
ตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ (Office Hours) 

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานที/่ช่องทางการติดต่อ วัน - เวลาให้ค าปรึกษา 
๑. ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๕ 

ห้องภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๑๓ ๓๔๒๖  
โทรศัพท์ภายใน ๑๓๓๓ 
E-mail : dr.mam@hotmail.co.th 
Facebook : พึงประกอบกรรมดีอันเป็นเหตุดี 

อ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐น. 
พฤ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๒. ผศ.ประสาน  อุฬารธรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ห้องคณบดี 
โทรศัพท์ภายใน  ๙๖๓๙ 
E-mail :  
Facebook : ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 

พ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ศ. ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๓. 
 

อาจารย์เสน่ห์  สัพทานนท์ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๑ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ภายใน  : 
E-mail :  
Facebook : 

อ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ศ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๔. 
 

อาจารย์ปราโมทย์  พลิคามิน อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  
ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
โทรศัพท์ภายใน  ๙๖๓๙ 
E-mail :  
Facebook : ปราโมทย์  พลิคามิน 

จ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พฤ. ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 

๕. 
 

อาจารย์อนุวิทย์   สนศิริ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๖ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ภายใน 
E-mail :  
Facebook : 

ลาศึกษาต่อ 

๖. อาจารย์ประณุต พรหมลักษณ์ 
 
 
 

อาคาร ๑๘/๒ ชั้น ๒ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ภายใน  ๙๖๔๔ 
E-mail :  
Facebook : 

จ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ศ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐น. 
 

๗. อาจารย์สมเกียรติ  เติมสุข 
 
 
 

อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๖ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ภายใน  
E-mail : Somkiat_thermsuk@hotmail.com 

Facebook :  สมเกียรติ เติมสุข 

จ. ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
พ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พฤ. ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

mailto:dr.mam@hotmail.co.th


 

ตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ (Office Hours) 

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานที/่ช่องทางการติดต่อ วัน - เวลาให้ค าปรึกษา 
๘. อาจารย์ดุสิต  สิงห์พรหมมาศ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๖ ห้องพักอาจารย์ 

โทรศัพท์ภายใน ๙๖๔๔ 
E-mail : dusit_sing@hotmail.com 
Facebook :   

จ. ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
อ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พฤ. ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๙. อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ 
 
 

 

อาคาร   ๑๔/๑ ชั้น ๖  ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ภายใน  
E-mail : PRP1612@hotmail.com 
Facebook : พงระภี ศรีสวัสดิ์ 

จ. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พ. ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๑๐. 
 

อาจารย์สุระศักดิ์  ศรีปาน 
 

อาคาร สิรินธร ชั้น ๕ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ภายใน  
E-mail :  
Facebook :  สุระศักดิ์  ศรีปาน 

จ. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 
ศ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๑๑. 
 
 
 
 

ดร.นภดล กลิ่นทอง อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  
ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
โทรศัพท์ภายใน ๙๖๓๙ 
E-mail :  
Facebook : นภดล กลิ่นทอง 

จ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พฤ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๑๒. 
 

อาจารย์เอนก สุทธิฤทธ์ 
 
 
 

อาคาร สิรินธร ชั้น ๕ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ภายใน  
E-mail :  
Facebook :  

จ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พฤ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๑๓. 
 

อาจารย์ภัทราวุธ  ภัทระธนกุลชัย อาคาร สิรินธร ชั้น ๕ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ภายใน  
E-mail : 
PHATRAVHDTH_SDNG@hotmail.com 
Facebook : PHATRAVHDTH 

จ. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พ. ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ศ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐น. 
 

๑๔. ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ภายใน ๙๗๔๙ 
E-mail :  
Facebook : ศิราณี  ศรีกนก 

จ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
อ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 



ตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ (Office Hours) 

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานที/่ช่องทางการติดต่อ วัน - เวลาให้ค าปรึกษา 
๑๕. ผศ.โสริยา ชโินดม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  ห้องพักอาจารย์ 

โทรศัพท์ : ๐๘๔ ๙๗๓ ๘๑๘๕ 
โทรศัพท์ภายใน : ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐  
ต่อ ๗๐๖๐ 
E-mail : soriya_rmutk@hotmail.com 
Facebook : Soriya chinodom 

จ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ศ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๑๖. 
 
 
 

 

ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๓๖๐ ๑๗๖๕ 
โทรศัพท์ภายใน ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๙๗๔๙ 
E-mail : ssaranee@hotmail.com 
Facebook : aj.saranee 

อ. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พฤ. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๑๗. อาจารย์สมใจ หุตะสุขพัฒน์ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ : ๐๘๕ ๑๖๖ ๕๐๘๗ 
โทรศัพท์ภายใน : ๗๐๖๐ 
E-mail : November-nine@hotmail.com 
Facebook :  

จ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
อ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๑๘. 
 
 
 
 

ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท ์: ๐๘๑ ๕๓๐ ๐๖๕๗  
โทรศัพท์ภายใน : ๗๐๖๐ 
E-mail : chanokt2513@gmail.com 
Facebook : /Chanokt 

จ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
พฤ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

๑๙. ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๘๑๐ ๐๕๐๗ 
โทรศัพท์ภายใน : ๗๐๖๐ 
E-mail : PBA507@hotmail.com 
Facebook : เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล 

จ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ศ. ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

 

 

 

 


