
๑ 
 

ท ำเนียบบัญชีรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่มีคุณสมบตัิตำมประกำศกระทรวงศกึษำธิกำร  
เร่ือง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษำ พ.ศ. 2558  

 

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวทิยำกำรปัญญำ  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบัน/สถำนภำพ 
เป็นกรรมกำรสอบ

ระดับปริญญำ 
โท  เอก 

๑ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ ค าเอม  วท.ด.  
วท.ม.  
กศ.บ.  

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์  

ม.เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

  

๒ ศาสตราจารย์  
นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์
ตกแต่ง 
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ท่ัวไป 

บธ.ม. 
พ.บ. 
ว.บ. 

ศัลยศาสตร ์
 
- 

- 
- 
- 

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

  

๓ รองศาสตราจารย์  
ดร.ประสาท เนืองเฉลิม 

กศ.ด. 
วท.ม.  
ศษ.บ. 
วท.บ.  

วิทยาศาสตรศึกษา 
ชีววิทยา 
การศึกษานอกระบบ 
ชีววิทยา 

คณะศึกษาศาสตร์  
ม.มหาสารคาม 

  



๒ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบัน/สถำนภำพ 
เป็นกรรมกำรสอบ

ระดับปริญญำ 
โท  เอก 

๔ รองศาสตราจารย์  
ดร.รัมภา บุญสินสุข 

Ph.D.   
วท.บ.  

Rehabilitation Science 
กายภาพบ าบัด 

คณะกายภาพบ าบัด  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  

๕ รองศาสตราจารย์  
ดร.สุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์

Ph.D. 
ค.ม.  
ศศ.บ.  

Psychology 

วิจัยการศึกษา 
จิตวิทยา 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

  

๖ รองศาสตราจารย์  
ดร.สุมาลี บุญมา 

Ph.D. 
สพ.บ.  

สัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุข 
สัตวแพทยศาสตร์ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ 

และสาธารณสุขศาสตร์  
ม.ราชพฤกษ์ 

  

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วิยดา ค าเอม 

ปร.ด.  
วท.ม. 
กศ.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กภ.อัครเดช ศิริพร 

ปร.ด.  
วท.ม.  
วท.บ.  

สรีรวิทยาการแพทย์ 
กายวิภาคศาสตร์ 
กายภาพบ าบัด 

ภาควิชากายภาพบ าบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

  

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ผานิตย์ คุ้มฮ้ิน 

ปร.ด.  
วท.บ.  

สรีรวิทยาการแพทย์ 
เทคนิคการแพทย์ 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์  
ม.วลัยลักษณ์ 

  

 



๓ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบัน/สถำนภำพ 
เป็นกรรมกำรสอบ

ระดับปริญญำ 
โท  เอก 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา 

ปร.ด.  
วท.ม.  
วท.บ.  

สรีรวิทยาการแพทย์ 
สรีรวิทยา 
ชีววิทยา 

ภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์  
ม.เกษตรศาสตร์ 

  

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 

ค.ด. 
ศศ.ม. 
ว.บ. 
ศ.บ. 

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ 

ส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต 

Ed.D. 
M.A. 
 
ค.บ. 

Professional Development 
Teaching English to Speakers of 
Other Languages (TESOL) 
มัธยมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ผู้อ านวยการโครงการปริญญาเอก 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  

ม.ธรรมศาสตร์ 

  

1๓ รองศาสตราจารย์  
ดร.รังสรรค์ โฉมยา 

วท.ด.  
ส.บ. 
น.บ. 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นิติศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์  
ม.มหาสารคาม 

 - 

๑๔ รองศาสตราจารย์  
ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 

ค.ด.  
ค.ม. 
ค.บ.  

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
วิจัยการศึกษา 

มัธยมศึกษา (เกียรตินิยม) 

สาขาวิชาการวัด 
และประเมินทางการศึกษา 

ภาควิชาวิจัย 
และจิตวิทยาการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

  



๔ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบัน/สถำนภำพ 
เป็นกรรมกำรสอบ

ระดับปริญญำ 
โท  เอก 

๑๕ รองศาสตราจารย์  
ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก 

Ph.D. 
 
ค.ม. 
ค.บ. 

Measurement & Quantitative 
Method 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
มัธยมศึกษา (เคมี - วิทยาศาสตร์) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ม.วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - 

๑๖ รองศาสตราจารย์  
ดร.กนกกานต์ แก้วนุช 

Ph.D. 
M.Sc. 
 
ศศ.บ. 

Tourism Management 
Tourism and Hospitality 
Management 
การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 - 

๑๗ รองศาสตราจารย์  
ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 

ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
วิธีการวิจัยทางการศึกษา 
การสอนเคม-ีวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(เกียรตินิยม) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การศึกษา ม.สวนดุสิต 

 - 

๑๘ รองศาสตราจารย์  
ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ 

ค.ด. 
กศ.ม. 
ศษ.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา-วิทย-์คณิต  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

 - 

๑๙ รองศาสตราจารย์  
ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง 

ค.ด. 
ค.ม. 
ศษ.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยม) 

สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

ม.ขอนแก่น 

 - 



๕ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบัน/สถำนภำพ 
เป็นกรรมกำรสอบ

ระดับปริญญำ 
โท  เอก 

๒๐ รองศาสตราจารย์  
ดร.สมจิต แดนสีแก้ว 

ศศ.ด. 
วท.ม. 
พย.ม. 
ประกาศนียบัตร 

พัฒนศาสตร์ 
การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร 
เวชปฏิบัติชุมชน 
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
ม.มหาสารคาม 

 - 

๒๑ รองศาสตราจารย์  
ดร.สุบิน ยุระรัช 

ค.ด. 
ค.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
โครงการคุรุทายาท  
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 

ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย และ วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  

ม.ศรีปทุม 

 - 

๒๒ รองศาสตราจารย์  
ดร.ชวลิต ชูก าแพง 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม  - 

๒๓ รองศาสตราจารย์  
ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา (วิชาโท การวัดผล
การศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม   

๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
ค.บ. 

Management (Organization 
Development) 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 - 



๖ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบัน/สถำนภำพ 
เป็นกรรมกำรสอบ

ระดับปริญญำ 
โท  เอก 

๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วราภรณ์ ไทยมา 

Ed.D. 
 
M.S. 
ค.บ. 

Administrative and Policy 
Studies 
Business Education 
ภาษาอังกฤษ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
ม.ศรีปทุม 

 - 

๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์

ค.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุน 
และพัฒนาการเรียนการสอน  

ม.ศรีปทุม 

 - 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ 

กศ.ด. 
ค.อ.ม. 
กศ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
ครศุาสตร์เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการศึกษา  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ทวีศักดิ ์สมานชื่น 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม 

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี 
การจัดการระบบสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ม.มหิดล 

  

 

 

 

 



๗ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบัน/สถำนภำพ 
เป็นกรรมกำรสอบ

ระดับปริญญำ 
โท เอก 

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วิเชียร ศรีวชิัย 

Ph.D. 
M.Sc. 
 
LP. 

Food Science and Nutrition 
Agri-Food Science and 
Processing and Environment 
Quality, Safety and 
Environmental Impact of Food 
and Packaging 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

  

 


