มม. เกษยีณ 798/12 ซ.สวนพล ู        
ถ.สาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ   
สาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120
   โทร. 0 2286 2470
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

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

ศกึษาศาสตร ์
(คณติศาสตรศ์กึษา)

หลกัสตูรและการสอน
คณติศาสตร,์ 
คอมพวิเตอรศ์กึษา

มน. เกษยีณ Asian University 89 ม.
12 ถ.ไฮเวย ์331           
  ปณ.บา้นอ าเภอ บางละ
มงุ จ.ชลบุร ี20260         
   โทร. 0 3825 3700      
   ต่อ 2815
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

34 นายธรีวฒุ ิ 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)

อาชวีเทคนิคศกึษา อาชวีเทคนิคศกึษา สจพ. เกษยีณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ภาควชิา    
ครุศาสตรเ์ครือ่งกล       
โทร.0 2587 4340,        
 0 2913 2500-24 ต่อ 
1002,1022

35 น.ส.ปทปี   เมธาคณุวฒุิ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)     
ค.ม.(ประถมศกึษา)    
Ph.D.(Curriculum and 
Instruction)

อุดมศกึษา อุดมศกึษา จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์            
โทร. 0 2215 0871-3,     
 0 2215 3618
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

36 นายไพฑรูย ์ สนิลารตัน์ ศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)     
ค.ม. (บรหิาร
การศกึษา)Ph.D. 
(Higher Ed. Admin.)

อุดมศกึษา การอุดมศกึษา,      
การบรหิารการศกึษา
,หลกัสตูรการสอน

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

37 นางวลัลภา  เทพหสัดนิ ณ 
อยธุยา

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

อุดมศกึษา การบรหิารจดัการ
อุดมศกึษา, 
การศกึษาผูใ้หญ่,    
การมธัยมศกึษา

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