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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
ที่

รายชื่ อ - สกุล

สถาบัน

1 ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

มรภ.จันทรเกษม

2 ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

มรภ.นครสววรค์

3 ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
4 ผศ.สุธีรา เข็มทอง

มรภ.สกลนคร
มรภ.นครราชสี มา

5 ผศ.ดร.วรปภา อารี ราษฎร์

มรภ.มหาสารคาม

6 ผศ.ดร.วิชิต กํามันตะคุณ

มรภ.ร้อยเอ็ด

7 ผศ.บุญไท เจริ ญผล

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

8 ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์

มรภ.เทพสตรี

9 อ.สมโชค ฤทธิ์ จํารู ญ

มรภ.ธนบุรี

10
11
12
13

มรภ.นครปฐม
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.กําแพงเพชร

รศ.ดร.สุวฒั น์ ฉิมะสังคนันท์
ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่ มหล้า
ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

14 รศ.ดร.วิชยั แหวนเพชร

มรภ.กาญจนบุรี

15 ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์

มรภ.กาญจนบุรี

16 อ.ดร.รัฐทิตยา หิรัณยหาด

มรภ.กาญจนบุรี

17 ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
18 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
19 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.กําแพงเพชร

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญญาตรี
ปริญญญาโท
ปริญญญาเอก
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณิ ตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ,
(นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป, นิวเคลียร์เทคโนโลยี

รหัสผู้ประเมิน
E-Mail
ราชภัฏ
สกอ.
UR0001
U570165 cdulsamphan@yahoo.com
chalermkieat@gmail.com

08 1713 4828
09 0934 5749

ประธาน/กรรมการ

ภาษาอังกฤษ

08 1345 9245

ประธาน/กรรมการ

โทรศัพท์

หมายเหตุ

การสอนภาษาอังกฤษใน
Ph.D. in Education
ฐานะภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา
สุขศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีการอาหารและ วิทยาศาสตร์การอาหาร
โภชนาการ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปร.ด. การจัดการ
เทคโนโลยี
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ครุ ศาสตรบัณฑิต
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หาร
สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชานิเทศการศึกษา
และการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ

UR0002

U570767 prachakrot@hotmail.com

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การศึกษา
วิทยาศาสตร์การอาหาร, วิทยาศาสตร์ประยุกต์

UR0003
UR0004

U570198
U580188 Suteera.k@nrru.ac.th

คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์

UR0005

U570196 dr.worapapha@rmu.ac.th

09 4415 3541
08 1790 4823
08 1974 5464

การบริ หารการศึกษา, ประกันคุณภาพการศึกษา

UR0006

U570599 k_wichit@yahoo.com

08 1380 3894

กรรมการ

การศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา

UR0007

U570310 charoenpol56@gmail.com

ประธาน/กรรมการ

ั ฑิต
ครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต
ครุ ศาสตร์บณ
(ธุรกิจศึกษา)
(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
ครุ ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การวิจยั ทางสังคม
รัฐศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
เทคโนโลยีการเกษตร
พัฒนาการเกษตร
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วท.บ. เคมี
วท.ม. เคมี

การจัดการ, บริ หารธุรกิจ

UR0008

U570212 sasi3310@hotmail.com

035-322-084
089-177-4887
09 8896 4515

ประธาน/กรรมการ

การประเมินคุณภาพการศึกษา, การวิจยั ทาง
สังคม และการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์, บริ หารธุรกิจ, การจัดการ
การพัฒนาชุมชน
คณิ ตศาสตร์
เคมี, ยุทธศาสตร์การบริ หารและการพัฒนา

UR0009

U570721 somchok.r@dru.ac.th

08 1808 8021

กรรมการ

UR0010
UR0011
UR0012
UR0013

U570181
U570245
U570308
U570408

Dr.suwat.1962@gmail.com
ake_ch1991@hotmail.com
anusornjmn@yahoo.co.th
kwandawjamjang@gmail.com

09 4459 9463
08 5845 5252
09 1034 3181
09 5139 4259

ประธาน/กรรมการ
ประธาน/กรรมการ
ประธาน/กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

wichai_v@yahoo.com

09 2263 6387

ประธาน/กรรมการ

การจัดการดุษฏีบณ
ั ฑิต
(การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์) ม.ศรี ปทุม

การจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์

ปร.ด. ยุทธศาสตร์การ
บริ หารและการพัฒนา
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ ) M.A. (Industrial Education) Ed.D. (Industrial
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมศึกษา,
Education Management) บริ หารการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์ ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการ Candidate Doctoral in
ท่องเที่ยว
Integrate Tourism
Management
ชีววิทยา
การสอนชีววิทยา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ เศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
Education

UR0014

ประธาน/กรรมการ
กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

UR0015

U570332 rjanup@kru.ac.th

08 3256 7778

ประธาน/กรรมการ

การท่องเที่ยว, การโรงแรม, ธุรกิจการบิน,
ธุรกิจ MICE

UR0016

U570615 rattitaya@gmail.com

08 1942 8086

กรรมการ

การสอนชีววิทยา
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา

UR0017
UR0018
UR0019

U580051 scipratya@hotmail.com
U570200 charee45@windowslive.com
U570776 wachira.kpru@gmail.com

08 8995 9915
08 5651 0104
09 5351 9191

ประธาน/กรรมการ
ประธาน/กรรมการ
ประธาน/กรรมการ
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
ที่

รายชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

รหัสผู้ประเมิน
E-Mail
ราชภัฏ
สกอ.
UR0020
U580335 pajaree_pol@yahoo.com
UR0021
Bandhitchat@gmail.com

โทรศัพท์

หมายเหตุ

08 9642 8644
08 0265 6451

กรรมการ
กรรมการ

UR0022

U570056 s_uphak@yahoo.co.th

08 3305 5795

ประธาน/กรรมการ

UR0023

U580233 stap35@hotmail.com

08 7685 5765

ประธาน/กรรมการ

UR0024
UR0025

U570626 webthaitutor@hotmail.com
U570292 sumetee.k@chandra.ac.th

08 3629 6889
08 6527 5062

กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

UR0026

U570608 arpaporn9642@gmail.com

08 1684 3387

กรรมการ

UR0027

U580316 K.piangkhae@gmail.com

09 1020 3863

กรรมการ

UR0028

U570685 Nsirapat@hotmail.com

09 3932 4594

กรรมการ

พยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์

UR0029

U570705 sawatsing@gmail.com

08 0156 5030

กรรมการ

การดูแลสุขภาพ, สถิติและการวิจยั
นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์
การศึกษาปฐมวัย, การบริ หารการศึกษา

UR0030
UR0031
UR0032

Patchkoy@yahoo.com
U570223 ajarntam@hotmail.com
sirimask@hotmail.com

08 6731 6337
09 5145 1685
06 2561 5198

กรรมการ
ประธาน/กรรมการ
กรรมการ

UR0033

U570831 mishanmeiling@hotmail.com

09 5145 1604

กรรมการ

UR0034

U580344 attatc@gmail.com

08 9700 3466

กรรมการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญญาเอก
ประชากรและการพัฒนา บริ หารธุรกิจ, สังคมศาสตร์
อุดมศึกษา
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน, การสอน
ภาษาอังกฤษ
ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) ปร.ด. (สหวิทยาการเพื่อ เคมี, ฟิ กสิ กส์, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป
การพัฒนา)
ศศ.บ. (อาหาร)
คศ.ม. (อาหาร)
ศศ.ด. ปรัชญาอาชีวศึกษา อาหารและการแปรรู ป, การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม, สังคมและชุมชน
วิศซกรรมเครื่ องกล
เครื่ องกล
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรม, พลังงาน, การศึกษา
สัตวศาสตร์
ส่งเสริ มและนิเทศศาตร์
การผลิตสัตว์, สัตว์ปีก, แพะนม
เกษตร
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป กศม.การมัธยม (การสอน ค.ด. การศึกษานอก
การศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)
วิทยาศาสตร์)
ระบบโรงเรี ยน
การสอนคณิ ตศาสตร์-เคมี หลักสูตรและการสอน
การบริ หารการศึกษา
สาขาทางการศึกษา, บริ หารการศึกษา,
คณิ ตศาสตร์
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
ครุ ศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี,
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษา, บริ หารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

ปริญญญาตรี
การจัดการทัว่ ไป
การประถมศึกษา/
ภาษาอังกฤษ
วท.บ. (เคมี)

ปริญญญาโท
สถิติประยุกต์
ภาษาอังกฤษ

20 รศ.ดร.ปาจรี ย์ ผลประเสริ ฐ
21 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.กําแพงเพชร

22 รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์

มรภ.จันทรเกษม

23 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิ วาสน์

มรภ.จันทรเกษม

24 ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา
25 ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

มรภ.จันทรเกษม
มรภ.จันทรเกษม

26 อ.ดร.อาภาพร สิ งหราช

มรภ.จันทรเกษม

27 อ.ดร.เพียงแข ภูผายาง

มรภ.ชัยภูมิ

28 ผศ.ศิรภัสสร์ อินทรพาณิ ชย์

มรภ.ชัยภูมิ

29 อ.ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์

มรภ.ชัยภูมิ

การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ช้ นั หนึ่ง

30 รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล
31 ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
32 ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพฒั น์

มรภ.เชียงราย
มรภ.เชียงใหม่
มรภ.เชียงใหม่

33 อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

มรภ.เชียงใหม่

34 ผศ.อัตถ์ อัจฉริ ยมนตรี

มรภ.เชียงใหม่

35 ผศ.ดร.กัลทิมา พิชยั

มรภ.เชียงใหม่

36 ผศ.ประมวล แซ่โค้ว

มรภ.เทพสตรี

พยาบาลและผดุงครรภ
การประชาสัมพันธ์
การศึกษาปฐมวัย การวัด
และประเมินผลการศึกษา
B.A. (Chinese and
M.A. (Linguistics and
Literature), ค.บ.
Applied Linguistics)
(การศึกษาปฐมวัย)
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) เกษตรศาสตร์ (เกษตรเชิง
ระบบ)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
วท.ม. (การสอนชีววิทยา)
ชีววิทยา
วทบ.(เกษตรศาสตร์)
วทม.(เกษตรศาสตร์)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
สรี รวิทยา
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
นิเทศศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
การบริ หารการศึกษา

Ph.D. (Classical Chinese ภาษาและวรรณคดีจีน, การสอนภาษาจีน
Literature)
สําหรับชาวต่างประเทศ
การเกษตรยัง่ ยืน
Ph.D. (Applied Biology ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา
and Biotechnology
เกษตรศาสตร์, สัตวศาสตร์

UR0035

kaltimap@hotmail.com

08 1992 6556

กรรมการ

UR0036

U570331 pamaun49@gmail.com

08 9822 3015

ประธาน/กรรมการ
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
ที่

รายชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาตรี
ปริญญญาโท
1. บรรณารักษศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
สารนิเทศศาสตร์
(การจัดการสําหรับนัก
2. รัฐประศาสนศาสตร์
บริ หาร)
(การปกครองท้องถิ่น)

ปริญญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
E-Mail
ราชภัฏ
สกอ.
UR0037
U570619 mnida7@gmail.com

โทรศัพท์

หมายเหตุ

09 4797 4936
08 1545 4560

กรรมการ

37 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริ มพงศ์

มรภ.เทพสตรี

38 รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
39 รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล

มรภ.ธนบุรี
มรภ.ธนบุรี

การศึกษา
ค.บ. (การประถมศึกษา)

การศึกษา
สังคมศาสตร์
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

การศึกษา
การศึกษาและจิตวิทยา

UR0038
UR0039

U580003 wilaildru@gmail.com
U570220 panadday@hotmail.com

08 1802 4318
08 1843 2120

ประธาน/กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

40 ผศ.ดร.ศรี สวคนธ์ แดงสอาด

มรภ.ธนบุรี

ศาสตรคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

UR0040

U570244 sri_dang@hotmail.com

08 7608 5537

ประธาน/กรรมการ

41
42
43
44
45
46

ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์
รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์
รศ.ชัยเลิศ ปริ สุทธกุล
ผศ.ศิริชยั โสภา
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช

มรภ.ธนบุรี
มรภ.ธนบุรี
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

การบัญชี
พยาบาล
เคมี
ครุ ศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา
(คอมพิวเตอร์)
บัญชีการเงิน
การตลาด
การจัดการ
เคมี
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
คณิ ตศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริ หารการศึกษา

บัญชีการเงิน, บัญชีบริ หาร
การตลาด
เคมี, วัสดุศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
บริ หารการศึกษา, นิเทศศาสตร์, การจัดการทัว่ ไป

UR0041
UR0042
UR0043
UR0044
UR0045
UR0046

U580284
U570749
U570410
U570387
U570671
U570191

08 1914 4909
08 1173 2617
08 6679 4429
08 0064 1956
09 8252 8431
08 5507 1991

ประธาน/กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

47 รศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั

มรภ.นครปฐม

U580331 sjittirat@gmail.com

06 1615 9442

กรรมการ

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

การศึกษา, หลักสูตร, วิจยั , บริ หารการศึกษา
วิชาชีพครู
บริ หารธุรกิจ, บัญชี
ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีการศึกษา

UR0047

48 อ.ผ่องใส สิ นธุสกุล
49 อ.วาสนา เนียมแสวง
50 ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิ น

08 1253 5233
08 1701 8292
08 1294 7033

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

51 ผศ.ดร.โยธิ น ศรี โสภา

มรภ.นครปฐม

การบริ หารการศึกษา, หลักสูตรและการสอน

UR0051

U580026 sp.yothin@gmail.com

08 5172 4105

ประธาน/กรรมการ

52 ผศ.ดร.พิเศษ ตูก้ ลาง
53 ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ

มรภ.นครราชสี มา
มรภ.นครราชสี มา

ฟิ สิ กส์
รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, การปกครอง
ท้องถิ่น

UR0052
UR0053

tpisate@hotmail.com
U590034 talkkrupim@hotmail.com

08 8583 8844
09 9462 4614

กรรมการ
กรรมการ

54 อ.ดร.ดวงธิ ดา โคตรโยธา
55 อ.ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ ไธสง

มรภ.นครราชสี มา
มรภ.นครราชสี มา

ศษ.ม. (วิจยั และประเมินผล กศ.ด. (การวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร)
การศึกษา)
บริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
วทบ. ชีววิทยาประยุกต์
วทม. เทคโนโลยีชีวภาพ
ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ค.ด. (เทคโนโลยีและ
สื่ อสารการศึกษา
ฟิ สิ กส์
การมัธยม(การสอน
การบริ หารการศึกษา
วิทยาศาสตร์)
วิทยาลัยครู นครราชสี มา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรา
(รัฐศาสตร์)
(รัฐศาสตร์)
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
ปริ ญญาเอก

วิศวกรรมโยธา
การจัดการเชิงกลยุทธ์

UR0054
UR0055

08 8706 0598
08 1955 8029

กรรมการ
กรรมการ

56 ผศ.กรกนก ธูปประสม
57 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

มรภ.นครราชสี มา
มรภ.นครราชสี มา

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

การศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการตลาด

UR0056
UR0057

U580343 duangthida.k@nrru.ac.th
U570593 yuttakorn.r@nrru.ac.th
y.ritthaisong@gmail.com
U570519 kornkanok2507@gmail.com
nattawut_29@hotmail.com

09 4196 6598
08 1407 7299

กรรมการ
กรรมการ

การจัดการทัว่ ไป
วท.บ. (สถิติศาสตร์)

ปริ ญญญาโท
บธ.ม. (การตลาด)

กจ.ด. (การจัดการการ
สื่ อสาร)

รัฐประศาสนศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

UR0048
UR0049
UR0050

natsupac@yahoo.com
patra_sukasukont@yahoo.com
suwimonn@live.com
chailerd.2499@gmail.com
yaowapa_1964@hotmail.com

pongsai9@hotmail.com
wasana@webmail.npru.ac.th
jeabplaynet@hotmail.com
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สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาตรี
สังคมศึกษา

ปริญญญาโท
พัฒนาสังคม(การวิเคราะห์
และการวางแผนทางสังคม)
ศศม.ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชา
(นโยบายการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม)
สาธารณสุขศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาคณิ ตศาสตร์

58 อ.ดร.สมปอง รักษาธรรม

มรภ.นครศรี ธรรมราช

59 ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

มรภ.นครศรี ธรรมราช

วทบ.วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
(สาขาวิชาสุขศึกษา)

60 ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์
61 ผศ.สุชาดา การะกรณ์

มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครศรี ธรรมราช

สุขศึกษา
ธุรกิจศึกษา(การตลาด)

62 ผศ.ถนอม เลขาพันธ์

มรภ.นครศรี ธรรมราช

63 อ.ดร.อภิศนั ย์ ศิริพนั ธ์

มรภ.นครศรี ธรรมราช

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรม ค.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม
อุตสาหกรรม

64 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสี นวล

มรภ.นครศรี ธรรมราช

65 รศ.ดร.อรอนงค์ บุญคล่อง

มรภ.นครศรี ธรรมราช

ศศบ. (การสื่ อสารมวลชน) นศม. (นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต)
กศ.บ. คณิ ตศาสตร์
ศศ.ม. คณิ ตศาสตร์

66 ผศ.ดร.อํานาจ สวัสดิ์นะที

มรภ.จันทรเกษม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

67 ผศ.ดร.ทัศนุพนั ธุ์ กุศลสถิตย์

มรภ.นครสวรรค์

68
69
70
71

มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์
มรภ.พระนคร
มรภ.พระนคร

ผศ.มนตรี ไชยานุกลู กิตติ
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
รศ.ดร.โองการ วณิ ชาชีวะ
รศ. (พิเศษ) กัลยา แสงเรื อง

72 ผศ.มุกดา ลิบลับ

มรภ.พระนคร

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(มัลติมีเดีย)
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
(ปฐพีและอนุรักษ์ศาสตร์) (พืชสวน)
การบัญชี,นิติศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
ค.บ. ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีวเคมี
กศ.บ. (เคมี)
ศศ.ม.
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

ศษ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย ค.ม. การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญญาเอก
การสื่ อสารการเมือง

รหัสผู้ประเมิน
E-Mail
ราชภัฏ
สกอ.
UR0058
U570301 Sompong_rak@nstru.ac.th

08 4753 1030

ประธาน/กรรมการ

UR0059

U570364 tanapornmm@hotmail.com

08 7802 0197

ประธาน/กรรมการ

UR0060
UR0061

U570516 supamart2504@gmail.com
U570517 nong_karakorn@hotmail.com

09 3656 4848
08 1968 7795

กรรมการ
กรรมการ

UR0062

U570515 tanorm2010@gmail.com

กรรมการ

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมศิลป์

UR0063

U570710 apisan_sir@nstru.ac.th
apisan_sir@hotmail.co.th

08 1958 5262
09 5256 3953
06 3226 5465

กรรมการ

นิเทศศาสตร์, การสื่ อสารมวลชน, การจัดการ

UR0064

U570207 wanlada_2000@hotmail.co.th.

08 1535 6086

ประธาน/กรรมการ

แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์, คณิ ตศาสตร์
ประยุกต์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
มัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์ศึกษา

UR0065

U580294 bkornanomg@gmail.com

08 6954 1787

กรรมการ

09 8990 2869

กรรมการ

ปฐพี, พืชสวน, การผลิตพืช

UR0067

U580277 thassanupan@hotmail.com

06 2995 5354

ประธาน/กรรมการ

การบัญชี, การเงิน, บริ หารธุรกิจ
ครุ ศาสตรบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี, ชีวะ, ฟิ สิ กส์, วิทย์ทวั่ ไป, วิทย์เครื่ องสําอาง,
สิ่ งแวดล้อม, เทคโนโลยีการเกษตร,
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์, สาขาวิชาในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาในคณะ
ครุ ศาสตร์, สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ สาขาวิชาในคณะ
ภาษาไทย, หลั์ กสูตรและวิธีสอน์

UR0068
UR0069
UR0070
UR0071

U580258 chsiyanugulkittimontre@gmail.com 09 5306 4531
U570507 phuph.2555@gmail.com
08 7313 5977
U580119 vanijajiva@gmail.com
08 6368 1755
kallayas@hotmail.com
08 1917 1231

UR0072

U570282 Mookdaliblub@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รัฐศาสตร์, สังคมวิทยา, พัฒนาชุมชน,
รัฐประศาสนศาสตร์
Ed.D. Doctor of
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, การบริ หาร
Education (Industrial
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี
Education Management) อุตสาหกรรมพื้นบ้าน, การบริ หารคุณภาพทาง
การศึกษา
สุขศึกษา, สาธารณสุขศาสตร์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์, รัฐประศาสนสตร์,
การตลาด, การบริ หารธุรกิจ
คณิ ตศาสตร์ทางด้านการศึกษา
ปร.ด. สาขาวิชาการ
บริ หารนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนา
กจด. (การจัดการการ
สื่ อสาร)
ปร.ด. วิทยาศาสตร์เชิง
คํานวณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษา (DICT)
พืชสวน
(สรี รวิทยาการผลิตพืช)

Natural Sciences

UR0066

amnats.cru@gmail.com

โทรศัพท์

08 1628 7356

หมายเหตุ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธาน/กรรมการ

Page 5 of 8
24/2/2020

รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน

รัฐประศาสนศาตร์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
สกอ.
UR0073

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

UR0074

U570631 suwanit_r@hotmail.com

08 6351 5039
09 5589 5616
08 1948 6735

ฟิ สิ กส์ดาราศาสตร์
เศรษฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริ หารธุรกิจ

UR0075
UR0076

U570503 achanachot@hotmail.com
U570579 nmpungnaka@hotmail.com

09 4318 7519
08 1628 1665

กรรมการ
กรรมการ

วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมไฟฟ้า
คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การศึกษา
บริ หารธุรกิจ, บัญชี
ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, หลักสูตร
และการสอน
หลักสูตรและการสอน, การประถมศึกษา,
ปฐมวัย
คณิ ตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา

UR0077
UR0078
UR0079
UR0080

sukkharak@gmail.com
U570771 iprove2000ck@gmail.com
U570579 tun_at27@hotmail.com
U570177 spreech04@gmail.com

08 3549 2913
08 9567 5663
01 8973 7179
08 1973 3383

กรรมการ
ประธาน/กรรมการ
กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

UR0081

U570438 somjai_gt@live.com

08 1953 5130

กรรมการ

UR0082
UR0083

U570523 mathiproof@gmail.com
U580290 manop952@gmail.com

08 2426 9248
08 4192 2468

กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

UR0084

U570324 chai1168@hotmail.com

08 1894 7417

ประธาน/กรรมการ

UR0085
UR0086
UR0087

U570698 nattapong.t@pkru.ac.th
U570406 w.buathong@pkru.ac.th
U570323 econmand@gmail.com

08 4625 6465
08 1788 7932
08 1537 3660

กรรมการ
กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

วท.บ. วิทยาการคอพิวเตอร์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป, บริ หารการศึกษา, วิจยั ,
การศึกษา, การอุดมศึกษา
ฟิ สิ กส์
คอมพิวเตอร์์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์,
บริ หารธุรกิจกิจ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

UR0088

U570780 puangpaka@cs.rmu.ac.th

08 7223 3003

กรรมการ

มรภ.มหาสารคาม

ร.บ. (บริ หารรัฐกิจ)

รัฐประศาสนศาสตร์

UR0089

U570468 Suthineeatt@hotmail.com

09 8289 5636

กรรมการ

90 ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย
91 ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

UR0090
UR0091

U570294 Chakchai_st@hotmail.com
U570447 poonsaksirisom@gmail.com

08 4518 6972
08 1380 4954

ประธาน/กรรมการ
กรรมการ

92 ผศ.ดร.ธรัช อารี ราษฎร์

มรภ.มหาสารคาม

ภาษาไทย
กศ.บ. วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

UR0092

U570197 dr.tharach@rmu.ac.th

09 0335 4488

ประธาน/กรรมการ

93 อ.ธนกฤต วิชยั วงษ์

มรภ.มหาสารคาม

เกษตรศาสตร์

UR0093

thanakit.wi@rmu.ac.th

08 1954 6655

กรรมการ

94 ผศ.กุณฑีรา อาษาศรี
95 ผศ.ไปรมา เฮียงราช

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

บัญชีบณ
ั ฑิต
บรรณารักษศาสตร์

08 9394 4790
08 1799 9998

กรรมการ
กรรมการ

ที่

รายชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

73 รศ.ดร.วัชริ นทร์ อินทพรหม

มรภ.พระนคร

74 อ.ดร.สุวนิตย์ รุ่ งราตรี

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

75 ผศ.อร่ าม ชนะโชติ
76 รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

มรภ.พระนครศรี อยุธยา
มรภ.พระนครศรี อยุธยา

ปริญญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(รังสี เทคนิค)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.บ.ฟิ สิ กส์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

77
78
79
80

มรภ.พระนครศรี อยุธยา
มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์

วิศวกรรมโทรคมนาคม
คณิ ตศาสตร์
บริ หารธุรกิจการบัญชี
ภาษาอังกฤษ

81 ผศ.ดร.สมใจ กงเติม

มรภ.เพชรบูรณ์

82 ผศ.ทิวาพร ขันผนึก
83 อ.ดร.มานพ ชาชิโย

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.ภูเก็ต

การประถมศึกษา การ
บริ หารการศึกษา
คณิ ตศาสตร์
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

84 ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย

มรภ.ภูเก็ต

85 อ.ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดํา
86 ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
87 ผศ.ดร.นพดล จันระวัง

มรภ.ภูเก็ต
มรภ.ภูเก็ต
มรภ.ภูเก็ต

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป และ
บริ หารการศึกษา
ฟิ สิ กส์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

88 อ.พวงผกา คุณาสิ ทธิ์

มรภ.มหาสารคาม

89 ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร

ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ผศ.ดร.ปรี ชา ศรี เรื องฤทธิ์

ปริญญญาโท
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.ม.ฟิ สิ กส์
พัฒนบริ หารศาสตรมหา
บัณฑิต
วิศวกรรมโทรคมนาคม
การสอนคณิ ตศาสตร์
การบัญชี
การมัธยมศึกษา/การสอน
ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

ปริญญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(รัฐประศานศาสตร์)
ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
Ph.D. (Public
Administration)
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณิ ตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน

การสอนคณิ ตศาสตร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ รป.ด. รัฐประศาสน
ศาสตร์
วิจยั การศึกษา
การอุดมศึกษา
ฟิ สิ กส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฏีบณ
ั ฑิต

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) รป.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วท.ม. สถิติประยุกต์
ปร.ด. สถิติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย
สถิติศาสตร์, วิธีการวิจยั และการวัดและ
ประเมินผล
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์,
ปร.ด. การจัดการ
คอมพิวเตอร์ศึกษา, การจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
(การบริ หารและกฎหมาย)
บัญชีมหาบัณฑิต
การบัญชี
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

UR0094
UR0095

E-Mail

โทรศัพท์

หมายเหตุ

pong9889@yahoo.com

กรรมการ

kunteera135@gmail.com
U570497 paima.rmu@hotamil.com

กรรมการ
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
ที่

รายชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาโท
สถิติประยุกต์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญญาเอก
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร คณิ ตศาสตร์, สถิติ, วิจยั , หลักสูตร

รหัสผู้ประเมิน
E-Mail
ราชภัฏ
สกอ.
UR0096
U570189 nattachai@rmu.ac.th

การตลาด, บริ หารธุรกิจ

UR0097

U580283 kemika7237@gmail.com

รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์
เคมีอินรี ย,์ เคมีสิ่งแวดล้อม, เคมีสะอาด, เคมีนา
โน
เทคโนโลยีการศึกษา, การออกแบบกราฟิ ก,
การออกแบบผลิตภัณฑ์, การผลิตสื่ อ, ศิลปกรรม

UR0098
UR0099

96 ผศ.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

มรภ.มหาสารคาม

ปริญญญาตรี
คณิ ตศาสตร์

97 ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม

มรภ.มหาสารคาม

กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา)

บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)

บธ.ด. (บริ หารธุรกิจ)

98 อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
99 รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

มรภ.ยะลา
มรภ.ยะลา

รัฐศาสตร์
เคมี

รัฐศาสตร์
เคมีศึกษา

เคมีอินทรี ย์

100 ผศ.สุพร สุนทรนนท์

มรภ.ยะลา

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

101 รศ.ดร.วิชิต เรื องแป้น

มรภ.ยะลา

คุรุศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม

102 ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช
103 ผศ.ดร.อิสริ ยาภรณ์ ดํารงรักษ์

มรภ.ยะลา
มรภ.ยะลา

ค.บ. อนุบาลศึกษา
ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

104 ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่ งโรจน์
105 อ.อัจฉรี ยา พัฒนสระคู

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.ร้อยเอ็ด

นิติศาสตร์
การบัญชี

106 ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

นิติศาสตร์
การจัดการการเงินและการ
ธนาคาร
การวัดผลการศึกษา

107 อ.ดร.เกรี ยงศักดิ์ ศรี สมบัติ

มรภ.ร้อยเอ็ด

อุตสาหกรรมศิลป์

จิตวิทยาการศึกษา

108 อ.ดาเรศ วีระพันธ์

มรภ.ราชนคริ นทร์

เศรษฐศาสตร์

109 ผศ.ดร.พจนีย์ มัง่ คัง่

มรภ.ราชนคริ นทร์

กศ.ด. คณิ ตศาสตร์

110 อ.วัชราภรณ์ สิ งห์สาํ ราญ
111 ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิ น

มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.ราชนคริ นทร์

บริ หารงานบุคคล
กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กศ.ม. การบริ หารการศึกษา กศ.ด. การบริ หาร
การศึกษา
การจัดการทัว่ ไป
บธ.ม. การจัดการ
บธ.ด. บริ หารธุรกิจ

112 รศ.อภิวรรณ ศิรินนั ทนา

มรภ.รําไพพรรณี

การโฆษณา

การบริ หารการสื่ อสาร

113 ผศ.ฉวี สิ งหาด

มรภ.รําไพพรรณี

บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี)

บัญชีมหาบัณฑิต

โทรศัพท์

หมายเหตุ
ประธาน/กรรมการ

U570799 suwimol.i@yru.ac.th
U570369 abdulnaser.haj@yru.ac.th

09 3535 3989
09 8241 5246
09 0853 8454
08 1918 9760
08 4855 7084

UR0100

U570291 suporn.s@yru.ac.th

08 1599 2849

ประธาน/กรรมการ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
การบริ หารการศึกษา, การบริ หารความเสี่ ยง,
(การบริ หารการศึกษา) ชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม
Ph.D
(Environmental Biology )

UR0101

U570064 vichit39@gmail.com

08 9732 8149

ประธาน/กรรมการ

การศึกษาปฐมวัย
การจัดการทรัพยากร
เกษตรศาสตร์
เกษตรเขตร้อน
(การจัดการทรัพยากรดิน)

UR0102
UR0103

U570267 kamolrat.k2499@gmail.com
U580099 issariyaporn.d@yru.ac.th

08 5136 9836
09 3581 3597

ประธาน/กรรมการ
กรรมการ

นิติศาสตร์
การบัญชี, การจัดการ

UR0104
UR0105

U570723 j_law_1976@hotmail.com
U570699 cm.reru@gmail.com

08 1902 3996
09 5664 6805

กรรมการ
กรรมการ

การศึกษา, สถิติ, วิจยั , และการประเมินทาง
การศึกษา
จิตวิทยา, การบริ หารทรัพยากรมนุษย์,
การบริ หารการศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์

UR0106

U570789 er2_somprasong@outlook.com

08 8569 1591

กรรมการ

UR0107

U570627 pomreru@gmail.com

08 1790 3317

กรรมการ

UR0108

U570690 weedares.w@gmail.com

08 1834 9014

กรรมการ

บริ หารการศึกษา

UR0109

U580147 pojanee1961@gmail.com

08 1459 0469

กรรมการ

การบริ หารธุรกิจ, การบริ หารงานบุคคล
บริ หารธุรกิจ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

UR0110
UR0111

08 8502 4959
08 1840 9001

กรรมการ
กรรมการ

นิเทศศาสตร์, การบริ หารการสื่ อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบัญชี, บริ หารธุรกิจ

UR0112

Watcharaporn4959@gmail.com
noppadol.rru@gmail.com
n.yothin@hotmail.com
U570548 apiwannarak@gmail.com

08 9053 8196

กรรมการ

UR0113

U570536 yutsinghad@hotmail.com

08 1795 9361

กรรมการ

วิจยั และประเมินผล
การศึกษา
การบริ หารการศึกษา

ประธาน/กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

114 ผศ.รุ จิเรข ปราชญากุล

มรภ.รําไพพรรณี

ปริญญญาตรี
วท.บ. คณิ ตศาสตร์

ปริญญญาโท
ศศ.ม. การสอนคณิ ตศาสสตร์

115 อ.ดร.มธุรส ชลามาตย์
116 ผศ.ดร.กัลยา ยศคําลือ

มรภ.เลย
มรภ.เลย

พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
Doctor of Public
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(กศ.ม.) การบริ หารการศึกษา Administration
(D.P.A.)/Doctor of
Education (Ed.D.)
(กศ.ม) บรรณรักษศาสตร์ (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค
การสอนฟิ สิ กส์
เทคโนโลยีพลังงาน
กศ.ม. ศิลปศึกษา
ปร.ด. การศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
สต.ม. สถิติ
ปร.ด. สารสนเทศศึกษา

117 รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร

มรภ.เลย

118 ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
119 รศ.ดร.จุลดิษฐ อุปฮาต

มรภ.เลย
มรภ.เลย

( ค.บ.)
สาขาบรรณรักษศาสตร์
ฟิ สิ กส์
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

120 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

มรภ.สกลนคร

วท.บ. สถิติประยุกต์

121 รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

มรภ.สกลนคร

122 ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรื องรอง
123 ผศ.ดร.ยุพิน สมคําพี่

มรภ.สกลนคร
มรภ.สกลนคร

124 ผศ.สุพยอม นาจันทร์

มรภ.สงขลา

การศึกษาปฐมวัย,
การวัดผลการศึกษา
การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
ส่งเสริ มการเกษตร
Food Science and
Technology
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

125 รศ.นฤมล อัศวเกศมณี

มรภ.สงขลา

ทล.บ. ประมงนํ้าจืด

126 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด

มรภ.สงขลา

127 ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
128 ผศ.ดร.สิ ทธิ ชยั ธรรมเสน่ห์

มรภ.สวนสุนนั ทา
มรภ.สวนสุนนั ทา

วิทยาศาสตาร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ดนตรี
การจัดการทัว่ ไป

การอุดมศึกษา
บริ หารธุรกิจ

129 ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์

มรภ.สวนสุนนั ทา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมศึกษา

130 อ.ศุภชัย ดําคํา

มรภ.สุราษฎร์ธานี

ค.บ. (คณิ ตศาสตร์)

วท.ม. (สถิติประยุกต์)

131 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
132 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

คณิ ต - เคมี
กศ.บ. สุขศึกษา วิชาโท
การศึกษาผูใ้ หญ่

การสอนเคมี
บธ.ม.การตลาด

วท.ม. วิทยาศาสตรการ
ประมง
การบริ หารการศึกษา

โทรศัพท์

หมายเหตุ

คณิ ตศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
E-Mail
ราชภัฏ
สกอ.
UR0114
U570521 rpruchi@hotmail.com

08 1762 1639

กรรมการ

สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Public Administration

UR0115
UR0116

U570818 maturotc@yahoo.com
U570430 yaeduca@hotmail.com

08 9623 8782
08 1380 5273

กรรมการ
กรรมการ

สาขาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
พลังงาน, ฟิ สิ กส์, วิทยาศาสตร์
ศิลปะ, ศิลปศึกษา, พัฒนาชุมชน, ยุทธศาสตร์,
การพัฒนา
สถิติ, วิจยั ,สารสนเทศ, การวางแผน, การจัดการ
ความรู้
การบริ หารการศึกษา, การวัดผลและวิจยั
การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย

UR0117

U570374 naiyana.ajanatorn@yahoo.ac.th

08 7213 7157

กรรมการ

UR0118
UR0119

U570190 surajitr@lru.ac.th
U570032 junladit@hotmail.com

08 1431 4095
08 3346 0696

ประธาน/กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

UR0120

U570218 chaikong_sb@hotmail.com

08 4428 5407

ประธาน/กรรมการ

UR0121

U570221 khai_p@hotmail.com

06 4092 6356

ประธาน/กรรมการ

เทคโนโลยีการอาหาร
ส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร

UR0122
UR0123

U570312 thithirat@snru.ac.th
U570335 yuphin666@gmail.com

08 0747 1118
08 9279 5558

ประธาน/กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริ หารธุรกิจ,
การจัดการ
ประมง, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ , วิทยาศาสตรการ
ประมง
วิทยาศาสตาร์และเทคโนโลยีการอาหาร,
การบริ หารการศึกษา
ดนตรี , การบริ หารการศึกษา
บริ หารธุรกิจ , การจัดการ

UR0124

U570276 suphayom@hotmail.com

08 1963 2319

ประธาน/กรรมการ

UR0125

U570126 naruemon.us@skru.ac.th

08 9198 6520

ประธาน/กรรมการ

UR0126

U570498 nathamon.sa@skru.ac.th

08 5079 5896

กรรมการ

UR0127
UR0128

U570155 sansanee.ja@ssru.ac.th
sittichai.th@hotmail.com

08 1838 4563
08 5046 3345

ประธาน/กรรมการ
กรรมการ

UR0129

U570486 treudee@gmail.com

08 1902 3524

กรรมการ

UR0130

U570725 supachai_dd@hotmail.com

08 1899 4359

กรรมการ

UR0131
UR0132

U580287 nattapornpash@gmail.com
trpcherd@yahoo.com

09 1882 7195
08 1705 0994

ประธาน/กรรมการ
กรรมการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปริญญญาเอก

การบริ หารการศึกษา

ส่งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตร

การบริ หารการศึกษา
นวัตกรรมการจัดการ
ภาคธุรกิจ
Technology Management เทคโนโลยึอุตสาหกรรม, บริ หารอุตสาหกรรม,
เซรามิกส์
สถิติ, สถิติประยุกต์, คณิ ตศาสตร์, คณิ ตศาสตร์
ประยุกต์
เคมีวิเคราะห์
ปร.ด. การจัดการ
การจัดการเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
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สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์

หมายเหตุ

รัฐประศาสนศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
E-Mail
ราชภัฏ
สกอ.
UR0133
U570436 somkid08@hotmail.com

08 9026 1204

กรรมการ

การจัดการเทคโนโลยี, เทคโนโลยีก่อสร้าง
การบริ หารการศึกษา, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์

UR0134
UR0135

tong.lim8118@gmail.com
U570192 chat.chomphoo@gmail.com

08 9880 8118
08 9102 89016

กรรมการ
ประธาน/กรรมการ

คณิ ตศาสตร์

UR0136

U580130 kritda2502@gmail.com

08 9906 3516

กรรมการ

เกษตรศาสตร์ (ไม้ผล)

UR0137

Juntasri@hotmzil.com

09 3616 9224

กรรมการ

บริ หารธุรกิจ

UR0138

tananchai_999@hotmail.com

08 9551 3526

กรรมการ

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

UR0139

kannikarbiology@gmail.com

09 8443 3055

กรรมการ

วิจยั และประเมินผลการศึกษา

UR0140

senarat_b@yahoo.com

08 8569 1618

กรรมการ

การบัญชี/บริ หารธุรกิจ

UR0141

piyachat.sskru@gmail.com

09 9149 4661

กรรมการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

133 ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

ปริญญญาตรี
นิติศาสตร์, พุทธศาสตร์

134 ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
135 ผศ.ดร.ชัชภูมิ สัชมภู

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.อุตรดิตถ์

ช่างก่อสร้าง
สังคมศึกษา (กศ.บ.)

ปริญญญาโท
นิติศาสตร์, สารสนเทศ
ศาสตร์
อุตสาหกรรมศึกษา
ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.)

136 ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา

มรภ.อุตรดิตถ์

137 รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

วท.ม. การสอน
คณิ ตศาสตร์
วท.ม.(พืชสวน)

138 รศ.ดร.ธนัณชัย สิ งห์มาตย์

มรภ.มหาสารคาม

สถิติประยุกต์

MBA

139 ผศ.กรรณิ การ์ ทองดอนเปรี ยง

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.ชีววิทยา

วท.ม.ชีววิทยา

140 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์

มรภ.ร้อยเอ็ด

สถิติประยุกต์

141 ผศ.ดร.ปิ ยฉัตร ทองแพง

มรภ.ศรี สะเกษ

การบัญชี

การวิจยั และสถิติทางการ
ศึกษา
บริ หารธุรกิจ

วิจยั และประเมินผล
การศึกษา
การจัดการธุรกิจ

142 อ.วิชชุดา วงศ์พานิชย์

มรภ.ศรี สะเกษ

ศศบ.การพัฒนาชุมชน

ศศม.รัฐศาสตร์

ปรด.รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

UR0142

witchuda.Wongpanit@gmail.com

09 7331 1121

กรรมการ

143 อ.ดร.วริ ศรา เชนะโยธิ น

มรภ.ราชนคริ นทร์

นาฎศิลปะการละคร

การจัดการ

บริ หารธุรกิจ

UR0143

waris253253@gmail.com

08 1868 9065

กรรมการ

144 ผศ.ดร.จันทรัตน์ กิ่งแสง

มรภ.จันทรเกษม

บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

วท.ม.วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์

ปร.ด.เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่ อสารเพื่อการศึกษา

บริ หารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม นาฎศิลปะการละคร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ

UR0144

chantarat.kingsaeng@gmail.com

08 1629 0163

กรรมการ

145 อ.ชริ นรัตน์ บุญมาก

มรภ.กําแพงเพชร

ภาษาอังกฤษ

วิจยั และประเมินผลการศึกษา

วิจยั และประเมินผลการศึกษา,ประกันคุณภาพ
การศึกษา

UR0145

qakpru54@gmail.com

08 6432 6618

กรรมการ

การจัดการเทคโนโลยี
การบริ หารการศึกษา
(กศ.ด.)

Ph.D.plant molecular
Kinki university Japan
DBA

