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1
2
3
4

-

5

ดร.
อาจารย์

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

-

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ปภัสสรานนท์
จิรายุกุล
คาเจริญ
ศรีรักษ์

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

-

อาจารย์

ดร. วินัยธร

วิชัยดิษฐ์

คณะครุศาสตร์

-

ดร. ประพันธ์

สหพัฒนา

คณะครุศาสตร์

คุ้มสุทธิ์

คณะครุศาสตร์

อาจารย์

ดร. วาสนา
กรกมล
องอาจ
ดร. ทองเจือ
ดร. รสริน
- จิตติมา
- วันดี
- วสุธิดา
- กมลศักดิ์
- ธัชกร
- สุชีลา
- รวีวรรณ
- พรทิพย์
- นิชาภา

สังข์พุ่ม
สว่างจิตต์
มากสิน
เขียดทอง
ดิษฐบรรจง
อารยะมั่นคง
แสงขาว
นักเกษม
วงศ์ศรีแก้ว
วงษ์คาชัย
ศักดิ์เทวิน
วิโรจน์วรรณ
มโนดารงสัตย์
พิมพสุต

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์

ดร. อารยา

เกียรติก้อง

คณะวิทยาการจัดการ

-

- วิโรจน์

เรือนแป้น

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-

อาจารย์
นางสาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

23

คณะ / หน่วยงาน

- นฤมล
ดร. สมจินตนา
ดร. นิภาภรณ์
- สมชาย

6

22

ชื่อ - นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ว่าที่ร้อยตรี -

นาง
นาง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

สุชาติ

29/7/2016

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เบอร์โทรศัพท์

E - Mail

หลักสูตรและการสอน
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
ประวัติศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
การสอนสังคม, ภูมิศาสตร์
พระพุทธศาสนา
การจัดการเรียนรู้
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยากรคอมพิวเตอร์
จิตรกรรม
ศิลปกรรมศาสตร์, วัฒนธรรมศาสตร์
ภาษาไทย, ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
บริหารรัฐกิจ
การจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจ, การจัดการ
บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
โรงแรมและท่องเที่ยว
การบัญชี
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์

08-1668-4163
08-1928-3819
08-1258-9593
08-1742-7087

narue_mon@hotmail.com
som_jira_04@hotmail.com
nipa_kham@yahoo.com
ajsomchaisri@gmail.com

08-1552-9102

ajjeab2516@hotmail.com

08-1984-6273

tui_alexander@hotmail.com

08-8008-2542

Jeamsball@gmail.com

08-1355-2314
08-9030-8883
08-1400-9194
08-9895-0332
09-8249-9751
08-5481-4147
08-6407-8292
08-9002-6027
08-9123-7907
08-4459-0604
08-1498-4517
09-1819-9468
08-9677-7578
08-9484-4422

mai_na_@hotmail.com
kornkamol1976@hotmail.com
pokpok90@gmail.com
thongchue@gmail.com
tualek_pd@hotmail.com
garden_retriever@hotmail.com
wankhongnong@gmail.com
wasutida.mgt@gmail.com
kamolsak.w@gmail.com
tachakorn7859@gmail.com
Pikul-su@hotmail.com
tarn921@hotmail.com
pontip_naka@hotmail.com
nicha_nus@hotmail.com

08-1652-5252

araya1248@gmail.com

08-1814-0926

rwiroaj@hotmail.com
Page 1

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

24
25
26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.
อาจารย์
นางสาว
-

ชื่อ - นามสกุล

-

คณะ / หน่วยงาน

ฎายิน
- อรวี
- พูนทรัพย์

พรยุทธพงศ์
การีกลิ่น
มิตรสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เบอร์โทรศัพท์

E - Mail

บัญชี
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คหกรรมศาสตร์

08-1348-9538
09-8395-1178
08-4070-5325

dedede_days@hotmail.com
jea_400club@hotmail.com
poonsup_99@yahoo.com

08-9500-2329

duang1517@yahoo.com

08-7881-2062

bsasiapa@yahoo.com

27

-

อาจารย์

-

ดวงดี

วิเชียรโหตุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28

-

อาจารย์

-

ศศิอาภา

บุญคง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29

-

อาจารย์

-

วรรณพร

จิตรสังวรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

09-9421-7471

30
31

-

อาจารย์
อาจารย์

-

สุปราณี
รัตนนุช

ห้อมา
จันทร์เพ็ญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

08-9109-7108
08-5400-5864

32

-

อาจารย์

ดร. สุชาติ

หัตถ์สุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

08-9122-6454

hutsuwan@yahoo.com

-

ทิพย์ผ่อง
ปรัชญาเกรียงไกร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

08-1989-9860
08-9223-8877

ARMANDRAT@GMAIL.COM
som_soawanee@windowslive.com

โต๊ะทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวตอร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คหกรรมศาสตร์ , การจัดการการศึกษา
คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
สิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม /
อนามัยสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
วิจัยทางการศึกษา, วิจัยเชิงพื้นที่
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์, สถิต,ิ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
การท่องเที่ยว
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิจัยและสถิติ

wannaporn.it2015@gmail.com
app_nong@hotmail.com
tm_ssru@hotmail.com
chuchugirl1@yahoo.com

08-9073-0227

kitiya.totong@gmail.com

08-9981-1641
08-1398-0411
08-1377-8309

patchanee4@gmail.com
busba0370@hotmail.com
siri6605@gmail.com

08-9495-6319

thukong@gmail.com

08-9114-8056

aommy15@hotmail.com

08-1385-9695

Wirachai.kt@hotmail.com

-

33
34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-

อาจารย์

ดร. ศตรัตน์
- เสาวนีย์

35

-

อาจารย์

- กิติยา

36
37
38

-

อาจารย์
นาง
-

พัชนี
- บุษบา
ดร. พรศิริ

เดชประเสริฐ
กอศรีสกุล
กองนวล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองนโยบายและแผน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

39

-

นาย

-

ธุวพล

คงน้อย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

40

-

นางสาว

-

สุชาดา

ธโนภานุวัฒน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

41

-

นาย

-

วีรชัย

คาธร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

29/7/2016
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ดร.

ชื่อ - นามสกุล

คณะ / หน่วยงาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
สารสนเทศศึกษา, สารสนเทศศาสตร์
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การบริหารการศึกษา
นิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์
การจัดการทั่วไป
การพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

08-4722-4847
08-9760-3285
08-9203-3600
08-7504-5597
08-1444-5596
08-8222-1550
08-4107-4242
08-1305-1593

วิทยาการคอมพิวเตอร์

08-9788-7569

การเงินการธนาคาร

08-7047-1618

sarawan_w8@hotmail.com

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

08-1611-1654

vochard@gmail.com

คอมพิวเตอร์

08-9920-2977

namfonja07@gmail.com

42

-

อาจารย์

ดร. ปาริชาต

เสารยะวิเศษ

43
44
45
46
47
48
49
50

-

นางสาว
นาง
นางสาว
อาจารย์
นาย
นาย

ดร.

กิติชา
วิลัยพร
ธนวรรณ
พรเพ็ญ
- คณาธิป
- จตุพร
ดร. ธญวรรณ
- ธนาวิทย์

ธรณ์ชยะ
พิเดช
มั่นอ่วม
ตันประเสริฐ
สัมมาทัต
เดชจร
ก๋าคา
คูณหา

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

ทศพล

เจริญพรดีงาม

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศราวรรณ

ขาค้า

ลัดดาวรรณ

สุวรรณเวก

กมลทิพย์

ศรแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-

นาย

51

-

ว่าที่ร้อยตรี

-

52

-

นาง

-

53

-

นางสาว

-

54

-

นางสาว

-

29/7/2016

เบอร์โทรศัพท์
06-3429-4397

E - Mail

poo_top@hotmail.com
pootop@gmail.com
auyamanee333@hotmail.com
ab2mint@hotmail.com
drpornpen@gmail.com
s_tib@hotmail.com
pipo_dru@hotmail.com
tayawan.kakhum@yahoo.com
tanawit.3133@gmail.com
syberia.hugy@gmail.com
littlecat_037@hotmail.com
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