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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1 ผศ.เจษฏา  ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ศษ.บ. / สาขาบริหารธุรกิจ บธ.ม. / สาขาบริหารธุรกิจ Ph.D. / Management
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว

คณะวิทยาการจัดการ 081-628-3970, 02-529-3847 k_jessie72@hotmail.com

2 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) Polymer Science
Polymer Chemistry 
and Engineering

หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี pannraphat@vru.ac.th

3 ผศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กศ.บ. / สาขาคณิตศาสตร์
กศ.ม. / สาขาวิจัยและ
สถิติทางการศึกษา

ค.ด. / วิธีวิทยาการ
วิจัยการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   (5 ปี) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 084-657-2448 tamball@gmail.com

4 อ.จิรัญญา  โชตยะกุล กรรมการประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต / 
สาขาฟิสิกส์

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต / สาขา
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม

-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 085-9912272, 080-1519544 enjoy.chot@gmail.com

5 ผศ.ดร.ดนุชา  สลีวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต / 
สาขาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
 / สาขาส่ือสารมวลชน

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต /
 สาขาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ 085-213-4450 danucha@vru.ac.th

6 อ.ธีระญา  ปราบปราม
กรรมการหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต / สาขา 
น.บ.

นิติศาตรมหาบัณฑิต / 
สาขา น.ม. (กฎหมาย
มหาชน)

-
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

080-452-2384 ,02-529-3914 ต่อ 
24

Thiraya2521@yahoo.com

7 ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รัฐศาสตร์ / สาขาการ
ปกครอง

MBA.Business,
MPA.Public 
Administration สาขา
บริหารธุรกิจ / รัฐ
ประศาสนศาสตร์

PBA / สาขา
บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ 081-442-8760 -

8 ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิต / สาขา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต /
 สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร

-
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 091-873-8860, 02-529-3002 sminplaeng@gmail.com

9 ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ส่ิงแวดล้อม)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม)

วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ nisa@vru.ac.th

10 ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต / 
สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต /
 สาขาการจัดการท่องเท่ียว

-
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว

คณะวิทยาการจัดการ 081-930-0703 chinnaphong@hotmail.com

11 อ.ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธ์ิ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ศศ.บ. / สาขา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ศศ.ม. / สาขาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว

-
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว

คณะวิทยาการจัดการ 086-128-7043 pawarisa_noy@outlook.com

12 ผศ.ดร.ภิศักด์ิ  กัลยาณมิตร
คณบดีคณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะ โทรศัพท์ อีเมลท่ี ช่ือ-สกุล
คุณวุฒิท่ีส าเร็จการศึกษา

สังกัดหลักสูตรต าแหน่งปัจจุบัน
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะ โทรศัพท์ อีเมลท่ี ช่ือ-สกุล

คุณวุฒิท่ีส าเร็จการศึกษา
สังกัดหลักสูตรต าแหน่งปัจจุบัน

13 ผศ.มณทิพย์  จันทร์แก้ว
รองคณบดีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ. / สาขาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม

วท.ม.วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม

-
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 081-2493221, 02-9093029 montip_06@hotmail.com

14 อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
รอง ผอ.ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต / 
สาขาการตลาด

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต /
 สาขาการตลาด

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต/สาขาการ
บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ 089-893-4808, 02-529-3847 wareerat@vru.ac.th

15 ผศ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย
รองคณบดีคณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยา)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(จิตวิทยาชุมชน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ประชากรศึกษา)

หลักสูตรจิตวิทยา
คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

089-891-9281 hathairat@vru.ac.th

16 รศ.พนิดา ชาตยาภา
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่าย
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ค.บ.การอนุบาลศึกษา กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย -
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 089-809-5440, 02-529-3099 chatayapha@hotmail.co.th
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