รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อผูขอใชในการเลือกผูทรงคุณวุฒิประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
(จากคณะกรรมการนโยบายการผลิตตําราและหนังสือ วันที่ 28 เมษายน 2554) (เพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2559)
คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว
ชื่อ
1. รศ.ดร.บรรพต กําเนิดศิริ

2. รศ.บุปผา บุญทิพย
3. รศ.เจียรนัย ศิริสวัสดิ์

4. รศ.ศิริกันยา นาคะวิสุทธิ์
5. รศ.นัญ เจริญพันธุศิริกุล
6. พท.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

7. ดร.เพ็ญสุดา ชวนไชยสิทธิ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน
- อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ประวัติศาสตร, จุฬาฯ
- M.A. (Diplomatischer Dienst and
Internationale Organisationen)
- Doktors der Philosophie
(magnacum laude) (Internationale
Politik) Munchen, Germany
- ค.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(การสอนภาษาไทย) จุฬาฯ
- ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาฯ
- MA. The University of Texas
at Arlington, USA
- M.A. Miami University, USA

ที่อยูปจจุบัน
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ
คณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
0-2613-2349 0-2613-2349

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
ม.รามคําแหง
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร
ม.ธรรมศาสตร 02-613-2629
jearanai@tu.ac.th
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร ม.รามคําแหง
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร ม.รามคําแหง
ประจํากองวิชาประวัติศาสตร สวน
การศึกษา โรงเรียนนายรอยจุลจอมเกลา

- Ph.D.(Southeast Asian History)
University of Wisconsin- Madison
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
(ประวัติศาสตร) จุฬาฯ
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ม.ธรรมศาสตร
- Ph.D. Architectural Heritage
พ.ศ. 2548-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
Management and Tourism
บริษทั พี.เค. แมนชั่น จํากัด และ
(Silpakorn University)
บริษทั ศรีสุมิตรบานแลที่ดิน (1987)จํากัด
- Master of International
Management (MIM) in Hotel and
Tourism Management (Schiller
International University, London)
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ชื่อ

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน
- Bachelor of Business
Administration (BBA) in General
Management (ABAC)

ที่อยูปจจุบัน

คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ
1. รศ.ดร.พัชราภรณ เนียมมณี

2. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย

3. รศ.อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา

4. รศ.ธีระเดช ริ้วมงคล

5. ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน
- Ph.D.(Industrial Engineering),
Oregon State University, U.S.A.,2001
- M.Eng. (Industrial Engineering),
Chulalongkorn University, Thailand
- Operations Research Logistics and
Transportation management
- System Simulation Industrial
Engineering and Management
- Ph.D. (MOT), Asian Institute of
Technology, Bangkok
- M.Eng. (Information Engineering),
Utsunomiya University, JAPAN, 2540
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร),
ม.เกษตรศาสตร, 2534
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- พณ.บ. (เกียรตินิยมดี) สาขาการเงินและ
การธนาคาร ม.ธรรมศาสตร

ที่อยูปจจุบัน
คณะสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
02-2727-3073

- บธบ. (การบริหารการเงิน)
ม.หอการคาไทย
- พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล) จุฬาฯ
- M.A. (International Trade), Eastern
Michigan University, U.S.A.
- M.A. (Macro-Economics),
University of Detroit, U.S.A.
- D.B.A. (Internation Business), The
University of Sarasota Florida, U.S.A.

คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
ม.รามคําแหง 0-2310-8226

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
snp@ku.ac.th
02-942-8555 ตอ 1403-1404
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- 232/14 หมูบานสัมมากร 1 ซอย G 12
ถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
10240

1173/6 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Dr_adisak@usa.com
Dr_adisak@hotmail.com
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ชื่อ
6. ผศ.ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน
- D.B.A. (Marketing)
Nova Southeastern University
Florida, U.S.A.

ที่อยูปจจุบัน

7. ดร.ชุมพล ครุฑแกว

- Ph.D. (Information Engineering)
Kyushu Institute of Technology, Japan
- M.Sc. (Information Engineering)
Kyushu Institute of Technology, Japan
- วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาฯ

หัวหนาหนวยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟตแวร, งานพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

8. ดร.สุรพิชย พรหมสิทธิ์
santichart.btr@gmail.com (ผช.อ.)
drsurapit@yahoo.com

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
- M.B.A., University of Western
Sydney, Australia
- Ph.D., University of Technology
Sydney, Australia

- ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก
เทรนนิ่ง อินเตอรเนชั่นนัล จํากัด (BTR)
- กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาดาน
ตางประเทศ ของประธานรัฐสภา
- ที่อยู : บริษัท Bangkok Training
International 898 อาคารเพลินจิต
ทาวเวอร ชั้น 11 โซน AB ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพ-ประกันภัย ชั้น 25 เลขที่ 25
ถนนสาธรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

คณะนิเทศศาสตร
ชื่อ
1. ศ.ดร.สุรพงษ โสธนเสถียร

2. รศ.ดร.ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร
- รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาฯ
- Ph.D.(Development
Communication), Minor in
Development Management)
University of the Philippines Los
Banos (UPLB)
- นศ.ม. (นิเทศศาสตรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- นศ.บ. (นิเทศศาสตร-การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่อยูปจจุบัน
สังกัดภาควิชา การบริหารการสื่อสาร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0-2504-8371
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ชื่อ
3. ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร

4. รศ.พรทิพย สัมปตตะวนิช

5. รศ.สุธี พลพงษ

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน
- Ph.D. (Communication)
- M.S. in Ed, (Counseling)
- วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
U. of Oklahoma
Northern State Col.
ม.เกษตรศาสตร
- วารสารศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ1) ม.ธรรมศาสตร
- M.A. (Communication)
University of Kentucky, United
States
- ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร)
- นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาฯ

ที่อยูปจจุบัน
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน
- บธ.บ.(บัญชี) ม.เกริก
- ร.บ. ม.รามคําแหง
- บช.ม.(บัญชี) จุฬาฯ
- Ph.D. The George Washington
University
- Master of Business
Administration Management
Planning & Control George
Washington University, U.S.A.
- Bachelor of Accountancy
(First Class Honor) Accounting
Theory Chulalongkorn University
- บัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.)

ที่อยูปจจุบัน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โทร. 0-2696-6230
โทรสาร. 0-2222-0097
Email : n-soranut@hotmail.com
คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
02-218-2173

คณะบัญชี
ชื่อ
1. รศ.สุชาติ เหลาปรีดา

2. ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท

3. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

kkuntisook@deloitte.com

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศสตร
และการบัญชี จุฬาฯ
Email :
Suchitra.T@acc.chula.ac.th

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อ
1. ผศ.ดร.ปญญา มินยง

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน
- D.Eng. (System Control)
- M.Eng. (System Control)
- อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม

ที่อยูปจจุบัน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2. ผศ.ดร.ขนิษฐา วงษสีดาแกว

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาพระนครเหนือ
khanitthaw@kmutnb.ac.th
0-2913-2500 ext.6407

คณะกรรมการนโยบายการผลิตตําราและหนังสือ ไดพิจารณาแลวเห็นควรอนุมัติ ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม
เดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ
1. ผศ.ดร.อัณณนุพันธ รอดทุกข
2. รศ.ดร.ณัฐชา เดชดํารง
3. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
4. รศ.นาวาอากาศเอก ยุทธนา
ตระหงาน

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน

ที่อยูปจจุบัน
ม.รามคําแหง
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.บูรพา
ม.แมฟาหลวง

คณะเศรษฐศาสตร
ชื่อ
1. ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
2. รศ.ดร.ปงปอนด รักอํานวยกิจ
3. รศ.บุญธรรม ราชรักษ
4. ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
5. รศ.สุเมธ แกนมณี
6. รศ.ดร.ชลดา หลวงพิทักษ

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน

ที่อยูปจจุบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.รามคําแหง
มรภ.สวนดุสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
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คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ (SEM)
ชื่อ
1. ดร.ขวัญรัฐ สวนพงษ
2. ดร.ศันธยา กิตติโกวิท
3. ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
4. ดร.พันธณภัทร เศวตภาณุวงศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน

ที่อยูปจจุบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.มหิดล

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน

ที่อยูปจจุบัน

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ชื่อ
1. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
2. ผศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ

ม.ศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

3. ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

คณะศิลปกรรมศาสตร
ชื่อ
1. รศ.อารยะ ศรีกัลยาณบุตร
2. รศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน
3. รศ.สุธี คุณาวิชยานนท
4. ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ
5. ผศ.ดร.อภิญญา บุญประกอบ
6. ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน

ที่อยูปจจุบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สถาบัน

ที่อยูปจจุบัน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร
ชื่อ
1. ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน
2. รศ.ดร.กําจร หลุยยะพงศ
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