
ที่ ตําแหน่งทางวชิาการ ดร. ยศ/ ชื่อ - สกลุ คณะ เบอร์มือถือ E-mail
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สาขาวชิาที่

เชี่ยวชาญ

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา  รุ่งเรือง คณะดุริยางคศาสตร์ 081-2856622 panyaroongruang@gmail.com มธัยมศึกษา พื้นฐานการศึกษา Musiccology/ 

Ethnomusicology

การศึกษา ,           

ศิลปวฒันธรรม

,ภาษาไทย

2 รองศาสตราจารย์ - ดิเรก  ทองอร่าม คณะเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม

081-9127861 - อุตสาหกรรมศิลป์สาขาช่าง

ก่อสร้าง ,Agriculture 

Horticulture, Irrigation 

Engineering

- Horticulture, 

Irrigation 

รายชื่อกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี

(Agronomy) Engineering

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

4 อาจารย์ - วา่ที่ร้อยตรีโยธิน  ทองชาวนา คณะบริหารธุรกิจ 092-9059151 ysteven_8543@yahoo.com การจดัการ บริหารธุรกิจ (การตลาด) - บริหารธุรกิจ

5 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา  รัชฎาวิศิษฐกุล คณะศึกษาศาสตร์ 081-9035379 chadakul@gmail.com ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ หลกัสูตรและการสอน การบริหาร

การศึกษา

6 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา  หอวฒันกุล คณะศึกษาศาสตร์ - - มธัยมศึกษา นิเทศการศึกษาและพฒันา

หลกัสูตร

อุดมศึกษา -

7 อาจารย์ - ประจกัษ ์ บุญภกัดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 086-1785984 jacksparrow5536519@hotmail.com วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า

8 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนชม  ชินะตงักูร คณะศึกษาศาสตร์ 092-4549959 เคมี-ชีววิทยา Educational Administration Educational 

Administration

Educational 

Administration

9 อาจารย์ ดร. กญัญาณฐั  ไฝคาํ คณะรัฐศาสตร์ 084-4507896 kanyanat.nok@gmail.com การจดัการ ประชากรและการพฒันา รัฐประศาสนศาสตร์ การจดัการ,         

รัฐประศาสนศาสตร์
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10 อาจารย์ - กิตติคุณ  เกริงกาํจรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 081-2786262 gochi034@gmail.com อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจดัการการท่องเที่ยว - การจดัการการ

ท่องเที่ยว, การ

ท่องเที่ยวและการ

โรงแรม

11 อาจารย์ - ชาริณี  พลวฒุิ คณะบริหารธุรกิจ 088-3383488 charinee_tu@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจดัการ - การจดัการทัว่ไป

12 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรพร  กาํบุญ คณะบริหารธุรกิจ 081-5542036 burapornkumboon@gmail.com การบญัชี การบญัชี การจดัการ การจดัการธุรกิจ, 

การบญัชี

13 อาจารย์ ดร. สมคิด  สกุลสถาปัตย์ คณะศึกษาศาสตร์ 084-7254537 somkid.st@gmail.com ภาษาองักฤษ จิตวิทยาการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหาร

การศึกษาจิตวิทยา

ศึการศกษา

14 อาจารย์ - จิราวรรณ  ศิริโสม คณะพยาบาลศาสตร์ 086-7893310 JS.mogamuga@gmail.com พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและปฏิบตัิ

ครอบครัว

- การพยาบาลและ

ปฏิบตัิครอบครัว

15 อาจารย์ ดร. สุธาสินี  วิยาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 081-0055399 suthasinee2518@gmail.com อุตสาหกรรมบริการ การจดัการการท่องเที่ยว บริหารการศึกษา การจดัการการ

ท่องเที่ยวการ

บริหารการศึกษา

16 อาจารย์ - จนัทร์เพญ็  วิศลัยาขจรเดช คณะบริหารธุรกิจ 081-7791561 tookta7@hotmail.com การจดัการทัว่ไป การจดัการ - การจดัการ

17 อาจารย์ ดร. จุฑาศิริ  ยอดวิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ 081-9084828 chutasiri27@gmail.com ดุริยางคศาสตร์ไทย มานุษยดุริยางควิทยา วฒันธรรมศาสตร์ ดนตรีไทย

,วฒันธรรม

18 อาจารย์ - วาทิน  หนูเกื้อ คณะนิติศาสตร์ 081-6103001 watin_ng@hotmail.com นิติศาสตร์ กฎหมายอาญา - กฎหมายอาญา, 

นิติศาสตร์
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19 รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์  พุม่ริ้ว คณะสาธารณสุข

ศาสตร์

089-0487838 roongrote_p@hotmail.com สุขศึกษา Public Health Medical Education สุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร์,

ประชากรศาสตร์

,สงัคมวิทยา,

สาธารณสุขศาสตร์

20 อาจารย์ ดร. ประพฒัสอน  เปียกสอน คณะบริหารธุรกิจ 081-9896594 praputhson@windowslive.com การเงินและการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ การตลาด

21 อาจารย์ - สุดารัตน์  เปรมชื่น คณะศึกษาศาสตร์ 090-6761099 krunoon_bkkthon@yahoo.com คหกรรมศาสตร์ ปฐมวยัศึกษา - ปฐมวยัศึกษา

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

ปกครอง

์ ั ิ์ ิ ิ์ ิ ิ ิ ์ ิ ไฟฟ้ ั ี ิ ั ั ป ี ั23 อาจารย์ - ศกัดิสิทธิ  สมิทธิธรรม คณะดุริยางคศาสตร์ 081-8853567 saksit_smith@outlook.com วิศวกรรมไฟฟ้า สงัคีตวิจยัและพฒันา - ประกาศณียบตัร

วิชาชีพครู (ปกด.)

24 อาจารย์ - ธีรเดช  ทิวถนอม คณะบริหารธุรกิจ 082-3519409 ton_chungnaja@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม - การจดัการ

อุตสาหกรรม

25 อาจารย์ - ตวงทอง  พชรพฤธิภากร คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

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

สารสนเทศ

26 อาจารย์ - คนมัพร  กนัทะกะ คณะรัฐศาสตร์ 091-0961051 babayu121@gmail.com รัฐประศาสนศาสตร์ การจดัการภาครัฐและ

ภาคเอกชน

- การจดัการภาครัฐ

และเอกชน

27 อาจารย์ - นภสินี  นิลพนัธ์ คณะศิลปศาสตร์ 087-4101560 napasinee@hotmail.com ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ

- การสอน

ภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ

28 อาจารย์ - อโณทยั  บุณยะบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 092-9924614 Mottos_@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ - เทคโนโลยี

สารสนเทศ

29 อาจารย์ - สยาม  เจริญอินทร์พรหม คณะนิเทศศาสตร์ 083-0019857 สารสารศาสตร์ 

(หนงัสือพิมพ)์

สื่อสารมวลชน - สื่อสารมวลชน
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30 อาจารย์ - สมชยั  ทรัพยศ์ิริผล คณะนิติศาสตร์ 092-9395985 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจ) - นิติศาสตร์ 

(กฎหมายธุรกิจ)

31 อาจารย์ - ณฐัพงศ ์ สมัปหงัสิต คณะนิเทศศาสตร์ 098-3523565 natbs13@hotmail.com ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ

เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน - สื่อสารมวลชน,   

สื่อใหม่, วารสาร

ศาสตร์และ

เทคโนโลยกีาร

สื่อสาร

32 อาจารย์ ดร. วา่ที่ร้อยตรีอนนัต ์ โพธิกุล คณะรัฐศาสตร์ 081-4212510 anan_pho@hotmail.com คณิตศาสตร์ หลกัสูตรและการสอน(กลุ่ม

การสอนคณิตศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา, 

คณิตศาสตร์, 

ัหลกสูตรและการ

สอน, สถิติศาสตร์

33 อาจารย์ ดร. ธวชัชยั  กาญจนะทวีกุล คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารกีฬา

081-4567424 ktwe1954@hotmail.com พลศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การออก

กาํลงัการและการกีฬา

พลศึกษา, 

กายภาพบาํบดั, 

สาธารณสุขศาสตร์

34 อาจารย์ - สายใจ  พินิจเวชการ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์

081-3828277 pinijs2006@yahoo.com อาชีวอนามยั สาธารณสุขศาสตร์ (อนามยั

สิ่งแวดลอ้ม)

- สาธารณสุขศาสตร์ 

(อนามยั

สิ่งแวดลอ้ม)

35 อาจารย์ - มธุรส  ผา่นเมือง คณะบริหารธุรกิจ 085-8413154 mathuros.p@bkkthon.ac.th วิทยาการการจดัการ

การตลาด

เทคโนโลยกีารจดัการระบบ

สารสนเทศ

- บริหารธุรกิจ, 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ, 

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

36 อาจารย์ - ชุติเดช  มัน่คงธรรม คณะบริหารธุรกิจ 088-9142379 chatidai999@gmail.com การตลาด การจดัการโลจิสติกส์

โลกาภิวฒัน์

- การจดัการ         โล

จิสติกส์
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37 อาจารย์ ดร. หฤทยั  ปัญญาวธุตระกูล คณะนิเทศศาสตร์ 093-4293551 harutai_p@hoamailcom การประชาสมัพนัธ์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ - สื่อสารมวลชน, 

วารสารศาสตร์,     

 สิ่งใหม่, 

เทคโนโลยทีางการ

สื่อสาร

38 อาจารย์ - พทัธนนัท ์ กิติศรีวรพนัธุ์ คณะรัฐศาสตร์ 086-1123155 panichsa@yahoo.co.th นาฎศิลป์ รัฐศาสตร์ - รัฐศาสตร์

39 ผูช้่วยศาสตราจารย์ - วิทยา  เบญ็จาธิกุล คณะนิติศาสตร์ 081-4844153 นิติศาสตร์ กฎหมายอาญา - นิติศาสตร์

40 ผูช้่วยศาสตราจารย์ - เสงี่ยม  บุษบาบาน คณะนิติศาสตร์ 081-8225116 sangiam2409@hotmail.com นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ - นิติศาสตร์

41 รองศาสตราจารย์ ดร. สุลี  ทองวิเชียร คณะพยาบาลศาสตร์ 084-6464910 พยาบาลสาธารณสุข การบริหารการพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลชุมชน

,การศึกษาพยาบาล,

 การบริหารพยาบาล

42 อาจารย์ ดร. ญาติมา  นุชแดง คณะรัฐศาสตร์ 081-5266432 yanuch.40@gmail.com การจดัการทัว่ไป(การบญัชี) หลกัสูตรและการสอน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสน

ศาสตร์, บญัชี

43 อาจารย์ ดร. วรางคนา   โพธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ 090-9012548 warang_PHO48@hotmail.com วิทยาศาสตร์ทัว่ไป หลกัสูตรและการสอน

อาชีวศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์

44 อาจารย์ - อิริยา  ผอ่งพิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

085-0183687 Aue_atom@hotmail.com ชีววิทยาประยกุต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ - เทคโนโลยี

สารสนเทศ, 

ชีววิทยา

45 อาจารย์ - เมธาสิทธิ์  อดัดก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 083-8908892 jokeee22@gmail.com ศิลปไทย ทศันศิลป์ - ทศันศิลป์

46 อาจารย์ - กญัญาภทัร  ขาวเรือง คณะบริหารธุรกิจ 086-3678831 kanyapat8831@hotmail.com ภาษาองักฤษ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ - ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์

ขอ้มูล ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2562


