
 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระยะท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  15 – 17 กรกฎาคม 2563 
 

(อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสาขาวิชา) 
กลุ่มท่ี 1  ห้องอบรม 1081  อาคาร  10  ชั้น 8  

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม   คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 
2.  อาจารย์ ดร.สิรวิชญ์  ชินวรากร คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตยา  สามณฑา เคมี วิทยาศาสตร์ฯ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธ์  บุญชัย ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ฯ 
5.  อาจารย์ ดร.ภาวนา  กังเตีย ชีววิทยา (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ฯ 
6.  อาจารย์สุนิศา  จิตสุนทรชัยกิล ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ฯ 
7.  อาจารย์อังสุมา  แก้วคต เกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ฯ 
9.  อาจารย์เพียงฤทัย  บุญประสิทธ์ิ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ฯ 
10.  อาจารย์รัตน์สุภา  ธรรมาภรณ์ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ฯ 
11.  อาจารย์ธีรวิทย์  อัศวศิลปกุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ฯ 
12.  อาจารย์เธียรธาดา  หิรัญญะชาติธาดา แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์ฯ 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา  ช่ืนวัฒนา สาธารณสุขศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 
14.  อาจารย์เบญจรัตน์  จันสน สาธารณสุขศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 
15.  อาจารย์อัญญา  อ าไพ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชฏา  ผลพูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
17.  อาจารย์พลกฤต  กล่ันแก้วด ารง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
18.  อาจารย์นทวีร์  ไชยจ า เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
19.  อาจารย์สุพัตรา  ทรัพย์สินโอฬาร ผู้ประกอบการอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
20.  อาจารย์ณภพ  ซ้ายสุวรรณ เทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
21.  อาจารย์วันวิสาข์  กาญจนาภรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
22.  อาจารย์ธิดาธิป  หารชุมพล วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
23.  อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุวรรณอ่อน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

 
 
 



 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระยะท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  15 – 17 กรกฎาคม 2563 
 

(อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสาขาวิชา) 
กลุ่มท่ี 2  ห้องอบรม 1043  อาคาร  10  ชั้น 4 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พรรษา  ตระกูลบางคล้า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร ์
3. อาจารย์ ดร.ธนิดา  สุจรติธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร ์
4. อาจารย์อนิวัฒน์  ทองสีดา ศิลปศึกษา ครุศาสตร ์
5. อาจารย์อรพิมล  กิตติธีรโสภณ พลศึกษา ครุศาสตร ์
6. อาจารย์จีรภรณ์  กิจเจรญิ กลุ่มวิชาชีพครู ครุศาสตร ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 
8. อาจารย์ไกรสร   จันทน้อย นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ 
9. อาจารย์เทพธิดา   ศิลปบรรเลง อาเซียนศึกษา มนุษยศาสตร์ฯ 
10. อาจารย์ดวงเดือน  โรจนการวิจิตร ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มนุษยศาสตร์ฯ 
11. อาจารย์ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสิริรัตน์  ชูรักษ ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
12. อาจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อ านวยการ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
13. อาจารย์ศุภชัย  ศรีอักษร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
14. อาจารย์กิลเบิร์ท  อีเดินส์  เม่ามีศร ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บูรณจติร แก้วศรีมล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 
 
 
 
 

 



 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระยะท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  15 – 17 กรกฎาคม 2563 
 

(คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (กบมส.)) และ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปริญญาโท – ปริญญาเอก) 
กลุ่มท่ี 3  ห้องอบรม 1041  อาคาร  10  ชั้น 4 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คณะ/สาขาวิชา/หน่วยงาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ุฬาลักษณ์ จารุจุฑารตัน ์ รองคณบด ี คณะวิศกรรมศาสตร์ฯ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกิตติ ์เหมทานนท์ รองคณบด ี คณะวิศกรรมศาสตร์ฯ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค ์อ่อนตา รองคณบด ี คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
4. อาจารย์สุภัทรา จนัทะคัด รองประธานสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทัศนัย กีรติรตันะ รองคณบด ี คณะครุศาสตร ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขนษิฐ์  สะสมสิน รองคณบด ี วิทยาลัยการดนตร ี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี รองคณบด ี วิทยาลัยการดนตร ี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. อาจารย์ ดร.ธนกร สรรบ์วราภิภู รองผู้อ านวยการ ส านักกิจการนักศึกษา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ุษฎี เทิดบารม ี รองผู้อ านวยการ ส านักคอมพิวเตอร์ 
11. อาจารย์จาริวัฒน์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ านวยการ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน รองผู้อ านวยการ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ านวยการ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร ์ สุธีนิรันดร ์ ประธานหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารการศึกษา) 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พัชรา เดชโฮม ประธานหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

(บริหารการศึกษา) 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประไพ ศรดีามา ประธานหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช        ผู้อ านวยการ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย์   นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
19.    
20.    

 
 
 

 



 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระยะท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  15 – 17 กรกฎาคม 2563 
 

(อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสาขาวิชา) 
กลุ่มท่ี 4  ห้องอบรม 1044  อาคาร  10  ชั้น 4 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. กัมพล  เช้ือแถว เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา  มณีวงค์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 
3. อาจารย์ ดร.ณัฐมน  ตั้งพานทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 
4. อาจารย์อารยา  แสงมหาชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
5. อาจารย์เพียงธิดา  เสรีสุทธิกูลชัย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาการจัดการ 
6. อาจารย์จารุณี  บุญเรืองรัตน์ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ 
7. อาจารย์พรรณพิชญา  อัญชันภาติ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ 
8. อาจารย์มนัสวี  พัวตระกูล การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ 
10. อาจารย์นิวัฒน์  ประสิทธิวรวิทย์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ 
11. อาจารย์ณิชาภา  แก้วประดับ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ 
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระยะท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  15 – 17 กรกฎาคม 2563 
 

(บุคลากร) 
กลุ่มท่ี 5  ห้องอบรม 1041  มินิเธียเตอร์  อาคาร  10  ชั้น 4 

เวลา 17.00 – 19.00 น. 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ดวงจันทร ์ บริหารงานบุคคล  
2. นางสาวนัฏตินา  นาคมนต ์ บริหารงานบุคคล  
3. นายกิตติภูมิ  โตชัยภูมิ กองกลาง/งานเลขานุการ  
4. นางสาวเกตุศิริ  ด าเจรญิ กองกลาง/งานบริหารทั่วไป  
5. นางสาวจิรพร  ไชยสินธ์ุ กองกลาง/งานบริหารทั่วไป  
6. นางสาวศิรินทิพย์  บันมะหะหมุด กองกลาง/งานบริหารทั่วไป  
7. นายฉัตรชัย  สินจุ้ย กองกลาง/งานบริหารทั่วไป  
9. นางขวัญจิตร  สงวนโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
10. นางสาวดวงใจ   ภัทรศรีธนวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
11. นายกิตต ิ แก้วจ าลอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
12. นางสาวกาญจนา   บัวทุม ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
13. นางสาวศุภัทรษร  พรนคร ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
14. นายฉัตรชัย  รังษ ี ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
15. นายเกตุสกล  ศีลเตชะ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
16. นายก าพล  วิภาตนาวิน ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
17. นายวีรพงษ์  แสนพัก ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
18. นางสาวสิณาภรณ ์ จติต์อุทัศน ์ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
19. นางสาวสุดารัตน์  พวกขุนทด ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
20. นางสาวอิชยา  เอ้ือถาวรพิพัฒน์ ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
21. นางสาวอธิษฐาน  ศรีลานุช  ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
22. นางสาวอารีรัตน ์ ขอเช่ือมกลาง คณะมนุษยศาสตร์ฯ  
23.    
24.    
25.    

 


