
สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดับปริญญญาตรี ระดับปริญญญาโท ระดับปริญญญาเอก

การศึกษา, ศิลปวัฒนธรรม

ภาษาไทย

อุตสาหกรรมศิลป์สาขาช่างก่อสร้าง Horticulture Horticulture

Agriculture (Agronomy) Irrigation Engineering Irrigation Engineering

3 รองศาสตราจารย์ ดร. กมลพร  กัลยาณมิตร คณะรัฐศาสตร์ 089-8217537 kramonporn@hotmail.com รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

4 อาจารย์ - เมธาสิทธิ์  อัดดก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 083-8908892 jokeee22@gmail.com ศิลปไทย ทัศนศิลป์ - ทัศนศิลป์

5 อาจารย์ - ว่าที่ร้อยตรีโยธิน  ทองชาวนา คณะบริหารธุรกิจ 092-9059151 ysteven_8543@yahoo.com การจัดการ บริหารธุรกิจ (การตลาด) - บริหารธุรกิจ

6 อาจารย์ ดร. ภูริธรรชพ์  หอมอุดมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ 086-3678831 kanyapat8831@hotmail.com ภาษาอังกฤษ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรพร  กําบุญ คณะบริหารธุรกิจ 081-5542036 burapornkumboon@gmail.com การบัญชี การบัญชี การจัดการ การจัดการธุรกิจ, การบัญชี

การบริหารการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

การจัดการการท่องเที่ยว

การบริหารการศึกษา

10 อาจารย์ - จันทร์เพ็ญ  วิศัลยาขจรเดช คณะบริหารธุรกิจ 081-7791561 tookta7@hotmail.com การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการ

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

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วาทิน  หนูเกื้อ คณะนิติศาสตร์ 081-6103001 watin_ng@hotmail.com นิติศาสตร์ กฎหมายอาญา - กฎหมายอาญา, นิติศาสตร์

13 อาจารย์ ดร. ประพัฒสอน  เปียกสอน คณะบริหารธุรกิจ 081-9896594 praputhson@windowslive.com การเงินและการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ การตลาด

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

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

พลศึกษา, กายภาพบําบัด

สาธารณสุขศาสตร์

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

สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) -

สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย

สิ่งแวดล้อม)

18 อาจารย์ - ชุติเดช  มั่นคงธรรม คณะบริหารธุรกิจ 088-9142379 chatidai999@gmail.com การตลาด การจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัฒน์ - การจัดการโลจีสติกส์

19 อาจารย์ - ชมภูนุช  เหรียญปรีชา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม 089-5254635 noot_nut@hotmail.com วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้างลัการจัดการ - -
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รายชื่อกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Musiccology/ Ethnomusicologyรองศาสตราจารย์ ดร.

รองศาสตราจารย์ -

พื้นฐานการศึกษามัธยมศึกษาpanyaroongruang@gmail.com081-2856622คณะดุริยางคศาสตร์ปัญญา  รุ่งเรือง

จิตวิทยาการศึกษาภาษาอังกฤษsomkid.st@gmail.com
084-7254537

คณะศึกษาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดร.อาจารย์

081-0055399 -การจัดการการท่องเที่ยว

081-9127861 -
-

ดิเรก  ทองอร่าม

การบริหารการศึกษา

อาจารย์9

E-mail สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมบริการsuthasinee2518@gmail.comคณะศิลปศาสตร์สุธาสินี  วิยาภรณ์ดร.

สมคิด  สกุลสถาปัตย์

ที่ ตําแหน่งทางวิชาการ ดร. ยศ/ ชื่อ - สกุล คณะ เบอร์มือถือ

อาจารย์ วิทยาศาสตร์การออกกําลังการและการ

กีฬา

พลศึกษาพลศึกษาktwe1954@hotmail.com081-4567424คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาธวัชชัย  กาญจนะทวีกุลดร.

หมายเหตุ  กรรมการผู้ประเมินท่านใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอความกรุณาแจ้งกลับมาที่สํานักแผนและประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564



สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดับปริญญญาตรี ระดับปริญญญาโท ระดับปริญญญาเอก
E-mail สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญที่ ตําแหน่งทางวิชาการ ดร. ยศ/ ชื่อ - สกุล คณะ เบอร์มือถือ

การศึกษาพยาบาล

การบริหารการพยาบาล

การพยาบาลอนามัยโรงเรียน

การพยาบาลชุมชน

21 อาจารย์ - ลัดดาวัลย์  กมลสินธ์ คณะบริหารธุรกิจ 084-4572234 luddawan_001@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ - การจัดการ

ดนตรี, นาฏศิลป์

ศิลปวัฒนธรรมศึกษา

23 อาจารย์ ดร. ชลกนก  โฆษิตคณิน คณะบริหารธุรกิจ 086-3730978 chonkanok_ple@hotmail.com การบัญชี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การบัญชี, บริหารธุรกิจ

24 อาจารย์ ดร. วรางคณา  โพธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ 081-2587900 warang_pho48@hotmail.com วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรและการสอน

วิจัยและประเมินผล

การฝึกอบรม

26 อาจารย์ ดร. ชุติวรรณ  ภัทรานุรักษ์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 094-4851365 camellia99@hotmail.com การพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุข Publie Helth nursing วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

27 อาจารย์ ดร. รัสรินทร์  พงษ์ลี้รัตน์ คณะรัฐศาสตร์ 097-4565415 rassarin999@hotmail.com นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์

28 อาจารย์ - ธีรภา  พลอยทองดี คณะบริหารธุรกิจ 089-0636731 tp_tod1@hotmail.com วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการอุตสาหกรรม - -

29 อาจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์  คงสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 081-2741886 laddawan.ksb@gmail.com ภาษาไทย เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา

30 อาจารย์ ดร. สมพงษ์  สุเมธกชกร คณะศิลปศาสตร์ 083-9058974 btc2551@yahoo.com การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ -

31 รองศาสตราจารย์ ดร. สมหญิง  จันทรุไทย คณะศึกษาศาสตร์ 081-7596906 somyingsport75906@gmail.com พลศึกษา การอุดมศึกษา Philosophy -

32 อาจารย์ ดร. ศิรชญาน์  การะเวก คณะบริหารธุรกิจ 081-4565312 sirachaya_g@hotmail.com วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ -

33 อาจารย์ - พงษ์เทพ ผลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 085-2313213 Pongtep_Ph@outlook.com วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - -

34 อาจารย์ - ปราณี  ทองศรีสุข คณะบริหารธุรกิจ 086-5257519 praneejaa@hotmail.com การจัดการทั่วไป การบริหารการศึกษา - -

35 อาจารย์ - ทิพพาวรรณ  เดี่ยวประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ 086-7602729 d.tippa@hotmail.com พยาบาลและผดุงครรภ์ การพยาบาลศึกษา  (เด็กและวัยรุ่น) - -

สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

37 อาจารย์ - อัปสรสิริ  เอี่ยมประชา คณะศึกษาศาสตร์ 081-9321512 misscream@hotmail.com จิตวิทยา และคําแนะนํา สังคมศึกษา -

วิศวกรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

บริหารการศึกษา

บริหารอาชีวศึกษา
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รองศาสตราจารย์

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

พีรพงศ์  ทิพนาคดร.รองศาสตราจารย์

-

การพยาบาลสาธารณสุขการบริหารการพยาบาลพยาบาลสาธารณสุขst25401@hotmail.com084-6464910คณะพยาบาลศาสตร์สุลี  ทองวิเชียรดร.

-มานุษยดุริยางควิทยาดุริยางคศาสตร์ศึกษาThaimusicteacher@hotmail.co.th095-4969779ธนิตย์  คงกําเนิด

Vocational Education คุรุศาสตร์เกษตรอารักขาพืชptipnak@gmail.com092-9596065คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจTechnische Informatikolando12888@yahoo.com

-การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนพยาบาลศาสตร์P.Panya06@gmail.com

089-5049995คณะศึกษาศาสตร์โอฬาร  กาญจนากาศดร.อาจารย์

ประทีป  ปัญญาดร.อาจารย์ 089-6953910คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ  กรรมการผู้ประเมินท่านใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอความกรุณาแจ้งกลับมาที่สํานักแผนและประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564



สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา

ระดับปริญญญาตรี ระดับปริญญญาโท ระดับปริญญญาเอก
E-mail สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญที่ ตําแหน่งทางวิชาการ ดร. ยศ/ ชื่อ - สกุล คณะ เบอร์มือถือ

39 อาจารย์ ดร. สุนทร   แสงเพ็ชร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม 086-5202105 saengpet_pr2@hotmail.com วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม, 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา  เบ็ญจาธิกุล คณะนิติศาสตร์ 081-4844153 นิติศาสตร์ กฎหมายอาญา - นิติศาสตร์

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสงี่ยม  บุษบาบาน คณะนิติศาสตร์ 081-8225116 sangiam2409@hotmail.com นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ - นิติศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

43 อาจารย์ ดร. ญาติมา  นุชแดง คณะรัฐศาสตร์ 081-5266432 yanuch.40@gmail.com การจัดการทั่วไป(การบัญชี) หลักสูตรและการสอน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์, บัญชี

44 อาจารย์ ดร. อิริยา  ผ่องพิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 085-0183687 Aue_atom@hotmail.com ชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ สารสนเทศ, ชีววิทยา

42 -อาจารย์ พิชิต  กาลจักร- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 085-0761693 galajak@hotmail.com วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ  กรรมการผู้ประเมินท่านใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอความกรุณาแจ้งกลับมาที่สํานักแผนและประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564


