
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2 รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

การศึกษาบณัฑิต / สาขา
เคมี

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต /
 สาขาเคมีชีวภาพ

วิทยาศาสตรดุษฎี
บณัฑิต /สาขาชีวเคมี

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

091-873-1881, 02-529-3598 mana@vru.ac.th

3 อ.สุนี  ปัญจะเทวคุปต์
ประธานหลกัสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

กศ.บ. / สาขาคณิตศาสตร์

พบ.ม.  และ วท.ม. / 
สาขาสถิติประยกุต ์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

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

4 อ.มณทิพย ์ จนัทร์แกว้
กรรมการและเลขานุการประจ า
หลกัสูตร

วท.บ. / สาขาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม

วท.ม.วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

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

5 อ.มชักานต ์ เผา่สวสัด์ิ
ผูช่้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี ประธานหลกัสูตร
เทคโนโลยสีารสนเทศ

วิทยาศาสตรบณัฑิต / 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต /
 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

089-8193666 matchakan@vru.ac.th

6 ผศ.ดร.ศศมล  ผาสุข
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การศึกษาบณัฑิต / สาขา
เคมี

ครุศาสตรมหาบณัฑิต / 
สาขาการศึกษา
วิทยาศาสตร์

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต /
 สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

081-697-9053 phasuk_ss@yahoo.co.th

7 ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ. / สาขา
เทคโนโลยชีีวภาพ

วท.ม. / สาขา
เทคโนโลยชีีวภาพ

Ph.D. / สาขาFood 
Engineering and 
Bioprocess Technology

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

089-488-6514, 02-909-3042 suthasinee57@yahoo.com

8 อ.กนกวรรณ  ปุณณะตระกลู
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิต   มร
ภ.วไลยอลงกรณ์

คบ.คหกรรมศาสตร์ / 
สาขาคหกรรมศาสตร์

MAT.HE / คหกรรม
ศาสตร์

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

081-646-0040, 02-928-9824 moo-0816460040@hotmail.com

9 อ.ณหทยั  โชติกลาง กรรมการประจ าหลกัสูตร
วท.บ. / สาขาวิทยาศาตร์
ส่ิงแวดลอ้ม

ส.ม. / สาขาอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

087-240-3160 chotklang_j@hotmail.com

10 อ.ไพรินทร์  มีศรี
กรรมการและเลขานุการประจ า
หลกัสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต / 
สาขาระบบสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต /
 เทคโนโลยสีารสนเทศ

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

084-081-1725 phairin@vru.ac.th

11 อ.ปัณณรัตน์ วงษพ์ฒันานิภาส ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ
ค.อ.บ. / สาขา
อิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์

วท.ม. / สาขาการศึกษา
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
อิเลก็ทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

081-810-4672 k_annona@hotmail.com

12 ผศ.ดร.นฤมล  ธนานนัต์ กรรมการประจ าหลกัสูตร วท.บ. / สาขาเกษตรศาสตร์ วท.ม. / สาขาพนัธุศาสตร์
วท.ด. / สาขาพนัธุ
ศาสตร์

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

081-818-8070, 02-529-3850 narumol394@gmail.com

ที่ ช่ือ-สกลุ
คุณวุฒิทีส่ าเร็จการศึกษา

สังกดัหลกัสูตร

รายช่ือผู้ผ่านการอบรมหลกัสูตรผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดบัคณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 จัดโดยมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ วนัที ่ 27 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ เลขท่ี 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม .48 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

ต าแหน่งปัจจุบัน

1 sitatisa@yahoo.comวท.บ. (ศึกษาศาสตร์ -เคมี)
Ph.D. / สาขา Science 
Education

คณะ โทรศัพท์ อเีมล

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

085-150-1699, 02-909-3025
ศศ.ม. / สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์

ผูช่้วยอธิการบดีผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก



13 ผศ.ดร.มนญัญา  ค  าวชิระพิทกัษ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา วท.บ. / คหกรรมศาสตร์
วท.ม. / สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหาร

ปร.ด. / สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหาร

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

081-848-1034 manunya@vru.ac.th

14
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอิน
แปลง

คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร
เทคโนโลยกีารเกษตร
บณัฑิต / สาขา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต /
 สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารจดัการเกษตร

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

15 อ.ดร.อณันภา  สุขล้ิม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจยั วท.บ. (เทคโนโลยอีาหาร)
B.Sc. / Foodscience and 
Technology

Ph.D. / Foodsciene and 
Technology

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 089-453-4622 kannapha@hotmail.com

16 อ.ราชาวดี ยอดเศรณี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา
และบริการวิชาการ

วท.บ. / สาขา
เทคโนโลยกีารเกษตร

วท.บ. / สาขา
เกษตรศาสตร์

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 081-886-4839 rachawadee22@gmail.com

17 อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา
วท.บ. / สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารเกษตร

วท.ม. / สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร

-
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 081-348-7711 ps.rittilert@gmail.com

18 ผศ.ดร.กรรณิกา  อมัพุช
รองคณบดีคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร

วท.บ. / สาขา
เทคโนโลยกีารเกษตร

วท.ม. / สาขา
เกษตรศาสตร์

ปร.ด. / สาขาพืชไร่
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 089-120-6556 -

20 ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ ์ ศิริโวหาร คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
รัฐศาสตร์ / สาขาการ
ปกครอง

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

PBA / สาขา
บริหารธุรกิจ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจดัการ 081-442-8760 -

21 อ.ดร.ไอลดา  อรุณศรี รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
บธ.บ. / สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

วท.ม. / สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปร.ด. / สาขา
สารสนเทศศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจดัการ 081-853-3789 iladaa@yahoo.com

22 อ.ศิริพร  จิระชยัประสิทธิ
รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา
และบริการวิชาการ

บริหารธุรกิจบณัฑิต / 
สาขาการบญัชี

บญัชีมหาบณัฑิต / สาขา
การบญัชี

- หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ 081-803-3795 siriporn_vru2008@yahoo.com

23 ผศ.ประพนัธ์พงษ ์ ชิณพงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผนพฒันา

ศิลปศาสตรบณัฑิต / 
สาขาอุตสาหกรรม

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต /
 สาขาการจดัการท่องเท่ียว

-
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว

คณะวิทยาการจดัการ 081-930-0703 chinnaphong@hotmail.com

24 อ.ภารดี  นึกชอบ กรรมการประจ าหลกัสูตร บช.บ. / สาขาการบญัชี บช.ม. / สาขาการบญัชี - หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ 081-581-1422, 02-529-3847 nhoy_pa@hotmail.com

25 ผศ.ดร.สุจิราภรณ์  ฟักจนัทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
บริหารธุรกิจบณัฑิต / 
สาขาการบริหารทัว่ไป

พฒันาบริหารศาสตรม
หาบณัฑิต / สาขาการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์

philosophy of 
management / 
Management

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจดัการ 081-806-7281 sujichun2013@gmail.com

26 อ.ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธ์ิ
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ, 
กรรมการและเลขานุการหลกัสูตร

ศศ.บ. / สาขา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ศศ.ม. / สาขาการจดัการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว

-
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว

คณะวิทยาการจดัการ 086-128-7043 pawarisa_noy@outlook.com

27 อ.อญัชลี   เยาวราช กรรมการประจ าหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต / 
สาขาการจดัการทัว่ไป

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต /
 สาขาการตลาด

-
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการธุรกิจคา้ปลีก

คณะวิทยาการจดัการ 084-917-6433 anchalee@vru.ac.th

k_jessie72@hotmail.com081-628-3970, 02-529-3847คณะวิทยาการจดัการ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว

Ph.D. / Managementบธ.ม. / สาขาบริหารธุรกิจศษ.บ. / สาขาบริหารธุรกิจคณบดีคณะวิทยาการจดัการผศ.เจษฏา  ความคุน้เคย19

mailto:pawarisa_noy@outlook.com
mailto:Anchalee_g@hotmail.com


28 อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพทัธ์พงศ์ กรรมการประจ าหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต / 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต /
 สาขาการตลาด

บริหารธุรกิจดุษฎี
บณัฑิต/สาขาการ
บริหารธุรกิจ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจดัการ 089-893-4808, 02-529-3847 wareerat_rat@hotmail.com

29 อ.จุรีรัตน์  หนองหวา้
ประธานหลกัสูตรการจดัการ
ท่องเท่ียว

ศศ.บ. / สาขา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ศศ.ม. / สาขาการจดัการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว

-
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว

คณะวิทยาการจดัการ 081-833-6651 Lek_jereerat@hotmail.com

30 อ.ศิริวรรณ  ค  าดี ประธานหลกัสูตรการจดัการทัว่ไป
บญัชีบณัฑิต / สาขาการ
บญัชี

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต /
 สาขาการจดัองคก์ร

-
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการทัว่ไป

คณะวิทยาการจดัการ 081-362-8424 siriwankhumdee@hotmail.com

31 ผศ.ละเอียด  ขจรภยั
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ

ครุศาสตรบณัฑิต / สาขา
เทคโนโลยกีารศึกษา

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต /
 สาขานิเทศศาสตร์

-
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจดัการ 081-351-9915 ,02-529-3847 Laiadka05@gmail.com

32 อ.อภิชาติ   การะเวก ประธานหลกัสูตรการบญัชี
บญัชีบณัฑิต / สาขาการ
บญัชี

บญัชีมหาบณัฑิต / สาขา
การบญัชี

- หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ 086-567-5311 vunna2513@hotmail.com

33 อ.อจัฉราวรรณ  สุขเกิด ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรบณัฑิต / 
สาขาเศรษฐศาสตร์พฒันา

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต
 / สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

-
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจดัการ 081-938-6818, 02-529-3847 joyly_vru@hotmail.com

34 อ.ศภุมน   คงทน
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

อุตสาหกรรมศาสตร์
บณัฑิต / อิเลก็ทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต /
 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

คณะวิทยาการจดัการ 086-915-4975 suppamon.kongton@gmail.com

35 อ.ปริญ  วีระพงษ์
ประธานสาขาการจดัการโลจิ
สติกส์และซพัพลายเชน

ศศ.บ. / สาขา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

M.B.A. / สาขาโลจิสติกส์ -
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน

คณะวิทยาการจดัการ 084-943-6633 Prin_weerapong@hotmail.com

37 อ.วชิราภรณ์  ผดุงศิลป์
กรรมการและเลขานุการหลกัสูตร
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
นานาชาติ หลกัสูตรนานาชาติ

อกัษรศาสตรบณัฑิต / 
สาขาภาษาองักฤษ

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต /
 สาขาภาษาและการ
ส่ือสาร

-
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 
(หลกัสูตรนานาชาติ)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

087-797-0747 aj.june@hotmail.com

38 อ.ธนาวฒิุ  วงศอ์นนัต์ ผูช่้วยคณบดี
นิติศาสตรบณัฑิต / สาขา
นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ / สาขา
บริหารงานยติุธรรม

-
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

081-767-6610 -

39 อ.ดร.สุเทพ  บุญซ้อน อดีตรองอธิการบดี กศ.บ. / สาขาคณิตศาสตร์
ศษ.ม. / สาขาประชากร
ศึกษา

ศษ.ด. / สาขา
ประชากรศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
พฒันาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

086-876-6633 drsuthep@hotmail.com

40 อ.ปิยะ  สงวนสิน
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศษ.บ. / สาขาธุรกิจศึกษา
ศศ.ม. / สาขาการจดัการ
การพฒันาสังคม

-
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

081-7546877 piya_on@hotmail.com

41 อ.จุเลียบ  ชูเสือหึง กรรมการหลกัสูตรนิติศาสตร์ นิติศาสตรบณัฑิต
นิติศาสตรมหาบณัฑิต / 
สาขาบริหารงานยติุธรรม

-
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

089-2138787 Bona_fidei@hotmail.com

42 อ.มนฤดี  ช่วงฉ ่า
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บธ.บ. / สาขาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ศศ.ม. / สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคก์าร

-
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

089-881-7059 monkmitnb24@hotmail.com

43 อ.ดรุณศกัด์ิ  ตติยะลาภะ กรรมการประจ าหลกัสูตร
ร.บ.รัฐศาสตร์ / สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง

ศศ.ม. / สาขารัฐศาสตร์ -
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

086-304-3071 nanpha76@hotmail.com

anongvru@gmail.com089-892-8556, 02-529-3914
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์

ค.ด. / การอุดมศึกษาคณบดีผศ.ดร.อนงค ์ อนนัตริยเวช36
อ.ม. / สาขา
บรรณารักษศาสตร์

อ.บ. / สาขา
บรรณารักษศาสตร์

mailto:Lek_jereerat@hotmail.com
mailto:siriwankhumdee@hotmail.com
mailto:joyly_vru@hotmail.com
mailto:suppamon.kongton@gmail.com
mailto:Prin_weerapong@hotmail.com
mailto:piya_on@hotmail.com


44 อ.ธีระญา  ปราบปราม
กรรมการหลกัสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตรบณัฑิต / สาขา 
น.บ.

นิติศาตรมหาบณัฑิต / 
สาขา น.ม. (กฎหมาย
มหาชน)

-
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

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

45 อ.พชัรินทร์  สินธิพงษ์
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, 
ประธานหลกัสูตร

ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบณัฑิต)
 / สาขาวิชาภาษาองักฤษ

ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต) / สาขา
ภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ

-
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
(หลกัสูตรนานาชาติ)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

- -

46 รศ.สมศิริ      อรุโณทยั อดีตรองอธิการบดี กศ.บ. (ศิลปศึกษาบณัฑิต)
กศ.ม. (ศิลปศึกษา
มหาบณัฑิต)

-
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

- -

47 ผศ.ชาคริต  ศรีทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร บณัฑิต
วิทยาลยั

วท.บ. / สาขาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม

บธ.ม. / สาขาการจดัการ
อุตสาหกรรม

วท.ด. / สาขาธุรกิจ
เทคโนโลยแีละการ
จดัการนวตักรรม

หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยวิีศวกรรม

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 082-456-4524 charcrit_sritong@hotmail.com

48 ผศ.ดร.วิวฒัน์  คลงัวิจิตร รองคณบดี
ค.บ.  (อุตสาหกรรมศิลป์ 
สาขาไฟฟ้า -

กศ.ม. /   สาขา
อุตสาหกรรมศึกษา

ปร.ด. / สาขา
อาชีวศึกษา

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
อิเลก็ทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 086-522-5495 -

49 อ.จิรัญญา  โชตยะกลุ กรรมการประจ าหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต / 
สาขาฟิสิกส์

วิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต / สาขา
วิศวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม

-
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์

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

50 อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร
คณบดีวิทยาลยันวตักรรมการ
จดัการ

Bachelor of business 
administration / สาขา 
Hotel management

Master of Information 
Systems

Doctor of Philosophy / 
Business 
Administration

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต และ
บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ 081-3003232  , 02-9093021 r.rengpian@gmail.com

51 อ.ดร.อมรรักษ ์ สวนชูผล ผูช่้วยคณบดี
ศิลปศาสตรบณัฑิต / สาขา
รัฐศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต /
 สาขาพฒันาสังคมศาสตร์

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต /
 สาขาการศึกษาผูใ้หญ่

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
นวตักรรมวิทยาการจดัการส่ือสาร

วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ 081-732-8710 Ohm_science@hotmail.com

52 อ.จีรภทัร์  อฐัฐิศิลป์เวท กรรมการประจ าหลกัสูตร
วท.บ. ,พท.บ. / สาขาพืช
สวน, การแพทยแ์ผนไทย

วท.บ. / สาขาพืชสวน -
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

094-550-5611 ajsoonaj@gmail.com

53 อ.ปรัชญพชัร  วนัอุทา ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร
ศศ.บ. / สาขาภาษาองักฤษ
ธุรกิจ

บธ.ม. / สาขาการจดัการ
การบิน

-
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการธุรกิจการบิน (หลกัสูตรนานาชาติ)

วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ 086-354-9536 lolonoa_zolo@hotmail.com

54 อ.ลลิดา  แกว้ฉาย
ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายกิจการนกัศึกษา
และแผน

บริหารธุรกิจ / สาขา การ
จดัการโฆษณา

MSC / corporate brand 
management

-
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการธุรกิจการบิน (หลกัสูตรนานาชาติ)

วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ 087-496-6827, 02-909-3021 jj_doc@hotmail.com

55 ผศ.พนิดา ชาตยาภา
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ

ค.บ.การอนุบาลศึกษา กศ.ม.การศึกษาปฐมวยั -
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  (5 ปี) สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั

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

56 อ.ดร.ศศิธร จนัทมฤก
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่าย
บริการ ประกนัคุณภาพ และวิจยั

ครุศาสตรบณัฑิต / สาขา
การศึกษาปฐมวยั

ครุศาสตรมหาบณัฑิต / 
สาขาการศึกษาปฐมวยั

ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต /
 สาขาการศึกษาปฐมวยั

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต   (5 ปี) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั

คณะครุศาสตร์ 081-733-9397, 02-529-3099 sasithorn@vru.ac.th

57 อ.ดร.องัคนา กรัณยาธิกลุ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ค.บ.เทคโนโลยนีวตักรรม
ทางการศึกษา

ศษ.ม.เทคโนโลยทีาง
การศึกษา

ศษ.ด. เทคโนโลยี
การศึกษา

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา
วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ 081-555-1097 a_kasinant@hotmail.com

58 ผศ.ดร.กนัตฤ์ทยั  คลงัพหล
ประธานหลกัสูตรสาขา
คณิตศาสตร์ และหวัหนา้กลุ่ม

กศ.บ. / สาขาคณิตศาสตร์
กศ.ม. / สาขาวิจยัและ
สถิติทางการศึกษา

ค.ด. / วิธีวิทยาการวิจยั
การศึกษา

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต   (5 ปี) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 084-657-2448 tamball@gmail.com

mailto:enjoy.chot@gmail.com


59 ผศ.สุทธิพร  สุภาวิวงั กรรมการประจ าหลกัสูตร กศ.บ. / สาขาเคมี กศ.ม. / สาขาเคมี -
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต   (5 ปี) 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

คณะครุศาสตร์ 089-920-3663 , 02-909-0712 suttipawn.24@gmail.com

60 อ.วสัส์พร  จิโรจพนัธุ์
กรรมการและเลขานุการประจ า
หลกัสูตร

ศษ.บ. / การสอน
คณิตศาสตร์

ศษ.ม. / การสอน
คณิตศาสตร์

-
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต   (5 ปี) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 081-3454673 yingyim8@gmail.com

61 อ.คนัธรส   ภาผล
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั

ค.บ. / สาขาการศึกษา
ปฐมวยั

กศ.ม. / สาขาการศึกษา
ปฐมวยั

-
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต   (5 ปี) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั

คณะครุศาสตร์ 080-263-2647 koo_eik@hotmail.com

62 อ.ดร.ศกัด์ิ  สุวรรณฉาย
ประธานกรรมการบริหาร
หลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์

กศ.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)
ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การ
สอน)

ศษ.ด.(หลกัสูตรและ
การสอน)

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต    (5 ปี) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 081-592-5595, 02-529-3099 rjansak@gmail.com

63 อ.ดร.ดนุชา  สลีวงศ์ รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
นิเทศศาสตรบณัฑิต / 
สาขาวิทยกุระจายเสียง
และวิทยโุทรทศัน์

วารสารศาสตรมหา
บณัฑิต / สาขา
ส่ือสารมวลชน

ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต /
 สาขาเทคโนโลยแีละ
ส่ือสารการศึกษา

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา
วิชาชีพครู

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

64 อ.วิลินดา  พงศธ์ราธิก
ประธานหลกัสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั

ค.บ.การศึกษาปฐมวยั กศ.ม.การศึกษาปฐมวยั -
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต    (5 ปี) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั

คณะครุศาสตร์ 081-818-2892 out14in@hotmail.com

mailto:koo_eik@hotmail.com
mailto:rjansak@gmail.com
mailto:nuchcha_s@hotmail.com


รายช่ือผู้ผ่านการอบรมหลกัสูตรผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดบัคณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 จัดโดยมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ วนัที ่ 27 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ เลขท่ี 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม .48 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180


