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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ 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
10
11
12

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

13 ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
14 ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์

มรภ.จันทรเกษม
มรภ.กาญจนบุรี

15 อ.ดร.รัฐทิตยา หิรัณยหาด

มรภ.กาญจนบุรี

16
17
18
19

รศ.ดร.ปาจรี ย์ ผลประเสริ ฐ
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์

มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.จันทรเกษม

20 ผศ.ดร.อํานาจ สวัสดิ์นะที

มรภ.จันทรเกษม

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณิ ตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
(นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป นิวเคลียร์เทคโนโลยี

ราชภัฏ
PR0001

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ

PR0002

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การศึกษา
วิทยาศาสตร์การอาหาร, วิทยาศาสตร์ประยุกต์

PR0003
PR0004

P570265R1 kanjana_v@yahoo.com
Suteera.k@nrru.ac.th

คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0005

P570506R

การบริ หารการศึกษา, ประกันคุณภาพการศึกษา

PR0006

P570074R1 k_wichit@yahoo.com

08 1380 3894

การศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา

PR0007

P570063R1 charoenpol56@gmail.com

การจัดการดุษฏีบณ
ั ฑิต
(การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์) ม.ศรี ปทุม

การจัดการ, บริ หารธุรกิจ

PR0008

0 3532 2084
08 9177 4887
09 8896 4515

การจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์, บริ หารธุรกิจ, การจัดการ
การพัฒนาชุมชน
คณิ ตศาสตร์
เคมี, ยุทธศาสตร์การบริ หารและการพัฒนา

PR0009
PR0010
PR0011
PR0012

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0013
PR0014

การท่องเที่ยว, การโรงแรม, ธุรกิจการบิน,
ธุรกิจMICE

PR0015

P570610R1 rattitaya@gmail.com

08 1942 8086

บริ หารธุรกิจ, สังคมศาสตร์
การศึกษา
ชีววิทยา
เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
มัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0016
PR0017
PR0018
PR0019

pajaree_pol@yahoo.com
wachira.kpru@gmail.com
scipratya@hotmail.com
P570102R1 s_uphak@yahoo.co.th

08 9642 8644
09 5351 9191
08 8995 9915
08 3305 5795

PR0020

P570184R1 amnats.cru@gmail.com

09 8990 2869

การสอนภาษาอังกฤษใน
Ph.D. in Education
ฐานะภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา
สุขศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีการอาหารและ วิทยาศาสตร์การอาหาร
โภชนาการ
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปร.ด.การจัดการ
เทคโนโลยี
ั ฑิต
ครุ ศาสตรบัณฑิต
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
สาขาวิชาบริ หาร
สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชานิเทศการศึกษา
การศึกษา
และการพัฒนาหลักสูตร
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต
ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต
(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
(ธุรกิจศึกษา)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
รัฐศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
เทคโนโลยีการเกษตร
พัฒนาการเกษตร
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วท.บ.เคมี
วท.ม.เคมี
เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

ปร.ด.ยุทธศาสตร์การ
บริ หารและการพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษา

วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการ Candidate Doctoral in
ท่องเที่ยว
Integrate Tourism
Management
การจัดการทัว่ ไป
สถิติประยุกต์
ประชากรและการพัฒนา
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การศึกษา
วทบ.(ชีววิทยา)
วทม.(การสอนชีววิทยา)
วท.บ. (เคมี)
ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) ปร.ด.(สหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนา)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารเพื่อ
(มัลติมีเดีย)
การศึกษา (DICT)

รหัสผู้ประเมิน

E-Mail
TQR
P570107R1 cdulsamphan@yahoo.com
chalermkieat@gmail.com
prachakrot@hotmail.com

dr.worapapha@rmu.ac.th

sasi3310@hotmail.com

P570496R1 Dr.suwat.1962@gmail.com
ake_ch1991@hotmail.com
P570124R1 anusornjmn@yahoo.co.th
kwandawjamjang@gmail.com
suwannasab8@gmail.com
rjanup@kru.ac.th

โทรศัพท์
08 1713 4828
09 0934 5749
08 1345 9245
08 9097 4458
09 4415 3541
08 1790 4823
08 1974 5464

09 4459 9463
08 5845 5252
09 1034 3181
09 5139 4259
08 6365 5540
08 3256 7778
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
วิศวกรรมเครื่ องกล
รัฐศาสตร์, ไฟฟ้ากําลัง,
เทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา
ศศ.บ.(นาฏศิลป์ และการ
ละคร)
การสอนสังคม , การแนะ
แนว
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ช้ นั หนึ่ง

ปริญญาโท
เครื่ องกล
เทคโนโลยีการศึกษา,
บริ หารการศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาเอก
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

21 ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา
22 ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

มรภ.จันทรเกษม
มรภ.จันทรเกษม

23 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล

มรภ.จันทรเกษม

24 ผศ.ดร.ฐิติวสั ส์ สุขป้อม

มรภ.จันทรเกษม

25 อ.ยุทธนา เรี ยนสร้อย
26 อ.ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์

มรภ.จันทรเกษม
มรภ.ชัยภูมิ

27 อ.อาวุธ ปะเมโท
28 ผศ.ศิรภัสสร์ อินทร์พานิชย์

มรภ.ชัยภูมิ
มรภ.ชัยภูมิ

29 อ.ดร.เพียงแข ภูผายาง
30 อ.ดร.วารนันท์ นิติศกั ดิ์

มรภ.ชัยภูมิ
มรภ.ชัยภูมิ

วิทยาศาสตร์การกีฬา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
การบริ หารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศษ.บ
หลักสูตรและการสอน
บริ หารการศึกษา
ภูมิศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

31 ผศ.ดร.กัลทิมา พิชยั

มรภ.เชียงใหม่

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

วท.ม. (การสอนชีววิทยา)

32 อ.สาโรช สอาดเอี่ยม
33 อ.สัญฌา พันธุ์แพง

มรภ.เชียงใหม่
มรภ.เชียงใหม่

บริ หารธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

34 ผศ.ดร.สุธาสิ นี ศิริโภคาภิรมย์

มรภ.เทพสตรี

บช.บ.(บัญชีการเงิน)

35 ผศ.ประมวล แซ่โค้ว
36 ผศ.ดร.ปิ ยะพงษ์ แดงขํา

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

วทบ.(เกษตรศาสตร์)
วิศวกรรมสารสนเทศ

บธ.ม.(การเงินและการ
ธนาคาร)
วทม.(เกษตรศาสตร์)
วิศวกรรมไฟฟ้า

37 ผศ.ธนิดา ภู่แดง
38 รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
39 ผศ.ดร.ธญวรรกณ ก๋ าคํา

มรภ.เทพสตรี
มรภ.ธนบุรี
มรภ.ธนบุรี

บัญชีการเงิน
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ

บัญชีการเงิน
การศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ

40 ผศ.ดร.ศรี สวคนธ์ แดงสอาด

มรภ.ธนบุรี

ศาสตรคอมพิวเตอร์

41 ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์

มรภ.ธนบุรี

การบัญชี

ศศ.บ.(นาฏยศิลป์ ไทย)
จิตวิทยา, บริ หารการศึกษา

ปร.ด.(การวิจยั ทาง
ศิลปกรรมศาสตร์
จิตวิทยา

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0021
PR0022

E-Mail
TQR
P570429R1 webthaitutor@hotmail.com
P570586R1 nattakorn65@gmail.com

08 3629 6889
08 9718 5195

นาฏศิลป์ และศิลปการแสดง

PR0023

P570611R1 tammatowa@gmail.com

08 2453 9926

สังคม , พุทธศาสนา , จิตวิทยา, สาขาการศึกษา,
การบริ หาร
วิทยาศาสตร์การกีฬา, พลศึกษา
พยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์

PR0024
PR0025
PR0026

thitiwas2012@hotmail.co.th
yutthana377@gmail.com
P570612R1 sawatsing@gmail.com

โทรศัพท์

08 1455 0544
08 6781 1666
08 0156 5030

การศึกษา, ศึกษาศาสตร์, ครุ ศาสตร์
ครุ ศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี
การศึกษา, บริ หารธุรกิจทุกสาขาวิชา

PR0027
PR0028

Stemeco19836@gmail.com
Nsirapat@hotmail.com

09 7936 4528
09 3932 4594

การศึกษา, เคมี, คณิ ต
ภูมิศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษา

PR0029
PR0030

k.piangkhae@gmail.com
waranan.nitisak@gmail.com

Ph.D. (Applied Biology ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา
and Biotechnology
บริ หารธุรกิจ, เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์
Ph.D. (Management) บริ หารธุรกิจและการจัดการ

PR0031

P570500R1 kaltimap@hotmail.com

09 1020 3863
06 2415 5498
06 4934 8897
08 1992 6556

PR0032
PR0033

sarojcmru@gmail.com
sancha@g.cmru.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้า

เกษตรศาสตร์, สัตวศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบัญชี, การเงิน, บริ หารธุรกิจ

สังคมศาสตร์
ภาษาศาสตร์ (TESOL ภาษาอังกฤษ
and Applied Linguistics)
สถิติประยุกต์(คอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีศึกษา
(คอมพิวเตอร์)
บัญชีการเงิน
บัญชีการเงิน, บัญชีบริ หาร

09 5448 4999
06 1941 5361
06 1654 6945

PR0034

P570522R1 sutapirom@hotmail.com

PR0035
PR0036

pamaun49@gmail.com
piyapongdk@gmail.com

08 9822 3015
08 9003 1265

PR0037
PR0038
PR0039

poodang_005@hotmail.com
wilai.t@dru.ac.th
tayawan.kakhum@yahoo.com

06 5891 9626
08 1802 4318
08 4107 4242

PR0040

sri_dang@hotmail.com

08 7608 5537

PR0041

natsupac@yahoo.com

08 1914 4909
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สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

42 รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์
43 ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิ น

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

เคมี
เทคโนโลยีการศึกษา

44 อ.ผ่องใส สิ นธุสกุล
45 อ.วลัยลักษณ์ อมรสิ ริพงศ์

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

บริ หารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ

46 อ.วาสนา เนียมแสวง
47 อ.ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์
48 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครราชสี มา
มรภ.นครราชสี มา

วทบ. ชีววิทยาประยุกต์
วิศวกรรมโยธา
นิเทศศาสตร์

บัญชี
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
วทม. เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมโครงสร้าง
การตลาด

49 ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ

มรภ.นครราชสี มา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

50 อ.ดร.บุษราคัม ป้อมทอง
51 อ.เมธี กีรติอุไร

มรภ.นครราชสี มา
มรภ.นครราชสี มา

52 ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ
53 ผศ.ดร.สมพร เรื องอ่อน

มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครศรี ธรรมราช

54 อ.ดร.อารี สาริ ปา

มรภ.นครศรี ธรรมราช

55
56
57
58
59
60

มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์

ชีววิทยา
พันธุศาสตร์
บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน รัฐประศาสนศาสตร์
และธนาคาร
ชีววิทยา
จิตวิทยาการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปร.ด.เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ
การประถมศึกษา
การวัดและประเมินผล
Curriculum and
การศึกษา
Instruction
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
การประเมินการศึกษา
ปริ ญญญาโท
การบัญชี, รัฐศาสตร์
การบัญชี, บริ หารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตร์การอาหาร
การบัญชี
บริ หารธุรกิจ
ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
ศศ.ม.รัฐศาสตร์
รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์

อ.ดร.เบญจพร ชนะกุล
ผศ.โสภี แก้วชะฎา
อ.สอางเนตร ทินนาม
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ผศ.มนตรี ไชยานุกลู กิตติ
อ.ดร.ประสพ ยลสิ ริธัม

โสตทัศนศึกษา

เคมี
เทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน

เคมี, วัสดุศาสตร์
ครุ ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษา

ราชภัฏ
PR0042
PR0043

E-Mail
TQR
P570115R1 suwimonn@live.com
jeabplaynet@hotmail.com

08 6679 4429
08 1294 7033

บริ หารธุรกิจ, บัญชี
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

PR0044
PR0045

P570598R1 pongsai9@hotmail.com
walailucka@gmail.com

08 1253 5233
09 1080 2562

ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
การจัดการ/บริ หารธุรกิจ การตลาด, นิเทศศาสตร์, การจัดการ,
การ
ท่องเที่ยว
รัฐประศาสนศาสตรา
รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, การปกครอง
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา ท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์
ชีวเคมี
ชีววิทยา
บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์

PR0046
PR0047
PR0048

wasana@webmail.npru.ac.th
apha.s@nrru.ac.th
nattawut_29@hotmail.com

08 1701 8292
08 9628 6181
08 1407 7299

PR0049

talkkrupim@hotmail.com

09 9462 4614

PR0050
PR0051

busarakum0p@gmail.com
metee100@gmail.com metee100@nrru.ac.th

08 1966 9609
08 1879 7736

การสอน, จิตวิทยา, หลักสูตร
คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา, การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการเรี ยนรู้

PR0052
PR0053

assawasowan@hotmail.com
somporn_rua@nstru.ac.th

08 6696 4319
08 6683 5454

PR0054

a.areesaripa@gmail.com

08 1893 2783

ประถมศึกษา, ปฐมวัย, ประเมินการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบัญชี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
บัญชีบณ
ั ฑิต
รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์

PR0055
PR0056
PR0057
PR0058
PR0059
PR0060

chanakul_ben@hotmail
skaewchada@live.com
yuiyo999@gmail.com
benchapornrot@hotmail.com
Chaiyanugulkittimontre@gmail.com
yolsiritham@gmail.com

08 9650 6724
08 9645 6496
089 144 8223
08 1534 0167
09 5306 4531
09 3149 8914
08 6757 7760

61 ผศ.ดร.สิ งห์ สิ งห์ขจร

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นิเทศศาสตรบัณฑิต เอก
การประชาสัมพันธ์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์, การประชาสัมพันธ์, การสื่ อสาร
การตลาด, ดิจิทลั มีเดีย, การสื่ อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว, การสื่ อสารมวลชน, การสื่ อสาร
การเมือง, การสื่ อสารองค์การ, การวางแผนการ
สื่ อสาร, กฎหมายด้านสื่ อมวลชน, จริ ยธรรม
สื่ อมวลชน

PR0061

singhbsru@gmail.com

62 ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

PR0062

orapim.mo@bsru.ac.th , orapim.env@gmail.com 08 1722 6977

มรภ.บุรีรัมย์

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากร
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์

การจัดการเทคโนโลยี

63 ผศ.ดร.พรทิพา ดําเนิน

ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี
บรรณารักษศาสตร์

สารสนเทศศึกษา

บรรณารักษศาสตร์, สารนิเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศึกษา

PR0063

tipa_dum@hotmail.com

08 1660 8990

64 ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์

มรภ.บุรีรัมย์

การจัดการ

บริ หารธุรกิจ

บริ หารธุรกิจ

บริ หารธุรกิจ, การจัดการ

PR0064

jantiraporns@gmail.com

08 9844 4991
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65 อ.ดร.ธิ ติ ปัญญาอินทร์

มรภ.บุรีรัมย์

66 อ.ดร.สุวฒั น์ มณี วรรณ

มรภ.บุรีรัมย์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขา
ดนตรี ศึกษา

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาดนตรี (ดนตรี ศึกษา) สาขาดุริยางคศิลป์

67 ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
68 รศ.(พิเศษ) กัลยา แสงเรื อง

มรภ.พระนคร
มรภ.พระนคร

อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่ อสาร
อนุบาลศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
เคมี (กศ.บ.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

69 รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริ ญ
70 ผศ.มุกดา ลิบลับ

มรภ.พระนคร
มรภ.พระนคร

นาฎศิลป์ ไทย
ภาษาไทย

71 ผศ.ดร.วณิ ฎา ศิริวรสกุล

มรภ.พระนคร

บรรณารักษศาสตร์

72 ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
73 ผศ.ปกาศิต เจิมรอด

มรภ.พระนครศรี อยุธยา
มรภ.พระนครศรี อยุธยา

74 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

75
76
77
78

ผศ.อร่ าม ชนะโชติ
ผศ.ยุพิน พวกยะ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรี แก้ว

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ดนตรี ศึกษา, ดนตรี , ดุริยางคศิลป์

อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
เคมี, ชีวะ, ฟิ สิ กส์, วิทย์ทวั่ ไป, วิทย์เครื่ องสําอาง
, สิ่ งแวดล้อม, เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์, สาขาวิชาในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาในคณะ
ครุ ศาสตร์, สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0065

PR0066

TQR
P570585R1 thiti.py@bru.ac.th

E-Mail

suwat.mw@bru.ac.th

โทรศัพท์
08 8377 5826

08 1660 7526

PR0067
PR0068

P570488R1 uncha8136@hotmail.com
kallayas@hotmail.com

08 1341 1534
08 1917 1231

วัฒนธรรมศาสตร์

นาฏศิลป์
ภาษาไทย

PR0069
PR0070

rujanapron@hotmail.com
mookdaliblub@gmail.com

08 1491 7942
08 1628 7356

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์

PR0071

wanidap4@gmail.com

08 7824 9966
09 0493 9798

วิศวกรรมโทรคมนาคม
นิติศาสตร์

การบริ หารการศึกษา
การอุดมศึกษา(หลักสูตร
และวิธีสอนใน
ระดับอุดมศึกษา)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, ศศบ.
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)
วิศวกรรมโทรคมนาคม
กฎหมายธุรกิจ

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมไฟฟ้า
กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสังคม/กฎหมายปกครอง

PR0072
PR0073

sukkharak@gmail.com
pakasit.jr@gmail.com

08 3549 2913
08-1588-2349

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร
ั ฑิต สาขาวิชา
ดุษฎีบณ
นโยบายสาธารณะ

รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริ หารจัดการ

PR0074

duean_2520@hotmail.com

08 1636 1611

มรภ.พระนครศรี อยุธยา
มรภ.พระนครศรี อยุธยา
มรภ.พระนครศรี อยุธยา
มรภ.พิบูลสงคราม

วท.บ.ฟิ สิ กส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.
(ชีววิทยา)
เคมี

วท.ม.ฟิ สิ กส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
วท.ม.
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
เคมี

ฟิ สิ กส์ดาราศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PR0075
PR0076
PR0077
PR0078

achanachot@hotmail.com
yupinpy@gmail.com
P570404R1 sorn1@hotmail.com
khongsak@psru.ac.th

09 4318 7519
08 1870 8528
08 9920 5547
08 8282 0008

ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ศึกษา

PR0079

touchkanin@psru.ac.th

เคมี, วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป, วิทยาสาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PR0080
PR0081

pitakyoume@hotmail.com
08 1707 6898
nuwongs@hotmail.com, utaiwan.c@psru.ac.th 08 1632 0217

79 รศ.ดร.ธัชคณิ น จงจิตวิมล

มรภ.พิบูลสงคราม

80 ผศ.ดร.พิทกั ษ์ อยูม่ ี
81 ผศ.ดร.อุทยั วรรณ ฉัตรธง

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
วท.ด. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ)
เคมี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

06 1267 0009
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ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

82 อ.พันธุ์ธิดา ลิ้มศรี ประพันธ์

มรภ.พิบูลสงคราม

83 รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
84 ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์

ปริญญาตรี
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
คณิ ตศาสตร์
สาขาการบัญชี

85 ผศ.ดร.ปรี ชา ศรี เรื องฤทธิ์

มรภ.เพชรบูรณ์

ภาษาอังกฤษ

86 ผศ.ดร.สมใจ กงเติม

มรภ.เพชรบูรณ์

87 ผศ.ทิวาพร ขันผนึก
88 ผศ.ดรสุวิชา วิริยมานุวงษ์

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.ภูเก็ต

การประถมศึกษา,บริ หาร
การศึกษา
คณิ ตศาสตร์
การประถมศึกษา

89 ผศ.ปวารณา อัจฉริ ยบุตร
90 ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช

มรภ.ภูเก็ต
มรภ.ภูเก็ต

91 อ.ดร.มานพ ชาชิโย

ปริญญาโท
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอนคณิ ตศาสตร์
สาขาการบัญชี
สาขาบริ หารธุรกิจ
การมัธยมศึกษา/การสอน
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
การสอนคณิ ตศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษา

ปริญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชภัฏ
PR0082

คณิ ตศาสตร์

คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การศึกษา
บัญชี ,บริ หารธุรกิจ

หลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, หลักสูตร
และการสอน
การศึกษา ,หลักสูตรและการสอนประถมศึกษา

หลักสูตรและการสอน

คณิ ตศาสตร์
การศึกษาเพื่อการพัฒนา การศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การประถมศึกษา
ท้องถิ่น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

phuntida_nk@hotmail.com

08 1888 9330

PR0083
PR0084

iprove2000ck@gmail.com
tun_at27@hotmail.com

08 9567 5663
08 1973 7179

PR0085

spreech04@gmail.com

08 1973 3383

PR0086

somjai_gt@live.com

08 1953 5130

PR0087
PR0088

mathiproof@gmail.com
suwicha@pkru.ac.th

08 2426 9248
08 1597 7548

วท.ม.(วิทยาการระบาด)
การพยาบาลผูใ้ หญ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0089
PR0090

pa_achariya@pkru.ac.th
chayanit591@hotmal.com

08 9973 3321
08 3591 3411

มรภ.ภูเก็ต

วท.บ.(ชีวิทยา)
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0091

manop952@gmail.com

08 4192 2468

92 ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์-เคมี

วิทยาศาสตรศึกษา

วิทยาศาสตรศึกษา

PR0092

P570413R1 jansawangn@yahoo.com

08 6954 4294

93 ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์

สถิติประยุกต์

สถิติ

PR0093

P570517R1 poonsaksirisom@gmail.com

08 1380 4954

94 ผศ.ดร.ธรัช อารี ราษฎร์

มรภ.มหาสารคาม

ค.บ. คอมพิวเตอร์ ศึกษา

95
96
97
98

ผศ.ดร.เชษฐา จักไชย
อ.พวงผกา คุณาสิ ทธิ์
ผศ.กุณฑีรา อาษาศรี
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

ภาษาไทย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต

99
100
101
102
103
104

อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช
ผศ.อารยะรัตน์ ชารี แสน
ผศ.ดร.ปริ่ มมาลา ขําคมเขตต์
ผศ.พิมลศักดิ์ นิลผาย
ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกลุ

มรภ.ยะลา
มรภ.ยะลา
มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.ร้อยเอ็ด

รัฐศาสตร์
การอนุบาลศึกษา
บธ.บ.การบัญชี
วท.บ (เคมี)
นิติศาสตร์
ดนตรี ศึกษา

มรภ.ร้อยเอ็ด

เศรษฐศาสตร์ (การเงิน)

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด. การจัดการ
เทคโนโลยี
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
รัฐศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษา
บธ.ม.การบริ หารธุรกิจ
วท.ม (การสอนเคมี)
ปร.ด.(เคมีอินทรี ย)์
นิติศาสตร์
หลักสูตรและการ สอน
หลักสูตรและการเรี ยน
การสอน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (การเงิน) บูรณาการศาสตร์

105 อ.ดร.จุรีวลั ย์ ภักดีวฒ
ุ ิ

วิทยาศาสตรศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์, เคมี,
หลักสูตรและการสอน
สถิติศาสตร์, แผนแบบการทดลอง, การวิจยั และ
ประเมินผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์ศึกษา, การจัดการเทคโนโลยี
การสอนภาษาไทย, ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชี, ต้นทุน, อากร, วิจยั
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี
เคมี, วิทยาศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์
นิติศาสตร์
ดนตรี , ดนตรี ศึกษา, หลักสูตรและการเรี ยน
การสอน
เศรษฐศาสตร์, การเงิน

PR0094

dr.tharach@rmu.ac.th

09 0335 4488

PR0095
PR0096
PR0097
PR0098

Chakchai_St@hotmail.com
puangpaka@cs.rmu.ac.th
Kumteera135@gmail.co
Suthineeatt@hotmail.com

08 4518 6972
08 7223 3003
08 9394 4790
098-289 5636

PR0099
PR0100
PR0101
PR0102
PR0103
PR0104

suwimol.i@yru.ac.th
kamolrat.k2499@gmail.com
arayaratana@hotmail.com
primmala_la@hotmail.co.th
sujujoko@gmail.com
kaireru@hotmail.com

08 1918 9760
085-1369836
08 5740 2426
08 1975 7757
06 3794 5289
08 9159 8307

PR0105

churee02@gmail.com

08 1661 8744
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สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

106 อ.ดร.เกรี ยงศักดิ์ ศรี สมบัติ

มรภ.ร้อยเอ็ด

ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมศิลป์

107 ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

มรภ.ร้อยเอ็ด

ค.บ.(คณิ ตศาสตร์)

108 ผศ.ธรรมรัตน์ สิ นธุเดช

มรภ.ร้อยเอ็ด

109 ผศ.ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คาํ จันทร์

มรภ.ร้อยเอ็ด

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี

110 อ.วัชราภรณ์ สิ งห์สาํ ราญ

มรภ.ราชนคริ นทร์

บริ หารงานบุคคล

111 อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
112 อ.พิภทั รา สิ มะโรจนา

มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.ราชนคริ นทร์

สาธารณสุข
วิทยาการคอมพิวเตอร์

113 อ.กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

มรภ.ราชนคริ นทร์

114 อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

มรภ.ราชนคริ นทร์

115 ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิ น

มรภ.ราชนคริ นทร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)
ศศบ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศศม. การจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
บธ.ม.การจัดการ

116 ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง

มรภ.เลย

ค.บ.(ฟิ สิ กส์)

117 อ.ดร.มธุรส ชลามาตย์

มรภ.เลย

118 ผศ.สุธาสิ นี ครุ ฑธกะ
119 อ.วิลยั พร ยาข้ามป้อม
120 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

มรภ.เลย
มรภ.เลย
มรภ.สกลนคร

121 อ.ภคพล คติวฒั น์

มรภ.สกลนคร

122 รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

มรภ.สกลนคร

123 ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรื องรอง
124 ผศ.นวพร วรรณทอง

มรภ.สกลนคร
มรภ.สกลนคร

เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ
การศึกษาปฐมวัย/ การ
วัดผลและประเมินผล
การศึกษา
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ

125 ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ

มรภ.สงขลา

กศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)

การจัดการทัว่ ไป
วท.บ.สถิติประยุกต์

รหัสผู้ประเมิน

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) ปร.ด.(วิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
รัฐประศาสนศาสตร์
และการจัดการเชิงกลยุทธ์)
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
ปรด. นวัตกรรม
หลักสูตรและการสอน, จิตวิทยาการศึกษา
หลักสูตรและการเรี ยนรู้
การจัดการทัว่ ไป
บริ หารธุรกิจ, การจัดการ, การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริ หารรัฐกิจ, การเงินการคลัง
การศึกษาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
สนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีดิจิทลั , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วท.ม.(การสอนฟิ สิ กส์)

สัตวศาสตร์
การจัดการทัว่ ไป
สต.ม.สถิติ

ปริญญาเอก
การบริ หารการศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปริญญาโท
จิตวิทยาการศึกษา

โทรศัพท์

PR0107

R.phonyiam@gmail.com

09 0248 2345

PR0108

tmr_mon@hotmail.com

08 6226 9175

PR0109

jitraporn.jw@gmail.com

08 9010 6475

PR0110

Watchraporn4959@gmail.com

08 8502 4959

PR0111
PR0112

Phokao1@hotmail.com
pipattra_f@hotmail.com

09 5164 4959
06 2656 3535

PR0113

kingkarn@techno.rru.ac.th

08 9097 9909

การท่องเที่ยว, การโรงแรม, ธุรกิจบริ การ

PR0114

r.wongsopana@gmail.com

09 5520 2181

บธ.ด.บริ หารธุรกิจ

บริ หารธุรกิจ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0115

08 1840 9001

Ph.D (Energy
Technology)

วิทยาศาสตร์, ฟิ สิ กส์, พลังงาน

PR0116

noppadol.rru@gmail.com
n..yothin@hotmail.com
surajitr@lru.ac.th

สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ

PR0117

P570427R1 maturotc@yahoo.com

สัตวศาสตร์
การจัดการ, บริ หารธุรกิจ
สถิติ, วิจยั , สารสนเทศ, การวางแผน,
จัดการความรู้
เศรษฐศาสตร์, บริ หารธุรกิจ, การเงิน

PR0118
PR0119
PR0120

kruttaga36@gmail.com
Ting_lru@hotmail.com
P570516R1 chaikong_sb@hotmail.com

การบริ หารการศึกษา

เทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. (คหกรรรมศาสตร
ศึกษา)

E-Mail

08 1790 3317

ปร.ด.สารสนเทศศึกษา

ค.ด.(อุดมศึกษา)

จิตวิทยา, การบริ หารทรัพยากรมนุษย์,
การบริ หารการศึกษา
คณิ ตศาสตร์, วิจยั และประเมินผลการศึกษา

TQR

pomreru@gmail.com

เศรษฐศาสตร์
การวัดผลการศึกษา

ราชภัฏ
PR0106

การ

08 1431 4095
08 9623 8782
08 0744 9977
09 8615 59990
06 1969 6656
08 4428 5407

PR0121

k.phakhaphon@hotmail.com

08 8571 9308

การบริ หารการศึกษา, การวัดผลและวิจยั
การศึกษา การศึกษาปฐมวัย

PR0122

khai_p@hotmail.com

06 4092 6356

เทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ,
ภาษาศาสตาร์ประยุกต์ Applied Linguistics
คหกรรมศาสตร์

PR0123
PR0124

thithirat@snru.ac.th
hochi_ja@hotmail.com

08 0747 1118
06 1414 9459

PR0125

tmekvien@hotmail.com

08 1742 2342
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

126 ผศ.ดร.กรุ ณา แดงสุวรรณ

มรภ.สงขลา

127 อ.เอมอร อ่าวสกุล
128 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด

มรภ.สงขลา
มรภ.สงขลา

129 ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ
130 อ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร

มรภ.สงขลา
มรภ.สวนสุนนั ทา

131 อ.ดร.ไสว ศิริทองถาวร

มรภ.สวนสุนนั ทา

ปริญญาตรี
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ช้ นั 1 บริ หาร
สาธารณสุข การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ว.ทบ. (ชีววิทยา)
เทคโนโลยีทางการศึกษา/
ภาพยนตร์
วิศวกรรมโยธา

ปริญญาโท
การบริ หารการพยาบาล

132 ผศ.ดร.ปรี ชญา ครู เกษตร

มรภ.สวนสุนนั ทา

ศิลปอุตสาหกรรม

133 ผศ.ดร.สิ ทธิ ชยั ธรรมเสน่ห์

มรภ.สวนสุนนั ทา

การจัดการทัว่ ไป

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา
บริ หารธุรกิจ

134 ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์

มรภ.สวนสุนนั ทา

เทคโนโลยีเซรามิกส์

อุตสาหกรรมศึกษา

135 รศ.ดร.ชูศกั ดิ์ เอกเพชร

มรภ.สุราษฎร์ธานี

ค.ม. อุดมศึกษา

136 ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ

มรภ.สุราษฎร์ธานี

กศ.บ.(เกียรตินิยม)
สาขาภาษาไทย
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์)
วท.บ. วาริ ชศาสตร์

137 อ.จุฑามาศ กระจ่างศรี

มรภ.สุราษฎร์ธานี

138 อ.ศุภชัย ดําคํา

ปริญญาเอก
บริ หารการศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน

บริ หารการศึกษา

ราชภัฏ
PR0126

ภูมิศาสตร์
การบริ หารหารศึกษา

ภูมิศาสตร์, ภูมิสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ว.ทม. (จุลชีววิทยา)
โสตทัศนศึกษา/การ
สื่ อสารมวลชน
บริ หารธุรกิจ

เทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา
Management of
Technology
Multidisciplinary Design
Research

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

karuna.ore@gmail.com

08 4407 0520

PR0127
PR0128

emorn.ao@skru.ac.th

08 3536 2442

จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการศึกษา, นิเทศศาสตร์

PR0129
PR0130

saowanitchobbun@gmail/com
anchana_nan@hotmail.com

08 6957 0362
08 9111 4664

การจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมโยธา
บริ หารธุรกิจ
การออกแบบ, การวิจยั เพื่อการออกแบบ,
การออกแบบตกแต่งภายใน, การออกแบบ
นิทรรศการ
บริ หารธุรกิจ, การจัดการ

PR0131

นวัตกรรมการจัดการ
ภาคธุรกิจ
Technology Management เทคโนโลยึอุตสาหกรรม, บริ หารอุตสาหกรรม,
เซรามิกส์
กศ.ด. การบริ หาร
บริ หารการศึกษา, หลักสูตรและการสอน
อุดมศึกษา
การศึกษาและการฝึ กหัดครู

P570566R1 sawaistt@yahoo.com

08 1648 2000

PR0132

preechaya.kr@ssru.ac.th

08 0364 5419

PR0133

sittichai.th@hotmail.com

08 5046 3345

PR0134

treudee@gmail.com

08 1902 3524

PR0135

chusakek@gmail.com

08 1895 0990

วท.ม.วิทยาศาสตร์ทางทะเล วท.ด. วิทยาศาสตร์ทาง
(แขนงชีววิทยาทางทะเล) ทะเล

วิทยาศาสตร์ทางทะเล, ประมง, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ

PR0136

chairattanac@hotmail.com

09 8285 9156

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

PR0137

chutamas_kk@hotmail.com

08 1782 0130

PR0138

supachai_dd@hotmail.com

08 1899 4359

PR0139
PR0140
PR0141

phettameaw@hotmail.com
atchareeyafai@gmail.com
naksanee@gmail.com

09 1091 7999
06 1153 2329
08 1721 1107

PR0142

TRPCHERD@YAHOO.COM

08 1705 0994

PR0143

giggle9940@gmail.com

08 9910 8615

มรภ.สุราษฎร์ธานี

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ค.บ.(คณิ ตศาสตร์)

วท.ม.(สถิติประยุกต์)

139 ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล
140 ผศ.อัจฉรี ยา โชติกลาง
141 อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

มรภ.สุราษฎร์ธานี
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

นิติศาสตร์
การสหกรณ์
การจัดการการท่องเที่ยว

กฎหมายธุรกิจ
การตลาด
การท่องเที่ยว

142 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

บธ.ม.การตลาด

143 อ.ดร.ประภัสสร มีนอ้ ย

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

กศ.บ.สุขศึกษา วิชาโท
การศึกษาผูใ้ หญ่
สังคมวิทยา

การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน

สถิติ, สถิติประยุกต์, คณิ ตศาสตร์, คณิ ตศาสตร์
ประยุกต์
กฎหมายธุรกิจ
การตลาด
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ
แบบบูรณาการ
ปร.ด.การจัดการ
การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด
เทคโนโลยี
การจัดการ
พัฒนาชุมชน

PR580221
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

144 อ.ดร.ชนกพร ขาวคํา

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

ปริญญาตรี
ภาษาจีน

145 ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
146 อ.ธนัตถา กรพิทกั ษ์
147 ผศ.ดร.ชัชภูมิ สี ชมภู

มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์

คณิ ตศาสตร์
ช่างอุตสาหกรรม
สังคมศึกษา (กศ.บ..

ปริญญาโท
การสอนภาษาจีนสําหรับ
ชาวต่างชาติ
การสอนคณิ ตศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.)

148 อ.ดร.ประยงค์ หัตถพรหม

มรภ.มหาสารคาม

พลศึกษา

พลศึกษา

149 อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

มรภ.มหาสารคาม

ทัศนศิลป์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

150 อ.ยุวเรศ หลุดพา

มรภ.มหาสารคาม

รัฐประศาสนศาสนศาสตร์

151
152
153
154
155

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

วศ.บ. วิศวกรรม
โทรคมนาคม และ รบ.
(บริ หารรัฐกิจ)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
วท.บ.(เคมี)
ศศ.บ.(บริ หารธุรกิจ)
นิติศาสตร์
ศศ.บ (นิเทศศาสตร์)

อ.วาสนา บรรลือหาญ
อ.ดร.วันดี รักไร่
อ.ธันยชนก ปะวะละ
ผศ.ดร.สิ ทธิ พรร์ สุนทร
อ.ดร.กุลธิ ดา ภูมิเหล่าแจ้ง

156 ผศ.ดร.รามนรี นนทภา
157 อ.ชมภู่ เหนือศรี
158 ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปิ นันทน์

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

159
160
161
162
163

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

ผศ.ดร.พันธิ วา แก้วมาตย์
อ.รตนดา อาจวิชยั
ผศ.ดร.อุทยั โคตรดก
อ.สุนนั ทา กินรี วงศ์
อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์

164 อ.กนกอร คําผุย
165 รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

166 ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
167 รศ.ดร.โองการ วณิ ชาชีวะ

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.พระนคร

ปริญญาเอก
การสอนภาษาจีน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน
คณิ ตศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์ , เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบริ หารการศึกษา, สังคมศาสตร์

PR0145
PR0146
PR0147

การบริ หารการศึกษา
(กศด.)
นวัตกรรมหลักสูตรและ การศึกษา หลักสูตรการสอน พลศึกษา
การเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา การ
การจัดการเทคโนโลยี จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดียและแอนิ
เมชัน่
รัฐประศาสนศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์

ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
วท.ม.(เคมี)
ปร.ด.(เคมี)
ศ.ม.(เศรษฐ์ศาสตร์ธุรกิจ)
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์) นศ.ด.

สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.บ.(ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ)
วท.บ.ชีววิทยา
ค.บ. ภาษาไทย
วท.บ.เกษตรศาสตร์
ศศบ.ภาษาไทย
วศ.บ.วิศวกรรมดินและนํ้า

สถิติประยุกต์
บริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
วท.ม.(สื่ อนฤมิต)

คณิ ตศาสตรศึกษา

ชีววิทยา
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนา) ศศ.บ.(บริ หารรัฐ
กิจ) ศษ.บ.(บริ หาร
การศึกษา)

วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)/ รป.ม. 1.ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ประยุกต์) 2.ศษ.ด.
(บริ หารการศึกษา)

ชีววิทยา

ชีวเคมี

วท.ม.ชีววิทยา
ปร.ด.ชีววิทยา
ศศ.ม. ภาษาไทย
วทม.สัตวศาสตร์
ปรด.สัตวศาสตร์
ศศ.ม.ภาษาไทย
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ปร.ด.วิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา

บริ หารการศึกษา
Natural Sciences

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0144

รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,สังคมศาสตร์
เคมี
เศรษฐศาสตร์,บริ หารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร์
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารการตลาด
สื่ อดิจิทลั
คณิ ตศาสตรศึกษา, คณิ ตศาสตร์, สถิติ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ, มัลติมีเดีย
ชีววิทยา,พันธุศาสตร์
ภาษาไทย/ ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
การผลิตสัตว์ สัตวศาสตร์
ภาษาไทย
วิจยั และประเมินผลการศึกษา วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมดินและนํ้า วิศวกรรม
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
การสอนวิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ / บริ หารการศึกษา/ รัฐประศาสน
ศาสตร์

บริ หารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

TQR

E-Mail
snow_princess3@ hotmail.com

kritda2502@gmail.com
tnuttha.k@gmail.com
P570489R1 chat.chomphoo@gmail.com

โทรศัพท์
08 1865 5945

PR0148

prayong.h2@hotmail.com

08 9906 3516
08 1785 5922
09 1028 9016
08 1688 0000
08 4511 6529

PR0149

apichat.la@rmu.ac.th

08 5057 5001

PR0150

yuvares_lp@hotmail.com

09 5952 2567

PR0151
PR0152
PR0153
PR0154
PR0155

larn999@hotmail.com
wandee.rakrai@gmail.com
aui.thanyachanok@gmail.com
soonthorn_rmu@hotmail.com
poomlaochaeng@gmail.com

08 1601 9694
08 1716 5946
08 6640 9594
08 9942 7768
08 9889 8454

PR0156
PR0157
PR0158

ramnaree_cute.pig@hotmail.com
chompooenvi@hotmail.com
potsirin.li@rmu.ac.th

08 6223 7532
08 6857 1427
08 9943 8007

PR0159
PR0160
PR0161
PR0162
PR0163

puntivar.juu@gmail.com
odear.orn@gmail.com
uthaikoatdoke2014@gmail.com
sunantha-ka@hotmail.com
9peng55@gmail.com

08 6954 6466
08 3415 1422
08 0317 2454
08 7829 3963
09 9387 4555

PR0164
PR0165

khampui.k@gmail.com
Subunn_i@hotmail.com

08 1709 4592
09 4593 5193

PR0166
PR0167

thekong-123@hotmail.com
vanijajiva@gmail.com

09 4614 5282
08 6368 1755
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

168 ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข

มรภ.ร้อยเอ็ด

ปริญญาตรี
เทคโนโลยีชีวภาพ

169 อ.ดร.สมคิด สุทธิ ธารธวัช

มรภ.พระนคร

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

170 อ.นัยนา ประทุมรัตน์

มรภ.มหาสารคาม

สังคมศึกษา

171 รศ.ดร.ปี ยลักษณ์ โพธิ วรรณ์

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.เคมี

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
ศษ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
ปร.ด.สังคมวิทยา

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.ชัยภูมิ

ภาษาอังกฤษ
สถิติประยุกต์
เคมี, การจัดการทัว่ ไป
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษ
MBA
บริ หารธุรกิจ
เทคโนโลยีการศึกษา

176 อ.ฤทธิ ชยั ผานาค

มรภ.ชัยภูมิ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

177 ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ

มรภ.เทพสตรี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

178 ผศ.จ่าสิ บเอกธานิล ม่วงพูล

มรภ.นครปฐม

179 ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตงั โข

มรภ.บุรีรัมย์

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ค.อ.ม.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เคมี
เคมี

180
181
182
183

อ.ดร.เพ็ญศรี บางบอน
อ.ดร.สถิตย์ ภาคมฤค
อ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ
อ.ดร.วาสนา สุรียเ์ ดชะกุล

มรภ.พระนคร
มรภ.สกลนคร
มรภ.สวนสุนนั ทา
มรภ.สวนสุนนั ทา

ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
ค.บ. ภาษาไทย
วิศวกรรมไฟฟ้า
นิติศาสตร์

184 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
185 ผศ.ดร.กัลยา ยศคําลือ

มรภ.สวนสุนนั ทา
มรภ.เลย

การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

186 ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่ งโรจน์
187 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.ร้อยเอ็ด

สถิติประยุกต์

188 อ.ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์
189 ผศ.ดร.ปิ ยฉัตร ทองแพง

มรภ.ศรี สะเกษ
มรภ.ศรี สะเกษ

บธ.บ(การบัญชี)

172
173
174
175

อ.สุวิชชาน อุ่นอุดม
รศ.ดร.ธนัณชัย สิ งห์มาตย์
อ.สุพจน์ เกตุดาว
ผศ.ดร.ลักขณา สุกใส

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
เทคโนโลยีชีวภาพ

DBA
เทคโนโลยีการศึกษา
และการสื่ อสาร

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยฯ
ทัว่ ไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0168

E-Mail

TQR

PR0169

somkid@pnru.ac.th

08 0396 6145
09 6223 9159
08 5059 6669

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

PR0170

naiyanasp@gmail.com

08 0262 8792

รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
บริ หารธุรกิจ การจัดการ การตลาด
บริ หารธุรกิจ ,โลจิสติกส์
การศึกษา

PR0171

noksoda@gmail.com

08 9940 3308

PR0172
PR0173
PR0174
PR0175

Aodac269@gmail.com
tananchai_999@hotmail.com
K_suphot@hotmail.com
luckhana.su@cpru.ac.th

08 4027 5758
08 9551 3526
08 1708 2655
08 3414 9542

PR0176

phanak108@gmail.com

08 1061 7655

PR0177

sksamrit@gmail.com

08 9550 0525

PR0178

signal@npru.ac.th

09 6946 8759

PR0179

dr.sommai@gmail.com

08 9720 1597

PR0180
PR0181
PR0182
PR0183

pensri.2508@gmail.com
Satitpakmaluk@gmail.com
chonmapat.to@ssru.ac.th
wasana.sur@ssru.ac.th

09 1778 4977
08 1718 9583
08 1832 2435
08 7102 6980

PR0184
PR0185

nun1964@hotmail.com
yaeduca@hotmail.com

08 1887 1510
08 1380 5273

PR0186
PR0187

j_law_1976@hotmail.com
senarat_b@yahoo.com

08 1902 3996
08 8569 1618

PR0188
PR0189

witchuda.wongpanit@gmail.com
piyachat.sskru@gmail.com

09 7331 1121
09 9149 4661

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา,
เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
chemistry(Druy Design เคมี,ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินาโนเทคโนโลยี,จุลชีว
and Molecular
,โรคพืช
Mecdicine)
บธ.ม. การจัดการทัว่ ไป
บธ.ด. บริ หารธุรกิจ
การจัดการ บริ หารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด
ศศ.ม. ภาษาไทย
ศศ.ด. ภาษาไทย
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ การสอน
ไฟฟ้า
ภูมิสารสนเทศ
ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, พลังงาน, ภูมิสารสนเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการ
การจัดการองค์กรและการจัดการพัฒนาสังคม/
ชุมชน, นิติศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
บริ หารการศึกษา
1.การศึกษาปฐมวัย 2.บริ หารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
Doctor of Public
Public Administration
(กศ.ม.) การบริ หารการศึกษา Administration
(D.P.A.)/Doctor of
Education (Ed.D.)
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
การวิจยั และสถิติทางการ วิจยั และประเมิน
วิจยั และประเมินผลการศึกษา
ศึกษา
การศึกษา
*
รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.ม(บริ หารธุรกิจ
กจด.(การจัดการธุรกิจ) การบัญชี/บริ หารธุรกิจ

surachai_med@hotmail.com

โทรศัพท์
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

190 อ.ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิ ริสุข

มรภ.ศรี สะเกษ

ปริญญาตรี
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

191 อ.พยุงศักดิ์ คงศิลา
192 ผศ.ดร.นริ นทร์ กุลนภาดล

มรภ.ศรี สะเกษ
มรภ.ราชนคริ นทร์

วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์)
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์)
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล

193 อ.ดร.วริ ศรา เชนะโยธิ น

มรภ.ราชนคริ นทร์

ค.บ.นาฎศิลปการละคร

บธ.ม.การจัดการ

194 ผศ.ดร.ไวรุ จน์ อิ่มโพ

มรภ.สกลนคร

เทคโนโลยีงานเชื่อม

วิศวกรรมอุตสาหการ

195 อ.ปรี ชาศาสตร์ มีเกาะ

มรภ.สกลนคร

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่ องกล ศษ.ม. บริ หารการศึกษา

196 อ.ปราณี เนรมิต
197 ผศ.ดร.ปิ ยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา

มรภ.นครสวรรค์
มรภ.พิบูลสงคราม

บช.บ.

บธ.ม.

198 อ.ศิริจนั ทร์ อุปาละ
199 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิ วาสน์
200 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

มรภ.เชียงใหม่
มรภ.จันทรเกษม
มรภ.สวนสุนนั ทา

คหกรรมศาสตร์
ศศ.บ. (อาหาร)
อุตสาหกรรมศิลป์

คหกรรมศาสตรศึกษา
คศ.ม. (อาหาร)
อุตสาหกรรมศึกษา

201 อ.สกุล จริ ยาแจ่มสิ ทธิ์

มรภ.สวนสุนนั ทา

การจัดการโรงแรม

202 อ.ชุมพล รอดแจ่ม

มรภ.สวนสุนนั ทา

203 อ.ดร.จักรวาล สุขไมตรี

มรภ.สวนสุนนั ทา

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

204 อ.ดร.นุกลู ธรรมจง

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

ภาษาจีน

ผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง

205 ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย

มรภ.กาญจนบุรี

206 อ.ดร.กนิษฐา อินธิ ชิต

มรภ.ศรี สะเกษ

อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

จีนในระบบเศรษฐกิจโลก
การบริ หารการศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่ อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

การจัดการเทคโนโลยี

207 อ.ชุณษิตา นาคภพ
208 ผศ.ดร.ปิ ยะวดี สราภิรมย์
209 อ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก

มรภ.นครสวรรค์
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

210 ผศ.ดร.ญาณิ ศา ตันติปาลกุล

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปริญญาโท
กศ.ม.(การประถมศึกษา)

ปริญญาเอก
กศ.ด.(การวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร)

วิทยาศาสตร์
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมเครื่ องกล, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีพลังงาน
บธ.ด.บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ/การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/นาฏศิลปการละคร
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมการผลิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศาสตร์/
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
การบัญชี
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร
คหกรรมศาสตร์
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
อาหาร
Technology Management อุตสาหกรรมศึกษา

ปริ ญญญาตรี
ปริ ญญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์ วท.ม. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเซรามิก
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

nim_20@hotmail.com

08 6319 7270

PR0191
PR0192

p.kongsila@sskru.ac.th
dr.narin@techno.rru.ac.th

08 4899 6998
08 3919 9964

PR0193

waris253253@gmail.com

08 1868 9065

PR0194

wairut.impho@hotmail.com

08 8560 8699

PR0195

non_fer@hotmail.com

08 1768 7299

PR0196
PR0197

peenee_may@hotmail.com
psupavititpatana@gmail.com

09 7952 9616
06 1556 5355

PR0198
PR0199
PR0200

uparee_siri@hotmail.com
stap35@hotmail.com
somkiat.ko@ssru.ac.th

08 1960 7255
08 7685 5735
08 9929 2032

การจัดการ,การท่องเที่ยว,การโรงแรม

PR0201

a.sakul@yahoo.com

08 1931 7313

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
บริ หารธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์
บัญชี
รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์

PR0202

chumpon.ro@ssru.ac.th

08 9522 3397

PR0203

08 1546 6992

ภาษาจีน

PR0204

Jagraval.su@ssru.ac.th
jasu1881@hotmail.co.th
nu347168@gmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

PR0205

wichet_y@hotmail.com

09 5536 5990

วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/
การจัดการเทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.ด. วัสดุศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
วิศวกรรมการจัดการ
การจัดการนวัตกรรมและ เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีส่ิ งแวดล้อม
เทคโนโลยี

PR0206

k.intichit@sskru.ac.th

08 1266 3986

PR0207
PR0208
PR0209

ohm_naja@hotmail.com
piyawadee.sa@rmu.ac.th
phonphuak@gmail.com

08 5147 2949
08 4265 5050
08 9791 6381

PR0210

yanisa.ta@bsru.ac.th

08 6656 2415

การจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากร
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มนุษย์

การประถมศึกษา, การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0190

06 4952 2664
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

211 ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์

มรภ.ร้อยเอ็ด

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

212 ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรี โสภณากร

มรภ.เชียงใหม่

วิทยาศาสตร์การกีฬา

213 ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทกั ษ์กลุ

มรภ.ราชนคริ นทร์

214 อ.นรภัทร สถานสถิตย์

มรภ.ราชนคริ นทร์

เทตโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษา
การบริ หารตลาด
การตลาด

215 ผศ.อิสรี ศรี คุณ
216 อ.ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์

มรภ.พระนคร
มรภ.ยะลา

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม

217 ผศ.ดร.สุกญั ญา ศรี โพธิ์

มรภ.สวนสุนนั ทา

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขาพ ประชากรศึกษา

218
219
220
221
222

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

ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์
ผศ.ดร.ปิ ยะวรรณ ปิ่ นแก้ว
ผศ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี
ผศ.พฤกษ์ โปร่ งสําโรง
ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิ ชยั

223 อ.ดร.นพดล อํ่าดี
224 อ.รุ่ งนภา สิ งห์สถิตย์

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

พยาบาลศาสตร์
ศิลปกรรม
อักษรศาสตรบัณฑิต
ฟิ สิ กส์
การพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั้น 1
วิศวกรรมอุตสาหการ
วทบ.อนามัยสิ่ งแวดล้อม

225 อ.ยุพยงค์ วิงวร
226 ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมูบ่ า้ นจอมบึง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

227 อ.ดร.วนิดา สาระติ

มรภ.หมู่บา้ นจอมบบึง

228 ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

229 อ.ดร.นาวิน คงรักษา

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

230 อ.จิตคุปต์ ละอองปลิว

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

การจัดการการท่องเที่ยว

บริ หารธุรกิจบัณฑิต(การ
จัดการธุรกิจบริ การ)

231 ผศ.ยุพา สะรุ โณ

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

232 อ.กมลทิพย์ โตเมศน์

มรภ.ธนบุรี

ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์

233 ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์

มรภ.จันทรเกษม

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

ปริญญาโท
การวัดผลการศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การตลาด
นฤมิตศิลป์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ประชากรศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
สบ.สุขศึกษาและการ
ส่งเสริ มสุขภาพ
นิติศาสตร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาเอก
วิจยั และประเมินผล
การศึกษา สถิติ วิจยั วัดและประเมินผลการศึกษา
ทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์การออก
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การศึกษา
กําลังกายและกีฬา
การศึกษาเพื่อการพัฒนา การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการค้าปลีก การ
จัดการธุรกิจการค้า การตลาด
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
การสื่ อสารคอมพิวเตอร์ไร้สาย
อิเล็คทรอนิกส์
ประชากรศึกษา
ศึกษาศาสตร์/ครุ ศาสตร์ , สังคมศึกษา, ศิลป
ศาสตร์-พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การจัดการ
การตลาด
ทัศนศิลป์ และออกแบบ ศิลปกรรมและการออกแบบ
นิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต นิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ศึกษา
การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลอนามัยชุมชน
วิศวกรรมการจัดการ

วิศวกรรมอุตสาหการ
สาธารณสุขศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0211

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

er2_somprasong@outlook.com

08 8569 1591

PR0212

khajorn_tree@hotmail.com

08 4949 7998

PR0213

wp74laksana.roj@gmail.com

08 9200 2262

PR0214

norrapat.sat@gmail.com

08 4645 2365

PR0215
PR0216

isaree@pnru.ac.th
attapol.a@yru.ac.th

08 4722 6395
09 2431 3206

PR0217

sukanyasripho@hotmail.com

08 1677 7883

PR0218
PR0219
PR0220
PR0221
PR0222
PR0223
PR0224

patra_sukasukont@yahoo.com
piyawan2512@gmail.com
suchadas@webmail.npru.ac.th
pruekprong@gmail.com
P570240R1 catvanida04@gmail.com

08 1173 2617
08 1299 1325
09 0976 6685
08 4314 6991
08 1694 4805

amdee1973@gmail.com
rung_noona@hotmail.com

09 9119 4499
09 5739 7890

นิติศาสตร์

PR0225

yupayong_26@hotmail.com

09 2267 6267

เทคโนโลยีการจัดการระบบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศ
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(หลักสูตรและการสอน)
(หลักสูตรและการสอน)
การบริ หารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์,
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรและการสอน

PR0226

darawan.ya@gmail.com

09 1819 9041

PR0227

krudadada@gmail.com

08 8485 9455

การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

PR0228

paunluck@gmail.com

08 9445 6688

โครงข่ายโทรคมนาคมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
และการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษา
ภูมิศาสตร์

เทคโนโลยีดิจิทลั

PR0229

nawin30@hotmail.com

09 1724 3738

สังคมศึกษา

PR0230

ikhuppy@gmail.com

08 3716 2414

การบัญชี

การบัญชี

PR0231

yupa_saruno@hotmail.com

08 6782 3242

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

โลจิสติกส์

PR0232

kamonthip.t@dru.ac.th

08 1927 8119

PR0233

dr.pithan@gmail.com

08 4070 5220

Ph.D.Civil Engineering วิศวกรรมโยธา
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

234 ผศ.ดร.รสริ น ดิษฐบรรจง

มรภ.ธนบุรี

235 อ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

236 อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
237 อ.อภิลกั ษณ์ ธรรมวิมุตติ
238 อ.วิธัญญา แซ่ลอ้

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

239 อ.เทอดพงศ์ วรรณวงค์
240 ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ
241 อ.ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

242 อ.ชัชวาล อินทรปาลิต
243 อ.สมภัสสร บัวรอด
244 อ.ดร.ปิ ยะวดี พงษ์สวัสดิ์

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

245 อ.พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
246 อ.ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.สงขลา

247 ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
248 ผศ.คุลยา ศรี โยม

มรภ.สงขลา
มรภ.สงขลา

249 ผศ.กุลยุทธ บุญเซ่ง
250 อ.ดร.อัจฉรา วงศ์วฒั นามงคล

มรภ.สงขลา
มรภ.สงขลา

251 อ.สุธัญญา ฐิโตปการ

มรภ.สงขลา

252 รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย

มรภ.สงขลา

253 อ.อุบล ตันสม

มรภ.ยะลา

254 อ.ศุภาวิณี กิติวินิต

มรภ.ยะลา

255 ผศ.ดร.อิสริ ยาภรณ์ ดํารงรักษ์

มรภ.ยะลา

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
การจัดการทัว่ ไป
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บริ หารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาไทย)

เทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บริ หารธุรกิจ
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
ดนตรี (แขนงดนตรี ปฏิบตั ิ) ดนตรี
ปรัชญาและศาสนา
ภาษาอังกฤษุรกิจ
ภาษาจีน
Master of Teaching Chinese
to Speaters of other
Languages
ทัศนศิลป์
ศิลปศึกษา
วิทยาศาสตร์-ฟิ สิ กส์
วิจยั และประเมินผลฯ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ งแวดล้อม
วท.บ.วิทยาศาสตร์
วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
ส.บ.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ
วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วศ.ม.การจัดการ
อุตสาหกรรม
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
กศ.บ.การวัดผลการศึกษา วท.ม.การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์
คศ.ม.พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก
ค.อ.บ.วิศวกรรม
วศ.ม.วิศวกรรมระบบการ
อุตสาหการ
ผลิต
กศ.บ. เคมี
วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีวเคมี
ศศ.บ. การท่องเที่ยว
ศศ.ม. การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
วทบ.เกษตรศาสตร์
วท.ม.เกษตรศาสตร์
(พืชศาสตร์)
(ปฐพีวิทยา)

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ภาษาไทย)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์, ภาษาไทยสําหรับ
ชาวต่างประเทศ, ภาษาเพื่ออาชีพ, การสอน
ภาษาไทย
บริ หารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0234

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

rodsarin.d@dru.ac.th

09 8249 9751

PR0235

panarat007@gmail.com

09 8284 5419

PR0236
PR0237
PR0238

civic_62@hotmail.com
apilick.mns@gmail.com
minmin1402@gmail.com

08 1986 3625
08 1655 7875
08 5339 6618

ดนตรี สากล
ภาษาอังกฤษุรกิจ
ภาษาจีน

PR0239
PR0240
PR0241

TherdpongW@yahoo.com
teacher.jiab@gmail.com
natpaphatguo18@gmail.com

09 0909 0187
08 9161 5351
09 7148 0695

ศิลปศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสนเทศและ วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่ อสารเพื่อการศึกษา และการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
สิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ ,สิ่ งแวดล้อม
วศ.ด.วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม

PR0242
PR0243
PR0244

schoolngor@gmail.com
somphatsorn.mcru@gmail.com
Gp_ph@hotmail.com

08 9052 5271
09 0914 6536
09 0786 8016

PR0245
PR0246

Sucheewan.yo@skru.ac.th

08 6987 0990

PR0247
PR0248

weerachai.sang@yahoo.com
kulaya.sr@skru.ac.th

09 3786 3479
08 1896 1238

วิศวกรรมศาสตร์
กศ.ด.พัฒนาศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา

PR0249
PR0250

khanun12@gmail.com
ach.wong@hotmail.com

08 1690 9286
08 9765 6120

การศึกษาปฐมวัย

PR0251

suthunya2519@gmail.com

06 4456 9563

วิศวกรรมศาสตร์

PR0252

somsakkp@hotmail.com

08 8832 8112

เคมี,ชีวเคมี

PR0253

ubol.t@yru.ac.th

08 1547 8922

การท่องเที่ยว

PR0254

suphawini.l@yru.ac.th

08 1969 3693

ปร.ด.การจัดการ
เกษตรศาสตร์,การจัดการทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

PR0255

issariyaporn.d@yru.ac.th

09 3581 3597

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการ
สังคมศาสตร์

วศ.ด.วิศวกรรมวัสดุ

ปร.ด.วิศวกรรม
อุตสาหการ

เทคโนโลยีอุตสาหการ
เทคโนโลยีอุตสาหการ
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี
บธ.บ.การบัญชี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต/การ
จัดการ
ครุ ศาสตรบัณฑิต/ สังคม
ศึกษา
กศ.บ.การแนะแนว

256 ผศ.สุพยอม นาจันทร์
257 รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี

มรภ.สงขลา
มรภ.พระนครศรี อยุธยา

258 อ.ดร.ปารณี ย์ ขาวเจริ ญ

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

259 อ.สิ ริวรรณ สมิทธิ อาภรณ์

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

260 รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

261 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา
262 อ.หิรัญญา กลางนุรักษ์

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.ภูเก็ต

263 ผศ.ดร.ราตรี แจ่มนิยม
264 อ.ดร.สรรค์ชยั กิติยานันท์
265 อ.สมพร พูลพงษ์

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.นครสวรรค์

คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาไทย
เกษตรศาสตร์
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

266 ผศ.ชม ปานตา
267 ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล

มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์

วท.บ. (คณิ ตศาสตร์)
ค.บ. ชีววิทยา

268 รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ

มรภ.พิบูลสงคราม

พธ.บ.(รัฐศาสตร์)

269 ผศ.นงลักษณ์ ใจฉลาด

มรภ.พิบูลสงคราม

270 รศ.ดรบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ทษ.ม.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
การบัญชี
บริ หารธุรกิจ นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต/ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต/
การบริ หารจัดการภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์พฒั นาการ

กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว ปร.ด.วิทยาการทาง
การศึกษาและการจัดการ
เรี ยนรู้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เกษตรศาสตร์
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) Ph.D (Public
Administration
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
การตลาด
การจัดการ
วทม.(ระบบคอมพิวเตอร์ ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การ
สารสนเทศ)
พัฒนา)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.ม.ชีววิทยา

ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะ
บธ.บ.(การจัดการทัว่ ไป) แนว)

รป.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
กศ.ด.(การบริ หาร
การศึกษา)

มรภ.กําแพงเพชร

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

อุดมศึกษา

271 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล

มรภ.กําแพงเพชร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(วิเคราะห์เชิงปริ มาณ)

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์)

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ยุทธศาสตร์การบริ หาร
และการพัฒนา)

272 อ.สุทธิ กร แก้วทอง
273 ผศ.ดร.อรสา เตติวฒั น์

มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์

พลศึกษา
เศรษฐศาสตร์

274 ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร

มรภ.นครสวรรค์

การประถมศึกษา

พลศึกษา
Computer Science MIS and Information Systems
EMBA
สังคมศึกษา
หลักสูตรและการสอน

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0256
PR0257

E-Mail
TQR
P570534R1 suphayom@hotmail.com
van_1952@hotmail.com

โทรศัพท์
08 1963 2319
08 1854 4607

จิตวิทยา หลักสูตรและการสอน

PR0258

giftazy@hotmail.com

08 1860 2535

โรคพืช อารักขาพืช เกษตรศาสตร์

PR0259

sirioom@hotmail.com

09 2641 9514

เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

PR0260

P570558R1 nmpungnaka@hotmail.com

08 1628 1665

PR0261
PR0262

photjanee@kru.ac.th
Klangnurak_h@outlook.com

08 9609 3554
09 2265 7499

PR0263
PR0264
PR0265

aob_2549@hotmail.com
sanchai1969@yahoo.co.th
spoonpong@yahoo.com

08 1259 5241
08 8544 2284
09 2569 5292

PR0266
PR0267

chom.p@nsru.ac.th
Phuph.2555@gmail.com

08 2456 2466
08 7313 5977

PR0268

chotbodeerat@psru.ac.th

08 7313 7256

คอมพิวเตอร์, การจัดการ, หลักสูตร,การ
ประถมศึกษา,จิตวิทยาการแนะแนว ,การจัดการ
เรี ยนรู้ ,การบริ หารการศึกษา
การศึกษา หลักสูตรและการสอน การสอน
ภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์

PR0269

dr.nongluck@psru.ac.th

09 0684 6664

PR0270

Bandhitchat@gmail.com

08 0265 6451

PR0271

charee45@windowslive.com

08 5651 0104

การจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา
ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0272
PR0273

suthigron.k@nsru.ac.th.
orasa.t@nsru.ac.th

09 1842 5556
08 6929 3250

หลักสูตรและการสอน,สังคมศึกษา,
การประถมศึกษา

PR0274

maew747@hotmail.com

09 0978 7771

ภาษาไทย
การจัดการ,การตลาด
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณิ ตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์
ค.บ.ด้านวิทยาศาสตร์ /วท.บ.ชีววิทยา,จุล
ชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ
รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์
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275 อ.ดร.นัยนา โง้วศิริ
276
277
278
279
280
281
282

ผศ.สิ นีนาถ วิกรมประสิ ทธิ
อ.วานิสสา จันทรานุสรณ์
ผศ.บุษกร ปั้นหุ่น
ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา
อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้
ผศ.สิ งหา ปรารมภ์

สถาบัน
มรภ.สงขลา
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
นิเทศศาสตร์/บริ หารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ
(เศรษฐศาสตร์การเงิน)
ศศ.บ.การจัดการทัว่ ไป
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
คบ.ภาษาจีน
M.A.Chinese philology
ค.บ. ภาษาไทย-จิตวิทยา ค.ม. การสอนภาษาไทย
ศน.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
บธ.บ การตลาด
บธ.ม. การตลาด
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ
วท.บ.ออกแบบ
ศป.ม.ศิลปะและการ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์
วท.บ. (สถิติศาสตร์)
ศษ.ม. (วิจยั และประเมินผล
การศึกษา)
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์)
วท.ม.(สถิติประยุกต์)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาเอก
Tourism and Hospitality การจัดการท่องเที่ยว/บริ หารธุรกิจ
Management
การจัดการ การตลาด บริ หารธุรกิจ
ภาษาจีน
ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย
สังคมศึกษา
ปร.ด.การจัดการธุรกิจ การตลาด, บริ หารธุรกิจ, การจัดการ
การจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

283 ผศ.ศิวตั ม์ กมลคุณานนท์
284 อ.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์

มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์

285 รศ. ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั

มรภ.นครปฐม

286 อ.ณุชฎา บูรณะพิมพ์
287 อ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.พิบูลสงคราม

288 ผศ.ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์

มรภ.ร้อยเอ็ด

289 ผศ.กิตติยา รัศมีแจ่ม
290 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

291 อ.ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ

มรภ.พิบูลสงคราม

292 รศ.ดร.เดช บุญประจักษ์

มรภ.พระนคร

กศ.ด.(การวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีและ
สื่ อสารการศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย
กศ.ม.การสอนภาษาไทย
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย
ค.บ. (ภาษาไทยคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ในฐานะภาษาต่างประเทศ)
บธ.บ (การจัดการ)
M.A. International Business Ph.D Linguistics and
Applied Linguistics
วท.บ.(คณิ ตศาสตร์)
วท.ม.(การสอนคณิ ตศาสตร์) กศ.ด.(คณิ ตศาสตรศึกษา)

293 ผศ.นววรรณ ทองมี
294 อ.ปทุมพร บุญชุม

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

วท.บ. (ฟิ สิ กส์)
กศ.บ (ภาษาอังกฤษ)

295 ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม

มรภ.กําแพงเพชร

พุทธศาสตรบัณฑิต
(ปรัชญา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(บริ หารการศึกษา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บริ หารรัฐกิจ)

กศ.ด. (การวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร)

วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
ศศ.ม (ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการสื่ อสารและการ
พัฒนา)
การศึกษามหาบัณฑิต (การ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
บริ หารการศึกษา)
(รัฐประศาสนศาสตร์)

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0275

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

naiyana.ng@skru.ac.th

06 4198 2496

PR0276
PR0277
PR0278
PR0279
PR0280
PR0281
PR0282

bell_punya@hotmail.com
namzom.wanissa@gmail.com
buskornpanhoon@gmail.com
Choo_chai2524@hotmail.com
ichomraka@hotmail.com
wathito@hotmail.com
singha@uru.ac.th

09 8747 8185
08 7173 0834
08 1638 9266
08 6618 0262
09 1028 9024
08 1699 3533
08 9703 2390

วิศวกรรม เทคโนโลยี
บรรณารักษศาสตร์

PR0283
PR0284

siwat3003@gmail.com
keowalee@uru.ac.th

09 4635 5600
08 1472 1888

การศึกษา หลักสูตร วิจยั บริ หารการศึกษา
วิชาชีพครู
การศึกษาปฐมวัย
วิจยั และประเมินทางการศึกษา

PR0285

sjittirat@gmail.com

06 1615 9442

PR0286
PR0287

nuchada14@gmail.com
dr.chumpolsemakhun@gmail.com

08 2451 9426
08 1888 5408

คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการศึกษา

PR0288

etc4_werayut@hotmail.com

08 1877 6089

ภาษาไทย การสอนภาษาไทย การศึกษา
การศึกษา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย

PR0289
PR0290

memory121975@gmail.com
ruedee.kmsd@gmail.com

08 1363 4860
08 0553 2244

ภาษาจีน, ภาษาจีนธุรกิจ, การสอนภาษาจีน,
การจัดการธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
คณิ ตศาสตร์ การสอนคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตรศึกษา
ฟิ สิ กส์/วัสดุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ,
ภาษาและวัฒนธรรม

PR0291

panus_m@psru.ac.th

08 1740 5065

PR0292

dr.dech2009@gmail.com

06 2838 7997

PR0293
PR0294

navavan_new@hotmail.com
patumpornb@gmail.com

06 4003 0727
08 9641 5121

PR0295

b_phitsanu@outlook.com

08 1780 9692

รัฐประศาสนศาสตร์
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สถาบัน

296 รศ.อรุ ณลักษณ์ รัตนพันธุ์

มรภ.กําแพงเพชร

297 อ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต

มรภ.กําแพงเพชร

298 ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์

มรภ.นครสวรรค์

299 อ.พรพิมล อ่อนศรี

มรภ.เพชรบูรณ์

300 ผศ.เครื อวัลย์ อินทรสุข
301 ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เทพสตรี

302 ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ
303 ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
304 ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวฒั น์

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

305 ผศ. ดร.สุกญั ญา พยุงสิ น

มรภ.เทพสตรี

306 อ.กรพินธุ์ กลิ่นเกษร
307 ผศ. ดร. รุ จิภาส ภูธนัญนฤภัทร

มรภ.เทพสตรี
มรภ.พระนครศรี อยุธยา

308 อ.ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

309 อ.ดร.สุพรรณิ การ์ ศรี บวั ทอง

มรภ.สุราษฎร์ธานี

310 ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
311 อ.ทิศากร ไชยมงคล
312 ผศ.วิภาดา ศรี เจริ ญ

มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

313 ผศ.ดร.กฤติกา สังขวดี

มรภ.พิบูลสงคราม

314 อ.วุฒิชยั สหัสเตโช
315 อ.ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์
316 ผศ.ดร.จักรกฤช ศรี ละออ

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ค.บ. สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์
B.Ed. (English)

ปริญญาโท
ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์
M.A. (English)

ศษ.ม.การบริ หาร
การศึกษา ,ค.บ.อนุบาล
ศึกษา
วท.บ. คณิ ตศาสตร์-สถิติ

กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย

ปริญญาเอก

Ph.D. (Applied
Linguistics : English
Language Teaching)
ด.ด. การจัดการศึกษา
และการเรี ยนรู้

ค.ม. การวัดและประเมินผล
การศึกษา
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์), น.บ. ว.ม.(สื่ อสารมวลชน)
ปร.ด.(นิเทศศาสตร์)
(นิติศาสตร์)
การจัดการทัว่ ไป
การตลาด
ปทส.ไฟฟ้าสื่ อสาร
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.ด.บริ หารธุรกิจ
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)
อม.(ภาษาและวรรณคดี
ญี่ปน)
ุ่
บัญชีบณ
ั ฑิต , ศึกษาศาสตร์ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุรกิจดุษฏีบณ
ั ฑิต
(แนะแนว) , บริ หารธุรกิต (การตลาด)
(การตลาด)
(การตลาด)
ศศ.บ.(แขนงวิชาการบัญชี) ศม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กศ.บ. (ดุริยางคศาศตร์
บธ.ม. บริ หารธุรกิจ,การ
ศป.ด. ดุริยางคศิลป์
สากล)
จัดการ
ตะวันตก
ศศ.บ.(บริ หารธุรกิจ)
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุรกิจดุษฏีบณ
ั ฑิต
(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
(บริ หารธุรกิจ)
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตร์การอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
ศศ.บ.ภาษาไทย
ศศ.ม.ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วท.บ. (อาชีวอนามัยและ สม. สาธารณสุขศาสตรม
ความปลอดภัย)
หาบัณฑิต
กศ.บ. แนะแนว, ค.บ.
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว ปร.ด. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
สารสนเทศคุณภาพ

การจัดการ
บริ หารธุรกิจ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืช
ศาสตร์)

การจัดการ
บริ หารธุรกิจ
วท.ม. (สิ่ งแวดล้อมศึกษา)

บริ หารธุรกิจ
ปร.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ราชภัฏ
PR0296

การสอนภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

arunlak.tam@gmail.com

09 1705 2158

PR0297

kamonwat_ph@hotmail.co.th

09 4758 1985

การศึกษา / การศึกษาปฐมวัย

PR0298

walaypon2504@gmail.com

09 2614 4591

คณิ ตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการศึกษา

PR0299

onsri_porn03@yahoo.com

08 9858 7344

กฎหมาย
นิเทศศาสตร์, สื่ อสารมวลชน, สื่ อสมัยใหม่,
สื่ อสารการตลาด
บริ หารธุรกิจ, การตลาด
บริ หารธุรกิจ , การจัดการ
ภาษาญี่ปุ่น

PR0300
PR0301

banana-nongpop@hotmail.com
nathnorthn@gmail.com

08 6939 7763
092 629 9629

PR0302
PR0303
PR0304

wanida.p@lawasri.tru.ac.th
thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th
snst@hotmail.com

06 2192-5528
095 695 6532
091 7750947

บริ หารธุรกิจ ,การตลาด

PR0305

dr_sukunya@hotmail.com

081 7183203

บัญชี , เศรษฐศาสตร์
ดนตรี สากล, ดนตรี ไทย, ศิลปะการแสดง

PR0306
PR0307

korapin.klin@gmail.com
Musika_7xmba@hotmail.com

084 1145560
094 5191565

บริ หารธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ,
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PR0308

Metharat18@gmail.com

063 1721211

PR0309

s.sribuathong@gmail.com

08 1669 7666

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

PR0310
PR0311
PR0312

Jiradpengdang@gmail.com
thisakornch@hotmail.com
newwiphada@gmail.com

08 5219 2199
06 3541 4965
08 0742 7510

การประกันคุณภาพการศึกษา, จิตวิทยาการแนะ
แนว และการให้คาํ ปรึ กษา, ด้านการสอน,
คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการ
การจัดการ
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

PR0313

kitaka@psru.ac.th

08 9839 6219

PR0314
PR0315
PR0316

Aj.thum@hotmail.com
orawan1905@hotmail.com
Madeaw370@gmail.com

09 2858 9936
08 9644 2155
06 4003 0140
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ค.อ.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตพืช)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท
วท.ม. (ครุ ศาสตร์เกษตร)

317 ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง

มรภ.พิบูลสงคราม

318 ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
319 อ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
320 ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

321 ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์

มรภ.พิบูลสงคราม

322 อ.ดร.วริ ยา ด้วงน้อย

มรภ.พิบูลสงคราม

ศป.บ. (ออกแบบบรรจุ
ศป.ม. (ศิลปะและการ
ภัณฑ์)
ออกแบบ)
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ รปม. (บริ หารรัฐกิจ)

323 ผศ.ดร.กัมปนาท วงษ์วฒั นพงษ์
324 อ.ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริ ญ

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

325 ผศ.นฤมล พุม่ เมือง
326 ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

327 อ.อมฤต วุน่ พูลสมบัติ
328 อ.ยุวดี พ่วงรอด
329 ผศ.ณัฐธิ กานต์ ปิ่ นจุไร

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.กําแพงเพชร

นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)
รัฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)
ร.ม. การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

330 อ.ดร.พิมริ นทร์ ศีรินทร์

มรภ.พิบูลสงคราม

331 อ.นนทชา ชัยทวิชธานันท์

มรภ.พิบูลสงคราม

332 ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์

มรภ.กําแพงเพชร

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)
เคมี

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนามนุษย์และสังคม)
เคมี

333 รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พฒั นโยธิ น

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

334 ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิ ทธิ์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

335 อ.ดร.นันทพร ชื่นสุพนั ธรัตน์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

336 อ.ธี ร์วรา บวรชัยภูมิ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0317

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

jprapasiri@hotmail.com

06 4033 0139

สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
วิศวกรรมสํารวจและขนส่ง
วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการจัดการ,
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การออกแบบ และ ศิลปกรรม

PR0318
PR0319
PR0320

suphayaku@hotmail.com
donyarit@gmail.com
alongkornm25@gmail.com

08 1824 9843
06 1265 5353
08 9835 0866

PR0321

s_prattana@hotmail.com

08 5737 4430

รด. (เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์
การเมืองและการบริ หาร
จัดการ)
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต พัฒนาสังคม
(พัฒนาสังคม)
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
ทัศนศิลป์ และการ
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบ
สาขาศิลปะ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ออกแบบ
เครื่ องประดับ ออกแบบเครื่ องแต่งกาย และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
ปร.ด. (เทคโนโลยี
Database System, Clustering algorithm,
สารสนเทศ)
Bioinformatics, Data mining
พัฒนามนุษย์และสังคม

PR0322

ruch_9474@hotmail.com

08 5543 8399

PR0323
PR0324

kampanart_wk@yahoo.com
p-ya.l@hotmail.com

08 1987 0021
08 6539 1879

PR0325
PR0326

naruemon_pj@hotmail.com
Tasnee7223@gmail.com

08 1040 4284
09 4756 9353

PR0327
PR0328
PR0329

amarit_wu@hotmail.com
aoryuvadee@gmail.com
nutthikan.pin.pin@gmail.com

08 7939 4569
06 1807 2224
08 3957 4440

PR0330

k.song@psru.ac.th

08 1605 0016

PR0331

ploy_der@hotmail.com

09 4626 3535

เคมีอินทรี ยส์ ังเคราะห์ และเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์
ปร.ด.(การศึกษาเพื่อการ บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์,
และสารนิเทศศาสตร์)
พัฒนาท้องถิ่น)
การพัฒนาท้องถิ่น
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออก
ร. ม. (การเมืองการปกครอง) รป.ด.(นโยบาย
รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์
เฉียงใต้ศึกษา) และ ศศ.บ
สาธารณะและการ
ระหว่างประเทศ, อาเซียนศึกษา

PR0332

chayada.aor@hotmail.com

08 1400 5834

PR0333

chollada65@yahoo.com

08 1917 9717

PR0334

Nonnadhi@gmail.com

09 8528 9874

วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ประยุกต์) ปร.ด. (คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และการสอนคณิ ตศาสตร์
ประยุกต์)
บธ.บ (อุตสาหกรรม
บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ กําลังศึกษา Ph.D การ
การจัดการง่นขนส่ง การจัดการคลังสิ นค้า
บริ การ) ศศ.บ บริ หารงาน
จัดการโลจิสติกส์และโซ่ ศุลกากร การนําเข้าและส่งออกสิ นค้า
ทัว่ ไป
อุทาน

PR0335

jo_y_yaya@hotmail.com

08 7900 0352

PR0336

teewara.b@bsru.ac.th

08 3446 2189

วท.บ. (คณิ ตศาสตร์)

วท.ม. (สัตวบาล)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมการจัดการ

วท.ด. (สัตวศาสตร์)
วิศวกรรมการจัดการ

เคมี
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ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)

ปริญญาโท
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการ
สื่ อสาร)
อ.ม.(ภาษาไทย)
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

337 ผศ.วาปี คงอินทร์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

338 ผศ.สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
339 อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.บ. (ภาษาไทย)
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

340 อ.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

341 ผศ.ดร.วัชริ นทร์ สุทธิ ศยั

มรภ.มหาสารคาม

รัฐศาสตร์

342 อ.ดร.กฤษดา หินเธาว์

มรภ.มหาสารคาม

343 ผศ.ชวิศร ปูคะภาค

มรภ.มหาสารคาม

วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่ องกล)

344 อ.ดร.ปิ ยศักดิ์ ถีอาสนา

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสา
หการ)
วศ.บ ไฟฟ้า

345 ผศ ดร.วาสนา สังข์พมุ่

มรภ.ธนบุรี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

346 อ.ดร.เศกสิ ทธิ์ ปักษี

มรภ.กาญจนบุรี

347 อ.ดร.สมเกียรติ สุขมุ พันธ์

มรภ.กาญจนบุรี

348 อ.ณัฐณิ ชา ทวีแสง
349 อ.กานต์สินี ช่วยเพ็ญชัยภัทร

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี

350 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

มรภ.ธนบุรี

การจัดการทัว่ ไป

351
352
353
354
355

มรภ.ธนบุรี
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

อุตสาหกรรมเกษตร
ศษ.บ คหกรรมศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

ผศ.จันวิภา สุปะกิ่ง
อ.วิรัชยา อินทะกันฑ์
อ.สุธัญญา ปานทอง
อ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์
อ.ดร.คํารบ สมะวรรธนะ

356 ผศ.พิมพ์ชนก พริ กบุญจันทร์

มรภ.พิบูลสงคราม

357 อ.ภูวเดช วงศ์เคี่ยม

มรภ.พิบูลสงคราม

การจัดการเทคโนโลยีและ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
รัฐประศาสนศาสตร์

วทม.สื่ อนฤมิต

เทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาศาสตร์การศึกษา
อาชีวศึกษา

เทคโนโลยีทางอาหาร
วท.ม.คหกรรมศาสตร์
Chinese Philology
ภาษาญี่ปุ่นศึกษา
วท.ม. (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
เกษตร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ วท.ม. (เทคโนโลยีทาง
เทคโนโลยีการอาหาร)
อาหาร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) น.ม.(กฎหมายมหาชน)
,ร.บ.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาเอก
ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
ภาษาสากล)
ภาษาไทย วรรณกรรม การสอนภาษาไทย
ปร.ด. (การจัดการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมและ
การจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยี)
วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์,บริ หารธุรกิจ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์,
บริ หารธุรกิจ,วิจยั
ปร.ด. (การจัดการ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี
เทคโนโลยี)
สารสนเทศ
วิศกรรม, วิศวกรรมเครื่ องกล, เทคโนโลยี

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0337

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

sirima.apicharin@gmail.com

08 4207 4095

PR0338
PR0339

Ajansupitcha@gmail.com
Surinph@hotmail.com

09 4415 4246
08 4671 4402

PR0340

Udomsak.pi@rmu.ac.th

08 1391 3816

PR0341

wsutthisai@hotmail.com

PR0342

kritsada.hi@rmu.ac.th

08 7041 3630,
04 371 3588
08 3661 7868

PR0343

p.chawisorn@gmail.com

08 3456 5335

PR0344

piyasak_t@hotmail.com

08 5003 8519

PR0345

wasana.s@dru.ac.th

08 1355 2314

PR0346

sakesitp@kru.ac.th

08 9897 8286

PR0347

somkiat.kru@hotmail.com

09 8274 7718

PR0348
PR0349

NATNICHA@kru.ac.th
kansicano@gmail.com

09 8315 9036
08 1649 4145

PR0350

kitti.k@dru.ac.th

08 5481 5660

PR0351
PR0352
PR0353
PR0354
PR0355

janwipa.p@dru.ac.th
wirachya067@gmail.com
tyny71@hotmail.com
sujitra.b@psru.ac.th
khampop@yahoo.com

08 1714 5947
09 3276 7023
08 7939 3913
08 1785 5527
08 6449 2663

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PR0356

pimchanok5512@gmail.com

08 1973 3471

สาขาวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน

PR0357

phuwadate@psru.ac.th

08 7655 4635

การบริ หารจัดการ
แอนิเมชัน สารสนเทศ การจัดการการศึกษา
การศึกษา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
เทคโนโลยีการศึกษา,เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การจัดการท่องเที่ยวและ การท่องเที่ยว,ภาษาญี่ปุ่น
การโรงแรม
การบริ หารและการ
เครื่ องกล/ไฟฟ้า,อุตสาหกรรมพลังงาน
จัดการการศึกษา
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร, ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทํางาน,ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Industrial Education
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Management
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คหกรรมศาสตร์
Linguistic and Applied
ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร)
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

358 ผศ.ดร.ปรี ยานุช พรหมภาสิ ต

มรภ.กําแพงเพชร

ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต
(คณิ ตศาสตร์ศึกษา)

359 อ.ดร.ปราณี สี นาค

มรภ.นครปฐม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

360 อ.เนตรนภา สวยสี

มรภ.นครปฐม

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

การสอนภาษาอังกฤษ

361 ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์

มรภ.บุรีรัมย์

ศศ.บ. การจัดการโรงแรม บธ.ม. (การจัดการ)

362 อ.อัจฉรา หลาวทอง
363 อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคํา

มรภ.บุรีรัมย์
มรภ.บุรีรัมย์

บธ.บ.บริ หารงานทัว่ ไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์

บธ.บ.บริ หารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

364 ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช

มรภ.เพชรบูรณ์

กศ.บ.พลศึกษา

กศ.ม.พัฒนาสังคม

365 อ.ดร.ธี รพล สื บชมภู

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาการคอมพิวเตอร์

366 อ.ณัฐพงษ์ ราชมี
367 อ.สิ ทธิ ศกั ดิ์ เตียงงา

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.ร้อยเอ็ด

368
369
370
371
372
373

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.เลย
มรภ.สกลนคร
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

รัฐศาสตร์
ศศ.บ. อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
วิศวกรรมไฟฟ้า
พลศึกษา
ฟิ สิ กส์
ฟิ สิ กส์
ธุรกิจศึกษาเอกการตลาด
การบัญชี

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐศาสตร์
บธ.ม. การจัดการการ
ท่องเที่ยว
วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรและการสอน
การสอนฟิ สิ กส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
บริ หารธุรกิจ
การบัญชี

ผศ.ว่าที่ ร.ท.จิตกรณ์ เพชรภักดี
ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
อ.ดร.นุวตั ิ พิมพะบุตร
ผศ.เบญจพร อุผา
ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม
ผศ.อมร โททํา

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(รัฐศาสตร์)
(รัฐศาสตร์)

374 อ.มารุ ดิศ วชิรโกเมน

มรภ.มหาสารคาม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สื่ อนฤมิต
(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

375 อ.ธนวุฒิ คําประเทือง

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ (กิจกรรมบําบัด)

376 อ.ดร.สมสุข ไตรศุภกิตติ

มรภ.มหาสารคาม

เคมีอุตสาหกรรม

377 อ.ดร.สุนนั ทา กลิ่นถาวร

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
พลศึกษา
บธบ.การจัดการทัว่ ไป
ศษ.บ.อนุบาลศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

378
379
380
381

อ.สายใจ เพ็งที
ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
อ.สุชาดา หวังสิ ทธิ เดช
อ.ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

ศษ.ม (หลักสูตรและการ
สอนการศึกษาพิเศษ)
ปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
พลศึกษา
บธม.บริ หารธุรกิจ
กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การวางแผนกลยุทธ์ การบริ หารโครงการ
การประเมินผลแผนและโครงการ
การสอนภาษาอังกฤษ การประเมินผลภาษา
ภาษาอังกฤษศึกษา
การสอนการออกเสี ยง
การสอนภาษาอังกฤษ การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ
ปร.ด. (การจัดการ)
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ บริ หารธุรกิจ
การจัดการ การตลาด
บริ หารธุรกิจ
ภาวะผูน้ าํ เพิ่อการพัฒนา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
ปร.ด.การบริ หารการ
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สารสนเทศศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รัฐศาสตร์
การท่องเที่ยว การโรงแรม

หลักสูตรและการสอน
ฟิ สิ กส์
บริ หารธุรกิจ

วิศวกรรมเครื่ องกล

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0358

TQR

E-Mail

โทรศัพท์

preeyanuch.pps@hotmail.com

09 5356 1551

PR0359

pranee_chan@hotmail.com

08 1259 3944

PR0360

s.netnapaa@gmail.com

09 4481 2527

PR0361

drrapheephan@gmail.com

08 6871 7273

PR0362
PR0363

atchara_lao@hotmail.com
thipphawand@hotmail.com

08 8089 4555
08 1879 9128

PR0364

nasa_ittt@hotmail.com

08 6199 7865

PR0365

autoa1818@gmail.com

09 1061 1235

PR0366
PR0367

too_1947@hotmail.com
Sittisakhtm@gmail.com

09 3359 0041
08 1558 4003

วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีไฟฟ้า
การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
ฟิ สิ กส์
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน
การตลาด, บริ หารธุรกิจ
การบัญชี, บริ หารธุรกิจ

PR0368
PR0369
PR0370
PR0371
PR0372
PR0373

Chittakorn@reru.ac.th
phochet26@hotmail.com
nuwat.phi@lru.ac.th
padag.oo@hotmail.com
kemika7237@gmail.com
thotham_am@hotmail.com

คอมพิวเตอร์,อุตสาหกรรมศิลป์

PR0374

luktavada@gmail.com

09 3395 1535
09 1776 4656
08 9918 6881
08 1729 1210
09 8241 5246
08 6224 8779,
0 4371 2621
08 9273 2244,
06 3717 8859

การศึกษาพิเศษ, กิจกรรมบําบัด

PR0375

Thanawut_rmu@hotmail.co.th

08 1544 7448

พลังงานทดแทน เคมีประยุกต์

PR0376

somsuk_rmu@yahoo.com

08 0220 5889

sununta.kl@rmu.ac.th
sayjai_p@hotmail.com
nisarat.pon@hotmail.com
suchadasan21@gmail.com
naphattanon.th@rmu.ac.th

08 4428 5969
08 9516 1707
08 5055 9323
08 8365 4446
06 4646 4519

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยี
พลศึกษา
ปรด.บริ หารธุรกิจ
การจัดการ, บริ หารธุรกิจ
การศึกษาปฐมวัย, การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0377
PR0378
PR0379
PR0380
PR0381
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ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

382 อ.ดร.กิตติชยั เจริ ญชัย
383 อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์
384 อ.ดร.นาวา มาสวนจิก

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

ปริญญาตรี
การจัดการการตลาด
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การจัดการทัว่ ไป

385 อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

มรภ.มหาสารคาม

สารสนเทศศาสตร์

ปริญญาโท
การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยีและ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีการศึกษา

386 รศ.ดร.ประภัสสร ปรี เอี่ยม

มรภ.มหาสารคาม

พ.บ.(พยาบาลศาสตร์)

กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

387 อ.ดร.วณิ ชา สาคร

มรภ.มหาสารคาม

ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

388 ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด

มรภ.มหาสารคาม

ฟิ สิ กส์

วิทยาศาสตร์ศึกษา

389
390
391
392

มรภ.สกลนคร
มรภ.สกลนคร
มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.พระนคร

ชีวเคมี
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พบ.ม.(สถิติประยุกต์)

อ.ดร.อรุ ณรัตน์ คําแหงพล
อ.ธราเทพ เตมีรักษ์
ผศ.ดร.นิธิศ วังโน
ผศ.ดร.พรสิ น สุภวาลย์

393 อ.สกรณ์ บุษบง
394 อ.มณี รัตน์ ผลประเสริ ฐ

มรภ.บุรีรัมย์
มรภ.มหาสารคาม

395 อ.บัณฑิต สุวรรณโท

มรภ.มหาสารคาม

396 อ.ดร.สุพตั รา จันทร์ศิริโพธา
397 ว่าที่ ร.ท.ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

เคมี
ศศ.บ. (ดนตรี ไทย)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.(เทคโนโลยีทาง
อาหารและเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพ)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ชีววิทยา
เคมี / อาชีวอนามัย

398 อ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรี สกลทรัพย์

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

399 ผศ.ดร.ปิ ยะธิ ดา ทองอร่ าม

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

400 ผศ.ดร.ธี ระวัฒน์ มอนไธสง
401 อ.ชลัท รังสิ มาเทวัญ
402 ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคํา

มรภ.พระนครศรี อยุธยา
มรภ.บุรีรัมย์
มรภ.นครปฐม

ปริญญาเอก
บริ หารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตร์กรพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค.บ. (มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ชีววิทยา)
สังคมศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คบ.ดนตรี ศึกษา

ค.ม. (การวิจยั การศึกษา)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษา
ค.ด. (การวัดและ
ประเมินผล)

สังคมศึกษา
การบริ หารการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา
ปร.ด.รัฐประศาสนศาสตร์
พบ.ม.(รัฐประะศาสนศาสตร์)

โทรศัพท์
08 5857 1810
08 2359 5965
08 6220 8356

PR0385

thawatchai.s@rmu.ac.th

08 8563 9336

PR0386

prapatsorn_ty@hotmail.com

08 1546 3660

PR0387

wanichasakorn@hotmail.com

08 5000 6979

PR0388

wanidapharanat@hotmail.com

08 8549 8940

PR0389
PR0390
PR0391
PR0392

arunrat.tt@snru.ac.th
t0824554953@gmail.com
nitit@reru.ac.th
pornsin.s@gmail.com

08 7795 9168
08 2455 4953
08 3281 4388
08 1988 6055

วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0393
PR0394

zagon.bb@bru.ac.th
phonprasert@hotmail.com

09 1435 4359
09 1862 5859

PR0395

bundit_s@hotmail.com

09 1863 4352

ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
เคมีวิเคราะห์/ เคมีสิ่งแวดล้อม/เคมีอุตสาหกรรม
/ อาชีวอนามัยฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา/วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0396
PR0397

chansiriphota@yahoo.com
iddariss@gmail.com

08 6756 8445
09 9052 1115

PR0398

phatsri@mcru.ac.th

06 3597 9449

การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจยั ทาง
การศึกษา

PR0399

piyathida.to@aru.ac.th

08 1666 7898

สังคมศึกษา, การบริ หารการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รัฐประะศาสนศาสตร์, การจัดการภาครัฐและ
เอกชน

PR0400
PR0401
PR0402

teerawat_1974@hotmail.com
CHALAT.RW@BRU.AC.TH
dr.guntima29@gmail.com

08 4463 6398
09 6964 2914
09 5642 4624

เทคโนโลยีมลั ติมีเดียและแอนิเมชัน,
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปร.ด. การบริ หารการ
1.การศึกษาพิเศษ
พัฒนา (การบริ หาร
2.การบริ หารการศึกษา
การศึกษา)
3.รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 1.คอมพิวเตอร์ศึกษา
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.สารสนเทศศาสตร์
นวัตกรรมหลักสูตรและ ฟิ สิ กส์ วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป หลักตู รและการสอน
การเรี ยนรู้
ชีวเคมี
เคมี, ชีวเคมี, การสอนวิทยาศาสตร์,การศึกษา
ปฐมวัย / ดนตรี ไทย / การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
PhD.(Applied Statistics สถิติประยุกต์,วิจยั ดําเนินงาน,วิจยั และวัดผล,
and Research Methods) เทคโนโลยีทางอาหาร

การสอนชีววิทยา
เคมีอุตสาหกรรม

E-Mail

TQR

Kittichai_Jaroenchai@hotmail.com
panurag2562@gmail.com
navallou@hotmail.com

การตลาด, บริ หารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการ เทคโนโลยี บริ หารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.ม. สื่ อนฤมิต

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0382
PR0383
PR0384
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ฟิ สิ กส์
จิตวิทยาและการให้
คําปรึ กษา
บธ.บ. (การตลาด)

403 ผศ.ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร
404 อ.ดร.ปิ ยะชาติ มีจิตรไพศาล
405 รศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.จันทรเกษม

406 อ.วัลลภา วิชะยะวงศ์

มรภ.นครปฐม

407 อ.ดร.พิมพ์ประวีร์ รอดอุนา
408 อ.ดร.พันธิ การ์ วัฒนกุล

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

409 ผศ.อานนท์ อิศรมงคลรัตน์
410 ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

411
412
413
414
415

อ.ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์
ผศ.นาฎนภา ชูดวง
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
อ.ฐิติพร แสงพลอย
อ.วีรวุธ เลพล

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

416 ผศ.ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง
417 ผศ.ดร.ปิ ยะดา วชิระวงศกร

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

418 ผศ.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิ พร
419 อ.ชมพูนุท นริ นทรางกูล ณ อยุธยา
420 อ.กฤษณชัย คลอดเพ็ง

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

421 ผศ.ธณิ ดา โขนงนุช

มรภ.พิบูลสงคราม

การศึกษาพิเศษ
ภาษาอังกฤษ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชสวน)
วิศวกรรมอุตสาหการ

422 อ.หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ
423 ผศ.ดร.รําไพ โกฎสื บ

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

ภาษาจีน
วท.บ. เกษตรศาสตร์

424 ผศ.กชวรา ศาลารมย์
425 ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

426 อ.ดร.ขวัญยืน เลี่ยมสําโรง

มรภ.มหาสารคาม

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นศ.ม. (ประชาสัมพันธ์)
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
ฟิ สิ กส์
ฟิ สิ กส์
จิตวิทยาและการให้คาํ ปรึ กษา การพัฒนาการบริ หาร
แขนงจิตวิทยา
บธ.ม. (การบริ หารตลาด
และธุรกิจระหว่างประเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี ปร.ด.เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีทางอาหาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
การพยาบาลผดุงคครภ์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน

นิเทศศาสตร์
ฟิ สิ กส์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
จิตวิทยา บริ หารการศึกษา

ราชภัฏ
PR0403
PR0404
PR0405

การบริ หารการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TQR

E-Mail

โทรศัพท์

natcha.thorn@gmail.com
piyachat_mee@hotmail.com
banana2501@hotmail.com

08 6514 6463
08 6388 0835
09 4495 6856

PR0406

vp_puy@hotmail.com

08 9989 6347

PR0407
PR0408

jeerawan74@hotmail.co.th
maywatt@hotmail.com

09 1996 4454
08 5995 4623

PR0409
PR0410

anone_91@hotmail.com
aeh351@hotmail.com

09 0984 1082
08 4624 7304

เศรษฐศาสตร์
กฎหมาย
การบริ หารธุรกิจ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การพยาบาลมารดาทารก
พลังงานทดแทน เทคนิคการแปลงรู ปพลังงาน
ทดแทน
วท.ด.ชีววิทยา
ชีววิทยา สรี รวิทยาของพืช
วท.ม.ชีววิทยา
วท.ม. (การจัดการทรพยากร Dr.nat.tech (Atmosphere, สิ่ งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติ) -Diploma ((Land Water and Environment)
and water management and
engineering)

PR0411
PR0412
PR0413
PR0414
PR0415

skittikorn55@gmail.com
nadnapa_19@hotmail.com
jsrichompu@gmail.com
waantiti.sp@gmail.com
wirawut_31@yahoo.com

08 8168 3525
08 1899 9807
09 2256 2415
08 6657 3511
08 5744 8789

PR0416
PR0417

chanikanjunmatong@psru.ac.th
piyada333@hotmail.com

09 5497 7711
09 4536 6515

การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
บริ หารธุรกิจ(กําลังศึกษา) บริ หารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจค้าปลีก
เกษตรศาสตร์

PR0418
PR0419
PR0420

anuchaphoom@gmail.com
chompoonut.narin@gmail.com
klodpeng@gmail.com

08 6674 4442
09 1697 9789
08 6730 3655

thanida02@gmail.com

08 4891 7175

PR0422
PR0423

Tukky.mattayasuwan@gmail.com
rampai.k@psru.ac.th

09 4463 6353
08 1951 0658

PR0424
PR0425

salarom_9@hotmail.com
ekka.sama@gmail.com

06 5165 4294
08 1769 0028

วท.บ.เคมี

วท.ม.เคมี

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการ
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาจีน
วท.ด. ความหลากหลาย fungal taxonomy, fungal diversity
ทางชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพนั ธุ์
การบัญชี
ปร.ด. หลักสูตรและการ วิทยาศาสตร์และหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
เรี ยนการสอน
ปร.ด.เคมี
เคมีวิเคราะห์

PR0421

การบัญชี
สถิติประยุกต์

การศึกษาพิเศษ
บริ หารธุรกิจ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์ พืชสวน)
วิศวกรรมโลจิสติกส์และ
ระบบห่วงโซ่อุปทาน
การสอนภาษาจีน
วท.ด. (ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพนั ธุ์)
การบัญชี
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

PR0426

leamsamrong.kwan@gmail.com

08 1547 1514

วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอ.บ.วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีทางอาหาร
เศรษศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาตร์บณ
ั ฑิต
พยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
(การผลิต)
วท.บ.ชีวิทยา
วท.บ. (อัญมณี วิทยา)
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ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

427 อ.ดร.นฤมล ภูสิงห์

มรภ.ชัยภูมิ

428 อ.รุ่ งรัตน์ หัตถกรรม

มรภ.บุรีรัมย์

429 อ.ชลิดา แย้มศรี สุข

มรภ.ภูเก็ต

430 อ.ณปาล อุทยารัตน์

มรภ.เลย

431 อ.ดร.ปัณฑิตา อินทรักษา

มรภ.สกลนคร

432 อ.พัลลภ จันทร์กระจ่าง
433 ผศ.ดร.ยุวดี อินสําราญ
434 อ.ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ

มรภ.สกลนคร
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

435 อ.ปริ ญญา ทองคํา
436 อ.ดร.นพดล สมผล

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

437 อ.ณิ ชาภา พิมลศิริ

มรภ.มหาสารคาม

438 อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์

มรภ.มหาสารคาม

439
440
441
442

ผศ.วีรยุทธ เติมสวัสดิ์
อ.ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์
อ.ดร.จรู ญ เบญมาตย์
อ.บุษยมาส รัตนดอน

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

443
444
445
446

อ.สุรศักดิ์ หาญธี ระพิทกั ษ์
อ.วัชรา เสนาจักร์
อ.พรชัย ชิณสา
อ.ดร.รัตติกาล สารกอง

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

447 อ.ดร.รุ่ งลาวัลย์ ละอําคา
448 ผศ.ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.ร้อยเอ็ด

449 อ.วันฉัตร จารุ วรรณโน
450 ผศ.จันติมา จันทร์เอียด

มรภ.สงขลา
มรภ.สงขลา

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ค.ด. หลักสูตรและการ
เรี ยนการสอน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองการปกครอง
ประเทศ
การจัดการทัว่ ไป
การจัดการโลจิสติกส์
(การตลาด)
บริ หารธุรกิจ
เทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดการ
การเรี ยนรู้
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
จิตวิทยาการศึกษา
วิจยั และพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ วท.ม.สัตวศาสตร์
ปร.ด.สหวิทยาการสัตว
แพทย์
บธ.บ.(การตลาดและ
บธ.ม.(บริ หารทรัพยากร
ทรัพยากรมนุษย์)
มนุษย์และการตลาด)
การสอนเคมี-ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรและการเรี ยน
การสอน
วิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้า
วท.บ.(ฟิ สิ กส์)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสหการ)
พลศึกษา
พลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
วท.บ. ชีวเคมี
วท.ม. เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การประถมศึกษา
ดุริยางคศิลป์
ค.บ.(ชีววิทยา)
กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ฟิ สิ กส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์/การ การวัดและประเมินผล
วิจยั วัดผล และสถิติ
วัดและประเมินผล
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพนั ธุ์
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์
ศศ.บ. การจัดการทัว่ ไป
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
(การจัดการทัว่ ไป)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์และหลักสูตรและการเรี ยนการสอน

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0427

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

narumolpusing@gmail.com

08 1974 4216

การท่องเที่ยวและโรงแรม อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริ หารจัดการ

PR0428

rhatthakam@gmail.com

08 9835 9955

PR0429

ychalidaa@gmail.com

09 2113 5461

การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์การตลาด

PR0430

u.napal@live.com

08 1466 7954

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการการ
เรี ยนรู้
วัสดุศาสตร์ โลจิสติกส์ สิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา วิจยั และพัฒนาศักยภาพ

PR0431

pundita_ink@hotmail.com

08 1871 7954

PR0432
PR0433
PR0434

phanlob_1@hotmail.com
insumran_y@hotmail.com
chotikathamviset@gmail.com

09 8750 1439
09 3361 6422
08 8338 0870

data mining , programming
สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์

PR0435
PR0436

parinyathongkam@gmail.com
nsomphol@gmail.com

06 3391 9287
08 9620 0477

การตลาด บริ หารธุรกิจ

PR0437

uphimlsiri@gmail.com

ด้านการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้
ในรู ปแบบต่างๆ
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
ฟิ สิ กส์ วิศกรรมอุตสาหการ
พลศึกษา
เคมี ผลิตภัณ์ธรรมชาติ

PR0438

P.PBK13@gmail.com

09 8689 2625
06 5497 6261
08 3965 3777

PR0439
PR0440
PR0441
PR0442

veerayuthtermsawat@gmail.com
patapong.pa@rmu.ac.th
chalitty_ple@yahoo.com
cotton.bc@gmail.com

08 3561 2244
08 8571 7359
06 5665 1491
06 3496 4263

ดนตรี สากล,ดนตรี ศึกษา
ชีววิทยา การสอนวิทยาศาสตร์
ฟิ สิ กส์
การวัดประเมินผลการศึกษา วิจยั

PR0443
PR0444
PR0445
PR0446

steee@hotmail.co.th
mylove_2547@hotmail.com
chinnasa@hotmail.com
rattikan_s@hotmail.com

08 1976 5859
08 9577 2113
08 7065 9622
08 9895 3923

การศึกษาปฐมวัย
ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา

PR0447
PR0448

laumka87@gmail.com
a.junsongduang@gmail.com

09 5605 6264
09 5414 6917

เศรษฐศาสตร์
บริ หารธุรกิจ การจัดการ

PR0449
PR0450

wanchatt.ja@skru.ac.th
juntima.ja@skru.ac.th

08 3993 5697
08 9728 4662
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ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

451 อ.ดร.ณิ ชาภัทร บุญรัตน์
452 ผศ.สุพตั รา รุ่ งรัตน์

มรภ.สงขลา
มรภ.ยะลา

ปริญญาตรี
บธ.บ.การบัญชี
บธ.บ (การจัดการ)

453 อ.สุธิดา เลขาวิจิตร์
454 ผศ.ดร.อิสริ ยาภรณ์ ชัยกุหลาบ

มรภ.ยะลา
มรภ.เลย

ศศ.บ. (การตลาด)
ออกแบบผลิตภัณฑ์

455 รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง
456 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.ร้อยเอ็ด

457 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม
458 อ.หทัยรัตน์ ธี ระกาญจน์

มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

459 อ.ดร.วินิธา พานิชย์
460 อ.ปิ ยธิ ดา สังสี แก้ว

มรภ.สกลนคร
มรภ.พระนครศรี อยุธยา

461 อ.ดร.สันดุสิทธิ์ บริ วงษ์ตระกูล

มรภ.รําไพพรรณี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

462 ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

มรภ.ยะลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

463 อ.ดร.เทพนคร ทาคง
464 อ.ดร.ธรรมรักษ์ ศรี มารุ ต

มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.สวนสุนนั ทา

ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมการอาหาร

465 อ.สุดารัตน์ ศรี มา

มรภ.สวนสุนนั ทา

ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

466 รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกลู (อินหว่าง)มรภ.สวนสุนนั ทา

467 อ.ดร.นภธี รา จวอรรถ
468 อ.ดร.ญดาภัค กิจทวี

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.กาญจนบุรี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
Ph.D.Accounting
ศศ.ม (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
บธ.ม. (การตลาด)
บริ หารการศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
การบัญชี
สังคมวิทยา พัฒนาชุมชน

Bachelor of Education
Program in Thai
and Geography

สังคมศึกษา

โทรศัพท์
06 4042 4954
08 6490 7636

PR0453
PR0454

sutida.w@yru.ac.th
zoxy04@hotmail.com

08 1914 7020
08 1059 3232

PR0455
PR0456

hometoy@hotmail.com
benchawan_b@hotmail.com

08 1839 4832
08 3141 4811

PR0457
PR0458

nimrotham@yahoo.com
jahathairat@gmail.com

08 1667 3782
08 5601 1806

PR0459
PR0460

winitapanich@yahoo.com.au
schaaim@aru.ac.th

08 1768 6816
06 4193 5923

PR0461

sandusit.13@gmail.com

08 1374 3100

Universiti Sains Malaysia Education/Mathematics Education

PR0462

lilla.a@yru.ac.th

09 4559 3111

หลักสูตรและการสอน
สาธารณสุขศาสตร์

ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ
ความปลอดภัย

PR0463
PR0464

thepnakhornt@gmail.com
thammarak.sr@ssru.ac.th

08 1686 2254
08 1880 8034

ปร.ด.(เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่ อสารเพื่อการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษา,การศึกษา คอมพิวเตอร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี
ดิจิทลั เพื่อการศึกษา
บริ หารธุรกิจ การจัดการ การจัดการพัฒนาสังคม
ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ บริ หารการศึกษา
ภาวะผูน้ าํ

PR0465

sudarat.sr@ssru.ac.th

08 1890 4223

PR0466

kanyamon727@gmail.com
kanyamon06@gmail.com

08 1686 4355
08 3013 0533

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา

PR0467
PR0468

nopthira.j@gmail.com
soon868@gmail.com

09 7235 4719
09 5541 2147

การท่องเที่ยว โรงแรม
M.Ed. (Teaching Chinese to
ภาษาจีน และการสอนภาษาจีน
Speakers of Other
Languages)
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
นิเทศศาสตร์(กําลังศึกษา) นิเทศศาสตร์ การสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการท่องเทียว สื่ อใหม่ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สื่ อดิจิทลั
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การสื่ อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
การสอนภาษาอังกฤษ
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

E-Mail

TQR

nichapat.bo@skru.ac.th
supattra.i@yru.ac.th

การตลาด
ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะ ออกแบบ ประยุกต์ศลิ ป์ เครื่ องประดับ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ นิเทศศิลป์
กราฟิ ก
คศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ด.
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและการสอน
ั ฑิต
รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ปรัชญาดุษฎีบณ
(พัฒนศึกษาศาสตร์)
บ้านและชุมชน/รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง
บัณฑิต สาขาทฤษฎีและ
เทคนิคทางรัฐศาสตร์
ปทส.สาขาเครื่ องกล
(คอม.) สาขาเครื่ องกล
สาขาเครื่ องกล ยานยนต์ เทคโนโลยีพลังงาน
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

ศศ.บ.(ภาษาจีน) เกียรติน
ยมอันดับ 2

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0451
PR0452

มหาบัณฑิตการจัดการธุรกิจ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ขั้นสูง
บริ หารการศึกษาและ
มหาบัณฑิตการจัดการ
ภาวะผูน้ าํ
พัฒนาสังคม
ภาษาอังกฤษ
การสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
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469
470
471
472

ชื่ อ - สกุล
อ.ดร.ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง
อ.ดร.ฐิติมา เกษมสุข
อ.จรุ ถิ่นพระบาท
อ.ดร.อรพินท์ บุญสิ น

สถาบัน
มรภ.ศรี สะเกษ
มรภ.ศรี สะเกษ
มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครศรี ธรรมราช

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท
บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ
การบริ หารธุรกิจ

ปริญญาเอก
บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ
การพัฒนาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะ
ของมนุษย์

473 อ.ชนัยชนม์ ดําศรี
474 อ.จิตาพัชญ์ ไชยสิ ทธิ์

มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครสวรรค์

ปริ ญญญาโท
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

475 ผศ.ดร.วรพล แวงนอก

มรภ.ราชนคริ นทร์

วท.บ.(สุขศึกษา)

476 อ.ดร. อิสรา พลนงค์
477 ผศ.ดร.วาสนา กีรติจาํ เริ ญ

มรภ.นครราชสี มา
มรภ.นครราชสี มา

เคมี
การสอนวิทยาศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี) การสอนวิทยาศาสตร์
ศษ.บ.
ศศ.ม.

478 ผศ.ไอยเรศ ลิบลับ

มรภ.พระนคร

479
480
481
482
483
484
485

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.นครปฐม

ป.บัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป การจัดการท่องเที่ยวเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
ดนตรี
ดนตรี
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิศกรรมการเงิน
การเงินและการธนาคาร การเงินและการธนาคาร
บริ หารธุรกิจ

486 อ.ดร.เสรี เพิ่มชาติ
487 ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริ ตรักษ์

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

เทคโนโลยีทางการศึกษา
ปรัชญา/บริ หารการศึกษา

488
489
490
491
492

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.ธนบุรี

วิทยาศาสตร์การกีฬา
พยาบาลศาสตร์
วิศกรรมเครื่ องกล
คณิ ตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

493 อ.ธนากร เมียงอารมณ์

มรภ.ธนบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมอุตสาหการ

494 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง

มรภ.ธนบุรี

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.ธี ร์วรา สุตณ
ั ฑวิบูลย์
อ.วัชระ แสนเดช
อ.นัฏกร สุขเสริ ม
อ.ภณิ ชชา จงสุภางค์กลุ
อ.รัชดาพร ฐานมัน่
อ.อนุสรา กิจพงศ์พาณิ ชย์
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

อ.วาสิ ฏฐี สายสุดใจ
อ.ดร.ชลธิ รา กาวไธสง
อ.ธนกร ฉัตรสุพรรณ
อ.ดร.อนุรักษ์ ธัญญเจริ ญ
อ.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรี ยงไกร

ค.ม.(สุขศึกษา)

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
หลักสูตรและการนิเทศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ
การบริ หารธุรกิจ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0469
PR0470
PR0471
PR0472

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

a.nathaphong@gmail.com
tk2523@hotmail.co.th
jaru_thi@hotmail.com
ple_imc@hotmail.com

08 4754 8151
08 0665 5009
08 5259 5129
08 2488 1131

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา การส่งเสริ มสุขภาพ

PR0473
PR0474

chanaichon_dam@nstru.ac.th
naricha.c@nsru.ac.th

09 9089 8558
08 2169 9299

PR0475

worraphol18@outlook.co.th

09 2694 4569

หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา
ปร.ด.

การจัดการเรี ยนรู้
หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร์

PR0476
PR0477

isara.ed.2556@gmail.com
wasano1975@hotmail.com

09 1065 8905
08 4102 0893

วิทยาศาสตรทัว่ ไป
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

PR0478

yared41959@gmail.com

08 1910 2477

การบัญชี
ดนตรี สากล
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
การเงินและการธนาคาร บริ หารธุรกิจ

PR0479
PR0480
PR0481
PR0482
PR0483
PR0484
PR0485

aj.theewara@gmail.com
ifun.watchara@gmail.com
nattakon.s@hotmail.co.th
tata_nurse@hotmail.com
rachatmn@gmail.com
anusaramal@mcru.ac.th
chantana1957@hotmail.com

PR0486
PR0487

drseri6@gmail.com
dr_singha@hotmail.com

06 5509 9044
08 7886 1995
08 8552 9982
08 7151 9063
08 8581 1522
08 1239 8012
08 1857 3390
09 3663 4683
08 1573 7815
08 6711 9396

PR0488
PR0489
PR0490
PR0491
PR0492

warsittee.mcru@gmail.com
Ckawthaisong@gmail.com
shadow_korn@hotmail.com
anuraktha@mcru.ac.th
soawanee.p@dru.ac.th

08 6760 7527
08 6405 8121
08 4661 2474
08 9116 7564
08 9223 8877

PR0493

thanakorn.m@dru.ac.th

08 6669 8635

PR0494

thanet.k@dru.ac.th

08 9230 1503

เทคโนโลยีการศึกษา
บริ หารการศึกษา

การศึกษา วิชาชีพครู
บริ หารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ
การนิเทศ เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้
พลศึกษา
พลศึกษาและการออกกําลังกาย
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การสอนคณิ ตศาสตร์
การสอนคณิ ตศาสตร์ เครื่ องกล
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ (นานาชาติ) คณิ ตศาสตร์
คอมพิวเตอร์และเทตโนโล กําลังศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้า

Aaggregate production planning Optimization
problem
วิศวกรรมไฟฟ้า
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

495 อ.ศศิอาภา บุญคง

มรภ.ธนบุรี

496 อ.ดวงใจ รุ่ งเรื อง
497 อ.สุรียพ์ ร สลับสี

มรภ.ธนบุรี
มรภ.ธนบุรี

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
การศึกษาปฐมวัย
รัฐประศาสนศาสตร์

498 อ.กัลยานี เลื่องสุนทร

มรภ.ธนบุรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริ หารเทคโนโลยี

499 อ.กฤติกา ชูผล
500 อ.ณัฐพร เพ็ชรเรื อง

มรภ.ธนบุรี
มรภ.ธนบุรี

อม. ภาษาไทย
นาฏยศิลป์ ไทย

501 ผศ.ดร.วินยั ธร วิชยั ดิษฐ์

มรภ.ธนบุรี

ศษ.บ. ภาษาไทย
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์
ไทย
สังคมศึกษา

502 อ.สุวรรณา รุ จิโมระ

มรภ.ธนบุรี

503 อ.ดร.อารยา เกียรติกอ้ ง

มรภ.ธนบุรี

504 อ.ดร.นวลระหง เทพวิวฒั น์จิต

มรภ.ธนบุรี

505
506
507
508
509
510
511

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
รัฐศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.(ดนตรี สากล)
กศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ก
บ.ธบ. การบัญชี/ การจัดการ
ภาษาไทย,ประวัติศาสตร์
ภาษาไทย
วท.บ.(เทคโนโลยีการ
อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ.(โภชนาการชุมขน)

มรภ.เลย
มรภ.สกลนคร
มรภ.สวนสุนนั ทา
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

อ.อาภาภรณ์ จวนสาง
อ.ดร.ปริ ยตั ิ นามสง่า
ผศ.ไปรมา เฮียงราช
อ.ดร.กชนิภา วานิชกิตติกลู
อ.ศศิธร อ่อนเหลา
อ.สุมาลี พลขุนทรัพย์
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรื องสุวรรณ

512 ผศ.นพรัตน์ พันธุวาปี
513 ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
514
515
516
517
518

ผศ.ดร.รุ่ งเกียรติ สิ ริวงษ์สุวรรณ
อ.กมลภู ถนอมสัตย์
ผศ.วรรษมน เพียรเสมอ
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
ผศ.อวยไชย อินทรสมบัติ

ปริญญาโท
เทคโนโลยีทางอาหาร

ปริญญาเอก

คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การศึกษาปฐมวัย
รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย
รัฐศาสตร์

ภูมิศาสตร์

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา
นาฏศิลป์
หลักสูตรและการสอน

บช.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สงคราม
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง การจัดการระบบสารสนเทศ บริ หารธุรกิจ
ธุรกิจ, เศรษฐศาสตรธุรกิจ
Packaging

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การสอนสังคม ภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม
หลักสูตรและการสอน
การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี
บริ หารธุรกิจ การจัดการ
เทคโนโลยีการอาหาร

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0495
PR0496
PR0497

E-Mail

TQR
sasiapa.b@dru.ac.th

โทรศัพท์
0 2890 1801 ต่อ
1082
08 3689 3555
09 2521 5444

PR0498

duangjai.r@dru.ac.th
sureeporn.s@dru.ac.th
sureepornsalapsri@gmail.com
kanlayanee.l@dru.ac.th

PR0499
PR0500

kittika_13@hotmail.com
nattaporn.p@dru.ac.th

08 2614 4156
09 4961 5554

PR0501

08 1552 9102

PR0502

ajjeab2516@hotmail.com
winaithorn.w@dru.ac.th
suwanna.r@dru.ac.th

PR0503

araya.g@dru.ac.th

PR0504

nualrahong.t@dru.ac.th

09 0905 3888
0 2890 1801-10
ต่อ 3029
08 9743 0434

08 3544 4580

09 5471 0178

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์ )
กศ.ม.บรรณารักษศาสตร์
บ.ธม. บริ หารธุรกิจ
ป.รด. การจัดการ
ภาษาลาว
ภาษาไทย
บธ.ม.(บริ หารธุรกิจ)
ปร.ด.(การจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

รัฐศาสตร์ บริ หารรัฐกิจ
ดนตรี วิทยา และตนตรี ศึกษา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การจัดการ บริ หารธุรกิจ
ภาษาไทย ภาษาลาว
ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
ด้านการศึกษา การบริ หารการศึกษา การจัดการ
การศึกษาภาวะผูน้ าํ ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
นิเทศศาสตร์บริ หารธุรกิจ

PR0505
PR0506
PR0507
PR0508
PR0509
PR0510
PR0511

apaporn.ju@rmu.ac.th
pariyatpianoemu@gmail.com
paima.rmu@hotmail.com
khotchanipa.81@gmail.com
thainy14@hotmail.com
Kookkik_kb@hotmail.com
chayakanr@gmail.com
chayakan.ru@rmu.ac.th

09 9979 2363
09 8585 7809
08 1799 9998
08 1471 8121
09 9493 5441
08 8959 1415
08 0020 7773

คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
การศึกษาปฐมวัย

ศศ.ม.การบริ หาร
หลักสูตรและการสอน

ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสากรรมศิลป์
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและการสอน และ
การบริ หารการศึกษา

PR0512
PR0513

pan.nop1318@gmail.com
wanphen2516@windowslive.com

09 0851 7587
08 4957 7557

ดนตรี ศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ภาษาไทย (ศษ.บ.)
ฟิ สิ กส์

ศศ.ม.ดนตรี ศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ฟิ สิ กส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดนตรี ดนตรี ศึกษา ดุริยางคศิลป์
การพยาบาลชุมชน
ภาษาไทย ภาษาศาสตร์
ฟิ สิ กส์ วิทยาศาสตร์
การประมวลผล การรู้จาํ รู ปแบบ การเขียน
โปรแกรม

PR0514
PR0515
PR0516
PR0517
PR0518

jo.drum@hotmail.com
kamollabhu@gmail.com
ajarn_nipp@yahoo.com
natthakridta@webmail.npru.ac.th
ouychai@npru.ac.th

08 1298 7059
06 1149 2641
08 1736 8024
08 1925 6209
08 1858 2376

การบริ หารและพัฒนา
การศึกษา
ปรด.ดุริยางคศิลป์

ฟิ สิ กส์
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สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)
และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

น.บ. (นิติศาสตร์)
น.ม. (นิติศาสตร์)
ศษ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) บธ.ม.(ระบบสารสนเทศ)

523 ผศ.ดร.โยธิ น ศรี โสภา

มรภ.นครปฐม

ฟิ สิ กส์

การมัธยมศึกษา

524 อ.รุ จิราวดี ธรรมแสง

มรภ.นครปฐม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

525 อ.ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์

มรภ.นครปฐม

526 อ.ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
527 อ.ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

บธ.บ.(การเงินและการ
ธนาคาร)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บธ.บ (การจัดการ)

บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
(นวัตกรรมการจัดการ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Ph.D. Tourism
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากร ปร.ด. (การจัดการ)
มนุษย์และองค์การ)

528 อ.นิลุบล คงเปรม
529 ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
530 อ.ดร.ไกยสิ ทธิ์ อภิระติง

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

531 ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิ ทธิ์

520 อ.นิพา ผลสงเคราะห์

มรภ.นครปฐม

521 ผศ.ธี รศักดิ์ ลีละพัฒนา
522 อ.กิตติพงษ์ ภู่พฒั น์วิบูลย์

ปริญญาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษา

รหัสผู้ประเมิน

คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์

มรภ.นครปฐม

ปริญญาโท
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ราชภัฏ
PR0519

519 อ.ดร.นพดล ผูม้ ีจรรยา

ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

nop123@gmail.com

08 1011 1148

PR0520

nlib@hotmail.com

08 1197 8687

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ระบบสารสนเทศ บริ หารธุรกิจ และศึกษาศาสตร์

PR0521
PR0522

note_161@windowslive.com
kittipong@webmail.npru.ac.th

08 1822 3650
09 5542 9065

การบริ หารการศึกษา การบริ หารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

PR0523

sp.yothin@gmail.com

08 5172 4105

ปัญญาประดิษฐ์ เหมิองข้อมูล สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
บริ หารธุรกิจ

PR0524

rujirawade@webmail.npru.ac.th

08 1981 2133

PR0525

jassiga_k@hotmail.com

08 9717 3466

การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมบริ การ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

PR0526
PR0527

niponphan@yahoo.com
janjirapon@webmail.npru.ac.th

08 5119 8055
09 2641 5414

/

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

คอมพิวเตอร์ศึกษา,
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ,
การวัดและประเมินผล
การศึกษา,เทคโนโลยีและ
สื่ อสารการศึกษา

คอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ป.บัณฑิต หลักสูตรและการ
สอน

คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา ครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

PR0528
PR0529
PR0530

nilubon2557@gmail.com
yaowapa_1964@hotmail.com
apirating.s52@gmail.com

06 3212 1319
08 5507 1991
08 1860 1705

มรภ.นครปฐม

การจัดการทัว่ ไป

วัดและประเมิน
ผลการศึกษา

บริ หารการศึกษา วิจยั วัดผล และสถิติการศึกษา

PR0531

aod932@yahoo.com

08 1904 8241

532 อ.กฤติยา แก้วสะอาด

มรภ.นครปฐม

นฤมิตศิลป์

kittiya_hutem@hotmail.com

08 3268 5029

มรภ.สวนสุนนั ทา

PR0533

piyawan.pi@ssru.ac.th

08 3568 2954

534 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิ น

มรภ.สวนสุนนั ทา

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

ออกแบบนิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ ออกแบบ
กราฟฟิ ก
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและ
เทคโนโลยีอาคาร การออกแบบพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ
การศึกษาปฐมวัย

PR0532

533 อ.ปิ ยะวรรค์ ปิ่ นแก้ว

สาขาวิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์
สถาปัตยกรรมภายใน

PR0534

pavinee.ko@ssru.ac.th

06 1748 6644

เทคโนโลยีอาคาร

การบริ หารการศึกษา
การบริ หารการศึกา
หลักสูตรและการสอน

1) บริ หารการศึกษา
2) วิจยั วัดผล และ
สถิติการศึกษา
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สถาบัน

535 อ.ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์

มรภ.สวนสุนนั ทา

536 อ.กรกมล ชูช่วย

มรภ.สวนสุนนั ทา

537 อ.ดร.ศิลป์ ชัย พูลคล้าย

มรภ.สวนสุนนั ทา

538 ผศ.ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ
539 ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที

มรภ.สวนสุนนั ทา
มรภ.เลย

540 อ.ดร.จริ ยา สายรัตนอินทร์
541 อ.ศุภฤกษ์ กาธรรมณี

มรภ.ศรี สะเกษ
มรภ.นครศรี ธรรมราช

542 อ.วิลาวัณย์ จินวรรณ

มรภ.นครศรี ธรรมราช

543 อ.ปสุตา สังข์ศรี
544 อ.ภัทราวุธ ศรี คมุ้ เก่า

มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.สกลนคร

545 อ.ดร.รุ่ งนภา เพ่งรุ่ งเรื องวงษ์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันราชภัฏสวนสุนนั
ทา 2544

ปริญญาโท
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
พระนครเหนือ 2551

เคมีทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศษ.ม.)
สาขา พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีทางการ
2547
ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552
ครุ ศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่ อสารเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษา การศึกษา คอมพิวเตอร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี
ดิจิทลั เพื่อการศึกษา

TQR

E-Mail

โทรศัพท์

chaiwat.je@ssru.ac.th

08 7493 5274

การสอนวิทยาศาสตร์

PR0536

kornkamol.ch@ssru.ac.th

06 1459 9795

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
(ปร.ด.)
สาขา เทคโนโลยี
การศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา 2561

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพื่อการศึกษา การศึกษา
คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา

PR0537

sinchai.po@ssru.ac.th

09 4395 4982

X
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การบริ หารการศึกษา)
/
การจัดการเทคโนโลยี

การสอนภาษาอังกฤษ
การบริ หารการศึกษา ครุ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์

PR0538
PR0539

sasiporn.ph@ssru.ac.th
Sakdina007LRU@gmail.com

09 8595 6456

PR0540
PR0541

jariya.s@sskru.ac.th
paboyjung_21@hitmail.com

08 1557 5576
08 6948 2209

PR0542

wilawan_jin@nstru.ac.th

09 9685 9563

PR0543
PR0544

nuruks@hotmail.com
P.srik84@gmail.com

08 1467 9985
08 1550 9550

PR0545

roong001@hotmail.com

PR0546

kannika.bh@ssru.ac.th

08 9535 7082

PR0547
PR0548

WEERAPOOT.RU@SSRU.AC.TH
tasanee.sa@ssru.ac.th

08 9780 0335
09 7042 3135

PR0549
PR0550
PR0551

sirimanee.ba@ssru.ac.th
tubtimthong.ko@ssru.ac.th
intira.ro@ssru.ac.th

09 1882 5885
08 7099 5351
08 9770 6799

PR0552

thiti.naw@gmail.com

09 0950 0989

วิทย์ฯพอลิเมอร์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

มรภ.นครปฐม

วิทย์ฯพอลิเมอร์
สถาปัตยกรรมเมืองและ
ชุมชน
รป.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและ
โลจิสติกส์
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษา
วิทย์ฯพอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง

พบ.ม.

ปร.ด.

546 อ.ดร.กรรณิ การ์ ภิรมย์รัตน์

มรภ.สวนสุนนั ทา

ภูมิศาสตร์

การวิจยั การศึกษา

547 อ.วีรพจน์ รัตนวาร
548 อ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

มรภ.สวนสุนนั ทา
มรภ.สวนสุนนั ทา

ภาษาไทย

ปริ ญญญาโท
การสอนภาษาไทย

549 ผศ.สิ ริมณี บรรจง
550 ผศ.ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว
551 ผศ.ดร.อินทิรา รอบรู้

มรภ.สวนสุนนั ทา
มรภ.สวนสุนนั ทา
มรภ.สวนสุนนั ทา

การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์
ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์)

552 อ.ธิ ติ นวพันธ์

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

ม.นเรศวร

การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริ หารศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0535

รัฐประศาสนศาสตร์ การบริ หารรัฐกิจ
การจัดการภาครัฐ
วิจยั และพัฒนาการสอน การวิจยั ทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
เทคนิคศึกษา
สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคนิคศึกษา)
มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและสังคมศาสตร์
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สถาบัน

553 อ.ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

554
555
556
557
558
559

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.ยะลา
มรภ.จันทรเกษม

อ.สุทธิ รักษ์ อ้วนศิริ
ผศ.ดร.ณภาภัช ไชยนํ้าอ้อม
อ.อนุจิตร ภูมิพนั ธ์
อ.จารุ ต ฐิติวร
อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
อ.ณัฐพล ธนเชวงสกุล

560 อ.อรนี บุญมีนิมิตร
561 อ.ดร.สิ ริทิพ วะศินรัตน์
562 ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

มรภ.จันทรเกษม
มรภ.จันทรเกษม
มรภ.อุตรดิตถ์

563
564
565
566

มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์

อ.ดร.ชัยณรงค์ รักธรรม
อ.ดร.ดุษฎี อุปการ
อ.ดร.สุทธิ ดา วิทนาลัย
อ.กฤษฎา ตัสมา

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
คบ.คณิ ตศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.ม.การสอนคณิ ตศาสตร์ ปร.ด.คณิ ตศาสตร์
ประยุกต์
วท.บ.เคมี
วท.ม.เคมี
ปร.ด.เคมี
คบ.ชีววิทยา
วท.ม.ชีววิทยา
ปร.ด.ชีววิทยา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(วท.บ.)
(คอมพิวเตอร์) (วท.ม.)
และการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษา (ปร.ด.)
ศศ.บ.(บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม.(การตลาด)
สถิติ
สถิติ
สถิติ
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ วท.ม.วิทยาศาสตร์
วท.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สิ่ งแวดล้อม
วท.บ.ฟิ สิ กส์
วท.ม.ฟิ สิ กส์
ปร.ด.ฟิ สิ กส์ประยุกต์
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย
ค.ด. การศึกษาปฐมวัย
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
บธ.บ.การท่องเที่ยว
ศศ.ม.การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม
วศ.บ.เครื่ องกล
วศ.ม.เครื่ องกล
บธ.บ.การโฆษณาและการ บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์
วท.บ. (เทคโนโลยี
วท.ม. (พลังงานทดแทน) ปร.ด.
เครื่ องกล)
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
คณิ ตศาสตร์
การวัดผลและการประเมินผล การทดสอบและวัดผล
การศึกษา
พย.บ. การพยาบาล
ศศ.ม. สังคมศาสตร์
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

567 อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล
568 อ.วัชราภรณ์ อารี รัตนศักดิ์

มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์

569 อ.ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี

มรภ.พิบูลสงคราม

570 รศ.ดร.สุขแก้ว คําสอน

มรภ.พิบูลสงคราม

571 ผศ.ดร.อรรถพล รอดแก้ว

มรภ.พิบูลสงคราม

572 ผศ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
573 อ.ดร.ภรภัทร สําอาง
574 ผศ.ดร.ณิ รดา เวชญาลักาณ์

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

คณิ ตศาสตร์
วท.บ. (เคมี)
บัญชีบณ
ั ฑิต

575 ผศ.ดร.ไกรลาส มาตรมูล
576 อ.สุรียพ์ ร เพ็งเลีย
577 ผศ.ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม

578 ผศ.ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง

มรภ.พิบูลสงคราม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
คณิ ตศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0553

TQR

E-Mail

โทรศัพท์

phumin.su28@gmail.com

08 9774 1412

เคมีวิเคราะห์
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา
วิจยั วิเคราะห์เชิงปริ มาณ เศรษฐศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คอมพิวเตอร์ศึกษา และการศึกษา

PR0554
PR0555
PR0556
PR0557
PR0558
PR0559

sutthirak_u@hotmail.com
Cnapapach@gmail.com
anujit.ph@rmu.ac.th
d_jarut@hotmail.com
ismaae.l@yru.ac.th
nattaphol.t@chandra.ac.th

08 9717 3091
06 2915 9451
08 0755 5563
08 1429 7007
08 6483 6007
08 4655 8254

บริ หารธุรกิจ การตลาด
สถิติ สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

PR0560
PR0561
PR0562

kruying@hotmail.com
sirithip.w@chandra.ac.th
pongthornpruek@hotmail.com

08 1314 1793
08 1251 8253
08 9704 4407

ฟิ สิ กส์
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีชีวภาพ
วัฒนธรรม ท่องเที่ยว

PR0563
PR0564
PR0565
PR0566

glaraktham@gmail.com
dusadee@uru.ac.th
suttidream@hotmail.com
krisada_tusama@hotmail.com

08 8636 9354
08 1280 6992
08 9858 6805
08 1888 6679

เครื่ องจักรกล ความร้อน เครื่ องจักรอุตสาหกรรม
บริ หารธุรกิจ การจัดการ

PR0567
PR0568

w.pongtorn@gmail.com
poorattanasak@hotmail.com

09 3664 9465
08 9269 6895

เกษตรศาสตร์

PR0569

chatchawin.n@gmail.com

08 6925 6168

การวัดผลการศึกษา การประเมินผลการศึกษา
การวิจยั การศึกษา และ สถิติ
การพยาบาล/สุขศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ,
สังคมศาสตร์การแพทย์, วัฒนธรรมศาสตร์
เพลงพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้าน
การวิจยั การศึกษา การวัดผล
เคมีอินทรี ยส์ ังเคราะห์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การบริ หารการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

PR0570

sukkaew006@hotmail.co.th

08 9703 2825

PR0571

Atthaphol_Rn@psru.ac.th

08 1351 9654
06 3526 5632

PR0572
PR0573
PR0574

pmees@hotmail.com
Pornpat335@gmail.com
nirada_17@hotmail.com

08 2539 5359
09 1145 1942
08 1289 2091

PR0575
PR0576
PR0577

Krailas_phy@hotmail.com
sureeporn.pe@psru.ac.th
j_suwannawit@hotmail.com

09 5625 4855
08 4332 2905
08 4050 4129

PR0578

kanjana_w@psru.ac.th

06 3459 4289

วท.บ. ฟิ สิ กส์
ภาษาอังกฤษ
กศ.บ. คณิ ตศาสตร์

การวิจยั และพัฒนา
วท.ม. (เคมี)
การศึกษามหาบัณฑิต (การ
บริ หารการศึกษา)
วท.ม. ฟิ สิ กส์ประยุกต์
การสอนภาษาอังกฤษ
วท.ม. คณิ ตศาสตร์

วิจยั และประเมินผล
วท.ด. (เคมีอินทรี ย)์
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑฺต
(การบริ หารการศึกษา)
ปร.ด. ฟิ สิ กส์ประยุกต์
ปร.ด. คณิ ตศาสตร์

ฟิ สิ กส์
ไวยกรณ์และโครงกสร้างภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์

วท.บ. เคมี

วท.ม. เคมีประยุกต์

ปร.ด. เคมีประยุกต์

ผลิตภัณฑ์ธรรรมชาติ
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

579 ผศ.ดร.ศุภนิช เจริ ญสุข

มรภ.พิบูลสงคราม

580 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
581 อ.ดร.อังคณา อุดมพันธุ์

มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.เทพสตรี

582 อ.สิ ทธิ ศกั ดิ์ อรรจนานนท์
583 อ.ดร.สิ นีนาถ เริ่ มลาวรรณ

มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.ราชนคริ นทร์

อ.ดร.ธิ ติยา ทองเกิน
อ.วนิดา รุ่ งแสง
อ.ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์
อ.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์

มรภ.นครสวรรค์
มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.เทพสตรี

584
585
586
587

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาเอก
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ categories
analysis สถิติศาสตร์ Biostatistics
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การวัดและประเมินผล
อุดมศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา วิจยั และสถิติทางการศึกษา
ศศ.บ.รัฐศาสตร์)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
รป.ด.(รัฐประศาสน
การจัดการภาครัฐและเอกชน การเมืองการ
ศาสตร์)
ปกครอง
บริ หารธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศ บริ หารธุรกิจ
บธ.บ. (การเงินและการ
บธ.ม. (การเงินและการ
กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) การจัดการ การบริ หารธุรกิจ การเงิน การจัดการ
ธนาคาร)
ธนาคาร)
ทรัพยากรมนุษย์
ศศ.บ. (การตลาด)
MBA (การจัดการทัว่ ไป) Ph.D. (Marketing)
การตลาด
ศศ.บ.(การจัดการทัว่ ไป) บธ.ม.(บริ หารธุรกิจ)
บริ หารธุรกิจ การจัดการ
บธ.ม.(การจัดการ)
บธ.ด.บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ การจัดการ การตลาด
บธ.บ.(การตลาด)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์ศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
ครุ ศาสตรบัณฑิต (สาขา ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (การ การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต การวัดผลฯ การวิจยั หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ)
วัดและประเมินผลการศึกษา) (การวิจยั และประเมินผล ป.บัณฑิต
การศึกษา)
ภาษาฝรั่งเศส
การสอนภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ1 ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
พธ.ด.(รัฐประศาสน
รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
(คหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป)
ศาสตร์)
พัฒนา
เทคโนโลยีการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
การแปรรู ปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีขนมอบ อาหารและโภชนาการ
เกษตร
ธรณี วิทยา
วิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม
Environmental
มลพิษทางดิน มลพิษทางนํ้า การจัดการขยะมูล
Geochemistry
ฝอยชุมชน
คณิ ตศาสตร์
การบริ หารการศึกษา
บริ หารการศึกษา
บริ หารการศึกษา การศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พลศึกษา
พลศึกษา
ทางการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1. การจัดการโลจิสติกส์ และ บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 2. การจัดการ
โซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
วท.บ.คณิ ตศาสตร์

588 อ.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
589 อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

590 ผศ.สุวรรณา พันแสง
591 ผศ.ดร.วาสิ ตา เกิดผล ประสพศักดิ์

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

592 อ.ดร.สุวรนี ปานเจริ ญ

มรภ.เทพสตรี

593 อ.ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร

มรภ.เทพสตรี

594 อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ
595 ผศ.คธาวุธ ศรี ยา

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

596 อ.พัชรี ชีวะคํานวณ
597 ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

598 อ.ชวลิต ศุภศักดิ์ธาํ รง

มรภ.เทพสตรี

บริ หารรัฐกิจ

599 อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ

มรภ.เทพสตรี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Monash University,
Australia

ปริญญาโท
วท.ม. สถิติประยุกต์

บริ หารทรัพยากรมนุษย์
,พัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการ
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

Applied Japanese
Linguistics

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0579

TQR

E-Mail

โทรศัพท์

suppanit_nit@hotmail.com

08 3164 2753

PR0580
PR0581

saifon_sek@yahoo.com
angkana.u@lawasri.tru.ac.th

09 8964 6990
08 6992 9915

PR0582
PR0583

tonga.rru@gmail.com
sineenat.rer@rru.ac.th

PR0584
PR0585
PR0586
PR0587

Thitiya.t@gmail.com
vanidarung.cat@gmail.com
Vichuda_koy@hotmail.com
korapirom@gmail.com

08 1653 8595
09 2415 4249
09 0236 2491
08 2886 6392
08 1818 8098
08 1818 6151
09 2559 5140

PR0588
PR0589

waraporn.s@lawasri.tru.ac.th
neti.chalaywares@gmail.com

06 4987 9171
09 86356 6496

PR0590
PR0591

nanapansaeng@gmail.com
wasita.k@lawasri.tru.ac.th

09 8830 6574
06 4669 9362

PR0592

suworanee.p@lawasri.tru.ac.th

08 1355 9108

PR0593

krongkaew.m@lawasri.tru.ac.th

08 0222 7524

PR0594
PR0595

sunchai6665@gmail.com
kathavut_top@hotmail.com

08 6407 2153
09 3952 5519

PR0596
PR0597

phatcha2556@hotmail.co.th
chirawansomwang@gmail.com

08 4146 9944
08 0020 3325

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ

PR0598

alit2001@hotmail.com

08 1564 5303

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น

PR0599

b.chayanoot@gmail.com

08 9179 9947
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สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปริญญาเอก

600 ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอชั วาลย์
601 อ.สจีวรรณ ปราชญ์ศรี

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

ฟิ สิ กส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฟิ สิ กส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฟิ สิ กส์

602 อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร
603 อ.ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

ฟิ สิ กส์
ภาษาญี่ปุ่น

604 อ.กาญจนา ยลสิ ริธัม

มรภ.นครสวรรค์

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

605 ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร

มรภ.อุตรดิตถ์

ฟิ สิ กส์
เทคโนโลยีพลังงาน
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริ หารการศึกษา
ญี่ปุ่นศึกษา
วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) Ph.D. (Economics)

606 อ.เอกสุวชั ร์ สิ ริธัญญ์ภรณ์

มรภ.รําไพพรรณี

607 อ.ชุติมา ช้างขํา
608 ผศ.เอมอร แสนภูวา

มรภ.ศรี สะเกษ
มรภ.ศรี สะเกษ

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร)
ศศ.บ. การประชาสัมพันธ์ ศศ.ม. เทคโนโลยี
สื่ อสารมวลชน
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
บธ.บ บริ หารธุรกิจ
ศศ.ม (บริ หารพัฒนาสังคม) ปร.ด.ยุทธศาสตร์การ
(การเงินการธนาคาร)
ศษ.ม(การบริ การศึกษา)
พัฒนาภูมิภาค

609 อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน

มรภ.สกลนคร

610 ผศ.รพิพรรณ จันทร์มะณี
611 ผศ.รัตน์ติพร สําอางค์
612 อ.ดร.จารุ นนั ท์ ขวัญแน่น

วท.ม. (สัตวศาสตร์)

ปร.ด. (สัตวศาสตร์)

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.กําแพงเพชร

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สัตว
ศาสตร์
วท.บ. (เคมี)
วท.บ (ฟิ สิ กส์)
ค.บ.คณิ ตศาสตร์

วท.ม. (เคมี)
วท.ม (ฟิ สิ กส์ประยุกต์)
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา

613 ผศ.ดร.ปาริ ชาต เตชะ

มรภ.กําแพงเพชร

ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

ศษ.ม การประถมศึกษา

วท.ด. (เคมี)
ปร.ด (ฟิ สิ กส์ประยุกต์)
กศ.ด.วิจยั และประเมิน
ทางการศึกษา
กศ.ด หลักสูตรและการ
สอน

614 อ.นันทนัช ตนบุญ

มรภ.กําแพงเพชร

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

615 อ.มาลัยรัตน์ คณิ ตชยานันท์

มรภ.กําแพงเพชร

ศศ.บ. ภาษาจีน

616 อ.มุทิตา นาคเมือง

มรภ.กําแพงเพชร

ศ.บ. ดุริยศิลป์

617 อ.ดร.โอกามา จ่าแกะ

มรภ.กําแพงเพชร

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
ดศ.ม. ดุริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต
พช.ม. การพัฒนาชุมชน

618 ผศ.ปาริ ชาติ สายจันดี
619 อ.สุภาภรณ์ หมัน่ หา

มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.กําแพงเพชร

620 ผศ.ดร.กนิษฐา ศรี ภิรมย์

มรภ.กําแพงเพชร

นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การท่องเที่ยว)
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริ หารธุรกิจ)

ปร.ด. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การจัดการ)

ฟิ สิ กส์
คอมพิวเตอร์ ด้านการศึกษาและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟิ สิ กส์ เทคโนโลยี่พลังงาน
ภาษาญี่ปุ่น

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0600
PR0601

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

kantapat.k@lawasri.tru.ac,th
sajeewan.p@lawasri.tru.ac.th

08 6708 4224
08 6044 7112

PR0602
PR0603

n_sarawut@hotmail.com
winessjo@gamail.com

08 7607 9783
06 31979664

คอมพิวเตอร์

PR0604

kanchana_919@hotmail.com

06 2196 5499

เศรษฐศาสตร์

PR0605

nan_phanin@hotmail.com

08 1971 9377

การสื่ อสารบูรณาการ

PR0606

siritan _pon@hotmail.com

08 3121 1945

ภาษาไทย
พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม บริ หารการศึกษา
สังคมศึกษา การจัดการชุมชน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค
เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์

PR0607
PR0608

chutimachuchi@gmail.com
amonsskru@hotmail.com

08 9437 3727
09 7040 4357

PR0609

suwit@snru.ac.th

08 6362 4958

วิทยาศาสตร์ เคมี
ฟิ สิ กส์ วัสดุศาสตร์
วัดและประเมินผลทางการศึกษา วิจยั ทาง
การศึกษา
การประถมศึกษาและหลักสูตรและการสอน

PR0610
PR0611
PR0612

rapiphun16@psru.ac.th
rattiphorn_11@hotmail.com
jarunan.3011@gmail.com

06 4003 0709
08 7844 8230
09 10310360

PR0613

Teacha7491@gmail.com

08 69199984

การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

PR0614

Nantanat.ton@gmail.com

08 69137244

ภาษาจีน

PR0615

Kanitchayananm@gmail.com

08 9433 6624

ดนตรี สากล

PR0616

mutitaguitarist1986@gmail.com

09 9294 7199

การพัฒนาชุมชน

PR0617

Okama24@hotmail.co.th

09 56407292

กฎหมายมหาชน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม การบริ การ
การจัดการอุตสาหกรรมบริ การ
บริ หาร การจัดการ

PR0618
PR0619

pandataalka@hotmail.com
Therain_4@hotmail.com

09 7163 5528
08 9409 4837

PR0620

mou_k@hotmail.com

08 1688 3348
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ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

621 ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

มรภ.กําแพงเพชร

622 ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม

มรภ.กําแพงเพชร

623 ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์

มรภ.กําแพงเพชร

624 ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี
625 ผศ.อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
626 อ.ดร.นฤมล จันทร์มา

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์

627 อ.ชชุรัตน์ ศรี จนั ทวงศ์

มรภ.เพชรบูรณ์

628 อ.ขนิษฐา ศรี นวล

มรภ.เพชรบูรณ์

629 อ.ดร.ธิ ดารักษ์ ลือชา

มรภ.เพชรบูรณ์

630 ผศ.สพลเชษฐ์ ประชุมชัย

มรภ.เพชรบูรณ์

631
632
633
634

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วท.ม.การจัดการ
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง
แวดล้ม
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การ บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
บัญชี)
วท.บ.สาขาวิชา
วท.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
การอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเพื่ออาชีพ
สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตรมหา
ปรด. การพัฒนาสุขภาพ
บัณฑิต
ชุมชน
เทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการอาหาร
การอาหาร
จิตวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์ (การ รัฐประศาสนศาสตร์
บริ หารโครงการและนโยาย)
พุทธศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ
เคมีอุตสาหกรรม
เคมี
เคมี

635 อ.ธนาวรรณ พิณะเวศน์
636 อ.ดร.ไพฑูรย์ สอนทน

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์

637 ผศ.ดร.กชกร ชิตท้วม

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศษ.บ. (นาฏศิลป์ ไทยศึกษา) ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ ไทย)

638 ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ )

กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)

639 อ.ดร.ฑิตยา สิ ทธิ โสภาสกุล

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศษ.บ. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร)

ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจยั
การศึกษา)

อ.ดร.ธี รภัทร กิจจารักษ์
ผศ.ดร.ฐากูร อนุสรณ์พาณิ ชกุล
ผศ.ดร.สุทธิ สินี ถิระธรรมสรณ์
รศ.ดร.ปิ ยรัตน์ มูลศรี

ปริญญาตรี
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ศึกษา

การบัญชี ตรวจสอบภายใน

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

Pliansaeng22@gmail.com

09 0619 6935

PR0622

Pooknoo@gmail.com

09 0682 1636

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PR0623

Boonyakrit.kpru@gmail.com

08 6440 4514

กฎหมาย
การสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสุขภาพชุมชน

PR0624
PR0625
PR0626

nongarnee@yahoo.com
pony_27@windowslive.com
dominiger2524@hotmail.com

06 4419 8995
08 9673 2025
09 2539 1926

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PR0627

chachurat.orn@gmail.com

08 6572 2263

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PR0628

Nittha.real@gmail.com

08 6586 7946

นโยบาย การบริ หารโครงการ การคลังสาธารณะ
การจัดการวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

PR0629

thidarak@pcru.ac.th

06 2939 3928

PR0630

sapolachet@gmail.com

09 8452 4540

PR0631
PR0632
PR0633
PR0634

dr_mara24@hotmail.com
Thakoon2518@gmail.com
note_pom@hotmail.com
piyarutto@hotmail.com

09 4423 9141
08 1357 6171
09 1838 9921
09 1838 3558

PR0635
PR0636

Thanawan_pi@hotmail.com
sonthon_pai@hotmail.com

08 1262 3345
08 4623 3905

PR0637

ch.kodchakorn@gmail.com

06 1914 4519

PR0638

kisda.po@bsru.ac.th

08 1971 3043

PR0639

kwang.thittaya@gmail.com

08 5164 9335

รัฐประศาสนศาสตร์
บริ หารธุรกิจ การจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
เคมี เคมีประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรดุษฎี ระบาดวิทยา นโยบายสาธารณสุข
บัณฑิต
ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) นาฏยศิลป์

กศ.ด. (การบริ หาร
การศึกษา)
ค.ด. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0621

การบริ หารการศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการ
การวิจยั การวัดและประเมินผลการศึกษา
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สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สถาบัน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

640 อ.ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นศ.บ.

MFA

641 อ.ดร.ธิ ดารัตน์ ตันนิรัตร์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.ม.(วิจยั การศึกษา)

642 อ.นิศาชล ฉัตรทอง

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

643 อ.บุญญาพร บุญชัย

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

644 ผศ.ปณิ ตา แจ้ดนาลาว

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.บ.(การศึกษา
วิทยาศาสตร์-เคมี)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
บธบ.การเงินและการ
ธนาคาร

645 ผศ.ปาริ ชาติ ปรี ชากร

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

646 ผศ.ดร.พัชรี ภรณ์ บางเขียว

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ.บ. (สังคมศาสตร์การ
พัฒนา)

647 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.บ. (การแนะแนว)

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

648 ผศ.ดร.ลักษณา เกยุราพันธ์
649 อ.ดร.สิ ริกร โตสติ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สังคมศึกษา (คบ .)
ค.บ. (คณิ ตศาสตร์)

กศ.ม.ประวัติศาสตร์
ค.ม. (วิจยั การศึกษา)

650 ผศ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
651 ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.บ. (ดนตรี ศึกษา)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ศศ.ม. (วัฒนธรรมดนตรี )
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

652 อ.ดร.อัจฉรา ผ่องพิทยา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บช.บ.(การบัญชี)

กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา)

653 อ.อุดร หลักทอง

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

654 นางพรรณนิภา เดชพล
655 อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงสิ ริรัตน์ ชูรักษ์
656 ผศ.วันชัย เพ็งวัน

มรภ.เทพสตรี
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.กําแพงเพชร

657 อ.ชลธิ ชา โรจนแสง
658 อ.อรพร ทับทิมศรี
659 ผศ.นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์

มรภ.ศรี สะเกษ
มรภ.ศรี สะเกษ
มรภ.ธนบุรี

ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) รป.ม.(นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
บธ.บ.สาขาวิชา
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศป.บ.ดนตรี ไทย
ศษ.ม.สังคมศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
นานาชาติ

ปริญญาเอก
ศป.ด. (ศิลปกรรมศา
สตรดุษฎีบณ
ั ฑิต)
ค.ด.(เทคโนโลยีและ
สื่ อสารการศึกษา)

นาฏยศิลป์

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0640

TQR

E-Mail

โทรศัพท์

tanakorn.su@bsru.ac.th

08 6192 4519

การสอนวิทยาศาสตร์ วิจยั การศึกษา
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา สังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

PR0641

thidarat.ta@bsru.ac.th

08 9510 8400

PR0642

nisachon.diwvy@hotmail.com

08 6393 8970

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0643

ta_bunyaphorn@hotmail.com

08 5824 6954

บริ หารธุรกิจ การเงิน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

PR0644

panita54@hotmail.com

08 1905 6832

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

PR0645

parichart_kum@yahoo.com

08 9222 5239

ปร.ด. (บริ หารอาชีวะและ วิจยั และพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรและการสอน
เทคนิคศึกษา กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร)

PR0646

patchareeporn.ba@bsru.ac.th

08 1423 3622

กศ.ด. (การวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร)
ปร.ด.พัฒนศึกษา
ค.ด. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
ปร.ด. (ดนตรี )
ปร.ด. (การจัดการ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี)
ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)

หลักสูตรและการสอนจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
สังคมศึกษาและวัฒน พัฒนาชุมชน
การวิจยั ทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา
ดนตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PR0647

pinyapat.aom@gmail.com

08 1918 4084

PR0648
PR0649

luxanak_341@hotmail.com
sirikorn.to@bsru.ac.th

08 1556 9424
06 1654 5351

PR0650
PR0651

Anurakjae@hotmail.com
ohio555@hotmail.com

08 9922 2097
08 1920 8747

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การบริ หารธุรกิจ
บริ หารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะ
การจัดการภาครัฐ การปกครองท้อง
นิเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0652

ap-pas@hotmail.com

08 1887 0964

PR0653

Dornbandej@gmail.com

08 4715 3382

PR0654
PR0655
PR0656

pannipa_d@yahoo.co.th
Siriratchoorak@gmail.com
phengwan1977@gmail.com

09 2559 4454
08 9408 7388
06 1302 2179

PR0657
PR0658
PR0659

aomsinkku@hotmail.com
orapor_n@hotmail.com
nopparat.p@dru.ac.th

08 9506 0006
08 5209 3228
08 1813 0907

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ)
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธม.การเงินและการ
ธนาคาร
บธม. บริ หารธุรกิจ (MBA)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สังคมศึกษา การศึกษา ดนตรี
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
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ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

660 อ.อรทัย อนุรักษ์วฒั นะ
661 อ.นิตยา งามยิง่ ยง

มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.นครปฐม

662 อ.ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ
663 อ.ดร.มาริ ษา สุจิตวนิช

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

664 อ.ดร.ดวงใจ คงคาหลวง

มรภ.นครปฐม

665
666
667
668

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.สุราษฎร์ธานี

ผศ.วริ ยา จันทร์ขาํ
อ.ศิริพร ฉายาทับ
ผศ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อ.สุนิสา หาบสา

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

ปริญญาโท
ศศ.ม. ปฐมวัยศึกษา
MBA(ธุรกิจระหว่าง
ประเทศและการตลาด)
M.A.(การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)

ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตืรมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ) (การประชาสัมพันธ์)
ศศ.บ. (การบริ หารธุรกิจ)

พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (น.บ.)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปริญญาเอก

การศึกษาปฐมวัย
การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ และ
บริ หารธุรกิจ

/
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการดุษฎีบณ
ั ฑิต นิเทศศาสตร์, การจัดการสื่ อสาร
(การจัดการการสื่ อสาร)

บธ.ม. (การบริ หารงาน
บธ.ด. (การบริ หารธุรกิจ) การบริ หารบุคคลและการจัดการ
บุคคลและการบริ หารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.)
กฎหมายเอกชน

669 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพนั ธ์ อรรถพลพิพฒั น์

มรภ.สุราษฎร์ธานี

670 อ.ดร.ชยชนน์ โพธิ์ ทิพย์

มรภ.สุราษฎร์ธานี

671 อ.ศราวุธ ทองเนื้อห้า

มรภ.สุราษฎร์ธานี

672 อ.ดร.โชติกา ภู่พงศ์

มรภ.สุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ คณะ
สารสนเทศศาสตร์
ภาษาจีน (ศศ.บ.)
Linguistics and applied
Linguistics (M.A.)
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทัว่ ไป)
(เศรษฐศาสตร์)
เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.) วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป (คม.)

673 อ.ดร.ญาณิ ศา บุญจิตร์

มรภ.สุราษฎร์ธานี

การประถมศึกษา (ค.บ.)

การประถมศึกษา (ค.ม.)

674 ผศ.สงบ สิ งสันจิตร

มรภ.สุราษฎร์ธานี

675 ผศ.ดร.จิรศักดิ แซ่โค้ว

มรภ.สุราษฎร์ธานี

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.)
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
โสตทัศนศึกษา (ค.ม.)

676 ผศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ คัมภิรานนท์

มรภ.ยะลา

บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(บัญชี) (บธ.บ.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการศึกษา
(ศษ.บ.)
รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (ร.บ.)/
นิติศาสตร์ (น.บ.)

พัฒนาบริ หารศาสตร์
(รัฐประศาสนศาสตร์)
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
บริ หารรัฐกิจ (ร.ม.)

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0660
PR0661

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

haleluya_654@hotmail.com
jnittaya2109@gmail.com

08 1234 6940
06 1980 5099

PR0662
PR0663

ajsanti2008@gmail.com
voon58@hotmail.com

08 9493 2541
08 8644 6356

PR0664

duangjai1010@gmial.com

08 4002 4170

PR0665
PR0666
PR0667
PR0668

kanyayon3@hotmail.com
siriporncha@gmail.com
wpetchson@yahoo.com
kongkwun25@hotmail.com

08 9661 1549
06 1635 1983
08 6756 6733
08 1396 4594

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์

PR0669

ammyarts@hotmail.com

081-344-4014

Linguistics and applied
Linguistics (PH.D.)

ภาษาจีน

PR0670

chayachonphotip@gmail.com

091 8457223

เศรษฐศาสตร์บริ หารธุรกิจสังคมศาสตร์

PR0671

aeksra@hotmail.com

081-081-8008

วิทยาศาสตร์ แขนงเคมี เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, สารออกฤทธิ์ จากเชื้อรา
อินทรี ย์ (ปร.ด.)
แบคทีเรี ยและสมุนไพร
การบริ หารศึกษา (ค.ด.) การบริ หารการศึกษา การประถมการศึกษา
การฝึ กหัดครู
การบริ หารธุรกิจ

PR0672

phooying@gmail.com

09 243 6859

PR0673

nuda6812@gmail.com

08 4648 2743

PR0674

singsunjit@gmail.com

08 1895 2662

ครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
เทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา (ค.ด.)
กําลังศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา นวัตกรรม
การศึกษา

PR0675

jirasak@sru.ac.th

08 6351 6156

รัฐประศาสนศาสตร์/การจัดการ

PR0676

siriluk.k@yru.ac.th

08 6386 7474
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สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
(ศศ.บ.)
(ทษ.ม.)
เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
(บธ.ม.),สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน (วท.ม.)
นิเทศศาสตร์-วารสาร
วารสารศาสตร์และ
ศาสตร์ (นศ.บ.)
สื่ อมวลชน (นศ.ม.)
เคมี (วท.บ.)
สิ่ งแวดล้อมกับการพัฒนา การจัดการสิ่ งแวดล้อม
(วท.ม.)
(ปร.ด.)
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
(ศศ.ม.)
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) เทคโนโลยีและสื อสาร
การศึกษา (ศษ.ม.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

677 อ.อรวรรณ กมล

มรภ.ยะลา

678 อ.ธี รยุทธ มูเล็ง

มรภ.ยะลา

679 อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน

มรภ.ยะลา

680 อ.ดร.สะอุดี มะประสิ ทธิ์

มรภ.ยะลา

681 อ.วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ

มรภ.ยะลา

682 อ.จันทนา มีชยั ชนะ

มรภ.ยะลา

683 อ.ฐาณิ ตา อินทร์ดาํ

มรภ.สุราษฎร์ธานี

684 ผศ.ดร.พราวตา จันทโร

มรภ.สุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (อส.บ.)

685 ผศ.ปลื้มใจ ไพจิตร

มรภ.สุราษฎร์ธานี

การบัญชี (บธ.บ)

686 อ.ดร.จีรติ พูนเอียด

มรภ.สุราษฎร์ธานี

687 อ.ดร.รอมสัน หมาดมานัง

มรภ.ยะลา

688 อ.พัฒนพงศ์ จินดามงคล

มรภ.จันทรเกษม

689 อ.วาริ นทร์ ศรี พงษ์พนั ธุ์กลุ

มรภ.ยะลา

690 ผศ.จารุ ณี หนูละออง

วิศวกรรมอาหาร (วท.ม.)

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Tourism Management and
หลักสูตรนานาชาติ
Planning (MSc.)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์ บริ หารธุรกิจ สังคมศาสตร์
การจัดการการผลิต และการจัดการโลจิสติกส์

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

orawan.k@yru.ac.th

08 9293 4293

PR0678

teerayuth.m@yru.ac.th

08 1406 3285

นิเทศศาสตร์

PR0679

Chadaporn.s@yru.ac.th

08 7393 5233

การบริ หารจัดการนํ้าผิวดิน

PR0680

Seudee.m@yru.ac.th

08 6957 6011

ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์

PR0681

varaveijbhisis.y@yru.ac.th

08 6071 4519

คอมพิวเตอร์ /การศึกษา

PR0682

chanthana.m@yru.ac.th

08 8960 0972

PR0683

wboonloy@gmail.com

08 5663 5799

PR0684

prawta.cha@gmail.com

09 5419 6793

PR0685

oilssc@hotmail.com

09 4047 8311

PR0686

jeerati.poo@sru.ac.th

06 5226 2652

PR0687

romsan.mad@yru.ac.th

08 3196 6894

PR0688

ajarngreang@gmail.com

09 4919 4263
09 2451 5242

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
พัฒนา
การแปรรู ปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการประเมินอายุการเก็บอาหาร
เกษตร (ปร.ด.)
บริ หารธุรกิจ

Tourism Management
(Ph.D.)

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0677

Tourism/Hotel Management/ Sustainable
Tourism/Sustainability

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(วท.บ.)
ชีววิทยาประยุกต์
การแพทย์แผนจีน

สิ่ งแวดล้อมกับการพัฒนา
(วท.ม.)
ชีววิทยาของเซลล์และ
โมเลกุล

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการนํ้าเสี ย
(ปร.ด.)
ชีววิทยา/ การแพทย์แผนจีน

วท.ม. (อนามัยสิ่ งแวดล้อม)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

PR0689

warin.s@yru.ac.th

08 7276 3904

มรภ.ยะลา

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)

โภชนศาสตร์สัตว์

PR0690

jarunee.n@yru.ac.th

08 1095 5682

691 อ.สุปรี ญา นุ่นเกลี้ยง

มรภ.ยะลา

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

รัฐศาสตร์

PR0691

supreeya.n@yru.ac.th

09 2295 5146

692 อ.มลวิภา เมืองพระฝาง
693 ผศ.การันต์ เจริ ญสุวรรณ

มรภ.พิบูลสงคราม
มรภ.กําแพงเพชร

วิทยาศาสตรศึกษา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

PR0692
PR0693

Monwipha_21@hotmail.com
jojobaroil79@gmail.com

09 8104 2377
08 1605 6335

694 อ.กาญจนา สุขพิทกั ษ์

มรภ.พิบูลสงคราม

วทบ. เคมี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
คบ. การศึกษาพิเศษ

วท.ม. เกษตรศาสตร์
(สัตวบาล-สัตวศาสตร์)
ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง)
ค.ม. วิทยาศาตรศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การท่องเที่ยว)
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

PR0694

kanna6373@hotmail.com

08 1483 1574
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ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป)

695 ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

696 ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์ พัฒน์

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

697 อ.ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ
698 อ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรี วิไลย

มรภ.พระนครศรี อยุธยา
มรภ.พระนครศรี อยุธยา

699 ผศ.สิ ริพร อินทสนธิ์

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

700 อ.พวัสส์ อัครพัฒน์กาํ ชัย

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

701 อ.จันจิรา ดีเลิศ

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

702 ผศ.นันทนิธ์ ิ เอิบอิ่ม

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

703 อ.อมรา ดอกไม้

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

704 อ.ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช

มรภ.พระนครศรี อยุธยา

ศศ.บ.(อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์-พัฒนา
ซอฟต์แวร์)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
ทล.บ. การจัดการขนส่ง
สิ นค้าทางอากาศ
ศศ.บ. การจัดการทัว่ ไป
(แขนงบัญชี)

705 ผศ.ภัทราพร จันตะนี
706 ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
707 อ.ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

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

การจัดการทัว่ ไป
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (การจัดการ)

เศรษฐศาสตร์
บช.ม. (การบัญชี)
ศศ.ม. (การบริ หารองค์กร)

708 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สื บสิ งห์

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

การศึกษาวิทยาศาสตร์

709 ผศ.ณพงษ์ ร่ มแก้ว
710 ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.นครสวรรค์

วท.บ.(พลศึกษา)
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศศ.ม. (พลศึกษา)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

711 ผศ.วิไลลักษณา สร้อยคีรี

มรภ.นครสวรรค์

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)

712 ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด

มรภ.นครสวรรค์

พช.ม. (พัฒนาชุมชน)

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)

713 ผศ.ดร.พรรณอร วันทอง

มรภ.นครสวรรค์

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)
ศษ.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์)

บธ.ด. บริ หารธุรกิจดุษฎี การบัญชี, บริ หารธุรกิจ
บัณฑิต (การบัญชีเพื่อ
การจัดการ)
เศรษฐศาสตร์
การบัญชี, บริ หารธุรกิจ
ปร.ด. (การบริ หารการ การจัดการ, การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
สิ่ งแวดล้อมศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ศึกษา, สิ่ งแวดล้อมศึกษา
พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา
การบริ หารการศึกษา
การบริ หารการศึกษา,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.
คอมพิวเตอร์
สถิติเศรษฐศาสตร์

รป.ม.
(นโยบายสาธารณะ)

ปร.ด.
(รัฐประศาสนศาสตร์)

เศรษฐศาสตร์การเมือง
(จุฬาฯ)
นิติศาสตร์
วท.ม. การจัดการการขนส่ง
และโลจิสติกส์
คอ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
บธ.ม. (การจัดการโรงแรม
และภัตตาคาร)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปริญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปริญญาตรี
บธ.บ. (การตลาด)/วส.บ.
(การประชาสัมพันธ์)
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(มธ.)
นิติศาสตร์
วท.บ. เคมี

บริ หารธุรกิจ/การจัดการ

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

patsawan2549@gmail.com

08 1752 2557

PR0696

analaumon@aru.ac.th

06 1464 4544

รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.รังสิ ต)

รัฐประศาสนศาสตร์, การพัฒนาชุมชน,
สังคมวิทยา, สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปร.ด. การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการกิจการพาณิ ชยนาวี

PR0697
PR0698

ntradul@hotmail.com
suphalak.sr@gmail.com

06 5265 2651
09 4794 2244

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริ หารธุรกิจ

PR0699

srp0812651@hotmail.com

08 9081 2651

การท่องเที่ยว/โรงแรม

PR0700

chumpol_oh@hotmail.com

08 3694 1515

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริ หารธุรกิจ

PR0701

janjira_d@aru.ac.th

08 0043 8614

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริ หารธุรกิจ/เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การขนส่งทางอากาศ

PR0702

nanthanit78@gmail.com

08 5888 0980

PR0703

ammara.d@aru.ac.th

08 9131 6583

PR0704

sakeera@hotmail.com

08 6345 5083

PR0705
PR0706
PR0707

p_pat46@hotmail.com
pennapa@aru.ac.th
phdpoo@hotmail.com

08 7119 2299
09 1414 5217
08 9923 5906

PR0708

sci.sak@gmail.com

08 9889 5591

PR0709
PR0710

Napong.rk@gmail.com
nuntawatnunart.nn@gmail.com

08 7362 1117
08 1491 4555

PR0711

wilailaksana.s@nsru.ac.th

06 2691 4254

พัฒนาสังคม /ชุมชน /ท้องถิ่น

PR0712

viratwongrod_4@hotmail.com

08 1925 4432

รัฐประศาสนศาสตร์

PR0713

fon_jeab@hotmail.co.th

08 1797 7407

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์
บธ.ม. (การบัญชี)

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0695
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ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

714 อ.นนทพัทธ์ ตรี ณรงค์

มรภ.นครสวรรค์

715 อ.ดร.ชยันต์ นันทวงศ์

มรภ.นครสวรรค์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายธุรกิจ
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์)
การบัญชี
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
เคมี
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา
ผศ.เพชรอําไพ สุขารมณ์
ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
อ.ดร.ชนิตา ขนันทอง
ผศ.ชยภรณ บุญเรื องศักดิ์

มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์

721 อ.สิ ริกาญจน์ สิ งห์ทองชัย

มรภ.นครสวรรค์

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คณิ ตศาสตร์)
การบัญชี
คณิ ตศาสตร์
เคมี
วท.บ. (สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ)
นศ.บ. (สื่ อสารมวลชน)

722 อ.ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง

มรภ.นครสวรรค์

บช.บ. การบัญชี

723 ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง

มรภ.นครสวรรค์

724 อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ

มรภ.นครสวรรค์

725 อ.ดร.กุลรภัส เทียมทิพร

มรภ.นครสวรรค์

บช.ม. การบัญชี, บธ.ม.
การเงิน
วทบ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ วทม. คอมพิวเตอร์สาํ หรับ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์

รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่ องกล

730 ผศ.ศิริชยั โสภา
731 อ.ฉลองบูรณ์ เพ็งลํา

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

คณิ ตศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต

732 อ.ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
733 อ.ฒวีพร โตวนิช

มรภ.นครปฐม
มรภ.กาญจนบุรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

716
717
718
719
720

726
727
728
729

ผศ.ดร.คุณากร กรสิ งห์
อ.ฐิติชญาน์ คงชู
ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
ผศ.วีระชาติ จริ ตงาม

ปริญญาเอก

ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.ด. (คณิ ตศาสตร์)
คณิ ตศาสตร์
เคมี

บธ.ม. (การจัดองค์การ),
วทม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.ด.การบัญชี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

nontapat_koy@hotmail.com.

08 7590 9093

PR0715

chayan@nsru.ac.th

08 3959 2028

คณิ ตศาสตร์
การบัญชี
คณิ ตศาสตร์
เคมีเชิงฟิ สิ กส์
สาธารณสุขศาสตร์, สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์, การส่งเสริ มสุขภาพ
การจัดการองค์การธุรกิจ และการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

PR0716
PR0717
PR0718
PR0719
PR0720

sasi3bua@gmail.com
phetamphai@gmail.com
sbniyom@gmail.com
khanantong@gmail.com
dchayaporn@gmail.com

09 0453 9656
08 4090 2024
06 1519 2653
08 8282 9458
08 5818 0373

PR0721

p_phoo@hotmail.com

09 4415 3265

การบัญชี, การเงิน, บริ หารธุรกิจ

PR0722

Laphatsawat.k@nsru.ac.th

09 7236 4996

PR0723

phiengpit@nsru.ac.th

09 9296 5898

PR0724

bantita.i@nsru.ac.th

09 7919 9694

PR0725

kulrapas.t@gmail.com

09 1839 5651

รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
วิศวกรรม พลังงาน เครื่ องกล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

PR0726
PR0727
PR0728
PR0729

dr.khunakorn@gmail.com
eve.mfu@hotmail.com
mauy7925@hotmail.co.th
weerachat.j@nsru.ac.th
kainsru@gmail.com

09 8748 4298
08 7571 0976
08 1971 4103
08 1646 5911

คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
กฎหมายเอกชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์

PR0730
PR0731

oede_ee@hotmail.com

09 8252 8431
08 1886 3087

การพยาบาล (การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น)
นิเทศศาสตร์, การสื่ อสารการตลาด

PR0732
PR0733

natthaya.cherngchalard@gmail.com
t_towanit@hotmail.com

06 4989 9383
08 1858 5823

ปร.ด.ทัศนศิลป์ และการ ออกแบบ
ออกแบบ
กศ.ด. (วิจยั และ
การศึกษา วิจยั วัดผล หลักสูตรและการสอน
ประเมินผลการศึกษา)
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวิชาชีพครู , หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู , สาขาการศึกษา,
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
ปฐมวัยศึกษา
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณิ ตศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายธุรกิจ)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0714
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734 ผศ.ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล
735
736
737
738
739
740

อ.ดร.ธงชัย เหมือนชู
อ.ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์
อ.แพรว พิมพ์โพธิ์
อ.พวงรัตน์ เชื้อรบ ชาญสตพัชร
อ.ธิ ติพงศ์ สุกใส
ผศ.ดร.นิมิต ซุน้ สั้น

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สถาบัน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.ภูเก็ต

741 อ.ดร.ภัทริ นทร์ มรรคา
742 อ.วีระชาติ ดวงมาลา

มรภ.ภูเก็ต
มรภ.ศรี สะเกษ

743 อ.โพธิ์ พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์

มรภ.ศรี สะเกษ

744 อ.กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ

มรภ.ศรี สะเกษ

745 ผศ.ดร.วาสนา จรู ญศรี โชติกาํ จร

มรภ.กําแพงเพชร

746 ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
747 ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
748 ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์ดุสิตบุรี

มรภ.กําแพงเพชร
มรภ.ราชนคริ นทร์
มรภ.ราชนคริ นทร์

749 ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

มรภ.ราชนคริ นทร์

750 รศ.ดร.ธี ระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
751 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.มหาสารคาม

752 รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี
753 ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

754 ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
755 ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองถึง

ปริญญาเอก
การบริ การเพื่อการ
พัฒนาการศึกษา
บริ หารธุรกิจ

มรภ.มหาสารคาม

เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์
วิทย์-ฟิ สิ กส์

มรภ.มหาสารคาม

ชีววิทยา

หลักสูตรและการสอน

sengkru@hotmail.com

08 9690 5920
08 9895 8923
08 9423 7888
08 9500 3584
08 1782 3373
08 0067 8465
09 1046 4338

PR0741
PR0742

pattaric@hotmail.com
manso_laubu@hotmail.com

08 6584 1678
09 4529 5238

ศิลปะและการออกแบบ

PR0743

popong.sskru@gmail.com

06 3759 4334

ประวัติศาสตร์/โบราณคดี

PR0744

kawinwathi@gmail.com

08 9802 5663

บริ หารธุรกิจ

PR0745

wadsanafon55555fon@gmail.com

08 7202 0303

บัญชีภาษี
การจัดการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ การตลาด ตลาดบริ การ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค

PR0746
PR0747
PR0748

Kanitta4608@gmail.com
pichetsiraprapa_nui@hotmail.com
supornrat63@gmail.com

09 7297 4608
08 1867 6713
08 1845 5448

คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0749

adirek.yao@rru.ac.th
kyadirek@gmail.com

08 9437 2398

ผูส้ ูงอายุ/พัฒนาชุมชน
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร วิจยั และพัฒนาหลักสูตร

PR0750
PR0751

teepatra@gmail.com
tnirut@rmu.ac.th

08 1533 7869
08 7373 3999

พืชสวน
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การผลิตไม้ผล/สรี ระวิทยา/การปรับปรุ งพันธุ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร, คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถิติ, วิจยั , วัดและประเมินผลการศึกษา

PR0752
PR0753

juntasri@hotmail.com
chaiyan.s@rmu.ac.th

09 3616 9224
08 3286 2515

PR0754

08 1289 1394

หลักสูตรและการเรี ยนการสอน

PR0755

paisarn.wo@rmu.ac.th
w.paisarn@gmail.com
poosit.boon@hotmail.com

ปร.ด.การจัดการ

บริ หารธุรกิจ(การจัดการ)
นวัตกรรมสังคมสาขาผ็
นําสังคมธุรกิจและ
การเมืองมหาวิทยาลัย
รังสิ ต
สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สารสนเทศและการ
สื่ อสารเพื่อการศึกษา

M.A.I.E (Industrial
Devlopment and
Tranformation)
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา

โทรศัพท์

tongchai@kru.ac.th
omdood@gmail.com
phimproud@gmail.com
Por_301@hotmail.com
Golfsports.pe.38@gmail.com
soonsan.n@gmail.com

การจัดการ

กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

E-Mail

TQR

PR0735
PR0736
PR0737
PR0738
PR0739
PR0740

ศศ.บ.ภาษาจีน

สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม

การบริ หารการศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0734

บริ หารธุรกิจ, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการการท่องเที่ยว
การออกแบบ
นิติศาสตร์
พลศึกษา
บริ หารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรมบริ การ
และการท่องเที่ยว
การจัดการ
ภาษาจีน

นิเทศสตรบัณฑิต
การออกแบบ
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การจัดการ

ศศ.ม ภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
(ภาษาจีน)
สถบ.(สถาปัตกรรมศาสตร์ ศศ.ม. (ดิจิทลั อาร์ต)
ออกแบบอุตสาหกรรม)
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรติ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
นิยมอันดับ 2
บธ.บ.สาขาการจัดการ
บธ.ม.การจัดการเชิงกลยุทธ์
ทัว่ ไป
บริ หารธุรกิจ(การบัญชี) บริ หารธุรกิจ การบัญชี MBA
การบัญชี
การจัดการ
สาขาการจัดการ
สาขาการตลาด มหาวิทยา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลัยรุ กิจบัณฑิตย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิจยั และประเมินผล
การศึกษา
หลักสูตรและการเรี ยน
การสอน

08 4270 5056
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ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ไทยคดีศึกษา, จิตวิทยาการ ไทยศึกษา
แนะแนว, การศึกษานอก
ระบบ
บริ หารการศึกษา
หลักสูตรและการเรี ยนการ
สอน
บริ หารธุรกิจ การท่องเที่ยว การัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษา
นาฏศิลป์ และการละคร
การศึกษาปฐมวัย
วท.บ.(เคมีวิศวกรรม)
วท.ม.(เคมีเทคนิค)
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย มหาวิทยาลัย
สาขาภาษาไทย สายวรรณคดี
ศิลปากร (อ.บ.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(อ.ม.)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วทบ.ออกแบบ
ศป.ม.ทัศนศิลป์
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ วท.ม. (การศึกษา
คอมพิวเตอร์)
วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))

ปริญญาเอก
พระพุทธศาสนา

756 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา

มรภ.ราชนคริ นทร์

757 ดร.พรชัย ผาดไธสง

มรภ.ร้อยเอ็ด

758 อ.ดร.ณัฐวุฒิ วิทา

มรภ.กาญจนบุรี

759 อ.อภิชาติ บัวตูม

มรภ.กาญจนบุรี

760 อ.นิรัญชา ทิพกนก
761 อ.ดร.สุภาภรณ์ คางคํา
762 ผศ.กษริ น วงศ์กิตติชวลิต

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

763 ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
764 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง

มรภ.ภูเก็ต
มรภ.ภูเก็ต

765 อ.ปาวีณา ฉํ่ากิ่ง

มรภ.ศรี สะเกษ

766 อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทกั ษ์
767 อ.ดร.มัสติกา เรื องอุดมสกุล
768 อ.ดร.แก้วตา ผิวพรรณ

มรภ.สวนสุนนั ทา
มรภ.ศรี สะเกษ
มรภ.เพชรบูรณ์

วท.บ.สุขศึกษา
สาขาวิชาเคมี
บริ หารธุรกิจ

ส.ม.บริ หารสาธารณสุข
สาขาวิชาเคมี
บริ หารธุรกิจ

769 อ.อาริ ษา รุ จิรวนิชวงศ์

มรภ.ภูเก็ต

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

770 อ.ธี รพงษ์ หนูไชยแก้ว
771 อ.ธี รารัตน์ ศรี วิรัตน์

มรภ.ภูเก็ต
มรภ.ภูเก็ต

น.บ.
การศึกษาปฐมวัย

น.ม.
การศึกษาปฐมวัย

772 อ.วรรณพร พุทธภูมิพิทกั ษ์

มรภ.สวนสุนนั ทา

บธ.บ. การบริ หารงานทัว่ ไป บธ.ม. วิทยาการจัดการ และ กําลังศึกษาบ ธ.ด.
รป.ม. รัฐประศาสนสาสตร์ บริ หารธุรกิจ

773 อ.ดร.เมตตา คงคากูล

มรภ.หมู่บา้ นจอมบึง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

774 อ.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

มรภ.ภูเก็ต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรและการเรี ยน
การสอน
การจัดการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ

วท.ด.(เคมีเทคนิค)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ศาสนาและปรัชญา

หลักสูตรและการเรี ยนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษา
ปริ ญญาเอก

TQR

E-Mail

โทรศัพท์

eakachai2007@yahoo.co.th

08 6932 1133

PR0757

Phornchai2507s@gmail.com

09 5193 7794

การจัดการการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

PR0758

Nattawutwita@gmail.com

08 4591 4659

เทคโนโลยีการศึกษา

PR0759

apichatbuatoom@gmail.com

08 0110 1532

การศึกษาปฐมวัย
เคมีเทคนิค, เคมีวิศวกรรม
ภาษาและวรรณคดีไทย

PR0760
PR0761
PR0762

kur.lukkaew@gmail.com
supp.kh@gmail.com
kasarinwon@mcru.ac.th
iamkasarin@gmail.com

06 2658 6154
08 9161 3856
08 6609 4694
09 8561 5179

PR0763
PR0764

w.buathong@pkru.ac.th
thawatchai.t@pkru.ac.th

08 1788 7932
08 9871 5488

คอมพิวเตอร์, การศึกษา

PR0765

p.chamking@sskru.ac.th

08 9771 5478

สาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาเคมี
บริ การธุรกิจ การจัดการ การตลาด
ทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
นิติศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย

PR0766
PR0767
PR0768

klarnarong.wo@ssru.ac.th
mustika.r@sskru.ac.th
kaeta.phi@pcru.ac.th

09 7335 1062
08 5024 7831
08 5212 8366

PR0769

ar_ri_sa@yahoo.com

08 1851 3484

PR0770
PR0771

บริ หารธุรกิจ,การจัดการ,ทรัพยากรมนุษย์,
การจัดการอุตสาหกรรม,การบริ หารการผลิต,
รัฐประศาสนศาสตร์,นโยบายสาธารณะ,
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษา
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

PR0772

teerapong.pkru@gmail.com
aj-waan-ece@hotmail.com
thirarat.s@pkru.ac.th
ple2209@hotmail.com

09 6636 5295
08 1748 4386
09 1037 0388
08 4153 1212

PR0773

mettakon@mcru.ac.th

09 3295 5596

PR0774

piang_tanti@hotmail.com

08 2421 0222

เทคโนโลยีสารสนเทศ Computer and Information Technology
รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาเคมี
บริ หารธุรกิจ

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0756
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รายชื่ อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ศศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง (ภาษาจีน)
วท.บ. ชีววิทยา

ปริญญาโท
M.A.(Linguistics and
Applied Linguistics)
วท.ม. ชีววิทยา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

775 อ.วรากร อังศุมาลี

มรภ.ภูเก็ต

776 อ.วีรนุช วอนเก่าน้อย
777 อ.พิชญาภา พริ้ มพราย

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.นครศรี ธรรมราช

778 ผศ.บุญช่วง ศรี ธรราษฎร์
779 อ.กันยนา ศรี พฤกษ์

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.นครศรี ธรรมราช

บธ.บ. (การบัญชี)
นิติศาสตร์

บช.ม. (การบัญชี)
นิติศาสตร์

780 อ.วราพร กาญจนคลอด
781 อ.สมาภรณ์ นวลสุทธิ์
782 อ.โสภณ ชุมทองโด

มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครศรี ธรรมราช

บัญชีบณ
ั ฑิต

บริ หารธุรกิจ

783
784
785
786

มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครศรี ธรรมราช
มรภ.นครราชสี มา
มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาการคอมพิวเตอร์
พยาบาล
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

787 ผศ.ดร.สมร ทวีบุญ

มรภ.ร้อยเอ็ด

ศษ.บ. การประถมศึกษา

788 อ.ดร.ธนวัตน์ บุตรทองทิม

มรภ.ร้อยเอ็ด

ศป.บ.ดนตรี ไทย

789 ผศ.ดร.อภิชาต ดีไม่นอ้ ย

มรภ.ร้อยเอ็ด

ศษ.บ. พลศึกษา

อ.จรุ ถิ่นพระบาท
อ.พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ
อ.ดร.ทนันยา คําคุม้

ปริญญาเอก
Ph.D. (Linguistics and
Applied Linguistics)

อยูร่ ะหว่างการศึกษา
(นิติศาสตร์)

กําลังศึกษา
พุทธศาสตร์บณ
ั ฑิต (พธ.บ. M.A. (Economics)
เศรษฐศาสตร์)
University of Madras, India
การบริ หารธุรกิจ
ปริ ญญาเอก
สาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษา
ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีและ
สื่ อสารการศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ปร.ด. หลักสูตรและการ
สอน
ศศ.ม. ดนตรี
ปร.ด. ฎีจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ศษ.ม. พลศึกษา
ปร.ด.วิทยาศาสตร์การ
ออกกําลังการและการ
กีฬา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ ภาษาจีน

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0775

E-Mail

TQR

โทรศัพท์

hongdekun@hotmail.com

08 5894 3147

ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิ
สติกส์
การบัญชี
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

PR0776
PR0777

Pweeranuch@hotmail.com
an302525@gmail.com

09 5419 4235
08 6274 7019

PR0778
PR0779

Boonchaung@hotmail.com
k.sripruk@gmail.com

09 8153 9734
08 8795 4645

บริ หารธุรกิจ/การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก การตลาด บริ หารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์

PR0780
PR0781
PR0782

wwichianmanee@gmail.com
samaporn1420@gmail.com
sophon_chom@hotmail.com

08 1535 9969
08 8775 3174
08 6952 6636
075 392 040

การบริ หารธุรกิจ
การจัดการ/บริ หารธุรกิจ
สาธารณสุขศาสตร์/พยาบาล
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยี
การศึกษา
การประถมศึกษา/หลักสูตรและการสอน

PR0783
PR0784
PR0785
PR0786

jaru_thi@hotmail.com
penmas_p@hotmail.com
drtanida@hotmail.com
tanan2526@gmail.com

08 5259 5129
08 1608 8816
08 6651 0996
09 4541 4168

PR0787

Thaweeboons@hotmail.com

08 1266 9903

ดนตรี /ศิลปะ/วัฒนธรรม

PR0788

thanawat@reru.ac.th

08 6583 8317

พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา

PR0789

Deeminoi@hotmail.com

08 0167 9863

