
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๑.  อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ ์ - ปริญญาโท   ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑติ 

สาขาวิชา    เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร ์
 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๐๘๑- ๙๒๐-๘๗๔๗ 

๒.  อาจารย์ปฏิวิทย ์ ลอยพิมาย - ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีการอาหาร 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๐๙๔-๕๔๗-๖๕๑๓ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เทคนิควิทยาคลินิก 

 เทคนิคการแพทย ์ ๐๘๔-๖๓๖-๔๔๒๙ 

๔.  อาจารย์อรพิมพ์ มงคลเคหา - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
เพื่อการพัฒนาทรัพยากร 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๐๘๑-๗๒๒-๖๙๗๗ 

๕.  อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

อาหารฟังก์ช่ัน, จุลชีววิทยาทางอาหาร,      
เคมีอาหาร, งานวิเทศสัมพันธ์, งานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๐๘๑-๕๓๓-๒๓๑๔ 

๖.  อาจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุล - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เคมีอุตสาหกรรม 

เคมีพอลิเมอร,์ สิ่งแวดล้อม, เคมีวิเคราะห,์ 
เคมีอินทร,์ ชีวเคมี 

๐๘๖-๖๕๖-๒๔๑๕ 

๗.  อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เคมีวิเคราะห ์

เคมีวิเคราะห,์ เคมสีิ่งแวดล้อม          ๐๘๔-๐๐๙-๑๑๖๓ 

๘.  อาจารย์เชิดสิริ  นิลผาย -  ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา      วิศวกรรมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,      
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, สาธารณสุข
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๐๘๖-๕๐๖-๖๖๙๗ 

๙.  อาจารย์ประมลู  อรุณจรัส - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เทคนิคการแพทย์ 
 

เทคนิคการแพทย,์ วิทยาศาสตร ์
(ชีววิทยา จุลชีววิทยา) สาธารณสขุ 

๐๘๒-๔๗๔-๖๒๕๓ 



๒ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ยืนยงชัยวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชา    เคมีเทคนิค 
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา    ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

เคม,ี เคมีอุตสาหกรรม ๐๘๙-๑๐๘-๔๘๕๗ 

๑๑.  อาจารย์ ดร.มนสิการ 
 

พร้อมสุขกุล - ปริญญาเอก  ดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา     ดนตรีศึกษา 
ปริญญาโท   ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต 
สาขาวิชา     ดนตรีปฏบตั ิ

ดนตรตีะวันตก ๐๘๖ – ๓๗๔-๒๙๑๙ 

๑๒.  อาจารยณ์ัฐภา นาฏยนาวิน - ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     การจัดการนันทนาการ 

 นาฏศิลปไ์ทย ๐๘๑ – ๖๑๑-๗๒๑๖ 

๑๓.  อาจารย์นนทณ์ธ ี ดุลยทวีสิทธ์ิ - ปริญญาโท   รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ 
สาขาวิชา     การเมืองการปกครอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , นโยบาย
สาธารณะ, ภาษาเวียดนาม, อาเซยีน
ศึกษา, ประวัติศาสตร์เอเชีย 

 ๐๘๑ – ๘๗๖-๙๖๓๓ 

๑๔.  อาจารย์เอกชัย      พุหิรัญ - ปริญญาโท   ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา  การประพันธ์เพลง 

ประวัตดินตรสีากล,  เครื่องสายสากล,     
ทฤษฎีดนตร,ี  การเรียบเรยีงเสียงประสาน,
การประพันธ์เพลง 

  ๐๘๓-๕๔๓-๒๔๘๙ 
 
 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุารตัน ์ ชาญเลขา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  อุดมศึกษา 
สาขาวิชา    อุดมศึกษา 
ปริญญาโท   อุดมศึกษา 
สาขาวิชา    อุดมศึกษา 

ดนตรีนิพนธ์, ความเป็นคร,ู การสอน, 
บริหาร 

  ๐๘๗-๕๙๗-๐๑๓๒ 

๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์  อ่อนตา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท   M.A 
สาขาวิชา    Philosophy 
 

ปรัชญาและศาสนา, สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 

  ๐๘๑-๗๕๓-๙๙๖๗ 



๓ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๑๗.  อาจารย์อรณุรตัน์  คนซือ่ - ปริญญาโท   ศศม. 

สาขาวิชา    สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ 
คอมพิวเตอร,์ ธุรกิจอิสลามศึกษา, 
ภาษาไทย, ภาษาจีน, การจัดการ
สารสนเทศ, รัฐประศาสนศาสตร ์

  ๐๘๙-๔๘๑-๒๔๖๒ 

๑๘.  อาจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง - ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา    ภาษาไทย 
ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา    
การศึกษา (ผู้ใหญ)่ 

การวิจัยทางภาษาไทย,สาขาวิชาภาษาไทย 
,  การจัดการสารสนเทศ , ภาษาจนี , 
ภาษาอังกฤษ , สังคมศาสตร ์
เพื่อการพัฒนา 

๐๘๒-๔๖๘-๒๑๒๑ 

๑๙.  อาจารย์พัฒน์วิภา  อานัญจวณิชย ์ - ปริญญาโท  นิติศาสตรมาบัณฑิต 
 สาขาวิชา    นิติศาสตร ์

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,นิติศาสตร์ ,         
รัฐประศาสนศาสตร์ , รัฐศาสตร ์

๐๘๑-๙๐๖-๒๘๗๑ 
 

๒๐.  อาจารย์จริายุทธ พนมรักษ์ - ปริญญาโท   ศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวิชา     นาฏยศิลป ์

 นาฏยศิลปไ์ทย , นาฏยศิลปต์ะวนัตก ๐๘๔-๕๓๘-๑๗๐๑ 

๒๑.  อาจารยส์ายฝน ทรงเสี่ยงไชย - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรบ์ัณฑติ    
สาขาวิชา     การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ  
                ต่างประเทศ 

 ภาษาอังกฤษ 
 

๐๘๖-๕๗๖-๕๐๙๔ 

๒๒.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชา    นาฏยศิลป์ไทย 

 นาฏยศิลป ์
 

๐๘๑-๙๒๗-๙๙๖๖ 

๒๓.  อาจารย์วรรณภร ศิริพละ -  ปริญญาโท   พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต 
(สถิติประยุกต)์ 
 สาขาวิชา    สถิติ 

 คณิตศาสตร ์ ๐๘๑-๘๔๒-๙๙๑๓ 

๒๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์  
 

เฟื่องฟ ู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  การศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชา     คณิตศาสตร ์
ปริญญาโท   ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชา     คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

 คณิตศาสตร์บรสิุทธ์ิ ,การสอน
คณิตศาสตร์ สถิต,ิ การศึกษาคณิตศาสตร,์ 
คณิตศึกษา 

๐๘๙-๘๙๕-๐๙๓๙ 
 
 
 



๔ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๒๕.  อาจารย์นันทพร  ช่ืนสุพันธรัตน ์ - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา     คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร,์ การสอนคณติศาสตร์ ๐๘๗-๙๐๐-๐๓๕๒ 

๒๖.  อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารม ี - 
 
 

ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร,์ เทศโนโลยีสารสนเทศ ๐๘๙-๒๗๘-๓๓๒๔ 

๒๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  การศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชา     การแนะแนว 
ปริญญาโท   การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชา     พัฒนาศึกษาศาสตร ์

จิตวิทยา, การแนะแนว, จิตวิทยาและ 
การแนะแนว, การบริหารการศึกษา,    
หลักสตูรและการสอน, ภาษาไทย 
 

๐๘๑-๔๘๔-๘๙๘๗ 

๒๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญจนาฏ  วรวัฒนชัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชา     การบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท   การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชา     จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยา, บริหารการศึกษา ๐๘๑-๖๒๑-๔๘๗๒ 

๒๙.  อาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ - ปริญญาโท   MBA 
 สาขาวิชา    การจัดการโลจสิติกส ์

 การจัดการโลจสิติกส,์ ธุรกิจการน าเข้า – 
ส่งออกสินค้า,การจัดการขนส่ง, การ
จัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 

๐๘๖-๘๓๓-๒๑๘๕ 

๓๐.  อาจารย์จันทรศัมิ ์ สิริวุฒินันท ์ - ปริญญาโท   นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต 
 สาขาวิชา    การโฆษณา 

 การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์ ๐๘๑ – ๓๔๗-๘๖๐๐ 

๓๑.  อาจารย์นิตยา  มณีวงศ ์ - ปริญญาโท   RMIT, AUSTRALIA 
สาขาวิชา     LOGISTICS MGNT 

หลักการจดัการโลจสิติกส,์ การจัดซื้อ, 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ, การจัดเชิงกลยุทธ์ 

๐๘๑-๗๓๔-๙๕๐๑ 

๓๒.  อาจารย์รัชนก  
 

ปัญญาสุพัฒน์ - ปริญญาโท   บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การประกอบการ 
 

บริหารธรุกิจ ๐๘๕-๑๔๖-๘๒๗๙ 
 



๕ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๓๓.  อาจารยส์รรพัชญ์  เจียระนานนท์ - ปริญญาโท   วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา     การบริหารสื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสื่อสาร 
, สื่อสารการตลาด โฆษณา , 
ประชาสมัพันธ์ , ภาพยนตร์และมลัติมเีดีย 

๐๘๓-๘๙๓-๗๕๕๕ 

๓๔.  อาจารยส์ิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ - ปริญญาโท   MA.(Communication) 
สาขาวิชา     Speech Performing Arts 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ , การสือ่สาร
การตลาด , สื่อสารมวลชน ,  
ศิลปะการแสดงและธรุกิจบันเทิง ,         
ดนตรีศึกษา 

๐๘๑-๙๒๓-๒๖๒๖ 

๓๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิา   นาคะผดุงรัตน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท   การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยา ๐๘๖-๕๕๕-๒๕๔๔ 

 
 

 



รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๑.  อาจารยณ์ัฐชัย     เปลี่ยนวิจารณ ์ - ปริญญาโท       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา         เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
คอมพิวเตอร ์

   ๐๘๑-๗๖๗-๔๙๗๓ 

๒.  อาจารย์ ดร.สวสัดิ์   ทองสิน - ปริญญาเอก      ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา         การจัดการเทคโนโลย ี
ปริญญาโท        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชา         บริหารงานอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
การจัดการเทคโนโลย ี

     ๐๘๑-๔๐๐-๐๘๘๖ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกลู  แก้วเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท       วิทยาศาตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา         การสอนคณิตศาสตร ์

 
- 

๐๘๕-๓๓๖-๘๗๘๒ 

๔.  อาจารย์อัครนันท์   อัศวรัชต์โภคิน - ปริญญาโท       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา         เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ 

ออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล  
กระบวนการผลติ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๐๘๑-๗๗๖-๙๕๒๖ 

๕.  อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ - ปริญญาเอก      ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา         การจัดการเทคโนโลย ี
ปริญญาโท        วิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา          วิทยาศาสตรร์ังส ี

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

๐๘๑-๙๒๘-๐๕๒๙ 

๖.  อาจารย์เกษม  กมลชัยพิสิฐ - ปริญญาโท        วิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา         การจัดการเทคโนโลย ี

แอนิเมชั่นและมลัตมิีเดยี  ๐๘๙-๑๑๕-๓๔๔๙ 

๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก     วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชา        คณิตศาสตร ์
ปริญญาโท      วิทยาศาตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา        การสอนคณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์ ๐๘๖-๙๐๓-๘๔๑๙ 



๒ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายณั  พุทธลา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชา        ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์ ๐๘๙-๘๙๓-๓๐๔๒ 

๙.  อาจารย์ชัชนันท์    อินเอี่ยม - ปริญญาโท      คม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
สาขาวิชา        บริหารอุตสาหกรรม                  

วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

๐๘๖-๖๗๙-๙๐๖๙ 

๑๐.  อาจารย์นภาพร   เจียพงษ์ - ปริญญาโท      ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สาขาวิชา        คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
                   สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

๐๘๑-๓๔๑-๗๕๒๙ 

๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรตัน์   จิตรภริมย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท      วิทยาศาตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา        เวชศาสตร์ชุมชน 

เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา  
จุลวิทยา สาธารณสุขศาสตร ์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๐๘๑-๙๐๖-๙๓๒๖ 

๑๒.  อาจารย์วรญัญา  กิตติวงศ์วัฒนชัย - ปริญญาโท      MA Linguistics 
สาขาวิชา        Linguistics 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร ์    ๐๘๕-๑๗๐-๖๕๗๑ 

๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก     ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา        การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ปริญญาโท      ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา        การสอนภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

๐๘๑-๙๘๕-๔๗๒๓ 

๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก     ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา        พัฒนศึกษา 
ปริญญาโท       อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา        ภาษาไทย 

ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ พัฒนศึกษา 

๐๘๑-๓๔๗-๑๐๓๑ 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท       ม.ธรรมศาสตร ์  
สาขาวิชา        ญี่ปุ่นศึกษา 

ภาษาญี่ปุ่น ๐๘๙-๔๙๕-๑๙๑๘ 



๓ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๑๖.  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว - ปริญญาเอก     ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชา        การจัดการเทคโนโลย ี
ปริญญาโท      อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา        บรรณรักษศาสตรและ 
                   สารนเิทศศาสตร ์

การบริหารและจัดการห้องสมดุ ๐๘๑-๙๑๘-๒๑๘๙ 

๑๗.  อาจารยส์ุพิชฌาย์   นพวงศ์ ณ อยุธยา - ปริญญาโท      อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา        ภาษาไทย 

ศิลปะศาสตร์ ครุศาสตร ์ ๐๙๔-๔๑๕-๔๒๔๖ 

๑๘.  อาจารย์อภญิญา  หนูม ี  ปริญญาโท     ศิลปศาสตมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา       สารสนเทศศาสตรแ์ละ 
                  บรรณรักษศาสตร ์
 

- ๐๘๕-๑๔๔-๙๕๗๑ 

๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชา       การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปริญญาโท     อักษรศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา       บรรณรักษศาสตร ์

บรรณรักษศาสตร์  
สารสนเทศศาสตร์  
การพฒันาทอ้งถิ่น 

๐๘๑-๙๑๗-๙๗๑๗ 

๒๐.  อาจารย์ ดร.สเุนตร  ทวีถาวรสวัสดิ ์ - ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชา       การจัดการเทคโนโลย ี
ปริญญาโท     วิทยาศาตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา       เทคโนโลยีการวางแผน 
                  สิ่งแวดล้อมเพื่อพฒันาชุมชน 

สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ๐๘๑-๔๒๘-๕๙๕๘ 

๒๑.  อาจารย์จริยา          วิชัยดิษฐ - ปริญญาโท     การศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชา       เทคโนโลยีทางการศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

    ๐๘๙-๑๓๓-๕๒๘๘ 



๔ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๒๒.  อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์    โรจนปณุยา -  ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

สาขาวิชา       วัฒนธรรมศาสตร ์
ปริญญาโท     ศิลปะศาตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา       ประวัติศาสตร ์

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมศาสตร ์

๐๘๑-๘๓๑-๖๐๓๘ 

๒๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหมาย มหาบรรพต ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท      ครุศาตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา        จิตวิทยาการศึกษาและ 
                   การแนะแนว 

สาขาจิตวิทยา สาขาด้านการศึกษา ๐๘๑-๙๘๗-๖๑๕๐ 

๒๔.  รองศาสตราจารย์ศรมีงคล   เทพเรณ ู รองศาสตราจารย ์ ปริญญาโท       การศึกษามหาบณัฑฺต 
สาขาวิชา        การอุดมศึกษา 

สาขาสังคมศึกษา บริหาร
การศึกษา บริหารธุรกิจ การศึกษา 

๐๘๑-๙๓๔-๗๑๖๕ 

๒๕.  อาจารย์ ดร.สภุาพร   ศรีหาม ี - ปริญญาเอก     ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา        การวิจัยละสถิติทางวิทยา 
                   การปัญญา 
ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา       การวัดและประเมนิผลการศึกษา 

การวัดผลและวิจัยทางการศึกษา ๐๘๗-๖๙๒-๗๐๔๙ 

๒๖.  รองศาสตราจารย์อาจารย์ ดร.วโิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา       หลักสตูรและการสอน 
ปริญญาโท     ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       นิเทศการศึกษาและพัฒนา 
                  หลักสูตร 

การสอน การพัฒนาหลักสตูร ๐๘๑-๘๒๖-๑๘๖๒ 

๒๗.  อาจารย์กนกกาญจน์   กาญจนรตัน ์ - ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา       วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมศึกษา นันทนาการและ
การท่องเที่ยว 

๐๘๓-๔๔๓-๕๔๓๓ 



๕ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๒๘.   อาจารย์ ดร.วิทยา  

 
วิสูตรเรืองเดช - ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา     การศึกษาและการพัฒนาสังคม            
ปริญญาโท   เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร์การศกึษา 

สังคมศึกษา การศึกษา  
พัฒนาสังคม สังคมศาสตร์  
การพัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร ์

๐๘๓-๑๓๙-๒๒๑๙ 

๒๙.  อาจารย์ ดร.ธัชกร   สุวรรณจรัส - ปริญญาเอก  ครุศาสตรด์ุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ปริญญาโท   การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชา     การวัดผลทางการศกึษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 

๐๘๑-๙๔๖-๑๔๕๑ 

๓๐.  อาจารย์ภาณุ   กุศลวงศ ์ - ปริญญาโท    ครุศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา      พลศึกษา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา ๐๘๖-๕๐๕-๐๗๐๗ 

๓๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา  วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชา      ดุริยางคศลิป ์
ปริญญาโท    ศิลปกรรมศาสตรามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      มนุษยดุริยางควิทยา 

ดนตรี ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา ๐๘๓-๐๘๓-๗๔๙๐ 

๓๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุปราณ ี ศิริสวสัดิ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชา       การจัดการเทคโนโลย ี
ปริญญาโท     วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       สื่อสารมวลชน 

นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน    ๐๘๙-๑๑๐-๖๖๓๘ 

๓๓.  อาจารย์วิชุณี    สารสุวรรณ - ปริญญาโท     ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  
สาขาวิชา       เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

๐๘๕-๐๖๓-๖๔๖๖ 



๖ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๓๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน ์ รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  Ph.D 

สาขาวิชา     การวางแผนและการจัดการ 
ปริญญาโท   ศ.ม. / M.S 
สาขาวิชา     ภาษาอังกฤษแบบการบริหาร 

ภาษาอังกฤษ  การบริหารธรุกิจ ๐๘๙-๐๓๑-๐๘๒๖ 

๓๕.  อาจารย์พรรณา    พูนพิน - ปริญญาโท   ครุศาสตรอตุสาหกรรมมหาบณัฑติ 
สาขาวิชา    เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา 

เทคโนโลย ี ๐๘๙-๘๙๒-๓๑๓๔ 

๓๖.  อาจารย์ธีรวรี์   เอี่ยมสุวรรณ - ปริญญาโท   เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม 
เศรษฐศาสตร์การเงิน 
และการลงทุน 

๐๘๕-๓๖๕-๒๕๙๙ 

๓๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณ ี เรืองไชยศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก   Doctor of Management 
สาขาวิชา       DMS. 
ปริญญาโท     บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา       การตลาด 

การตลาด บริหารธุรกิจ ๐๘๙-๔๔๕-๗๖๘๙ 

๓๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิรริักษ์ ศรีเสวก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท     บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา       การบัญชี 

บัญช ี ๐๘๑-๓๙๙-๗๔๑๒ 

๓๙.  รองศาสตราจารย์ศิริจันทร ์  
 

ศิริปทุมานนท์     รองศาสตราจารย ์ ปริญญาโท     วิทยาศาตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา       การจัดการป่าไม ้

การจัดการตลาด งานวิจัย 
 วิจัยทางสังคมศาสตร ์

๐๘๙-๗๗๐-๒๖๔๕ 

 
 



รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา   จิตรภริมย์     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา     วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     การใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,   
สาธารณสุขศาสตร์, จลุชีววิทยา 

๐๘๑-๙๐๓-๓๐๖๙ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ   น าสุวิมลกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     การจัดการเทคโนโลยี  
ปริญญาโท   สาขาวิชา  เกษตร 

- ๐๘๙-๒๐๗-๘๙๙๕ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุ   ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
ปริญญาโท   สาขาวิชา  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

จุลชีววิทยา (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 
, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 

๐๒-๒๓๖-๑๔๒๒ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   อุทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,   
แอนิเมชั่นและมลัตมิีเดยี 

๐๙๑-๕๗๕-๔๙๖๔ 

๕.  อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต ์ - ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ 
ปริญญาโท   สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๘๙-๔๐๙-๒๗๔๒ 

๖.  อาจารย์ธวัชชัย   พงษ์สนาม - ปริญญาโท  อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา    เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
 

วิศวกรรมการผลิต ๐๙๐-๙๖๐-๖๙๗๓ 
 

๗.  อาจารย์นพนันต์   เมืองเหนือ - ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชา    เทคโนโลยโีลจสิติกส ์

การควบคุมคณุภาพอตุสาหกรรม,  
การจัดการโลจิสติกส์และซับฟลายเชน 

๐๘๖-๒๖๕-๑๙๓๕ 



๒ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๘.  อาจารย์นิศากร   เถาสมบตั ิ - ปริญญาโท  สาขาวิชา  วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, การพัฒนาซอฟแวร์ ๐๘๗-๙๐๑-๖๐๓๓ 
๙.  อาจารย์เพชรน้ าผึ้ง   รอดโพธ์ิ - ปริญญาโท  วิทยศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชา    วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางค์ 
เภสัชกรรมไทย, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน,        
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ยาและเครื่องส าอางค ์

๐๘๓-๐๘๐-๕๔๑๖ 

๑๐.  อาจารย์มาล ี ลิขิตชัยกุล - ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชา    วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 

EIA, การส ารวจและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๐๘๑-๕๑๘-๘๑๓๕ 

๑๑.  อาจารย์โยธิน   พลประถม - ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

วิศวกรรมความปลอดภัย, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๐๘๔-๓๒๕-๖๐๖๐ 

๑๒.  อาจารยส์ร้อยสุดา เลาะหมุด 
- 

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชา    เทคโนโลยโีลจสิติกส ์

การจัดการอุตสาหกรรม, โลจิสติกส ์
๐๘๖-๐๑๐-๑๑๐๐ 

๑๓.  อาจารยส์ุรพงษ์   รามัญจิตต ์ - ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชา    เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

- ๐๘๔-๑๑๙-๑๕๕๓ 

๑๔.  อาจารยส์ุรินทร์   ผลงาม - ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชา    คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๘๔-๖๗๑-๔๔๐๒ 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย   มงคลเวหา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษ ๐๘๔-๗๖๘-๒๗๘๗ 

๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ังสรรค์   บัวทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา    วัฒนธรรมศึกษา-วัฒนธรรมการดนตร ี

ดนตรไีทย ๐๘๑-๔๐๑-๓๐๖๑ 

๑๗.  อาจารย์ศักดา  เซะวิเศษ - ปริญญาโท  สาขาวิชา  ศาสนาเปรียบเทียบ สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศาสนาและ
ปรัชญา, ศาสนากับการพัฒนา,  เทววิทยา, 
อิสลามศึกษา 

๐๘๑-๔๕๐-๐๗๑๐ 

๑๘.  อาจารย์ประสงค์   ผ่องภิรมย ์ - ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา    นโยบายสาธารณะ 
 

นโยบายสาธารณะ ๐๘๖-๑๒๐-๕๐๘๑ 



๓ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๑๙.  อาจารย์อารยี์   รุ่งแสง - ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชา    นโยบายสาธารณะ 
- ๐๙๒-๖๔๖-๑๖๗๔ 

๒๐.  อาจารย์ปาณิสรา   เบี้ยมุกดา - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชา     ภาษาไทย 

- ๐๘๙-๒๑๖-๙๑๖๖ 

๒๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุตมิา   รัตนพลแสนย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  
สาขาวิชา      วิจัย วัดผลและสถิตกิารศึกษา 
ปริญญาโท    การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชา      จิตวิทยาการศึกษา 

- ๐๘๓-๑๘๘-๗๘๒๕ 

๒๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย   กีรติรตันะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชา      การจัดการเทคโนโลย ี
ปริญญาโท    ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา      จิตวิทยาการศึกษา 

คณิตศาสตร์, จิตวิทยา, การจัดการ, สถิติ, IT ๐๘๑-๖๒๓-๓๐๔๓ 

๒๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.มณี   เหมทานนท์ รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชา      การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปริญญาโท    การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชา      การอุดมศึกษา 

การศึกษา, การบริหารจัดการ ๐๘๙-๕๓๑-๗๖๙๙ 

๒๔.  อาจารย์ ดร.กฤษดา   ผ่องพิทยา - ปริญญาเอก   การศึกษาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา      การบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท    สาขาวิชา  อุตสาหกรรมการศึกษา 

การบริหารการศึกษา, การวางแผนกลยุทธ ์ ๐๘๑-๙๗๑-๓๐๔๓ 

๒๕.  อาจารย์กิตติยา   รัศมีแจ่ม - ปริญญาโท    การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชา      การสอนภาษาไทย 

- 
 

๐๘๑-๓๖๓-๔๘๖๐ 

๒๖.  อาจารย์จรีภรณ์   กิจเจรญิ - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร ์ ๐๘๑-๖๒๗-๙๐๔๓ 



๔ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๒๗.  อาจารยณ์ัฐมน   พันธุ์ชาตรี - ปริญญาโท   การศึกษามหาบณัฑติ 

สาขาวิชา     จิตวิทยาการแนะแนว 
ปริญญาโท   สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา 

- ๐๘๖-๘๙๘-๓๑๑๑ 

๒๘.  อาจารย์ตลุย์   จิรโชคโสภณ - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชา     ประวัติศาสตร ์

ประวัติศาสตร ์ ๐๙๕-๕๑๘-๐๖๓๘ 

๒๙.  อาจารย์ปรวณี์   โชติพิทยสุนนท์ - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ ๐๘๑-๓๐๐-๖๖๔๕ 

๓๐.  อาจารย์ภัทรวีร์   เทียนชัยอนันต ์ - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชา     ดนตร ี

ดนตรตีะวันตก ๐๘๙-๑๗๐-๒๘๐๓ 

๓๑.  อาจารยล์ักษณา   เกยุราพันธ ์ - ปริญญาโท   การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชา     ประวัติศาสตร ์

ศาสนา และสังคมศาสตร ์ ๐๘๑-๕๕๖-๙๔๒๔ 

๓๒.  อาจารย์หทัยรัก   ตุงคะเสน - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา     เภสัชวิทยา 

- ๐๙๕-๖๑๖-๔๑๕๙ 

๓๓.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณ ี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก   สาขาวิชา  บริหารธรุกิจ (การเงิน) 
ปริญญาโท    สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

การเงิน, การเงินระหว่างประเทศ, 
เศรษฐศาสตร ์

๐๘๑-๙๔๘-๗๗๑๕ 

๓๔.  อาจารยณ์ิชาภา   แก้วประดับ - ปริญญาโท    นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา      วารสารสนเทศ (การหนังสือพิมพ์) 

นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, หนงัสือพิมพ์ ๐๘๖-๘๙๔-๕๙๙๙ 

๓๕.  อาจารย์อดเิรก   วัชรพัฒนกุล - ปริญญาโท    สาขาวิชา  บริหารธรุกิจ/การจัดการ การเป็นผูป้ระกอบการ/การจัดการทั่วไป ๐๙๒-๑๑๓๓-๓๑๘ 

๓๖.   อาจารย์ ดร.สิทธิชัย                    ธรรมเสน่ห ์
* อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

- ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     นวัตกรรมการจัดการ 
ปริญญาโท   บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     บริหารธุรกิจ 

บริหารธรุกิจ ๐๘๕-๐๔๖-๓๓๔๕ 
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