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1 รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา  รุ่งเรือง คณะดุริยางคศาสตร์ 081-2856622 panyaroongruang@gmail.com มัธยมศึกษา พื�นฐานการศึกษา Musiccology/ 

Ethnomusicology

การศึกษา ,           

ศิลปวัฒนธรรม

,ภาษาไทย

2 รองศาสตราจารย์ - ดิเรก  ทองอร่าม คณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

081-9127861 - อุตสาหกรรมศิลป์สาขา

ช่างก่อสร้าง ,Agriculture

 (Agronomy)

Horticulture, Irrigation 

Engineering

- Horticulture, 

Irrigation Engineering

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญ  แสนภักดี คณะศึกษาศาสตร์ 081-8387911 charoenpug@hotmail.com มัธยมศึกษา, นิติศาสตร์ พลศึกษา การอุดมศึกษา การบริหารการศึกษา,

 พลศึกษา, หลักสูตร

และการสอน หรือ

การจัดการเรียนรู,้การ

วิจัยทางการศึกษา

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร  กัลยาณมิตร คณะรัฐศาสตร์ 089-8217537 kramonporn@hotmail.com รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

5 อาจารย์ - เมธาสิทธิ�  อัดดก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 083-8908892 jokeee22@gmail.com ศิลปไทย ทัศนศิลป์ - ทัศนศิลป์

6 อาจารย์ - ว่าที�ร้อยตรีโยธิน  ทองชาวนา คณะบริหารธุรกิจ 092-9059151 ysteven_8543@yahoo.com การจัดการ บริหารธุรกิจ (การตลาด) - บริหารธุรกิจ

7 อาจารย์ - กัญญาภัทร  ขาวเรือง คณะบริหารธุรกิจ 086-3678831 kanyapat8831@hotmail.com ภาษาอังกฤษ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

8 รองศาสตราจารย์ - ระวิวรรณ  แสงฉาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 089-8985775 r_sangchai@yahoo.com พยาบาล Public Health - social Medicine 

Hebrerv

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา  รัชฎาวิศิษฐกุล คณะศึกษาศาสตร์ 081-9035379 chadakul@gmail.com ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา

รายชื�อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 วันที� 12 - 14 กันยายน 2558 ณ อาคารสาธารณสุขศาสตร์ ชั�น 3
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10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา  หอวัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์ - - มัธยมศึกษา นิเทศการศึกษาและ

พัฒนาหลักสูตร

อุดมศึกษา -

11 อาจารย์ ดร. ภารณี  สูตะบุตร คณะดุริยางคศาสตร์ 095-9859655 annaparnee@gmail.com ดุริยางคศาสตร์ บริหารการศึกษา ดุริยางคศาสตร์ คนตรีศึกษา, มนุษ

วิทยา,การบริหาร

จัดการดนตร,ีดนตรี

ตะวันตก, ดนตรีและ

การแสดง ฯลฯ

12 อาจารย์ - วรพงษ์  เจริญวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ 089-8702594 a.ameeni@gmail.com อิสลามศึกษา Civilization Studies - อิสลามศึกษา, สังคม

วิทยาศาสนา,

มานุษยวิทยาศาสนา

13 อาจารย์ - ชฎาพันธุ์  สุวรรณเนตร คณะบริหารธุรกิจ 089-8213969 s.swannate@yahoo.com วิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา - วิทยาศาสตร์การกีฬา

14 อาจารย์ - ประจักษ์  บุญภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 086-1785984 jacksparrow5536519@hotmail.com วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า

15 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร คณะศึกษาศาสตร์ 092-4549959 เคมี-ชีววิทยา Educational 

Administration

Educational 

Administration

Educational 

Administration

16 อาจารย์ ดร. กัญญาณัฐ  ไฝคํา คณะรัฐศาสตร์ 084-4507896 kanyanat.nok@gmail.com การจัดการ ประชากรและการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ,                 

 รัฐประศาสนศาสตร์

17 อาจารย์ ดร. ชนิดาภา  ดีสุขอนันต์ คณะบัญชี 095-8739595 jumbo.999@hotmail.com การบัญชี การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ,การบัญชี

18 อาจารย์ - มณีรัตน์  ชนะสกุลนิยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 087-8884203 faii.mebtu@gmail.com วิศวกรรมเครื�องกล วิศวกรรมเครื�องกล - วิศวกรรมเครื�องกล

19 อาจารย์ - กิตติคุณ  เกริงกําจรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 081-2786262 gochi034@gmail.com อุตสาหกรรมท่องเที�ยว การจัดการการท่องเที�ยว - การจัดการการ

ท่องเที�ยว, การ

ท่องเที�ยวและการ

โรงแรม
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20 อาจารย์ - ชาริณี  พลวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ 088-3383488 charinee_tu@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ - การจัดการทั�วไป

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรพร  กําบุญ คณะบัญชี 081-5542036 burapornkumboon@gmail.com การบัญชี การบัญชี การจัดการ การจัดการธุรกิจ, การ

บัญชี

22 อาจารย์ ดร. วีรศักดิ�  ณรงคพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 084-8231858 norongpuntr@msn.com Electronique Instrumentaion Physique 

Chimique Et Biomédicale, 

Electronique 

Électrotechnique Et 

Automatique 

En Physique Génie 

Biologique Et Medical

วิศวกรรมไฟฟ้า

23 อาจารย์ ดร. สมคิด  สกุลสถาปัตย์ คณะศึกษาศาสตร์ 084-7254537 somkid.st@gmail.com ภาษาอังกฤษ จิตวิทยาการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

24 อาจารย์ - ศิริลักษณ์  เจริญมงคลกิจ คณะศึกษาศาสตร์ 086-8360541 kaemu13@gmail.com ดุริยางคศาสตร์ (สากล) จิตวิทยาการศึกษา - จิตวิทยาการศึกษา

25 อาจารย์ - ศศิธร  เดชพรหม คณะรัฐศาสตร์ 085-3412836 june7_mu@hotmail.com ศาสนศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์

26 อาจารย์ - จิราวรรณ  ศิริโสม คณะพยาบาลศาสตร์ 086-7893310 JS.mogamuga@gmail.com พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและปฏิบัติ

ครอบครัว

- การพยาบาลและ

ปฏิบัติครอบครัว

27 อาจารย์ - สุธาสินี  วิยาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 081-0055399 suthasinee2518@gmail.com อุตสาหกรรมบริการ การจัดการการท่องเที�ยว - การจัดการการ

ท่องเที�ยวการบริหาร

การศึกษา

28 อาจารย์ - จันทร์เพ็ญ  วิศัลยาขจรเดช คณะบริหารธุรกิจ 081-7791561 tookta7@hotmail.com การจัดการทั�วไป การจัดการ - การจัดการ

29 อาจารย์ ดร. จุฑาศิริ  ยอดวิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ 081-9084828 chutasiri27@gmail.com ดุริยางคศาสตร์ไทย มานุษยดุริยางควิทยา วัฒนธรรมศาสตร์ ดนตรีไทย,วัฒนธรรม

30 อาจารย์ ดร. เบญจภัทร  วัฒนกุล คณะบัญชี 098-5642624 benjapat_acc@yahoo.com การบัญชี การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ, การบัญชี

31 อาจารย์ - พูลเกียรติ  มงคลสวัสดิ� คณะศึกษาศาสตร์ 089-1609569 pk_bkkthonburi@hotmail.com สาสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา - เทคโนโลยีการศึกษา

32 อาจารย์ - วาทิน  หนูเกื�อ คณะนิติศาสตร์ 081-6103001 watin_ng@hotmail.com นิติศาสตร์ กฎหมายอาญา - กฎหมายอาญา, 

นิติศาสตร์
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33 อาจารย์ - ศตวรรษ  ด้วงแป้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 085-1544915 satawat_dee@hotmail.com โยธา โยธา (วิศวกรรมก่อสร้าง

และการจัดการ)

- โยธา (วิศวกรรม

ก่อสร้างและการ

จัดการ)

34 อาจารย์ - ศุภรดา  คณารักสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

089-0682728 native_whai@hotmail.com วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ - เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม

35 รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์  พุ่มริ�ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 089-0487838 roongrote_p@hotmail.com สุขศึกษา Public Health Medical Education สุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร,์

ประชากรศาสตร์

,สังคมวิทยา,

สาธารณสุขศาสตร์

36 อาจารย์ - ประพัฒสอน  เปียกสอน คณะบริหารธุรกิจ 081-9896594 praputhson@windowslive.com การเงินและการธนาคาร การตลาด - การตลาด

37 อาจารย์ - สุดารัตน์  เปรมชื�น คณะศึกษาศาสตร์ 090-6761099 krunoon_bkkthon@yahoo.com คหกรรมศาสตร์ ปฐมวัยศึกษา - ปฐมวัยศึกษา

38 อาจารย์ - ชูชิต  ชายทวีป คณะรัฐศาสตร์ 089-1638375 watshie@gmail.com ศาสนศึกษา รัฐศาสตร์การปกครอง - รัฐศาสตร์การปกครอง

39 อาจารย์ - ศักดิ�สิทธิ�  สมิทธิธรรม คณะดุริยางคศาสตร์ 081-8853567 saksit_smith@outlook.com วิศวกรรมไฟฟ้า สังคีตวิจัยและพัฒนา - ประกาศณียบัตร

วิชาชีพครู (ปกด.)

40 อาจารย์ - ณัชชา  ธาตรีนรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

087-8194815 kittykoy@hotmail.com วิทยาการจัดการ

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร,์ 

วิทยาการจัดการ

คอมพิวเตอร์

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - เพ็ญศรี  พงษ์ประภาพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 086-9223686 pensri_pp@hotmail.com พยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลอนามัยชุมชน - การพยาบาลอนามัย

ชุมชน
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42 อาจารย์ ดร. สลีลา  พุ่มเพ็ชร คณะศิลปศาสตร์ 081-2550016 sailampp@gmail.com อุศูลุดดีน(หลักการ

ศาสนาอิสลาม)

Sunni Theology Sunni Theology ปรัชญา, ศาสนา

เปรียบเทียบ, ภาษากับ

วัฒนธรรม, ภาษา

อาหรับ, กฎหมาย

อิสลาม

43 อาจารย์ - กัญจน์ชนันทร  นวพรคงปรีชา คณะบัญชี 084-6645650 acc_academy.two@hotmail.com การบัญชี การบัญชี - บริหารธุรกิจ,การเงิน

,เศรษฐศาสตร์

44 อาจารย์ - ธีรเดช  ทิวถนอม คณะบริหารธุรกิจ 082-3519409 ton_chungnaja@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม - การจัดการ

อุตสาหกรรม

45 อาจารย์ - เสถียร  โยวะผุย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 081-3158933 สุขาภิบาล Public Health - Social Medicine 

46 อาจารย์ - ตวงทอง  พชรพฤธิภากร คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

094-6544916 massakorn_n@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

47 อาจารย์ - คนัมพร  กันทะกะ คณะรัฐศาสตร์ 091-0961051 babayu121@gmail.com รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน

- การจัดการภาครัฐและ

เอกชน

48 อาจารย์ ดร. สุวิไล  พุ่มโพธิ� คณะเทคโนโลยี

นวัตกรรม

081-6576333 suwilai@gmail.com วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ (IT) วิศวกรรมไฟฟ้า IT, Eiectronic/ 

Electvical 

49 อาจารย์ - ว่าที�ร้อยตรีสุวุฒิ  สุกิจจากร คณะนิติศาสตร์ 081-6132271 suvut10@gmail.com นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน

50 อาจารย์ - นภสินี  นิลพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 087-4101560 napasinee@hotmail.com ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ

- การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ

51 อาจารย์ - อโณทัย  บุณยะบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 092-9924614 Mottos_@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

52 อาจารย์ - สยาม  เจริญอินทร์พรหม คณะนิเทศศาสตร์ 083-0019857 siam505@hotmail.com การสื�อสารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ

สื�อสารมวลชน - สื�อสารมวลชน

53 อาจารย์ - ว่าที�ร้อยตรีธนวุฒิ  แสงบุญ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา

089-8112508 seaugboon@hotmail.com วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา - วิทยาศาสตร์การกีฬา

mailto:sailampp@gmail.com
mailto:acc_academy.two@hotmail.com
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mailto:massakorn_n@hotmail.com
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูล ณ วันที� 16 กันยายน 2558

ที� ตําแหน่งทางวิชาการ ดร. ยศ/ ชื�อ - สกุล คณะ เบอร์มือถือ E-mail
สาขาที�จบการศึกษา

ระดับปริญญญาตรี

สาขาที�จบการศึกษาระดับ

ปริญญญาโท

สาขาที�จบการศึกษา

ระดับ

ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที�เชี�ยวชาญ

54 อาจารย์ - ปุณยวีร์  วิเศษสุนทรสกุล คณะศิลปศาสตร์ 086-8277711 v.punyavee@gmail.com การโรงแรม การจัดการการท่องเที�ยว

และการโรงแรม 

(นานาชาต)ิ

- อุตสาหกรรมบริการ, 

การท่องเที�ยว,        

การโรงแรม,         

การบริการ

55 อาจารย์ - ชนนิกานต์  รอดมรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 081-4492042 r.chonnikarn@bkkthon.ac.th การจัดการ เทคโนโลยีการจัดการ

ระบบสารสนเทศ

- เทคโนโลยีการจัดการ

ระบบสารสนเทศ

56 อาจารย์ - อุไรวรรณ  วรรณศิริ คณะบริหารธุรกิจ 094-4177468 mineoflogistics@gmail.com สื�อสารมวลชน การจัดการโลจิสติกส์ - การจัดการโลจีสติกส์

57 อาจารย์ - สมชัย  ทรัพย์ศิริผล คณะนิติศาสตร์ 092-9395985 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจ) - นิติศาสตร์ (กฎหมาย

ธุรกิจ)

58 อาจารย์ - ณัฐพงศ์  สัมปหังสิต คณะนิเทศศาสตร์ 098-3523565 natbs13@hotmail.com ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ

เทคโนโลยีสื�อสารมวลชน - สื�อสารมวลชน,      

สื�อใหม่, วารสาร

ศาสตร์และ

เทคโนโลยีการสื�อสาร

59 อาจารย์ ดร. ว่าที�ร้อยตรีอนันต์  โพธิกุล คณะรัฐศาสตร์ 081-4212510 anan_pho@hotmail.com คณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน

(กลุ่มการสอนคณิตศาสตร)์

รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา, 

คณิตศาสตร,์ 

หลักสูตรและการสอน

, สถิติศาสตร์

60 อาจารย์ ดร. ธวัชชัย  กาญจนะทวีกุล คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา

081-4567424 ktwe1954@hotmail.com พลศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การออก

กําลังการและการกีฬา

พลศึกษา, 

กายภาพบําบัด, 

สาธารณสุขศาสตร์

61 อาจารย์ - สายใจ  พินิจเวชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 081-3828277 pinijs2006@yahoo.com อาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร์ 

(อนามัยสิ�งแวดล้อม)

- สาธารณสุขศาสตร์ 

(อนามัยสิ�งแวดล้อม)

mailto:v.punyavee@gmail.com
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูล ณ วันที� 16 กันยายน 2558

ที� ตําแหน่งทางวิชาการ ดร. ยศ/ ชื�อ - สกุล คณะ เบอร์มือถือ E-mail
สาขาที�จบการศึกษา

ระดับปริญญญาตรี

สาขาที�จบการศึกษาระดับ

ปริญญญาโท

สาขาที�จบการศึกษา

ระดับ

ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที�เชี�ยวชาญ

62 อาจารย์ - มธุรส  ผ่านเมือง คณะบริหารธุรกิจ 085-8413154 mathuros.p@bkkthon.ac.th วิทยาการการจัดการ

การตลาด

เทคโนโลยีการจัดการ

ระบบสารสนเทศ

- บริหารธุรกิจ, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

, เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

63 อาจารย์ - ชุติเดช  มั�นคงธรรม คณะบริหารธุรกิจ 088-9142379 chatidai999@gmail.com การตลาด การจัดการโลจิสติกส์

โลกาภิวัฒน์

- การจัดการโลจีสติกส์

64 อาจารย์ - กฤษฎา  แสงเจริญทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ 080-5858518 krisda.sae@gmail.com นิติศาสตร,์ กฎหมาย กฎหมายธุรกิจ - กฎหมายธุรกิจ

65 อาจารย์ - หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล คณะนิเทศศาสตร์ 090-9721822 harutai_p@hoamailcom การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ - สื�อสารมวลชน, 

วารสารศาสตร,์      สิ�ง

ใหม่, เทคโนโลยี

ทางการสื�อสาร

66 อาจารย์ - ปาณิชสา  กิติศรีวรพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ 086-1123155 panichsa@yahoo.co.th นาฎศิลป์ รัฐศาสตร์ - รัฐศาสตร์
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	ผู้ประเมินระดับหลักสูตร ภายใน

