ขอมูลอาจารยพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ปการศึกษา 2557
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

อาจารยอทิ ธิพันธ เมธเศรษฐ

2

อาจารยนุชนาฏ ใจกลา

3

อาจารย ดรยอดธง รอดแกว.

4

อาจารยพรรษวุฒิ เคหะสุขเจริญ

หนวยงานตําแหนง/
NECTEC/นักวิจัย

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานค ศิลปบัณฑิต
รินทร วิทยาเขต
ศิลปมหาบัณฑิต
ปตตานีพนักงาน/
อาจารย
มหาวิทยาลัยหอการคา วิทยาศาสตรบัณฑิต
ไทยอาจารยประจํา/ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
Yggdrazil
ปริญญาตรี

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
วิศวะ (ไฟฟา)
วิศวะ (ไฟฟา)
IT
ภาพพิมพ
จิตรกรรม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปที่
สําเร็จ
1997
2000
2010
2539
2546

คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2538
2542

คอมพิวเตอร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2546

เทคโนโลยีสารสนเทเพื่อการ
ออกแบบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2555

สถาบัน

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

5

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช

6

อาจารยจักรี ประธานเกียรติ

7

อาจารยกญ
ั ณัฎฐ หอมทรัพย

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร/ ปริญญาตรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัย MASTER of
ARCHITEETURE
Freelance
ปริญญาตรี
Animatior &
Modeling 3D Artist
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

8

9

อาจารย ดรธีรพงศ . ลีลานุภาพ

สถาบันเทคโนโลยีพระ ปริญญาตรี
จอมเกลาคุณทหาร
ลาดกระบังอาจารย/ ปริญญาโท

ปริญญาเอก
ผูชวยศาสตราจารยนัทธพัชร นอยสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร ศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนคริ บัณฑิต
นทรวิโรฒอาจารย/
การศึกษามหาบัณฑิต

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร
ILLINOIS INSTITUTE of
TECHNELOGY
จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
CHICAGO USA

ปที่
สําเร็จ
2516
2524

มหาวิทยาลัยรังสิต

2539

วิทยาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร )NIDA (
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาคุณทหารลาดกระบัง
University College
London
University of Glasgow
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

2540

สถิติประยุกต
วิศวคอมพิวเตอร
MSC.Software Systems
Engineering
PHD.Computer Science
ออกแบบทัศนศิลป
ทัศนศิลปศึกษา

สถาบัน

2549
2546
2551
2555
2539
2544

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

10

รองศาสตราจารย ดร. สัลยุทธ สวาง
วรรณ

โรงเรียนนายเรือ
อากาศ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต
Computer Science
Computer Science

11

อาจารยเมธิน ปงสุทธิวงศ

Nabla Digital
co.,Ltd./

ปริญญาตรี

วิศวกรรมไฟฟา และการ
สื่อสารวิศกรรมศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
การแปล

ปริญญาโท
12

อาจารยจารึก ราชสมบัติ

13

อาจารยอร อึงคนึงเดชา

14

อาจารยภณสุทธิ์ สุทธิประการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร,
จุฬาลงกรณ
,มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตรอาจารยพเิ ศษ/
บมจ/ไทยเบฟเวอเรจ.
ปลลามและการแ

อักษรศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรังสิต/
อาจารย

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สถาบัน
โรงเรียนนายเรืออากาศ
Wichita State
florida institute of
technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปที่
สําเร็จ
2528
2531
2539
2539
2543

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2530
2542

งานศาสตรประยุกต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2542

ภาษาศาสตร
ภาษาและการสือ่ สาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร )NIDA (
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2541
2544

มัณฑนศิลป
ศิลปกรรม

2537
2554

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

หนวยงานตําแหนง/

สําเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

สถาบัน

ปที่
สําเร็จ
2536
2541

15

อาจารยนพรัตน ไพทูลสุริการ

บริษัท อัฟวาแลนท
จํากัดรองกรรมการ/
ผูจัดการ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตร
General Business

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร
Mercer University, G.A.,
U.S.A.

16

ผูชวยศาสตราจารย ดรวยุทธสมาน แก.

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตรรองหัวหนา/
ภาควิชาสัตววิทยา
บริษัทโตโมแกรม
สตูดิโอ จํากัด ,
/มหาวิทยาลัยรังสิต
,กรรมการผูจ ัดการ
อาจารยประจํา

กศเกียรตินิยม .ม.
(ชีววิทยา) อันดับ
วทม.
วท.ด.
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต
Master of Fine Art
(MFA)
สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2521

2543

สถาปตยกรรม

Savannah College of Art
and Design. USA
มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2557

17

18

19

อาจารยนพ ธรรมวานิช

อาจารยพลเอก สังฆคุณ

อาจารยทศพร ตนสุขขา

ผูกํากับศิลปอิสระ ,
สถาปนิกอิสระ

บริษัท GMM Media
จํากัด /(มหาชน)
Designer

สัตววิทยา
วิทยาศาสตรชีวภาพ
อุตสาหการ
Computer Art

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกแบบ

2526
2541
2537

2546

2555

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

ปที่
สําเร็จ
2544

20

อาจารยปญญา ผาสุกโกวิทสิธิ

2DIGITAL
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรม
STUDIO/ANIMATION
DIRECTOR

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

21

อาจารย ดรพุฒิพฒ
ั น ทวีวชิรพัฒน.

คณะเศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยา
วิทยาศาสตร
เกษตรศาสตรอาจารย/ มหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สํานักงานยุวกาชาด
ครุศาสตรบัณฑิต
สภากาชาดไทยวิทยา/
จารย ชํานาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาเกษตรศาสตร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร

2542
2546

เศรษฐศาสตร
การศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
การศึกษาผูใหญ

มหาวิทยาเกษตรศาสตร
วิทยาลัยครูพระนคร

2555
2531
2545

คณะศึกษาศาสตร
การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
อาจารย
การศึกษามหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สันทนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

2539
2549

22

23

อาจารยอรปภา ชาติน้ําเพ็ชร

อาจารย ดรวรรณี เจิมสุรวงศ.

วิทยาศาสตรการกีฬา
วิทยาศาสตรการออกกําลัง
กายและกีฬา

2533

ลําดับ
24

25

ชื่อ – นามสกุล
อาจารยวรินทร วัฒนพรพรหม

รองศาสตราจารยสุธน เสถียรยานนท

26

อาจารยสุเมธ ผองพรรณแข

27

อาจารยชญานิษฐ พลีดี

หนวยงานตําแหนง/

สําเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ปริญาตรี เคมี เกียรติ)
บานสมเด็จเจาพระยา/ (นิยม
รองศาสตราจารย
ปริญญาโท เคมี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปที่
สําเร็จ
2543

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2545

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2556

เคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

2515

เคมี

2518

DIPLOMA IN
NUCLAR
TECHNOLOGY
มหาวิทยาลัยรังสิต/
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อาจารยประจํา สาขาค วิทยาศาสตรบัณฑิต
รีเอทีฟมีเดีย
สํานักงานเทศบาลเมือง บริหารธุรกิจบัญฑิต
ปากชองหัวหนาฝาย/
บริหารงานคลัง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

NUCLEAR TECHNOLOGY

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

2544
2547

การบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2546

บจกไทยโอเชียน.
หัวหนา/อุสาหกรรม
สวนวิจัยและพัฒนา
ระบบ

รัฐศาสตร

สถาบัน

2522

2552

ลําดับ
28

29

ชื่อ – นามสกุล

หนวยงานตําแหนง/

อาจารยสุพจน ตั้งจิตตงสิวะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสาร
สาสนกนกอนุสรณ/
หัวหนาแผนก
วเตอรคอมพิ
ผูอํานวยการหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเว็บ

ผูชวยศาสตราจารย ดร วรสิทธิ.์ ชูชัย
วัฒนา

30

อาจารยรัฐการ ชวนะวิรัช

31

อาจารยณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

32

อาจารยดวงฤทัย ไขเพ็ชร

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

ปริญญาตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร

ปริญญาโท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

การตลาด
เทคโนโลยีการการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
บริหารธุรกิจการตลาด
สื่อสารพัฒนาการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2538
2542

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2545
2523
2558

วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2543

วิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร )NIDA (

2539

ปริญญาโท
บริษัท เค ดี เอ็ม เทรด ปริญญาตรี
ดิ้ง จํากัดผูจ ัดการฝาย/ ปริญญาโท
ผลิตและการตลาด
Beourfriend
ปริญญาตรี
multipurpose
design studio /ดีไซ
เนอรดาน Interaction
บริษัทไปรษณียไทย
ปริญญาตรี
จํากัดนักวิเคราะห/
โปรแกรมคอมพิวเตอร ปริญญาโท

วิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปที่
สําเร็จ
2543
2555

2547

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

33

อาจารยนัฐพรรษ นรเศรษฐกมล

บริษัทยิกเดชิ้ว

ปริญญาตรี

34

อาจารยชุลกี ร นวลสมศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

35

อาจารยรัตนา คงเอียง

วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัย
รังสิตอาจารย/
บริษัทดุลธรรมการ
บัญชี/กฎหมาย จํากัดกรรมการและทีป่ รึกษา
กฎหมายประจําบริษทั

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกแบบแอนิเมชั่น
การจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

นิติศาสตรบัณฑิต

สาขานิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรมคําแหง

ปที่
สําเร็จ
2554
2547
2550

2526

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557
ลําดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย ดรธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ.

อาจารยชลธร จันทะโสต

3

อาจารยพรี พงศ หวยหงษทอง

4

ผูชวยศาสตราจารย ดร วรสิทธิ.
ชูชัยวัฒนา

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ/ ศบ เกียรตินิยมอันดับ. เศรษฐศาสตร
อาจารย
1(เหรียญทอง(
พบ.ม.
พัฒนาการเศรษฐกิจ

อาจารยสอนพิเศษ

ปริญญาเอก
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี

ศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
นักคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหลักสูตร ปริญญาตรี
มหาบัณฑิต สาขา
ปริญญาโท
วิศวกรรมเว็บ
ปริญญาโท

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่
สําเร็จ
2525

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
สาสตร )NIDA(
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2532

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิก

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย

2545

การตลาด
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีการการจัดการ
ระบบสารสนเทศ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2538
2542
2545

PopulationEducation
ภาษาศาสตร
ภาษาและการสือ่ สาร

2549
2547
2556

ลําดับ
5

6

7

8

ชื่อ – นามสกุล
อาจารยชญานิษฐ พลีดี

อาจารยธนภาคย ใยทา

อาจารยอรุณรัตน เล็กบุญ

อาจารยดวงฤทัย ไขเพ็ชร

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

สํานักงานเทศบาลเมือง บริหารธุรกิจบัญฑิต
ปากชองหัวหนาฝาย/
บริหารงานคลัง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชี

กองคลัง กรมสงเสริม
สหกรณนักวิชาการ/
เงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

การบัญชี

AIS/Senior Training
officer

การบัญชี
เทคโนโลยีบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

บริษัทไปรษณียไทย
จํากัดนักวิเคราะห/
โปรแกรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

รัฐศาสตร
การบัญชี

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปที่
สําเร็จ
2546
2552
2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 2547
โรฒ
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 2554
(สารสนเทศธุรกิจ
ราช
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2556
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
2549
พระนครเหนือ
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
2552
พระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
2539
นครปฐม
วิทยาการคอมพิวเตอร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 2547
สาสตร )NIDA(

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

9

อาจารยนุชนาฎ ใจกลา

10

อาจารย ดรพุฒิพฒ
ั น ทวีวชรพัฒน.

11

12

อาจารยอรปภา ชาติน้ําเพ็ชร

อาจารย ดรวรรณี เจิมสุรวงค.

หนวยงานตําแหนง/
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร วิทยาเขต
ปตตานีพนักงาน/
อาจารย
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยา
เกษตรศาสตรอาจารย/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน

ศิลปบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต

ภาพพิมพ
จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปที่
สําเร็จ
2539
2546

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาเกษตรศาสตร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร

2542
2546

เศรษฐศาสตร
การศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
การศึกษาผูใหญ

มหาวิทยาเกษตรศาสตร
วิทยาลัยครูพระนคร

2555
2531

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

2545

สํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทยวิทยา/
จารย ชํานาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร
การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
อาจารย
การศึกษามหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สันทนาการ
วิทยาศาสตรการกีฬา
วิทยาศาสตรการออกกําลัง
กายและกีฬา

2533
2539
2549

ลําดับ
13

14

ชื่อ – นามสกุล

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

ผูชวยศาสตราจารยดร.สมาน แกวไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตรรองหัวหนา/
ภาควิชาสัตววิทยา

รองศาสตราจารยสุธน เสถียรยานนท

กศเกียรตินิยม .ม.
(ชีววิทยา) อันดับ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ปริญาตรี เกียรติ)
บานสมเด็จเจาพระยา/ (นิยม
รองศาสตราจารย
ปริญญาโท
DIPLOMA IN
NUCLAR
TECHNOLOGY

สาขาวิชา
ชีววิทยา

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปที่
สําเร็จ
2521

สัตววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2541

เคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

2515

เคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2518

NUCLEAR TECHNOLOGY

2526

2522

ลําดับ
15

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย ดรสิงหะ ฉวีสุข.

หนวยงานตําแหนง/
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาคุณทหาร
ลาดกระบัง

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
M.B.A.
M.S.
Ph.D.

16

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา แกววิทย

17

อาจารย ดรณัฐพล จันทรแกว .

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทยอาจารย/
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตรอาจารย/

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน

Marketing
Computer Science
Management

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Cleveland State
University, USA.
Information Management University of Akron,
USA.
Information Systems
Victoria University,
Australia

ปที่
สําเร็จ
2537
2546
2542
2543
2552

รัฐศาสตรบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตรม
หาบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ
สถิติประยุกต คอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร )NIDA(

2536
2540

วิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

2545

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา
ชนบท
ภูมิสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาฯ ลาดกระบัง
มธรรมศาสตร.
มหาวิทยาลัยสุรนารี

2555

2549

ลําดับ
18

ชื่อ – นามสกุล
อาจารยรัตนา คงเอียง

หนวยงานตําแหนง/
บริษัทดุลธรรมการ
บัญชี/กฎหมาย จํากัดกรรมการและทีป่ รึกษา
กฎหมายประจําบริษทั

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)
นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
สาขานิติศาสตร

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยรมคําแหง

ปที่
สําเร็จ
2526

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

อาจารยขวัญฤทัย รูปหมอก

2

อาจารยกรรณิกา รุงเจริญพงษ

3
4

5

อาจารยขนิษฐา สุขสง
อาจารยปภัสสรา ชัยวงศ

อาจารยรัชฏภูมิ บุญบัญชาโชค

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

Nowism Co.,Ltd.

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารยประจํา
วารสารศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตรและ
คณะวารสารศาสตร
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโท
Enterprise and
Management for the
Creative Arts
นักวิจัยอิสระ
อาจารยประจํา คณะ
นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
การออกแบบ
อุตสาหกรรมบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต

สาขาวิชาการปกครอง
สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม
สาขาวาทวิทยา

บริษัท Extra virgin
/film festival
program

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรสาขาภาพยนตร
และภาพนิ่ง

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปที่
สําเร็จ
2546
2552
2545

Enterprise and
Management for the
Creative Arts (achieved
Distinction)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2550

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2546

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2552

2550
2540

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

6

อาจารยอจั ฉรา อัชฌายกชาติ

7

อาจารยธณัชฌา อุดมแสวงทรัพย

8

อาจารยภัทรสุดา อนุมานราชธน

9

ผศโชติรส ทิมพัฒนพงษ.

10

อาจารย ดร ปรัชญา.เปยมการุณ

หนวยงานตําแหนง/
ผูสื่อขาวประจํา
กระทรวงตางประเทศ
หนังสือพิมพบางกอก
โพสต
บริษัท dream base
interactive
NUNI RODUCTION/
RESIDENT
DIRECTOR
รองกรรมการผูจ ัดการ/
ผูอํานวยการฝาย
การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒอาจารย/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

ปที่
สําเร็จ

นิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการลูกคาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อักษรศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท

สาขาวิชาศิลปการละคร
PERFORMANCE

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2004
GOLDSMITHS UNIVERSITY 2005
OF LONDON
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2530

หลักสูตรวารสาร
ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2538

การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
การบริหารสือ่ สารมวลชน

มหาวิทยาลัยบูรพา

2545

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2549

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

วารสารศาสตรมหา
บัณฑิต
ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

2556

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

11

อาจารยสุนทรียา สันติโชตินันท

12

อาจารยนิธิ วติวุฒิพงศ

13

รองศาสตราจารยจินตนา บุญบงการ

14

อาจารยธนกร อุไรรัตน

15

อาจารยณภัสสร เตลิงคพันธ

16

อาจารย ดรยอดขวัญ. สวัสดี

17

อาจารยสินีนาฏ เกษประไพ

หนวยงานตําแหนง/
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยอาจารย/
พิเศษ ภาษาอังกฤษ
ผูบริหาร บริษัท พลีอา
ดีส บางกอก จํากัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/
รองหัวหนางานแนะแนว
และที่ปรึกษาคณะ
พาณิชยและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยอาจารย/
บริษัท สริปเปอรฟล ม
จํากัดโฆษณา.ผกก/
อาจารยประจํา คณะ
มัณฑนศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระจันทรเสี้ยวการ
ละคร/Artistic
Director

สําเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ครุศาสตร (ไทย/อังกฤษ)
TESOL

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
UNIVERSITY OF EXETER

ปที่
สําเร็จ
2004
2009

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2532

บัญชีบัณฑิต
ปริญญาโท

สาขาวิชาการบัญชี
การจัดการ

2513
2515

ปริญญาโท

TESOL

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
UNIVERSITY OF
NORTHERN ARIZONA
U.S.A.
UNIVERSITY OF EXETER

ศิลปบัณฑิต

ภาพพิมพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2543

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎี ศิลปกรรม
บัณฑิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2556

ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2537

ภาษาอังกฤษ(วรรณคดี)

สถาบัน

2009

ลําดับ
18

19

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย ดร.วิชัย พรรณเชษฐ

อาจารยวาทิต ประสมทรัพย

20

อาจารยจินตวัฒน พรสุขสวัสดิ์

21

อาจารยอมราพร แผนดินทอง

หนวยงานตําแหนง/

สําเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

อาจารยพเิ ศษ วิทยากร บริหารธุรกิจบัณฑิต
พิเศษ
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่
สําเร็จ
2513

สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2515

ผูอํานวยการฝายที่
ปรึกษาประชาสัมพันธ/
คอมมิวนิ 124 บริษัท
เคชั่นส คอลซัลติ้ง
จํากัด
ผูกํากับภาพยนตร
โฆษณาอิสระ

นิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2539

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543

โฆษณา
Film

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
New York FILM
Academy
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2542
2012

นิเทศศาสตรบัณฑิต
Certificate in
Filmmaking
เขียนคอลัมน เขียนบท นิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาพยนตร และซีรี่ย
อิสระ เปนอาจารย
สอนเกี่ยวกับการเขียน
บท

วาทวิทยาและสื่อสารการ
แสดง

สถาบัน

2542

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

22

อาจารยโสภณา เชาววิวัฒนกุล

23

อาจารยพลินี เสริมศิลปศิริ

24
25

อาจารยวิศรุต อังคทะวานิช
อาจารยวรรณศรณ เครือหงส

26

อาจารยซึง ดวงมณี

27

อาจารยรัฐการ ชวนะวิรัช

หนวยงานตําแหนง/
นักเขียนบทภาพยนตร
บริษัท GTH
ผูปฏิบัตงิ าน สวนงาน
กสทช.
ชางภาพอิสระ
ผูสื่อขาวสํานักขาว
Thai ASEAN News
Network

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)
นิเทศศาสตรบัณฑิต

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาภาพยนตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร มหาบัณฑิต ภาควิชาสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ
ปริญญาตรี
International
Development
Studies
ปริญญาโท
Natural Resources
Management
Executive Producer ศิลปกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
/Executive Producer บัณฑิต
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
บริษัท เคเทรด.เอ็ม.ดี. ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจการตลาด
ดิ่ง จํากัด,บริษัท บี.เค.
กรุปจํากัด.อาร
,นิตยสาร BITOU
MASผูจัดการฝายผลิต/
และการตลาด,เจาของ
กิจการ,คอลัมนิลต

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่
สําเร็จ
2540

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Winnipeg,
Canada

2538
2542
2536
2003

University of Manitoba,
Canada
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2008
2545
2523

ลําดับ
28

ชื่อ – นามสกุล
อาจารยพรรณวดี ประยงศ

29

อาจารยพฒ
ั นะ จิรวงศ

30

อาจารยกิตมิ าภรณ จิตราทร

31

อาจารยปริญญา ชุมรุม

32

Mr. Micheal Joseph O’Beirne

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

อาจารยประจําคณะ วารสารศาตรบัณฑิต
วารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาส ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตร

วารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน
New Media and Society

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปที่
สําเร็จ
2553

University of Leicester

2556

อาจารยพเิ ศษ, ทําหนัง วารสารศาสตรบัณฑิต
สารคดี, คนเขียนบท
ผูดําเนินรายการวิทยุผู/ อักษรศาสตรบัณฑิต
ดําเนินรายการวิทยุ
นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต
ศูนยัพัฒนาธุรกิจ
นิเทศศาสตรมหา
การคาการวางแผนบัณฑิต
รองผูอ ํานวยการ/ใหม
Satit Patumwan
ปริญญาตรี
Demonstration/
School EPTS

สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา
(เอก ภาพยนตร)
ภูมิศาสตรอังกฤษ/
การสือ่ สารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2542

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2537
2544

การสือ่ สารมวลชน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2544

Bachelor of Law Degree
)Honours(

James cook University,
Townsville,
Queensland, Australia

1996

สถาบัน

ลําดับ
33

ชื่อ – นามสกุล
Mr. Kimball Hyunu Pojas

หนวยงานตําแหนง/
Sarasas Witaed
Nimitmai School

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

34

อาจารยโชคชัย ตูปญญากนก

35

อาจารยณธกร อุไรรัตน

36

อาจารยวิชชพัชร โกจิ๋ว

Associate Creative ปริญญาตรี
Dirrectior/บริษทั
บางกอกโชวเคส จํากัด
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
ปริญญาตรี
บัณฑิตอาจารย/
ปริญญาโท

ฝายโปรโมทภาพยนตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริษัท GTH จํากัด,
บริษัทสวัสดีทวีสขุ จํากัด
/ กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร /
Head of Greative
ประธาน
กรรมการบริหาร

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

ปที่
สําเร็จ
1996

Bacheior of Art in
Communication
Master of Education in
Teaching English
สาชาวิชาสื่อสารมวลชน

UNIVERSITY OF Hawaii Manoa
มหาวิทยาลัยราชภัฎบาน
สมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สาขาศิลปกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2534

Master of design Faculty
of Design Architecture
and Building
สาขาวิชาภาพยนตร

University of
Technology Sydney

1995

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2540

2010
2542

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

หนวยงานตําแหนง/

37

อาจารยวราธร เจนจรัสสกุล

38

ผูชวยศาสตราจารย ดรสุรชัย ชูผกา.

39

อาจารยอารีย พีรพรวิพุธ

40

อาจารยประสาน อิงคนันท

41

อาจารยบุรอร ชุมชื่น

THAI YAMAHA
MOTOR/HEAD OF
DIMSIM
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา คณะ
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
We All Win
Co.,Ltd./ Managing
Director
โปรดิวเซอรพิธีกร"คนคนคน" รายการ
และ“กบนอกกะลา”
มหาวิทยาลัยชินวัตร/
อาจารย

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

ปที่
สําเร็จ
2008

ปริญญาโท

STRATEGIC MARTETING

UNIVERSITY OF
HERTFARDSHIRE,U.K.

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2554

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2535

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
London Institute(London
College of Printing)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2536
2542

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท

หนังสือพิมพ
Interactive Multimedia

นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท วารสาร
ศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารการสือ่ สาร

2538
2542

ลําดับ
42

ชื่อ – นามสกุล
อาจารยนราธิป อ่ําเที่ยงตรง

43

อาจารยจตุรงค ทิรัญกาญจน

44

อาจารยสุภัคชัย สีหาบุตร

หนวยงานตําแหนง/
คอลัมนิสต นิตยสาร
BRANDAGE ESSENTIALS
และ food beverage
markting
1. มกรุงเทพ คณะ.
พิเศษ .อ /ศิลปกรรมฯ
2 การถายภาพ. ม.
/ศิลปากร คณะดุริยางค
พิเศษ การถายภาพ .อ
3. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง .อ/
พิเศษ การถายภาพ
ฟล แทปผูกํากับ/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปที่
สําเร็จ
2543

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
Photography one
year course

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2546

นิเทศศิลป
Photography

มหาวิทยาลัยศิลปากร
Kingston University
England

2531
2534

FAMU (ภาคพิเศษ(
Film and TV School of
Academy of Performing
Arts in Prague
Cinematography
Department

2532

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาพยนตร

สถาบัน

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

45

อาจารยจรัญ มานตรี

46

อาจารยเฉลิมชัย คงบุญเฉลิม

47

อาจารยวีรวุฒิ ศรีธูป

48

อาจารยกิตติมา เหลืองบริบรู ณ

49

อาจารยสรนัย นนทปยสกุล

หนวยงานตําแหนง/
ผศมหาวิทยาลัยราช/.
ภัฎบานสมเด็จ
เจาพระยา
ผูกํากับศิลป คาย อาร
เอส โปรโมชั่น
Freelance
Professional Makeup and Special
Effect Panel Head
ของสถาบัน Caritas
Cosmetic Career
Centre ประเทศ
ฮองกง
นิตยสาร ฮารเปอรส
บาซาร )Harpers
Bazaar)
Burda (Thailand)
Co., Ltd./ Art
Director

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
วารสารศาสตรบัณฑิต
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ
ศิลป
สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปที่
สําเร็จ
2541
2546
2554
2542

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2545

สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต

สถาปตยกรรมศาสตร

2551

ปริญญาตรี

ออกแบบนิเทศศิลป

สถาบันเทคโนโลยีพระ จอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศิลปบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

สถาบัน

2537

ลําดับ
50

ชื่อ – นามสกุล
อาจารยวัยวัฒน สายทุม

51

อาจารยกิตติมาภรณ จิตราทร

52

อาจารยวรพล กาญจนวีรโยธิน

53

อาจารยสพชัย พาลพาย

54

อาจารยพลเอก สังฆคุณ

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรีอาจารย/

ปริญญาตรี

ผูดําเนินรายการวิทยุผู/
ดําเนินรายการวิทยุ
ผูชวยคณบดีฝาย
บริหารสาขาการแสดง
ดนตรีคณะดุริยางค/
ศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
บริษัท ลักษฟลม
จํากัด .ผกก.ผช/ฝาย
จัดหาสถานที่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ศิลปกรรมศาสตร

ผูกํากับศิลปอิสระ ,
สถาปนิกอิสระ

ปริญญาโท

นิเทศศาสตรบัณฑิต
วารสารศาสตรมหา
บัณฑิต
สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
ออกแบบแตงภายใน คณะ
มัณฑนศิลป
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรกม
อักษรศาสตร
นิเทศศาสตร การสื่อสารมวลชน
ดุริยางคสากล

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่
สําเร็จ
2540
2546
2538
2544
2531

สาขาวิชาการเขียนบทและการ มหาวิทยาลัยรังสิต
กํากับภาพยนตรและโทรทัศน
สาขาวิชาบริหารองคกรสือ่ สาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มวลชน
สถาปตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2536

บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย

2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2546
2546

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

หนวยงานตําแหนง/

55

อาจารยธีรสุวัฒน พูลวรลถย

56

อาจารยชัยณรงค กิตินารถอินทราณี

57

อาจารยพลั ลภ เห็นประเสริฐแท

58

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช

การกีฬาแหงประเทศ
ไทย,สมาคมกีฬาลีลาศ
แหงประเทศไทยผู/
ตัดสินกีฬาลีลาศ
ระดับชาติ
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ
ทีวีจํากัด
บริษัท มีนนิง่ ออฟ
ดีไซน แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
อธิการบดีมหาวิทยาลัย

59

อาจารยจารึก ราชสมบัติ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

ปที่
สําเร็จ
2551

ปริญญาตรี

สารสนเทศศาสตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช

นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสาร

ราชภัฎนครปฐม

2548

สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต

สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2548

สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต
MASTER of
ARCHITEETURE
มหาวิทยาลัยศิลปากร, อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ
ศิลปศาสตรมหา
,มหาวิทยาลัย
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศา ศิลปศาสตรมหา
อาจารยพเิ ศษ/สตร
บัณฑิต

สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2516

ILLINOIS INSTITUTE of
TECHNELOGY
ภาษาอังกฤษ
การแปล

CHICAGO USA

2524

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราคําแหง

2530
2542

งานศาสตรประยุกต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2542

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

60

อาจารยกรชนก ชิดไชยสุวรรณ

61

อาจารยนวพร รุงศรี

62

อาจารยรัชฏภูมิ บุญบัญชาโชค

63

อาจารยดําเกิง ฐิตะปยะศักดิ์

64

อาจารยอภิญญา แสงสานนท

65

อาจารยไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ

หนวยงานตําแหนง/
NOVAGROUPS/MAR
KETING SALE
DIRECTON
Cat Radio/ creative
officer
บริษัท Extra virgin
/film festival
program
ศิลปนอิสระ ดานละคร
เวที ภาพยนตร และ
โทรทัศน
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยอาจารย/
สอนภาษาอังกฤษ
Visual Artist +
Filmmaker

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

B.B.ACADVERTISING ADVERTISING
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศิลปมหาบัณฑิต
VISUALCOMMUNICATDON มหาวิทยาลัยศิลปากร
DES
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปที่
สําเร็จ
2534
2551
2554

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรสาขาภาพยนตร
และภาพนิ่ง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2552

MASTER OF FINE
ARTS

THEATRE DIRECTING

MIDDLESEX UNIVERSITY

1998

อักษรศาสตรบัณฑิต

อักษรศาสตร เอก
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวาทวิทยา
Cinema

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2547

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
San Francisco State
University

2551
2003

นิเทศศาสตรบัณฑิต
B.A.

ลําดับ
66

ชื่อ – นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย
สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

หนวยงานตําแหนง/

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)

อาจารยประจําคณะ นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร,อาจารย
พิเศษ คณะเทคโนโลยี นิเทศศาสตร
สารสนเทศและการ
มหาบัณฑิต
สื่อสารมหาวิทยาลัย/
หอการคาไทย,
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน
สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ปที่
สําเร็จ
2536

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2540

สถาบัน

