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

ระดบัปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดบั

ปริญญญาเอก
สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ

การศึกษา

 ศิลปวฒันธรรม

ภาษาไทย

อุตสาหกรรมศิลป์สาขา Horticulture Horticulture

Agriculture (Agronomy)  Irrigation Engineering  Irrigation Engineering

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

081-9127861 - -ดิเรก  ทองอร่าม คณะเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.

รองศาสตราจารย์ -

พื้นฐานการศึกษามธัยมศึกษาpanyaroongruang@gmail.com081-2856622คณะดุริยางคศาสตร์ปัญญา  รุ่งเรือง

 
รายชื่อกรรรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี

Musiccology/ 

Ethnomusicology

2

1

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

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

6 อาจารย์ ดร. ภูริธรรชพ ์ หอมอุดมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ 086-3678831 kanyapat8831@hotmail.com ภาษาองักฤษ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

7 อาจารย์ ดร. คณะรัฐศาสตร์ 084-4507896 kanyanat.nok@gmail.com การจดัการ ประชากรและการพฒันา รัฐประศาสนศาสตร์ การจดัการ

รัฐประศาสนศาสตร์

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

 การบญัชี

การบริหารการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

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

การจดัการการท่องเที่ยว

การบริหารการศึกษา

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

ดนตรีไทย

วฒันธรรม

อาจารย์11

13 081-9084828

อุตสาหกรรมบริการ

คณะดุริยางคศาสตร์จุฑาศิริ  ยอดวิเศษดร.อาจารย์

suthasinee2518@gmail.comคณะศิลปศาสตร์สุธาสินี  วิยาภรณ์ดร.

สมคิด  สกุลสถาปัตย์ดร.อาจารย์

วฒันธรรมศาสตร์มานุษยดุริยางควิทยาดุริยางคศาสตร์ไทยchutasiri27@gmail.com

081-0055399 -การจดัการการท่องเที่ยว

การบริหารการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาภาษาองักฤษsomkid.st@gmail.com084-7254537คณะศึกษาศาสตร์

กญัญาณฐั  ไฝคาํ

9

8
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ที่ ตําแหน่งทางวชิาการ ดร. ยศ/ ชื่อ - สกลุ คณะ เบอร์มือถือ E-mail
สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดบั

ปริญญญาเอก
สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ

กฎหมายอาญา

นิติศาสตร์

สุขศึกษาและพฤติกรรม

ประชากรศาสตร์

สงัคมวิทยา

สาธารณสุขศาสตร์

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

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

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

19 อาจารย์ - ตวงทอง  พชรพฤธิภากร คณะวิทยาศาสตร์และ 094-6544916 massakorn_n@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยสีารสนเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์รุ่งโรจน์  พุม่ริ้วดร.รองศาสตราจารย์ Medical EducationPublic Healthสุขศึกษาroongrote_p@hotmail.com089-0487838

-กฎหมายอาญานิติศาสตร์watin_ng@hotmail.com081-6103001วาทิน  หนูเกื้อ คณะนิติศาสตร์-อาจารย์

15

14

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

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

22 อาจารย์ - สยาม  เจริญอินทร์พรหม คณะนิเทศศาสตร์ 083-0019857 siam505@hotmail.com การสื่อสารธุรกิจ สื่อสารมวลชน - สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชน

 สื่อใหม่

วารสารศาสตร์และ

การศึกษา

คณิตศาสตร์

หลกัสูตรและการสอน

สถิติศาสตร์

พลศึกษา

กายภาพบาํบดั

สาธารณสุขศาสตร์

26 อาจารย์ - สายใจ  พินิจเวชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 081-3828277 pinijs2006@yahoo.com อาชีวอนามยั สาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขศาสตร์ 

อาจารย์

ดร.อาจารย์

วิทยาศาสตร์การออก

กาํลงัการและการกีฬา

พลศึกษาพลศึกษาktwe1954@hotmail.com081-4567424คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารกีฬา

ธวชัชยั  กาญจนะทวีกุลดร.

ณฐัพงศ ์ สมัปหงัสิต-อาจารย์

รัฐประศาสนศาสตร์หลกัสูตรและการสอน

(กลุ่มการสอน

คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์anan_pho@hotmail.com081-4212510คณะรัฐศาสตร์วา่ที่ร้อยตรีอนนัต ์ โพธิกุล

-เทคโนโลยสีื่อสารมวลชนความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ

natbs13@hotmail.com098-3523565คณะนิเทศศาสตร์

25

24

23
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ที่ ตําแหน่งทางวชิาการ ดร. ยศ/ ชื่อ - สกลุ คณะ เบอร์มือถือ E-mail
สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดบั

ปริญญญาเอก
สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

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

สื่อสารมวลชน

วารสารศาสตร์

สิ่งใหม่

เทคโนโลยทีางการสื่อสาร

30 อาจารย์ - อรรคพงษ ์ ทิพศิรเศรษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารกีฬา

087-4944793 ak_tipsirasage@hotmail.com จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา - -

ฟ ั่ ีไ ์์

หฤทยั  ปัญญาวธุตระกูลดร.อาจารย์

ิ ิิ ์ิ ์ิ ิี ์ ั ์ ี

นิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการการประชาสมัพนัธ์harutai_p@hoamailcom093-4293551คณะนิเทศศาสตร์

-เทคโนโลยกีารจดัการ

ระบบสารสนเทศ

วิทยาการการจดัการ

การตลาด

mathuros.p@bkkthon.ac.th085-8413154คณะบริหารธุรกิจมธุรส  ผา่นเมือง-อาจารย์

29

27

แฟชนัดีไซน์

เวชกรรมศาสตร์

 แพทยแ์ผนไทย

32 อาจารย์ - ชมภูนุช  เหรียญปรีชา คณะเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม

089-5254635 noot_nut@hotmail.com วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้างลกัาร

จดัการ

- -

การศึกษาพยาบาล

การบริหารการพยาบาล

การพยาบาลอนามยั

การพยาบาลชุมชน

34 อาจารย์ - ลดัดาวลัย ์ กมลสินธ์ คณะบริหารธุรกิจ 084-4572234 luddawan_001@hotmail.com คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจดัการ - การจดัการ

ดนตรี

 นาฏศิลป์

ศิลปวฒันธรรมศึกษา

36 อาจารย์ ดร. ชลกนก  โฆษิตคณิน คณะบญัชี 086-3730978 chonkanok_ple@hotmail.com การบญัชี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การบญัชี, บริหารธุรกิจ

ดร.อาจารย์

-มานุษยดุริยางควิทยาดุริยางคศาสตร์ศึกษาThaimusicteacher@hotmail.co.th095-4969779คณะศึกษาศาสตร์ธนิตย ์ คงกาํเนิด-

บริหารธุรกิจนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์film.phd5@gmail.com089-8916559คณะบริหารธุรกิจเสาวนีย ์ สมนัตต์รีพร

การพยาบาลสาธารณสุขการบริหารการพยาบาลพยาบาลสาธารณสุขst25401@hotmail.com084-6464910คณะพยาบาลศาสตร์สุลี  ทองวิเชียรดร.รองศาสตราจารย์

อาจารย์35

33

31
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ที่ ตําแหน่งทางวชิาการ ดร. ยศ/ ชื่อ - สกลุ คณะ เบอร์มือถือ E-mail
สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดบั

ปริญญญาเอก
สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ

37 อาจารย์ ดร. สุวิมล   จอดพิมาย คณะพยาบาลศาสตร์ 089-2358800 suvimal30@hotmail.com พยาบาลผดุงครรภ ์และ

อนามยั

สุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวช

บริหารการศึกษา พยาบาลผดุงครรภ ์และ

อนามยั

38 อาจารย์ ดร. วรางคณา  โพธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ 081-2587900 warang_pho48@hotmail.com วิทยาศาสตร์ทัว่ไป หลกัสูตรและการสอน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

หลกัสูตรและการสอน

วิจยัและประเมินผล

 การฝึกอบรม

สาขาบริหารการศึกษา 

สาขาวิชาการพยาบาลและ

41 อาจารย์ ดร. ชุติวรรณ  ภทัรานุรักษก์ุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 094-4851365 camellia99@hotmail.com การพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุข Publie Helth nursing วิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์

42 อาจารย์ ดร. รัสรินทร์  พงษล์ี้รัตน์ คณะนิติศาสตร์ 097-4565415 rassarin999@hotmail.com นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์

์ ์ ์ ์ ่ ไ

พฒันศึกษาCurriculum and 

Instruction

Vocational Education คุรุศาสตร์เกษตรอารักขาพืชptipnak@gmail.com092-9596065คณะศึกษาศาสตร์พีรพงศ ์ ทิพนาค

กาญจนา  คณารักษ์ดร.ศาสตราจารย ์(พิเศษ)

ดร.

Biology/Psychologekkancha85@gmail.com081-9236552คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์39

40

43 ศาสตรจารย์ ดร. จงจิตร์  หิรัญลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 086-7899881 Jongjit.hirunlabh@hotmail.com วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เทคโนโลยพีลงังาน Energy นิติศาสตรบณัฑิต

44 อาจารย์ - ธีรภา  พลอยทองดี คณะบริหารธุรกิจ 089-0636731 tp_tod1@hotmail.com วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจดัการอุตสาหกรรม - -

45 อาจารย์ ดร. ลดัดาวลัย ์ คงสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 081-2741886 laddawan.ksb@gmail.com ภาษาไทย เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา ป.บณัฑิต บริหารการศึกษา

46 อาจารย์ ดร. สมพงษ ์ สุเมธกชกร คณะศิลปศาสตร์ 083-9058974 btc2551@yahoo.com การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ -

47 รองศาสตราจารย์ ดร. สมหญิง  จนัทรุไทย คณะศึกษาศาสตร์ 081-7596906 somyingsport75906@gmail.com พลศึกษา การอุดมศึกษา Philosophy -

48 อาจารย์ ดร. ศิรชญาน์  การะเวก คณะบริหารธุรกิจ 081-4565312 sirachaya_g@hotmail.com วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจดัการเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ -

49 อาจารย์ - พงษเ์ทพ ผลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

085-2313213 Pongtep_Ph@outlook.com วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม

- -

50 อาจารย์ - ปราณี  ทองศรีสุข คณะบริหารธุรกิจ 086-5257519 praneejaa@hotmail.com การจดัการทัว่ไป การบริหารการศึกษา - -

51 อาจารย์ - กรองแกว้  ราษฎรดี คณะพยาบาลศาสตร์ 083-4494396 krong_kr@hotmail.com พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลมารดาและ

ทารกแรกเกิด

- -

การพยาบาลศึกษา - -

 (เด็กและวยัรุ่น)

086-7602729 d.tippa@hotmail.com พยาบาลและผดุงครรภ์อาจารย์ ทิพพาวรรณ  เดี่ยวประเสริฐ- คณะพยาบาลศาสตร์52
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ที่ ตําแหน่งทางวชิาการ ดร. ยศ/ ชื่อ - สกลุ คณะ เบอร์มือถือ E-mail
สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา

ระดบัปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดบั

ปริญญญาเอก
สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ

สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

54 อาจารย์ - อปัสรสิริ  เอี่ยมประชา คณะศึกษาศาสตร์ 081-9321512 misscream@hotmail.com จิตวิทยา และคาํแนะนาํ สงัคมศึกษา -

วิศวกรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

 บริหารการศึกษา

 บริหารอาชีวศึกษา

56 อาจารย์ ดร. สุนทร   แสงเพช็ร คณะเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม

086-5202105 saengpet_pr2@hotmail.com วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการจดัการ

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล, 

วิศวกรรมการจดัการ

อุตสาหกรรม, เทคโนโลยี

089-5049995คณะศึกษาศาสตร์โอฬาร  กาญจนากาศดร.อาจารย์

ประทีป  ปัญญา-อาจารย์ 089-6953910คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจTechnische Informatikolando12888@yahoo.com

-การพยาบาลเวชปฏิบตัิ

ชุมชน

พยาบาลศาสตร์P.Panya06@gmail.com

55

53

อุตสาหกรรม

57 อาจารย์ ผศ. วิทยา  เบญ็จาธิกุล คณะนิติศาสตร์ 081-4844153 นิติศาสตร์ กฎหมายอาญา - นิติศาสตร์

58 อาจารย์ ผศ. เสงี่ยม  บุษบาบาน คณะนิติศาสตร์ 081-8225116 sangiam2409@hotmail.com นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ - นิติศาสตร์

เทคโนโลยสีารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

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

61 อาจารย์ - อิริยา  ผอ่งพิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

085-0183687 Aue_atom@hotmail.com ชีววิทยาประยกุต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ - สารสนเทศ, ชีววิทยา

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

085-0761693 galajak@hotmail.com วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ -อาจารย์ พิชิต  กาลจกัร- คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
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