รายชื่ อผู้ผ่านการอบรมหลักสู ตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน ประจาปี การศึกษา 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิ น กม.48 ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ที่

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ งปัจจุบัน

คุณวุฒิทสี่ าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1 ผศ.ดร.สิ ตา ทิศาดลดิลก

ผูช้ ่วยอธิการบดี

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ -เคมี)

ศศ.ม. / สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์

2 รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ

ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน

การศึกษาบัณฑิต / สาขา
เคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาศาสตรดุษฎี
สาขาเคมีชีวภาพ
บัณฑิต /สาขาชีวเคมี

3

4
5

6

7
8
9
10
11
12

สั งกัดหลักสู ตร

Ph.D. / สาขา Science หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Education
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

พบ.ม. และ วท.ม. /
ประธานหลักสู ตรวิทยาการ
สาขาสถิติประยุกต์
อ.สุ นี ปัญจะเทวคุปต์
กศ.บ. / สาขาคณิ ตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการประจา วท.บ. / สาขาวิทยาศาสตร์ วท.ม.วิทยาศาสตร์
อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
หลักสู ตร
สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
ผูช้ ่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต /
วิทยาศาสตรบัณฑิต /
อ.มัชกานต์ เผ่าสวัสดิ์
เทคโนโลยี, ประธานหลักสู ตร
สาขาเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต / การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต /
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ การศึกษาบัณฑิต / สาขา
ผศ.ดร.ศศมล ผาสุ ข
สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
เคมี
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
Ph.D. / สาขาFood
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ วท.บ. / สาขา
วท.ม. / สาขา
ผศ.ดร.สุ ธาสิ นี นิลแสง
Engineering and
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
Bioprocess Technology
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสาธิต มร คบ.คหกรรมศาสตร์ /
MAT.HE / คหกรรม
อ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
ภ.วไลยอลงกรณ์
สาขาคหกรรมศาสตร์
ศาสตร์
วท.บ. / สาขาวิทยาศาตร์ ส.ม. / สาขาอนามัย
อ.ณหทัย โชติกลาง
กรรมการประจาหลักสู ตร
สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการประจา บริ หารธุรกิจบัณฑิต /
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต /
อ.ไพริ นทร์ มีศรี
หลักสู ตร
สาขาระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.อ.บ. / สาขา
วท.ม. / สาขาการศึกษา
อ.ปัณณรัตน์ วงษ์พฒั นานิภาส ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อิเล็กทรอนิกส์และ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
วท.ด. / สาขาพันธุ
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
กรรมการประจาหลักสู ตร
วท.บ. / สาขาเกษตรศาสตร์ วท.ม. / สาขาพันธุศาสตร์
ศาสตร์

คณะ

โทรศัพท์

อีเมล

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

085-150-1699, 02-909-3025

sitatisa@yahoo.com

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

091-873-1881, 02-529-3598

mana@vru.ac.th

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

081-7456133, 02-5290674-7 ต่อ 165 sunnyth@hotmail.com

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

081-2493221, 02-9093029

montip_06@hotmail.com

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

089-8193666

matchakan@vru.ac.th

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

081-697-9053

phasuk_ss@yahoo.co.th

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

089-488-6514, 02-909-3042

suthasinee57@yahoo.com

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

081-646-0040, 02-928-9824

moo-0816460040@hotmail.com

087-240-3160

chotklang_j@hotmail.com

084-081-1725

phairin@vru.ac.th

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

081-810-4672

k_annona@hotmail.com

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

081-818-8070, 02-529-3850

narumol394@gmail.com

13 ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทกั ษ์ ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา วท.บ. / คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอิน
14
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิต / สาขา เทคโนโลยี
แปลง
อุตสาหกรรมอาหาร

วท.ม. / สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต /
สาขาวิทยาศาสตร์ การ
อาหาร
B.Sc. / Foodscience and
Technology
วท.บ. / สาขา
เกษตรศาสตร์
วท.ม. / สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร
วท.ม. / สาขา
เกษตรศาสตร์

ปร.ด. / สาขา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการและการกาหนดอาหาร
-

081-848-1034

manunya@vru.ac.th

091-873-8860, 02-529-3002

sminplaeng@gmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

089-453-4622

kannapha@hotmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

081-886-4839

rachawadee22@gmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

081-348-7711

ps.rittilert@gmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

089-120-6556

คณะวิทยาการจัดการ

081-628-3970, 02-529-3847

คณะวิทยาการจัดการ

081-442-8760

คณะวิทยาการจัดการ

081-853-3789

iladaa@yahoo.com

คณะวิทยาการจัดการ

081-803-3795

siriporn_vru2008@yahoo.com

คณะวิทยาการจัดการ

081-930-0703

chinnaphong@hotmail.com

หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ

081-581-1422, 02-529-3847

nhoy_pa@hotmail.com

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

081-806-7281

sujichun2013@gmail.com

086-128-7043

pawarisa_noy@outlook.com

084-917-6433

anchalee@vru.ac.th

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และบริ การวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและ
วางแผนพัฒนา

บธ.บ. / สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
บริ หารธุรกิจบัณฑิต /
สาขาการบัญชี
ศิลปศาสตรบัณฑิต /
สาขาอุตสาหกรรม

Ph.D. / Foodsciene and หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
Technology
เกษตรศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปร.ด. / สาขาพืชไร่
เกษตรศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บธ.ม. / สาขาบริ หารธุรกิจ Ph.D. / Management
ท่องเที่ยว
MBA.Business,
MPA.Public
PBA / สาขา
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
Administration สาขา
บริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ / รัฐ
ประศาสนศาสตร์
วท.ม. / สาขาเทคโนโลยี ปร.ด. / สาขา
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศ
สารสนเทศศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชีมหาบัณฑิต / สาขา
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
การบัญชี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต /
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สาขาการจัดการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

24 อ.ภารดี นึกชอบ

กรรมการประจาหลักสู ตร

บช.บ. / สาขาการบัญชี

บช.ม. / สาขาการบัญชี

25 ผศ.ดร.สุ จิราภรณ์ ฟักจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั

บริ หารธุรกิจบัณฑิต /
สาขาการบริ หารทัว่ ไป

15 อ.ดร.อัณนภา สุ ขลิ้ม

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจยั

วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)

16 อ.ราชาวดี ยอดเศรณี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และบริ การวิชาการ

17 อ.ภาสุ รี ฤทธิเลิศ

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

18 ผศ.ดร.กรรณิ กา อัมพุช

รองคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

วท.บ. / สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. / สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. / สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

19 ผศ.เจษฏา ความคุน้ เคย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ศษ.บ. / สาขาบริ หารธุรกิจ

20 ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

รัฐศาสตร์ / สาขาการ
ปกครอง

21 อ.ดร.ไอลดา อรุ ณศรี

รองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

22 อ.ศิริพร จิระชัยประสิ ทธิ
23 ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

26 อ.ปวริ ศา เลิศวิริยะประสิ ทธิ์
27 อ.อัญชลี เยาวราช

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, ศศ.บ. / สาขา
กรรมการและเลขานุการหลักสู ตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บริ หารธุรกิจบัณฑิต /
กรรมการประจาหลักสู ตร
สาขาการจัดการทัว่ ไป

-

พัฒนาบริ หารศาสตรม philosophy of
หาบัณฑิต / สาขาการ
management /
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Management
ศศ.ม. / สาขาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต /
สาขาการตลาด

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
ท่องเที่ยว
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก

k_jessie72@hotmail.com

-

28 อ.ดร.วรี รัตน์ สัมพัทธ์พงศ์

กรรมการประจาหลักสู ตร

29 อ.จุรีรัตน์ หนองหว้า

ประธานหลักสู ตรการจัดการ
ท่องเที่ยว

30 อ.ศิริวรรณ คาดี

ประธานหลักสู ตรการจัดการทัว่ ไป

31 ผศ.ละเอียด ขจรภัย

ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้และบริ การวิชาการ

32 อ.อภิชาติ การะเวก

ประธานหลักสู ตรการบัญชี

33 อ.อัจฉราวรรณ สุ ขเกิด

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

34 อ.ศุภมน คงทน

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

35 อ.ปริ ญ วีระพงษ์

ประธานสาขาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน

36 ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริ ยเวช

คณบดี

37 อ.วชิราภรณ์ ผดุงศิลป์

กรรมการและเลขานุการหลักสู ตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
นานาชาติ หลักสู ตรนานาชาติ

38 อ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

ผูช้ ่วยคณบดี

39 อ.ดร.สุ เทพ บุญซ้อน

อดีตรองอธิการบดี

40 อ.ปิ ยะ สงวนสิ น

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

41 อ.จุเลียบ ชูเสื อหึ ง

กรรมการหลักสู ตรนิติศาสตร์

42 อ.มนฤดี ช่วงฉ่ า

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

43 อ.ดรุ ณศักดิ์ ตติยะลาภะ

กรรมการประจาหลักสู ตร

บริ หารธุรกิจดุษฎี
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต /
บัณฑิต/สาขาการ
สาขาการตลาด
บริ หารธุรกิจ
ศศ.บ. / สาขา
ศศ.ม. / สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โรงแรมและการท่องเที่ยว
บัญชีบณั ฑิต / สาขาการ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต /
บัญชี
สาขาการจัดองค์กร
ครุ ศาสตรบัณฑิต / สาขา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต /
เทคโนโลยีการศึกษา
สาขานิ เทศศาสตร์
บัญชีบณั ฑิต / สาขาการ บัญชีมหาบัณฑิต / สาขา
บัญชี
การบัญชี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต /
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์พฒั นา / สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อุตสาหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต /
บัณฑิต / อิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
สารสนเทศ
ศศ.บ. / สาขา
M.B.A. / สาขาโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ.บ. / สาขา
อ.ม. / สาขา
ค.ด. / การอุดมศึกษา
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต /
อักษรศาสตรบัณฑิต /
สาขาภาษาและการ
สาขาภาษาอังกฤษ
สื่ อสาร
นิติศาสตรบัณฑิต / สาขา นิติศาสตร์ / สาขา
นิติศาสตร์
บริ หารงานยุติธรรม
ศษ.ม. / สาขาประชากร ศษ.ด. / สาขา
กศ.บ. / สาขาคณิ ตศาสตร์
ศึกษา
ประชากรศึกษา
ศศ.ม. / สาขาการจัดการ
ศษ.บ. / สาขาธุรกิจศึกษา
การพัฒนาสังคม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต /
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาบริ หารงานยุติธรรม
บธ.บ. / สาขาบริ หาร
ศศ.ม. / สาขาจิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
อุตสาหกรรมและองค์การ
ร.บ.รัฐศาสตร์ / สาขา
ศศ.ม. / สาขารัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
บริ หารธุรกิจบัณฑิต /
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

089-893-4808, 02-529-3847

wareerat_rat@hotmail.com

081-833-6651

Lek_jereerat@hotmail.com

081-362-8424

siriwankhumdee@hotmail.com

081-351-9915 ,02-529-3847

Laiadka05@gmail.com

คณะวิทยาการจัดการ

086-567-5311

vunna2513@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ

081-938-6818, 02-529-3847

joyly_vru@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ

086-915-4975

suppamon.kongton@gmail.com

คณะวิทยาการจัดการ

084-943-6633

Prin_weerapong@hotmail.com

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

089-892-8556, 02-529-3914

anongvru@gmail.com

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

087-797-0747

aj.june@hotmail.com

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
ท่องเที่ยว
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
จัดการทัว่ ไป
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตร์
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

081-767-6610

-

086-876-6633

drsuthep@hotmail.com

081-7546877

piya_on@hotmail.com

089-2138787

Bona_fidei@hotmail.com

089-881-7059

monkmitnb24@hotmail.com

086-304-3071

nanpha76@hotmail.com

44 อ.ธีระญา ปราบปราม

กรรมการหลักสู ตรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

45 อ.พัชริ นทร์ สิ นธิพงษ์

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ,
ประธานหลักสู ตร

46 รศ.สมศิริ

อดีตรองอธิการบดี

อรุ โณทัย

47 ผศ.ชาคริ ต ศรี ทอง
48 ผศ.ดร.วิวฒั น์ คลังวิจิตร

49 อ.จิรัญญา โชตยะกุล

50 อ.ดร.เรื องเดช เร่ งเพียร
51 อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
52 อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์ เวท
53 อ.ปรัชญพัชร วันอุทา
54 อ.ลลิดา แก้วฉาย
55 ผศ.พนิดา ชาตยาภา
56 อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
57 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกลุ
58 ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

นิติศาตรมหาบัณฑิต /
นิติศาสตรบัณฑิต / สาขา
สาขา น.ม. (กฎหมาย
น.บ.
มหาชน)
ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหา
ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
บัณฑิต) / สาขา
/ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
กศ.ม. (ศิลปศึกษา
กศ.บ. (ศิลปศึกษาบัณฑิต)
มหาบัณฑิต)

-

-

วท.ด. / สาขาธุรกิจ
บธ.ม. / สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีและการ
อุตสาหกรรม
จัดการนวัตกรรม
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ กศ.ม. / สาขา
ปร.ด. / สาขา
รองคณบดี
สาขาไฟฟ้ า อุตสาหกรรมศึกษา
อาชีวศึกษา
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต /
มหาบัณฑิต / สาขา
กรรมการประจาหลักสู ตร
สาขาฟิ สิ กส์
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
Bachelor of business
Doctor of Philosophy /
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการ
Master of Information
administration / สาขา
Business
จัดการ
Systems
Hotel management
Administration
ศิลปศาสตรบัณฑิต / สาขา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต /
ผูช้ ่วยคณบดี
รัฐศาสตร์
สาขาพัฒนาสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
วท.บ. ,พท.บ. / สาขาพืช
กรรมการประจาหลักสู ตร
วท.บ. / สาขาพืชสวน
สวน, การแพทย์แผนไทย
ศศ.บ. / สาขาภาษาอังกฤษ บธ.ม. / สาขาการจัดการ
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริ หาร
ธุรกิจ
การบิน
ผูช้ ่วยคณบดี ฝ่ ายกิจการนักศึกษา บริ หารธุรกิจ / สาขา การ MSC / corporate brand
และแผน
จัดการโฆษณา
management
รองคณบดีคณะครุ ศาสตร์ฝ่าย
ค.บ.การอนุบาลศึกษา
กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
รองคณบดีคณะครุ ศาสตร์ฝ่าย
ครุ ศาสตรบัณฑิต / สาขา ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต / ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต /
บริ การ ประกันคุณภาพ และวิจยั การศึกษาปฐมวัย
สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย
ค.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรม ศษ.ม.เทคโนโลยีทาง
ศษ.ด. เทคโนโลยี
รองคณบดีคณะครุ ศาสตร์
ทางการศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ประธานหลักสู ตรสาขา
กศ.ม. / สาขาวิจยั และ
ค.ด. / วิธีวิทยาการวิจยั
กศ.บ. / สาขาคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่ม
สถิติทางการศึกษา
การศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร บัณฑิต
วิทยาลัย

วท.บ. / สาขาฟิ สิ กส์
อุตสาหกรรม

หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

080-452-2384 ,02-529-3914 ต่อ 24 Thiraya2521@yahoo.com

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

-

-

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

-

-

หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 082-456-4524

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 086-522-5495

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 085-9912272, 080-1519544
วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่ นยนต์
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต และ
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา
บริ หารธุรกิจ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่ อสาร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่ งแวดล้อมศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสู ตรนานาชาติ)
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสู ตรนานาชาติ)
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์

charcrit_sritong@hotmail.com
-

enjoy.chot@gmail.com

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 081-3003232 , 02-9093021

r.rengpian@gmail.com

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 081-732-8710

Ohm_science@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

ajsoonaj@gmail.com

094-550-5611

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 086-354-9536

lolonoa_zolo@hotmail.com

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 087-496-6827, 02-909-3021

jj_doc@hotmail.com

คณะครุ ศาสตร์

089-809-5440, 02-529-3099

chatayapha@hotmail.co.th

คณะครุ ศาสตร์

081-733-9397, 02-529-3099

sasithorn@vru.ac.th

คณะครุ ศาสตร์

081-555-1097

a_kasinant@hotmail.com

คณะครุ ศาสตร์

084-657-2448

tamball@gmail.com

59 ผศ.สุ ทธิพร สุ ภาวิวงั
60 อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
61 อ.คันธรส ภาผล
62 อ.ดร.ศักดิ์ สุ วรรณฉาย

กรรมการประจาหลักสู ตร

กศ.บ. / สาขาเคมี

กรรมการและเลขานุการประจา
หลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย
ประธานกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์

ศษ.บ. / การสอน
คณิ ตศาสตร์
ค.บ. / สาขาการศึกษา
ปฐมวัย

63 อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์

รองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

64 อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก

ประธานหลักสู ตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

กศ.ม. / สาขาเคมี

ศษ.ม. / การสอน
คณิ ตศาสตร์
กศ.ม. / สาขาการศึกษา
ปฐมวัย
ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การ
กศ.บ.(ฟิ สิ กส์-คณิ ตศาสตร์)
สอน)
นิเทศศาสตรบัณฑิต /
วารสารศาสตรมหา
สาขาวิทยุกระจายเสี ยง
บัณฑิต / สาขา
และวิทยุโทรทัศน์
สื่ อสารมวลชน
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย

-

หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ศษ.ด.(หลักสู ตรและ
การสอน)
ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต /
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
สาขาเทคโนโลยีและ
วิชาชีพครู
สื่ อสารการศึกษา
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุ ศาสตร์

089-920-3663 , 02-909-0712

suttipawn.24@gmail.com

คณะครุ ศาสตร์

081-3454673

yingyim8@gmail.com

คณะครุ ศาสตร์

080-263-2647

koo_eik@hotmail.com

คณะครุ ศาสตร์

081-592-5595, 02-529-3099

rjansak@gmail.com

คณะครุ ศาสตร์

085-213-4450

danucha@vru.ac.th

คณะครุ ศาสตร์

081-818-2892

out14in@hotmail.com

