
สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดับปรญิญาตรี ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก

1 อาจารย์ ดร. พงษ์พัชรินทร์ พุธวฒันะ คณะครุศาสตร์ จิตวทิยาและการแนะแนว มานุษยวทิยา อดุมศึกษา จิตวทิยา, วชิาชีพครู 08-1627-0161 ppongpat@windowslive.com

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสูิตร จ าเนียร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา การบริหารอดุมศึกษา - พลศึกษา 09-7123-7756 -

3 อาจารย์ สมชาย ศรีรักษ์ คณะครุศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ - ประวติัศาสตร์ 08-1742-7087 ajsomchaisri@gmail.com

4 อาจารย์ จีรภัทร อาดนารี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย - ภาษาไทย 08-9774-7377 aj.jeerapat@hotmail.com

ภาษาองักฤษ

ภาษาศาสตร์ที่เกีย่วกบัภาษาองักฤษ

ฝร่ังเศส คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ สารสนเทศ

7 อาจารย์ ดร. วนิัยธร วชิัยดิษฐ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา, ภูมิศาสตร์ หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน ภูมิศาสตร์, สังคมศาสตร์ 08-1552-9102 ajjeab2516@hotmail.com

ชีววทิยา, พฤกษศาสตร์

วทิยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารรัฐกจิ, Civil Society, Democratization
เศรษฐศาสตร์ & Democracy, Public Policy

พัฒนาชนบทศึกษา, สังคมศาสตร์, พัฒนาชุมชน
ไทยศึกษา ประวติัศาสตร์, ชาติพันธุ,์ พหุวฒันธรรม

การบริหารภาครัฐ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

12 อาจารย์ ดร. วชิุดา พรายยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย 08-9456-1755 au_vichuda@hotmail.com

ภาษาไทย

ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ

14 อาจารย์ เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ - ภาษาองักฤษ, ภาษาองักฤษธรุกจิ 08-1949-4587 penpisut_9@msn.com

15 อาจารย์ อรรถชัย วงศ์อดุมมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ กฎหมายอาญา - กฎหมายอาญา, กฎหมายแพ่งทั่วไป 08-9777-4328 Attachai_w@hotmail.com

16 อาจารย์ พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ - รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ 08-9204-6034 pimpanga_poo@hotmail.com

17 อาจารย์ ปัณณธร สมสรวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศึกษา - ออกแบบนิเทศศิลป์, ถ่ายภาพ 08-6978-9553 gun.somsaruay@gmail.com
การจัดการภาครัฐ การเมืองการปกครอง

และเอกชน การจัดการภาครัฐและเอกชน

Doctor of 

Management Science

20 อาจารย์ กมลศักด์ิ วงศ์ศรีแกว้ คณะวทิยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธรุกจิ / ธรุกจิศึกษา 08-9123-7907 kamolsak.w@gmail.com

21 อาจารย์ วสุธดิา นักเกษม คณะวทิยาการจัดการ การจัดการทั่วไป, สังคมวทิยา การจัดการทั่วไป - การจัดการ 08-9002-6027 wasutida.mgt@gmail.com

22 อาจารย์ จีรภา ประยรูศักด์ิ คณะวทิยาการจัดการ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ 08-5828-2083 jp.prayoonsak@gmail.com

23 อาจารย์ นิรมล บางพระ คณะวทิยาการจัดการ วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์ วาทวทิยา - นิเทศศาสตร์ 08-6626-0089 mai_niramon97@hotmail.com

24 อาจารย์ ชมพรรณ จันทิมา คณะวทิยาการจัดการ ประวติัศาสตร์ศิลปะ การจัดการวฒันธรรม - อตุสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 08-1810-5500 Chompbhom82@gmail.com

Doctor of 

Management Science

26 อาจารย์ ดร. พัชราภา เอือ้อมรวนิช คณะวทิยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 08-1843-8312 jojoe.pat@gmail.com

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสวคนธ์ แดงสอาด คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ธรุกจิ คอมพิวเตอร์ธรุกจิ คอมพิวเตอร์ธรุกจิ คอมพิวเตอร์ธรุกจิ 08-7608-5537 sri_dang@hotmail.com

tualek_pd@hotmail.com09-8249-9751ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์13 ดิษฐบรรจงรสริน ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิเทศศาสตร์25 อาจารย์ ดร. จริยา รุกขพันธุ์ คณะวทิยาการจัดการ ภาษาและวรรณคดีองักฤษ นิเทศศาสตร์ธรุกจิ

08-5811-8785 contact.wachcharapol@gmail.com

19 อาจารย์ ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณะวทิยาการจัดการ พยาบาลศาสตร์ 08-1173-2617 Patra_Sukasukont@yahoo.com

08-1912-1776 klinjan.j@gmail.com

บริหารธรุกจิ การตลาด

11 อาจารย์ ศิริกลุ sirikun_buakaew@hotmail.com

18 อาจารย์ วชัรพล ยงวณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครอง -

บัวแกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารรัฐกจิ การเงินการคลัง - 08-1907-2995

รัฐศาสตร์ 08-1345-2815 chetthasapyen@yahoo.com

10 อาจารย์ สรณา อนุสรณ์ทรางกรู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พระพุทธศาสนา - 08-1008-5299 sorana_dru@hotmail.com

9 อาจารย์ ดร. เชษฐา ทรัพยเ์ยน็ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครอง

คณะครุศาสตร์ อดุมศึกษา คอมพิวเตอร์ 08-1258-9593 nipa_kham@yahoo.com

8 อาจารย์ อริสรา

6 อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์ ค าเจริญ

bioisme@hotmail.comจุลกจิวฒัน์ คณะครุศาสตร์ ชีววทิยา ชีววทิยา - 08-1009-1097

คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ, บริหารการศึกษา ภาษาองักฤษ - 08-5091-2391 nansireeburanasaksathit@gmail.com5 อาจารย์ นันท์สิรี บูรณศักด์ิสถิตย์

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภฎัธนบรุ ีรุ่นที ่1

ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ดร. รายชื่อ คณะ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E - Mail
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ระดับปรญิญาตรี ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภฎัธนบรุ ีรุ่นที ่1

ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ดร. รายชื่อ คณะ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E - Mail

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม

การจัดการส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัย

การจัดการนวตักรรม การจัดการอตุสาหกรรม 

และเทคโนโลยี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม

31 อาจารย์ ดร. ไกรรัช เทศมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมทั่วไป คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน อาชีวศึกษา คหกรรมศาสตร์ 08-6363-4194 suriyathet@hotmail.com

32 อาจารย์ บุษกร สุทธปิระภา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ - คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภขนา 08-1752-5766 s.bussakorn@gmail.com

33 อาจารย์ ณัฐคมณ์ ไพศาลวสัยศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 09-2356-3262 nattakom_leam@hotmail.com

34 อาจารย์ เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 08-9223-8877 som_soawanee@Windowslive.com

35 อาจารย์ เอกรินทร์ ต้ังนิธบิุญ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ - ระบบปฏิบัติการ และเครือข่าย 09-2670-8877 eakrin@hotmail.com

36 อาจารย์ ววิฒัน์ จูวราหะวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 08-1375-7993 j-wiwat@hotmail.com

wongjun.w@gmail.com08-6628-5898-วศิวกรรมส่ิงแวดล้อมวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมอาจารย์29 วงจันทร์ นุ่นคง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารวดัคุมทางอตุสาหกรรม วศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 08-9122-6454 hutsuwan@yahoo.com30 อาจารย์ ดร. สุชาติ หัตถ์สุวรรณ

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม - วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 08-5400-5864 chuchugirl@yahoo.com28 อาจารย์ รัตนนุช จันทร์เพ็ญ
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ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ยิ้มสกลุ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา จติวิทยาและการแนะแนว อดุมศึกษา จติวิทยา 0-2890-2292 panadday@hotmail.com

บริหารการศึกษา

ชวีวิทยา - เคมี

วิจยัการศึกษา, วัดผลและประเมินผล

หลักสูตรและการสอน

4 อาจารย์ ดร. พชัรี ปิยภัณฑ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดผลการศึกษา การวิจยัและพฒันาหลักสูตร การพฒันาหลักสูตร 08-6849-1941 p.piyapan@hotmail.com

วิจยัและประเมินผลการศึกษา วัดผลและประเมินผล วิจยั, ประเมินโครงการ

ธุรกจิศึกษา การศึกษา วัดและประเมินผล

6 อาจารย์ ดร. สมจนิตนา จริายกุลุ คณะครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการศึกษา พฒันาศึกษา การศึกษา 08-1928-3819 som_jira_04@hotmail.com

7 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา แกว้สุข คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดผล การบริหารการศึกษา การวัดผลและการวิจยั 08-9770-8946 a_suk@hotmail.com

8 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา เพิม่พลู คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาผู้ใหญ่ หลักสูตรและการสอน 08-1855-1676 audwasana@gmail.com

9 อาจารย์ ดร. นิธิภัทร บาลศิริ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา การศึกษา วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา ประถมศึกษา, การศึกษา, วิธีการวิจยั 08-9811-0292 nithipat798@yahoo.com

10 อาจารย์ ดร. วาสนา สังขพ์ุม่ คณะครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการศึกษา 08-1355-2314 mai_na_@hotmail.com

11 อาจารย์ องอาจ มากสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จติรกรรม จติรกรรม - จติรกรรม 08-1787-9667

บรรณารักษ์ศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ poo_top@hotmail.com

สารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์และสารสนเทศ pootop@gmail.com

13 อาจารย์ พณัณ์ภัสสร ทรัพยป์ระเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จติรกรรม จติรกรรม - จติรกรรม, ทัศนศิลป์ 09-8289-6419 panpassorn14@gmail.com

14 อาจารย์ อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจนี ภาษาศาสตร์ - ภาษาจนี 08-5021-8440 aminacheloh@hotmail.com

15 อาจารย์ ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์ - ศิลปกรรม, การออกแบบ 08-7337-9818 dayframe2010@gmail.com

16 อาจารย์ ดร. พรเพญ็ ตันประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 08-7504-5597 drpornpen@gmail.com

17 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ทองเจอื เขยีดทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม ศิลปศึกษา วัฒนธรรมศาสตร์ ศิลปกรรม 08-9895-0332 thongchue@gmail.com

ภาษาองักฤษ, ภาษาองักฤษธุรกจิ

หลักสูตรและการสอน

19 อาจารย์ นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกจิ ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ - ภาษองักฤษ (พดู / ฟงั) 08-1813-0907 candytuft_83@hotmail.com

20 อาจารย์ ดร. วงศกร เพิม่ผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พทุธศาสนา พทุธศาสนา พทุธศาสนา พทุธศาสนา 08-1635-4484 ajanweng_dru@hotmail.com

นโยบายสาธารณะ

และการบริการบุคคล

ศิลปะการแสดง

นาฏศิลป์ไทยสากลร่วมสมัย

กฎหมายเอกชน chai_chantip@hotmail.com

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ Law2013work@gmail.com

24 อาจารย์ ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ - กฎหมายธุรกจิ 08-1625-1384 tanarat.pa@hotmail.com

25 อาจารย์ ดร. สิทธิชยั ฝร่ังทอง คณะวิทยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป การตลาด การจดัการธุรกจิ การจดัการ, การตลาด,โลจสิติกส์ 08-1921-6253 Farlangthong@hotmail.com

26 อาจารย์ ธัชกร ภัทรพนัปี คณะวิทยาการจดัการ ธุรกจิศึกษา การจดัการทัว่ไป - การจดัการ 08-1685-5172 tom.lift@gmail.com

27 อาจารย์ กมลทิพย์ โตเมศน์ คณะวิทยาการจดัการ คณิตศาสตร์ การจดัการโลจสิติกส์ - โลจสิติกส์ 08-1927-8119 jamtaey.2525@gmail.com

อาจารย์ นฤมล

วิธีการวิจยัการศึกษา 08-6070-8463 adireksak@hotmail.com

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี รุ่นที ่2

ที่ ต าแหน่งทางวชิาการ ดร. รายชือ่ คณะ สาขาวชิาที่เชีย่วชาญ เบอร์โทรศัพท์ E - Mail

18 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา ด่านพาณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

narue_mon@hotmail.com

3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก สุขสุนัย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ประถมศึกษา

ปภัสสรานนท์ คณะครุศาสตร์ บริหารการศึกษา - หลักสูตรและการสอน 08-1668-41632

12 อาจารย์ ดร. ปาริชาต เสารยะวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์  อทุุมพร คณะครุศาสตร์

ภาษาและวรรณคดีองักฤษ ภาษาองักฤษ หลักสูตรและการสอน 08-9228-4377 S_danpanich@yahoo.com

การประถมศึกษา สารสนเทศศึกษา 06-3429-4397

บัญชี 08-6979-9857 unongyao@hotmail.com

chanthanain@hotmail.com

23 อาจารย์ ศิลป์ชยั

21 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จนัทนา อนิทฉมิ

ลีลิตธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ - 08-9799-8527

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ 08-6398-6372รัฐประศาสนศาสตร์

08-1787-9667 maprang199@gmail.com22 อาจารย์ ชนิดา จนัทร์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลปไทย นาฏยศิลป์ -
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สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี รุ่นที ่2

ที่ ต าแหน่งทางวชิาการ ดร. รายชือ่ คณะ สาขาวชิาที่เชีย่วชาญ เบอร์โทรศัพท์ E - Mail

28 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เรือนแป้น คณะวิทยาการจดัการ สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ - บริหารธุรกจิ 08-1814-0926 rwiroaj@hotmail.com

29 อาจารย์ บัณฑิตา สุขเจริญ คณะวิทยาการจดัการ บริหารธุรกจิ เทคโนโลยโีลจสิติกส์ - การจดัการโลจสิติกส์ 09-2270-1359 Phd.nuui.18@hotmail.com

30 อาจารย์ นิชาภา พมิพสุต คณะวิทยาการจดัการ การจดัการ, การบัญชี, การตลาด การตลาดธุรกจิระหว่างประเทศ - การตลาด 08-9484-4422 Nicha_NUS@hotmail.com

31 อาจารย์ สุชลีา ศักด์ิเทวิน คณะวิทยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป การจดัการทัว่ไป - การจดัการ 08-1498-4517 Pikul-su@hotmail.com

32 อาจารย์ จริยา ตันติวราชยั คณะวิทยาการจดัการ ธุรกจิโรงแรม Hospitality Management - การท่องเทีย่ว, การโรงแรม 08-0818-3663 jtantiwarachai@gmail.com

33 อาจารย์ นุชรา แสวงสุข คณะวิทยาการจดัการ วิทยาศาสตร์การกฬีา การจดัการนันทนาการการท่องเทีย่ว - การท่องเทีย่ว, การนันทนาการ 08-7344-3430 enyouseeh@hotmail.com

34 อาจารย์ ชฎากาญจน์ เจริญรบ คณะวิทยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป ธุรกจิศึกษา - บริหารธุรกจิ 08-1845-4432 chadakan@hotmail.com

ภาวะผู้น า, การบริหารกจิการนักเรียน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

36 อาจารย์ ดร. นพวรรณ วิเศษสินธุ์ คณะวิทยาการจดัการ คณิตศาสตร์ สถติิประยกุต์ บริหารธุรกจิ บริหารธุรกจิ 08-1456-1979 noppawanti@gmail.com

เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ บริหารธุรกจิ

เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ การจดัการสารสนเทศ

38 อาจารย์ กลัยานี เล่ืองสุนทร คณะวิทยาการจดัการ วิทยาการคอมพวิเตอร์ การบริหารเทคโนโลยี - คอมพวิเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ 08-3544-4580 kanlayanee.dru@gmail.com

39 อาจารย์ พทัธนันท์ มั่งมี คณะวิทยาการจดัการ การจดัการ การจดัการ - การจดัการทัว่ไป 09-5952-3161 p.patter69@gmail.com
การจดัการขนส่ง การจดัการโลจสิติกส์
สินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางการอากาศ

41 อาจารย์ อรวรรณ ลีลาเกยีรติวณิช คณะวิทยาการจดัการ เลขานุการ MBA - การจดัการทัว่ไป 08-1959-3306 leelakiatvanit_0@hotmail.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

วิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

เทคโนโลยกีารอาหาร คหกรรมศาสตร์

คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

45 อาจารย์ สถาพร จ ารัสเลิศลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อเิล็กทรอนิกส์ ไฟฟา้ - อเิล็กทรอนิกส์ 08-1400-1872 s_cham@Live.com

46 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ภูสมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ - วิศวกรรมไฟฟา้ 08-0781-8824 jacksit14@yahoo.com

47 อาจารย์ ประยทุธ นิสภกลุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อตุสาหกรรมไฟฟา้ ไฟฟา้ - ไฟฟา้ 08-1843-0695 iiprayut@hotmail.com

48 อาจารย์ ขา่ยทอง ชนุหสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ - - คหกรรมศาสตร์ 08-1565-8653 khaitong_c@yahoo.com

อนามัยส่ิงแวดล้อม Environmental Engineering อนามัยส่ิงแวดล้อม

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย and Management  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

50 อาจารย์ สุปราณี ห้อมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ - คอมพวิเตอร์ 08-9109-7108 supranee_horma@hotmail.co.th

51 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ศตรัตน์ ทิพยผ่์อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป คหกรรมศาสตร์ การจดัการศึกษา คหกรรมศาสตร์, การจดัการศึกษา 08-1989-9860 armandrat@gmail.com

52 อาจารย์ อคัรกติต์ิ ไชยธนกลุวัฒน์ โครงการจดัต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ - วิศวกรรมไฟฟา้ 08-6355-3266 chaithanakul@gmail.com

53 อาจารย์ ดร. ณัฐที ถงึสุข โครงการจดัต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ เทคโนโลยพีลังงาน วิศวกรรมไฟฟา้, เทคโนโลยพีลังงาน 08-6773-8454 tonsai8996@yahoo.com

คณะวิทยาการจดัการ ดนตรีสากล การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา 08-1792-4808 Littlebirdnok888@hotmail.com35 อาจารย์ ดร. เฉลิมชยั ศุขไพบูลย์

คณะวิทยาการจดัการ การจดัการสารสนเทศ การพฒันาการบริหาร 08-1652-5252 araya1248@gmail.com

40 อาจารย์ ธมนวรรณ์

37 อาจารย์ ดร. อารยา เกยีรติกอ้ง

toma_nim@hotmail.comอปุลา คณะวิทยาการจดัการ การจดัการโลจสิติกส์ - 08-9166-3629

- 08-9500-2329 duang1517@yahoo.com

43 อาจารย์ ศศิอาภา บุญคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอีาหาร - 08-7881-2062 bsasiapa@yahoo.com

42 อาจารย์ ดวงดี วิเชยีรโหตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร

44 อาจารย์ วรรณพร

08-9073-0227 kitiya.totang@gmail.com

app_nong@hotmail.com

49 อาจารย์ กติิยา โต๊ะทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

จติรสังวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพวิเตอร์ - คอมพวิเตอร์ 09-9421-7471
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สาขาทีจ่บการศึกษา สาขาทีจ่บการศึกษา สาขาทีจ่บการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรและการสอน

วชิาวทิยาศาสตร์

2 อาจารย์ ดร. ปรีชา ธนะวบิูลย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย 08-7921-8777 aj.preecha@hotmail.com

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธดิารัตน์ มัทธวรัตน์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป จติวทิยาการศึกษาและแนะแนว บริหารการศึกษา จติวทิยา 08-1989-4030 sutidarata@hotmail.com

4 อาจารย์ ขนิษฐา แน่นอดุร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 08-3141-9922 Khanithar.na@gmail.com

5 อาจารย์ ดร. ญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ คณะครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คอมพวิเตอร์, เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 09-0012-5509 nuchdet@gmail.com

6 อาจารย์ ณรงค์พล เอือ้ไพจติรกลุ คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา โสตทัศนศึกษา - เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา 08-6550-7686 narongpon.av@gmail.com

7 อาจารย์ วรรณนภา โพธิ์ผลิ คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพวิเตอร์ 08-0433-2026 wannapa.phopli@gmail.com

จติวทิยาการแนะแนวและ

การใหค้ าปรึกษา

บริหารรัฐกจิ จติวทิยาการแนะแนว จติวทิยาพฒันาการ

การจดัการนันทนาการ การเมืองการปกครอง จติวทิยาการเรียนรู้และการใหค้ าปรึกษา

10 อาจารย์ กลุจริพสั บุษกลธนาวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 08-1627-1115 kkbudrun@yahoo.com

11 อาจารย์ ดร. มลิวลัย์ สุขประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 08-6180-5462 meelanai@hotmail.com

12 อาจารย์ ชมพนูุท ถาวรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร - ภาษาองักฤษ, การแปล 08-4945-0687 luckykimmy@yahoo.com

13 อาจารย์ สุกฤตา อภชิัยชูพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ - นิติศาสตร์ 08-1646-8954 Kritta.ap@gmail.com

Teaching Chinese as

a foreign lauguage

Industrial Education

Management 

16 อาจารย์ ชาญฉจติ วรรณนุรักษ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วศิวกรรมเคร่ืองกล การจดัการเทคโนโลยี - ด้านอตุสาหกรรม 08-6571-4171 joechanchajit@gmail.com

วศิวกรรมอตุสาหการ

การจดัการอตุสาหกรรม

วทิยาการคอมพวิเตอร์

เทคนิคการแพทย์

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐัศแกว้ ศรีสด คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพวิเตอร์ศึกษา คอมพวิเตอร์ การจดัการเทคโนโลยี วทิยาการคอมพวิเตอร์ 08-9145-7728 srisod@hotmail.com

วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

การเมืองการปกครอง วศิวกรรมซอฟต์แวร์ วศิวกรรมซอฟต์แวร์

การปกครอง

จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์กร

21 อาจารย์ พชันี เดชประเสริฐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาศาสตร์ทัว่ไป อดุมศึกษา - วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 08-9981-1641 patchanee4@gmail.com

22 อาจารย์ พรทิพย์ มโนด ารงสัตย์ คณะวทิยาการจดัการ การบัญชี การบัญชี - การบัญชี 08-967-7578 pontip_naka@hotmail.com

23 อาจารย์ ประพฒัน์ เขียวประภสัสร คณะวทิยาการจดัการ การเงินการธนาคาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - HRM 09-4861-4994 Pkeawprapassorn@gmail.com

24 อาจารย์ ณัฐวฒัน์ ฐิตวฒันา คณะครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์อตุสาหกรรม เทคโนโลยารสนเทศ - คอมพวิเตอร์ 09-8101-2330 M_cbit@hotmail.com

อาจารย์17

อาจารย์18 วทิยาการคอมพวิเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกจิ

Jeamsball@gmail.com08-8008-2542

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีคูอมรพฒันะพนัทิพย์ kpantip@gmail.com08-9109-2468

NitidetchGTPart2@hotmail.com09-2403-6837นิธเิดช คูหาทองสัมฤทธิ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์ วศิวกรรมอตุสาหการ -

สุชาติอาจารย์1 หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนเคม,ี วชิาชีพครูคณะครุศาสตร์คุ้มสุทธิ์

08-5481-5660 kitti4711@hotmail.com

จนัทวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 08-2782-6585 cchokdee2005@yahoo.com

การจดัการทัว่ไป จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์กร

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 อาจารย์ ณภทัรกฤต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กติติ กอบัวแกว้

ภาษาจนี - ภาษาจนี

บริหารธรุกจิ อาชีวศึกษา การจดัการอตุสาหกรรม 

14 อาจารย์ ชาดา บุนนาค

- จติวทิยา 08-1815-0961 wjirasiri@gmail.com

เจอืจนิดา

จริสิริ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

08-4656-0243 chadabunnag@hotmail.com

คณะครุศาสตร์ - 09-4494-4901 Note_secret@hotmail.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 อาจารย์ สมิทธิ์

15

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบรุ ีรุ่นที ่3

ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ดร. รายชือ่ คณะ สาขาวิชาทีเ่ชีย่วชาญ เบอร์โทรศัพท์ E - Mail

8 อาจารย์ วาสิณี
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สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปรญิญาตรี ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก

1 อาจารย์ ณัฐวฒัน์ ฐิตวฒันา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ 09-8101-2330 M_cbit@hotmail.com

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็น การบริหารและการจัดการ ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ สาธารณสุขศาสตร์

สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม การบริหารและการจัดการศึกษา

TESOL and Applied

Linguistics

4 อาจารย์ ณัฐกาญ ธรีบวรกลุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปประยุกต์ ทัศนศิลป:์ ศิลปะสมัยใหม่ - ออกแบบนิเทศศิลป์ 08-1551-3482 nattakarn_tee@yahoo.com

5 อาจารย์ ชาคริต เกตุเรืองโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ - ออกแบบนิเทศศิลป์ 08-9439-4891 chakriTTT@yahoo.com

6 อาจารย์ ศรัณย์ สรรพศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Communication Arts Visual Communication - ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ 08-6898-1020 bluesarun@gmail.com

7 อาจารย์ วฆินาย ดีสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย - วรรณกรรม, การใช้ภาษา 08-9478-7910 wik_nayaka@hotmail.com

8 อาจารย์ สาธติ เรืองสินทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ - นิติศาสตร์ 08-4657-6544 o.nono1@hotmail.com

บรรณารักษ์ศาสตร์และ

ปรัชญาและศาสนา

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา แสงโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม - สังคมศึกษา, วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 08-3714-9777 -

11 อาจารย์ วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ คณะวทิยาการจัดการ รัฐศาสตร์ International Administration International Administration 08-1801-3828 thangcoop@gmail.com

12 อาจารย์ อุษา จูฑะสุวรรณศิริ คณะวทิยาการจัดการ การเงินการธนาคาร, การบัญชี การบัญชี - การบัญชี 08-9123-6618 juthasuwansiri@gmail.com

13 อาจารย์ สิรปกรณ์ ใจแกว้ คณะวทิยาการจัดการ การโฆษณา การโฆษณา - การโฆษณา 08-6666-2525 sirapakorn_tae@hotmail.com

14 อาจารย์ ลลิตา พ่วงมหา คณะวทิยาการจัดการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ 08-1832-6131 atarnlalita@gmail.com

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร เทียมถนอม คณะวทิยาการจัดการ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์ 08-9489-2860 sasitiam@gmail.com

การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

บริหารธรุกจิ

บริหารการจัดการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

18 อาจารย์ กรวทิย์ ต่ายกระทึก คณะวทิยาการจัดการ การโฆษณา การตลาด - การตลาด 08-9996-9754 gronravit@hotmail.com

19 อาจารย์ วรพงศ์ โพล้งอยู่ คณะวทิยาการจัดการ Agriculture Logistics - โลจิสติกส์ 08-3966-7863 -

20 อาจารย์ แอนนา พายุพัด คณะวทิยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - เขียนโปรแกรม, ฐานข้อมูล, มัลติมีเดีย 08-0046-5437 aujung_an@hotmail.com

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธชักร วงษ์ค าชัย คณะวทิยาการจัดการ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ธรุกจิ 08-4459-0604 tachakorn7859@gmail.com

22 อาจารย์ สาโรจน์ นราศรี คณะวทิยาการจัดการ พลศึกษา, การตลาด การตลาด - การตลาด 08-6975-1218 Sarot1218@hotmail.co.th

23 อาจารย์ ประทับใจ อภิสิทธิสุ์ขสันติ คณะวทิยาการจัดการ วทิยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศเพือ่การจัดการ - คอมพิวเตอร์ 08-1351-0600 ptuppy@gmail.com

24 อาจารย์ สุวรรณา นาถนวผดุง คณะวทิยาการจัดการ Tourism Industry Tourism Management - การท่องเที่ยว 08-6387-7102 sunutda_nat@hotmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมศึกษา

17

chaliein@yahoo.co.th08-1405-973825 อาจารย์ ชาลี อินทรชัย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศึกษา -

วโิรจน์วรรณรววีรรณอาจารย์ 09-1819-9468คณะวทิยาการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว -

ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์9 อุ่นสกลุณัฐชยา 08-1208-7915 kungadd@hotmail.co.thคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย บรรณารักษ์ศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา

บริหารธรุกจิ 08-6711-9454 bobo2021@hotmail.com

tarnq21@hotmail.com

tayawan.kakhum@yahoo.com

16 อาจารย์ ดร. ณพร เจียมโฆสิต คณะวทิยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

กา๋ค า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 08-4107-4242

คณะครุศาสตร์ 08-1255-3785 Sookpom@yahoo.com
สาธารณสุขศาสตร์ การศึกษา

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธญวรรณ

ภัทรภาคิน

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุร ีรุ่นที ่4

ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ดร. รายชื่อ คณะ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E - Mail

2 อาจารย์ ดร. กริช
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สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปรญิญาตรี ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุร ีรุ่นที ่4

ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ดร. รายชื่อ คณะ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E - Mail

Materiods Science and

Engineering

27 อาจารย์ จันวภิา ภุมรินทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร - อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร 08-1714-5947 -

28 อาจารย์ ดร. นวลระหง เทพววิฒัน์จิต คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร Packaging วทิยาศาสตร์ชีวภาพ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 08-9743-0434 nualrahong@yahoo.co.th

29 อาจารย์ ปัทมา เหล่านิพนธ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรคพืช จุลชีววทิยา - จุลชีววทิยา 08-9172-8024 Joy_laonipon@hotmail.com

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี สมชาย หอมข า ร.น. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - วทิยาการคอมพิวเตอร์ 08-4667-9381 Somchai_hk56@outlook.com

31 อาจารย์ ลือเดช ปิตุพงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ - ฟิสิกส์ 08-2950-2571 leudetptphug@gmail.com

32 อาจารย์ ธติิมา เกตุแกว้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม - วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 09-6896-1653 i_gratae@hotmail.com

26 อาจารย์ ดร. หฤทภัค อภิรัตน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วสัดุศาสตร์ วสัดุพอลิเมอร์ วสัดุเชิงประกอบ 08-4615-1594 hatittapak@gmail.com
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สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

1 ผูชวยศาสตราจารย - - สุรชัย ตั้งจิตสมคิด คณะครุศาสตร การศึกษาบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(สถิติประยุกต)

- สถิติและการวิจัย 087-810-7044 -

2 - อาจารย - ณิชชา ชํานิยนต คณะครุศาสตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา โสตทัศนศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- เทคโนโลยีการศึกษา 081-388-3912 nitcha.c@dru.ac.th

3 - อาจารย - ธีรนันท ธีระธนากร คณะครุศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา ประวัติศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา ประวัติศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ประวัติศาสตร 086-392-6649 limp_1985@hotmail.com

4 - อาจารย - ปญจลักษณ ถวาย คณะครุศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ภาษาอังกฤษ 095-854-1572 panjaluck24@gmail.com

5 - อาจารย - ดวงใจ รุงเรือง คณะครุศาสตร การศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา การศึกษาปฐมวัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- นิทาน, ดนตรี, กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับ

เด็ก

083-689-3555 kru.kaye@gmail.com

6 - อาจารย - สุนันทา เกตุเหล็ก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา นาฏยศิลป

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา นาฏยศิลปไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- นาฏยศิลป, นาฏยศิลปไทย 063-595-6328 nan_na10@hotmail.com

7 - อาจารย - พฤกษา ดอกกุหลาบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สารสนเทศศาสตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- สารสนเทศศาสตร 081-130-0604 prueksa.d@dru.ac.th 

8 - อาจารย - ธัญญาพร เจียศิริพันธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร-ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีและการสื่อสาร

การศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

091-928-5948 saechai_ice@hotmail.com

9 - อาจารย - นันทิยา ลิมปวรรณ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา การบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขา การบัญชี

มหาวิทยาลัยสยาม

- การบัญชี 089-981-2249 nantiya_172@hotmail.com

10 - อาจารย - ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอรธุรกิจ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- การจัดการเทคโนโลย,ี 

security,cloud computing

089-048-7918  j_sakuri@hotmail.com

รายชื่อผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รุนที่ 5

ที่ ตําแหนงทางวิชาการ ดร. รายชื่อ คณะ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เบอรโทรศัพท E - Mail
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สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

รายชื่อผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รุนที่ 5

ที่ ตําแหนงทางวิชาการ ดร. รายชื่อ คณะ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เบอรโทรศัพท E - Mail

11 - อาจารย ดร. จิระพงค เรืองกุน คณะวิทยาการจัดการ วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา รังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา รัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขา การจัดการทุนมนุษย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การบริหารทรัพยากรมนุษย 097-079-1257 jack.dj37@hotmail.com

12 - อาจารย - เบญริสา ตันเจริญ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา การเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา การโฆษณา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- การเงินการธนาคาร, การ

โฆษณา

087-516-5424 jaiya2004_jenny@hotmail.com

13 - อาจารย - สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา การจัดการทั่วไป-บัญชี 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลง

กรณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขา การบัญชีบริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

- บัญชี 081-900-3656 tor_sura@hotmail.com

14 - อาจารย - จุฑามาศ ศรีรัตนา คณะวิทยาการจัดการ ศิลปกรรมบัณฑิต 

สาขาออกแบบพาณิชยศิลป

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา การจัดการการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสยาม

กําลังศึกษา ดุษฎีบัณฑิต

นิเทศศาสตรนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเกริก

การโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ

081-842-4898 js.sriratana@gmail.com

15 - อาจารย - บุญชู สงวนความดี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด Bachelor of Business 

Administration

สาขา Business Administration

สถานศึกษา Royal Melbourne 

In Stitute of Technology 

Rmit University

- การจัดการ, การตลาด 094-265-2256 boonchoo.mail@gmail.com

16 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณฐวัฒน คณารัก

สมบัติ

คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา นิเทศศาสตร 

วิทยาลัยครูนครปฐม

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา การโฆษณา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยมคธ

นิเทศศาสตร 088-193-7916 dr.nut@msn.com

17 - อาจารย - ชยาภา ดารายน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Bachelor of Arts

Swartmore College (USA) 

Master of Science

สาขา Mathematics

สถานศึกษา University of 

illinois

- คณิตศาสตร 087-485-7284 cdarayon@gmail.com
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ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

รายชื่อผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รุนที่ 5

ที่ ตําแหนงทางวิชาการ ดร. รายชื่อ คณะ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เบอรโทรศัพท E - Mail

18 - อาจารย - พรทิพย ธนรติกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา วิทยาศาสตรการอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- Drying, Phytochemical, 

Process

097-084-5628 porntip.t@dru.ac.th

19 - อาจารย ดร. ภาวิณี อินนาค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา ชีววิทยา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา พันธุศาสตร (GENETICS)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชีววิทยา, พันธุศาสตร, พันธุ

ศาสตรโมเลกุล, เคร่ืองหมาย

โมเลกุล

089-429-9757 pawinee.innark@gmail.com

20 - อาจารย - เมธาวี อุตตสุรดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

- เคมี 091-010-7386 maetawee22@gmail.com

21 - อาจารย - รัชนัย ไขแกว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา คณิตศาสตรประยุกต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา คณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- คณิตศาสตร 080-587-0295 khlongez@outlook.com

22 - อาจารย - วิลาสินี ปานนิล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา เคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา เคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- เคมี 094-550-6343 wilasinee_nanjhj@hotmail.com

23 - อาจารย - วรัญชัย ยิ่งคํานึง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา เคมีเชิงฟสิกส

มหาวิทยาลัยมหิดล

- เคมี และฟสิกส 086-959-2580 varanchiying@gmail.com

24 - อาจารย - กนกวรรณ ทองเกียว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาอาหารและโภชนา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา คหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- สาขาอาหารและโภชนาการ, 

คหกรรมศาสตร

083-690-6028 tkanokwan@yahoo.com

25 - อาจารย - อัจฉรา จะนันท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา คหกรรมศาสตรศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ผาและการตัดเย็บ, ศิลปะ

งานผา

083-885-3399 atchararing@hotmail.com
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สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

รายชื่อผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รุนที่ 5

ที่ ตําแหนงทางวิชาการ ดร. รายชื่อ คณะ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เบอรโทรศัพท E - Mail

26 - อาจารย ดร. เกรียง กิจบํารุงรัตน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถิติ สถิติประยุกต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา คณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถิติประยุกต 082-055-1077 kriengstat@yahoo.com

27 - อาจารย - ธวัชชัย สอนสนาม โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขา วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา วิศวกรรมไฟฟา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี

- วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 086-850-0886 tawatchai.son@gmail.com
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