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1 ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพนัธ์ มรภ.จนัทรเกษม วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต

 (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)

วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

(เทคโนโลยีชีวภาพ)

คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ 

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป นิวเคลียร์เทคโนโลยี

PR0001 P570107R1 cdulsamphan@yahoo.com       

chalermkieat@gmail.com

08 1713 4828          

09 0934 5749

2 ผศ.ดร.ประจกัร์  รอดอาวธุ มรภ.นครสววรค์ ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ

Ph.D. in Education ภาษาองักฤษ, การสอนภาษาองักฤษ PR0002 prachakrot@hotmail.com 08 1345 9245

3 ผศ.ดร.กาญจนา  วงษส์วสัดิ์ มรภ.สกลนคร สุขศึกษา สุขศึกษา หลกัสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การศึกษา PR0003

4 ผศ.สุธีรา  เขม็ทอง มรภ.นครราชสีมา เทคโนโลยีการอาหารและ

โภชนาการ

วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร, วิทยาศาสตร์ประยกุต์ PR0004 Suteera.k@nrru.ac.th 09 4415 3541

08 1790 4823

5 ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ มรภ.มหาสารคาม ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ปร.ด.การจดัการ

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ,

วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0005 P570506R dr.worapapha@rmu.ac.th 08 1974 5464

6 ผศ.ดร.วิชิต  กาํมนัตะคุณ มรภ.ร้อยเอด็ ครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการประถมศึกษา

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา

และการพฒันาหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต

 สาขาวิชาบริหาร

การศึกษา

การบริหารการศึกษา, ประกนัคุณภาพการศึกษา PR0006 P570074R1 k_wichit@yahoo.com 08 1380 3894

7 ผศ.บุญไท  เจริญผล มรภ.พระนครศรีอยธุยา ค.บ. (การอนุบาลศึกษา กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั) การศึกษาปฐมวยั, การประถมศึกษา PR0007 P570063R1 charoenpol56@gmail.com 035-322-084, 089-

177-4887

8 ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ มรภ.เทพสตรี ครุศาสตร์บณัฑิต       

(ธุรกิจศึกษา)           

สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม

ครุศาสตร์มหาบณัฑิต   

(ธุรกิจอุตสาหกรรม)             

  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ

การจดัการดุษฏีบณัฑิต 

(การบริหารทรัพยากร

มนุษย)์ ม.ศรีปทุม

การจดัการ, บริหารธุรกิจ PR0008 sasi3310@hotmail.com 09 8896 4515

9 รศ.ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสังคนนัท์ มรภ.นครปฐม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจดัการ PR0009 P570496R1 Dr.suwat.1962@gmail.com 09 4459 9463

10 ผศ.ดร.ชชัวาล  แอร่มหลา้ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร รัฐประศาสนศาสตร์ การพฒันาชุมชน PR0010 ake_ch1991@hotmail.com 085-8455252

11 ผศ.อนุสรณ์  จิตมนสั มรภ.นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ PR0011 anusornjmn@yahoo.co.th 09 1034 3181

12 ผศ.ดร.ขวญัดาว  แจ่มแจง้ มรภ.กาํแพงเพชร วท.บ.เคมี วท.ม.เคมี ปร.ด.ยทุธศาสตร์การ

บริหารและการพฒันา

เคมี, ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา PR0012 kwandawjamjang@gmail.com 095-1394259

13 ผศ.ดร.ชนกานต ์ สุวรรณทรัพย์ มรภ.จนัทรเกษม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา PR0013 suwannasab8@gmail.com 08 6365 5540

14 ผศ.ธวชัชยั ประหยดัวงศ์ มรภ.กาญจนบุรี

วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม PR0014 rjanup@kru.ac.th 08 3256 7778

15 อ.ดร.รัฐทิตยา หิรัณยหาด มรภ.กาญจนบุรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจดัการอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว

Candidate Doctoral in 

Integrate Tourism 

Management

การท่องเที่ยว, การโรงแรม, ธุรกิจการบิน, 

ธุรกิจMICE

PR0015 P570610R1 rattitaya@gmail.com 08 1942 8086

16 รศ.ดร.ปาจรีย ์ผลประเสริฐ มรภ.กาํแพงเพชร การจดัการทัว่ไป สถิติประยกุต์ ประชากรและการพฒันา บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์ PR0016 pajaree_pol@yahoo.com 08 9642 8644

17 รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนนัท์ มรภ.กาํแพงเพชร ภาษาไทย การประถมศึกษา การศึกษา การศึกษา PR0017 wachira.kpru@gmail.com 09 5351 9191

18 ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล มรภ.กาํแพงเพชร วทบ.(ชีววิทยา) วทม.(การสอนชีววิทยา) ชีววิทยา PR0018 scipratya@hotmail.com 08 8995 9915

19 รศ.ดร.สุภาคย ์ ดุลสัมพนัธ์ มรภ.จนัทรเกษม วท.บ. (เคมี) ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) ปร.ด.(สหวิทยาการเพื่อ

การพฒันา)

เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์

ทัว่ไป

PR0019 P570102R1 s_uphak@yahoo.co.th 08 3305 5795

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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20 ผศ.ดร.อาํนาจ  สวสัดิ์นะที มรภ.จนัทรเกษม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์     

2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

(มลัติมีเดีย)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา (DICT)

 วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 มลัติมีเดีย, คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0020 P570184R1 amnats.cru@gmail.com 09 8990 2869

21 ผศ.ดร.เอนก  เทียนบูชา มรภ.จนัทรเกษม วิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกล วิจยัและพฒันาหลกัสูตร การจดัการอุตสาหกรรม PR0021 P570429R1 webthaitutor@hotmail.com 08 3629 6889

22 ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน มรภ.จนัทรเกษม รัฐศาสตร์, ไฟฟ้ากาํลงั, 

เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา, 

บริหารการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา PR0022 P570586R1 nattakorn65@gmail.com 08 9718 5195

23 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์    โถวสกลุ มรภ.จนัทรเกษม ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการ

ละคร)

ศศ.บ.(นาฏยศิลป์ไทย) ปร.ด.(การวจิยัทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์และศิลปการแสดง PR0023 P570611R1 tammatowa@gmail.com

24 ผศ.ดร.ฐิติวสัส์ สุขป้อม มรภ.จนัทรเกษม การสอนสังคม , การแนะ

แนว

จิตวิทยา, บริหารการศึกษา จิตวิทยา สังคม , พทุธศาสนา , จิตวิทยา, สาขาการศึกษา, 

การบริหาร

PR0024 thitiwas2012@hotmail.co.th 08 1455 0544

25 อ.ยทุธนา เรียนสร้อย มรภ.จนัทรเกษม วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา, พลศึกษา PR0025 yutthana377@gmail.com 08 6781 1666

26 อ.ธมลวรรณ สวสัดิ์สิงห์ มรภ.ชยัภูมิ การพยาบาลและการผดุง

ครรภช์ั้นหนึ่ง

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาการพยาบาลอนามยั

ชุมชน

พยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์ PR0026 P570612R1 sawatsing@gmail.com 08 0156 5030

27 อ.อาวธุ ปะเมโท มรภ.ชยัภูมิ การบริหารการศึกษา หลกัสูตรและการสอน การศึกษา,  ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์ PR0027 Stemeco19836@gmail.com 09 7936 4528

28 ผศ.ศิรภสัสร์ อินทร์พานิชย์ มรภ.ชยัภูมิ บริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ,  สาขาวิชาการบญัชี

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

(สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

- ครุศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี

การศึกษา, บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

PR0028 Nsirapat@hotmail.com 09 3932 4594

29 อ.ดร.เพียงแข  ภูผายาง มรภ.ชยัภูมิ ศษ.บ หลกัสูตรและการสอน บริหารการศึกษา การศึกษา, เคมี, คณิต PR0029 k.piangkhae@gmail.com  09 1020 3863

30 อ.ดร.วารนนัท ์  นิติศกัดิ์ มรภ.ชยัภูมิ ภูมิศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา

ภูมิศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษา PR0030 waranan.nitisak@gmail.com 062-4155498 หรือ 

064-9348897

31 ผศ.ดร.กลัทิมา พิชยั มรภ.เชียงใหม่ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) วท.ม. (การสอนชีววิทยา) Ph.D. (Applied Biology 

and Biotechnology

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา PR0031 P570500R1 kaltimap@hotmail.com 08 1992 6556

32 อ.สาโรช สอาดเอี่ยม มรภ.เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีการศึกษา บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีการศึกษา PR0032 sarojcmru@gmail.com 09 5448 4999

33 อ.สัญฌา  พนัธุ์แพง มรภ.เชียงใหม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 ระบบสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์

PR0033 sancha@g.cmru.ac.th 06 1941 5361        

06 1654 6945

34 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ มรภ.เทพสตรี บช.บ.(บญัชีการเงิน) บธ.ม.(การเงินและการ

ธนาคาร)

Ph.D.  (Management) บริหารธุรกิจและการจดัการ PR0034 P570522R1 sutapirom@hotmail.com

35 ผศ.ประมวล แซ่โคว้ มรภ.เทพสตรี วทบ.(เกษตรศาสตร์) วทม.(เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์, สัตวศาสตร์ PR0035 pamaun49@gmail.com 08 9822 3015

36 ผศ.ดร.ปิยะพงษ ์ แดงขาํ มรภ.เทพสตรี วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสารสนเทศ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0036 piyapongdk@gmail.com 08 9003 1265

37 ผศ.ธนิดา ภู่แดง มรภ.เทพสตรี บญัชีการเงิน บญัชีการเงิน การบญัชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ PR0037  poodang_005@hotmail.com 06 5891 9626

38 รศ.ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด มรภ.ธนบุรี การศึกษา การศึกษา สังคมศาสตร์ PR0038 wilai.t@dru.ac.th  08 1802 4318

39 ผศ.ดร.ธญวรรกณ  ก๋าคาํ มรภ.ธนบุรี ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ ภาษาศาสตร์ (TESOL 

and Applied Linguistics)

ภาษาองักฤษ PR0039 tayawan.kakhum@yahoo.com 08 4107 4242
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40 ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด มรภ.ธนบุรี ศาสตรคอมพิวเตอร์ สถิติประยกุต(์คอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา 

(คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ PR0040 sri_dang@hotmail.com 08 7608 5537

41 ผศ.ณัฐสุภา  จิวศิวานนท์ มรภ.ธนบุรี การบญัชี บญัชีการเงิน - บญัชีการเงิน, บญัชีบริหาร PR0041 natsupac@yahoo.com 08 1914 4909

42 รศ.ดร.สุวิมล  นวลพระลกัษณ์ มรภ.นครปฐม เคมี เคมี เคมี, วสัดุศาสตร์ PR0042 P570115R1 suwimonn@live.com 08 6679 4429

43 ผศ.ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน มรภ.นครปฐม เทคโนโลยีการศึกษา โสตทศันศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษา PR0043 jeabplaynet@hotmail.com 08 1294 7033

44 อ.ผอ่งใส  สินธุสกลุ มรภ.นครปฐม บริหารธุรกิจ บญัชี บริหารธุรกิจ, บญัชี PR0044 P570598R1 pongsai9@hotmail.com 08 1253 5233

45 อ.วลยัลกัษณ์ อมรสิริพงศ์ มรภ.นครปฐม ภาษาองักฤษ บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ PR0045 walailucka@gmail.com 09 1080 2562

46 อ.วาสนา  เนียมแสวง มรภ.นครปฐม วทบ. ชีววิทยาประยกุต์ วทม. เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ PR0046 wasana@webmail.npru.ac.th 08 1701 8292

47 ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ มรภ.นครราชสีมา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา PR0047 apha.s@nrru.ac.th 08 9628 6181

48 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ มรภ.นครราชสีมา นิเทศศาสตร์ การตลาด การจดัการ/บริหารธุรกิจ การตลาด, นิเทศศาสตร์, การจดัการ,            การ

ท่องเที่ยว

PR0048 nattawut_29@hotmail.com 08 1407 7299

49 ผศ.ดร.พิมพพ์จี  บรรจงปรุ มรภ.นครราชสีมา ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(รัฐศาสตร์)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(รัฐศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตรา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, การปกครอง

ทอ้งถิ่น

PR0049 talkkrupim@hotmail.com 09 9462 4614

50 ดร.บุษราคมั  ป้อมทอง มรภ.นครราชสีมา ชีววิทยา พนัธุศาสตร์ ชีวเคมี ชีววิทยา PR0050 busarakum0p@gmail.com 08 1966 9609

51 อ.เมธี   กีรติอุไร มรภ.นครราชสีมา บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

และธนาคาร

รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ PR0051 metee100@gmail.com  metee100@nrru.ac.th 08 1879 7736

52 ผศ.ดร.จุติพร อศัวโสวรรณ มรภ.นครศรีธรรมราช ชีววิทยา จิตวิทยาการศึกษา หลกัสูตรและการสอน การสอน, จิตวิทยา, หลกัสูตร PR0052 assawasowan@hotmail.com  08 6696 4319

53 ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน มรภ.นครศรีธรรมราช วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปร.ด.เทคโนโลยี

สารสนเทศคุณภาพ

คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,  

เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0053 somporn_rua@nstru.ac.th 08 6683 5454

54 ดร.อารี  สาริปา มรภ.นครศรีธรรมราช การประถมศึกษา การวดัและประเมินผล

การศึกษา

Curriculum and 

Instruction

การศึกษา, การพฒันาหลกัสูตร, การจดัการเรียนรู้ PR0054 a.areesaripa@gmail.com 08 1893 2783

55 ดร.เบญจพร  ชนะกลุ มรภ.นครศรีธรรมราช ประถมศึกษา ประถมศึกษา การประเมินการศึกษา ประถมศึกษา, ปฐมวยั, ประเมินการศึกษา PR0055 chanakul_ben@hotmail 08 9650 6724

56 ผศ.โสภี  แกว้ชะฎา มรภ.นครศรีธรรมราช ปริญญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0056 skaewchada@live.com 08 9645 6496

57 อ.สอางเนตร  ทินนาม มรภ.นครศรีธรรมราช การบญัชี, รัฐศาสตร์ การบญัชี, บริหารธุรกิจ การบญัชี PR0057 yuiyo999@gmail.com 089 144 8223

58 ผศ.เบญจพร  รอดอาวธุ มรภ.นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0058 benchapornrot@hotmail.com 08 1534 0167

59 ผศ.มนตรี ไชยานุกลูกิตติ มรภ.นครสวรรค์ การบญัชี บริหารธุรกิจ บญัชีบณัฑิต PR0059 Chaiyanugulkittimontre@gmail.com 09 5306 4531

60 ดร.ประสพ  ยลสิริธัม มรภ.นครสวรรค์ ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ศศ.ม.รัฐศาสตร์ รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ PR0060 yolsiritham@gmail.com 09 3149 8914

61 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา นิเทศศาสตรบณัฑิต เอก

การประชาสัมพนัธ์

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์, การประชาสัมพนัธ์, การสื่อสาร

การตลาด, ดิจิทลัมีเดีย, การสื่อสารเพื่อการ

ท่องเที่ยว, การสื่อสารมวลชน, การสื่อสาร

การเมือง, การสื่อสารองคก์าร, การวางแผนการ

สื่อสาร, กฎหมายดา้นสื่อมวลชน, จริยธรรม

สื่อมวลชน

PR0061 singhbsru@gmail.com 08 6757 7760
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

62 ผศ.ดร.อรพิมพ ์ มงคลเคหา มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ

การพฒันาทรัพยากร

การจดัการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม PR0062 orapim.mo@bsru.ac.th , orapim.env@gmail.com 08 1722 6977

63 ผศ.ดร.พรทิพา ดาํเนิน มรภ.บุรีรัมย์ บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์, สารนิเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศึกษา

PR0063   tipa_dum@hotmail.com  08 1660 8990

64 ผศ.ดร.จนัทิราพร  ศิรินนท์ มรภ.บุรีรัมย์ การจดัการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ, การจดัการ PR0064 jantiraporns@gmail.com 08 9844 4991

65 ดร.ธิติ  ปัญญาอินทร์ มรภ.บุรีรัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต สาขา

ดนตรีศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีศึกษา)

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต

สาขาดุริยางคศิลป์

ดนตรีศึกษา, ดนตรี, ดุริยางคศิลป์ PR0065 P570585R1 thiti.py@bru.ac.th 08 8377 5826

66 ดร.สุวฒัน์  มณีวรรณ มรภ.บุรีรัมย์

อิเลก็ทรอนิกส์โทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม PR0066 suwat.mw@bru.ac.th 08 1660 7526

67 ผศ.ดร.อญัชลี ไสยวรรณ มรภ.พระนคร อนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0067 P570488R1 uncha8136@hotmail.com 08 1341 1534

68 รศ.(พิเศษ) กลัยา  แสงเรือง มรภ.พระนคร เคมี (กศ.บ.) ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  เคมี, ชีวะ,  ฟิสิกส์, วิทยท์ัว่ไป, วิทยเ์ครื่องสาํอาง

, สิ่งแวดลอ้ม, เทคโนโลยีการเกษตร  

เทคโนโลยีภูมิศาสตร์, สาขาวิชาในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาในคณะ

ครุศาสตร์, สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม, สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

PR0068 kallayas@hotmail.com 08 1917 1231

69 รศ.ดร.ประจกัษ ์ ไมเ้จริญ มรภ.พระนคร นาฎศิลป์ไทย การบริหารการศึกษา วฒันธรรมศาสตร์ นาฏศิลป์ PR0069 rujanapron@hotmail.com 08 1491 7942

70 ผศ.มุกดา  ลิบลบั มรภ.พระนคร ภาษาไทย การอุดมศึกษา(หลกัสูตร

และวิธีสอนใน

ระดบัอุดมศึกษา)

 ภาษาไทย PR0070 mookdaliblub@gmail.com 08 1628 7356

71 ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกลุ มรภ.พระนคร บรรณารักษศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต, ศศบ. 

(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

PR0071 wanidap4@gmail.com 08 7824 9966,          

09 0493 9798

72 ดร.สุขรักษ ์แซ่เจี่ย มรภ.พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมไฟฟ้า PR0072 sukkharak@gmail.com 08 3549 2913

73 ผศ.ปกาศิต เจิมรอด มรภ.พระนครศรีอยธุยา นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสังคม/กฎหมายปกครอง PR0073 pakasit.jr@gmail.com 08-1588-2349

74 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนงั มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

นโยบายสาธารณะ

รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารจดัการ PR0074 duean_2520@hotmail.com 08 1636 1611

75 ผศ.อร่าม ชนะโชติ มรภ.พระนครศรีอยธุยา วท.บ.ฟิสิกส์ วท.ม.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ PR0075 achanachot@hotmail.com 09 4318 7519

76 ผศ.ยพุิน  พวกยะ มรภ.พระนครศรีอยธุยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ PR0076 yupinpy@gmail.com 08 1870 8528

77 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ มรภ.พระนครศรีอยธุยา ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา PR0077 P570404R1 sorn1@hotmail.com 08 9920 5547

78 รศ.ดร.คงศกัดิ์ ศรีแกว้ มรภ.พิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0078 khongsak@psru.ac.th 08 8282 0008
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

79 รศ.ดร.ธัชคณิน   จงจิตวิมล มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. 

(ชีววิทยา)

วท.ม. 

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

วท.ด. (วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ)

ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ศึกษา PR0079 touchkanin@psru.ac.th 06 1267 0009

80 ผศ.ดร.พิทกัษ ์ อยูม่ี มรภ.พิบูลสงคราม เคมี เคมี เคมี เคมี, วิทยาศาสตร์ทัว่ไป, วิทยาสาสตร์ศึกษา PR0080 pitakyoume@hotmail.com 08 1707 6898

81 ผศ.ดร.อุทยัวรรณ  ฉตัรธง มรภ.พิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0081 nuwongs@hotmail.com, utaiwan.c@psru.ac.th 08 1632 0217

82 อ.พนัธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพนัธ์ มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0082 phuntida_nk@hotmail.com 08 1888 9330

83 รศ.ชยัณรงค ์ขนัผนึก มรภ.เพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การศึกษา PR0083 iprove2000ck@gmail.com 08 9567 5663

84 ผศ.อจัฉรา กลิ่นจนัทร์ มรภ.เพชรบูรณ์ สาขาการบญัชี สาขาการบญัชี

สาขาบริหารธุรกิจ

บญัชี ,บริหารธุรกิจ PR0084 tun_at27@hotmail.com 08 1973 7179

85 ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ มรภ.เพชรบูรณ์ ภาษาองักฤษ การมธัยมศึกษา/การสอน

ภาษาองักฤษ

หลกัสูตรและการสอน ภาษาองักฤษ, การสอนภาษาองักฤษ, หลกัสูตร

และการสอน

PR0085 spreech04@gmail.com 08 1973 3383

86 ผศ.ดร.สมใจ   กงเติม มรภ.เพชรบูรณ์ การประถมศึกษา,บริหาร

การศึกษา

การประถมศึกษา หลกัสูตรและการสอน การศึกษา ,หลกัสูตรและการสอนประถมศึกษา PR0086 somjai_gt@live.com 08 1953 5130

87 ผศ.ทิวาพร  ขนัผนึก มรภ.เพชรบูรณ์  คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ PR0087 mathiproof@gmail.com 08 2426 9248

88 ผศ.ดรสุวิชา  วิริยมานุวงษ์ มรภ.ภูเกต็ การประถมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา การศึกษาเพื่อการพฒันา

ทอ้งถิ่น

การศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การประถมศึกษา PR0088 suwicha@pkru.ac.th 08 1597 7548

89 ผศ.ปวารณา อจัฉริยบุตร มรภ.ภูเกต็ วท.บ.(ชีวิทยา) วท.ม.(วิทยาการระบาด) วิทยาศาสตร์สุขภาพ PR0089 pa_achariya@pkru.ac.th 08 9973 3321

90 ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช มรภ.ภูเกต็ พยาบาลศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์

การพยาบาลผูใ้หญ่

ยทุธศาสตร์การพฒันา

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ PR0090 chayanit591@hotmal.com 08 3591 3411

91 ดร.มานพ ชาชิโย มรภ.ภูเกต็ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา PR0091 manop952@gmail.com 08 4192 2468

92 ผศ.ดร.เนตรชนก จนัทร์สวา่ง มรภ.มหาสารคาม  วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์, เคมี, 

 หลกัสูตรและการสอน

PR0092 P570413R1 jansawangn@yahoo.com 08 6954 4294

93 ผศ.ดร.พนูศกัดิ์  ศิริโสม มรภ.มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถิติ สถิติศาสตร์, แผนแบบการทดลอง, การวิจยัและ

ประเมินผล

PR0093 P570517R1 poonsaksirisom@gmail.com 08 1380 4954

94 ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ มรภ.มหาสารคาม ค.บ. คอมพิวเตอร์ ศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด. การจดัการ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, 

คอมพิวเตอร์ศึกษา, การจดัการเทคโนโลยี

PR0094 dr.tharach@rmu.ac.th 09 0335 4488

95 ผศ.ดร.เชษฐา  จกัไชย มรภ.มหาสารคาม ภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาไทย การสอนภาษาไทย, ภาษาไทย PR0095 Chakchai_St@hotmail.com 08 4518 6972

96 อ.พวงผกา คุณาสิทธิ์ มรภ.มหาสารคาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ PR0096 puangpaka@cs.rmu.ac.th 08 7223 3003

97 ผศ.กณุฑีรา  อาษาศรี มรภ.มหาสารคาม บญัชีบณัฑิต บญัชีมหาบณัฑิต บญัชี, ตน้ทุน, อากร, วิจยั PR0097 Kumteera135@gmail.co 08 939 4470

98 ผศ.ดร.สุธินี อตัถากร มรภ.มหาสารคาม รัฐศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต

รัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0098 Suthineeatt@hotmail.com 098-289 5636

99 อ.สุวิมล อิสระธนาชยักลุ มรภ.ยะลา รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0099 suwimol.i@yru.ac.th 08 1918 9760

100 ผศ.กมลรัตน์  คนองเดช มรภ.ยะลา การอนุบาลศึกษา จิตวิทยาการศึกษา การศึกษาปฐมวยั PR0100 kamolrat.k2499@gmail.com 085-1369836

101 ผศ.อารยะรัตน์ ชารีแสน มรภ.ร้อยเอด็ บธ.บ.การบญัชี บธ.ม.การบริหารธุรกิจ การบญัชี PR0101 arayaratana@hotmail.com 08 5740 2426
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102 ผศ.ดร.ปริ่มมาลา  ขาํคมเขตต์ มรภ.ร้อยเอด็ วท.บ (เคมี) วท.ม (การสอนเคมี) ปร.ด.(เคมีอินทรีย)์ เคมี, วิทยาศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์ PR0102 primmala_la@hotmail.co.th 08 1975 7757

103 ผศ.พิมลศกัดิ์ นิลผาย มรภ.ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ PR0103 sujujoko@gmail.com 06 3794 5289

104 ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกลุ มรภ.ร้อยเอด็ ดนตรีศึกษา หลกัสูตรและการ สอน หลกัสูตรและการเรียน

การสอน

ดนตรี, ดนตรีศึกษา, หลกัสูตรและการเรียน     

การสอน

PR0104 kaireru@hotmail.com 08 9159 8307

105 ดร.จุรีวลัย ์ ภกัดีวฒุิ มรภ.ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (การเงิน) บูรณาการศาสตร์ เศรษฐศาสตร์,  การเงิน PR0105 churee02@gmail.com 08 1661 8744

106 ดร.เกรียงศกัดิ์  ศรีสมบตัิ มรภ.ร้อยเอด็ อุตสาหกรรมศิลป์ จิตวิทยาการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวิทยา, การบริหารทรัพยากรมนุษย,์           

การบริหารการศึกษา

PR0106 pomreru@gmail.com 08 1790 3317

107 ผศ.ดร.รัชนีเพญ็  พลเยี่ยม มรภ.ร้อยเอด็ ค.บ.(คณิตศาสตร์) กศ.ม.(การวดัผลการศึกษา) ปร.ด.(วิจยัและ

ประเมินผลการศึกษา)

คณิตศาสตร์, วิจยัและประเมินผลการศึกษา PR0107 R.phonyiam@gmail.com 0902482345

108 ผศ.ธรรมรัตน์ สินธุเดช มรภ.ร้อยเอด็ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ

และการจดัการเชิงกลยทุธ์)

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0108 tmr_mon@hotmail.com 08 6226 9175

109 ผศ.ดร.จิตราภรณ์ วงศค์าํจนัทร์ มรภ.ร้อยเอด็ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา ปรด. นวตักรรม

หลกัสูตรและการเรียนรู้

หลกัสูตรและการสอน, จิตวิทยาการศึกษา PR0109 jitraporn.jw@gmail.com 08 9010 6475

110 อ.วชัราภรณ์  สิงห์สาํราญ มรภ.ราชนครินทร์ บริหารงานบุคคล การจดัการทัว่ไป บริหารธุรกิจ, การจดัการ, การบริหารทรัพยากร

มนุษย์

PR0110 Watchraporn4959@gmail.com 088-5024959

111 ดร.ณัฐปคลัภ ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ มรภ.ราชนครินทร์ สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ, การเงินการคลงั PR0111 Phokao1@hotmail.com 09 5164 4959

112 อ.พิภทัรา สิมะโรจนา มรภ.ราชนครินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์  

วิชาเอกคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0112 pipattra_f@hotmail.com 06 2656 3535

113 อ.กิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ มรภ.ราชนครินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม)

สนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทลั, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0113 kingkarn@techno.rru.ac.th 08 9097 9909

114 อ.รัชฎาพร   วงษโ์สพนากลุ มรภ.ราชนครินทร์ ศศบ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศศม. การจดัการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว, การโรงแรม, ธุรกิจบริการ PR0114 r.wongsopana@gmail.com 09 5520 2181

115  ผศ.ดร.นภดล  เชนะโยธิน มรภ.ราชนครินทร์ กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์  บธ.ม.การจดัการ บธ.ด.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยอีุตสาหกรรม PR0115  noppadol.rru@gmail.com  

n..yothin@hotmail.com

08 1840 9001

116 ผศ.ดร.สุรจิตร์  พระเมือง มรภ.เลย ค.บ.(ฟิสิกส์) วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) Ph.D (Energy 

Technology)

วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, พลงังาน PR0116 surajitr@lru.ac.th 08 1431 4095

117 ดร.มธุรส ชลามาตย์ มรภ.เลย สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ PR0117 P570427R1 maturotc@yahoo.com 08 9623 8782            

08 0744 9977

118 ผศ.สุธาสินี  ครุฑธกะ มรภ.เลย สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ PR0118 kruttaga36@gmail.com 09 8615 59990

119 อ.วิลยัพร ยาขา้มป้อม มรภ.เลย การจดัการทัว่ไป การจดัการทัว่ไป การจดัการ, บริหารธุรกิจ PR0119 Ting_lru@hotmail.com 06 1969 6656

120 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง มรภ.สกลนคร วท.บ.สถิติประยกุต์ สต.ม.สถิติ ปร.ด.สารสนเทศศึกษา สถิติ, วิจยั, สารสนเทศ, การวางแผน,           การ

จดัการความรู้

PR0120 P570516R1 chaikong_sb@hotmail.com 08 4428 5407

121 อ.ภคพล คติวฒัน์ มรภ.สกลนคร เศรษฐศาสตร์ระหวา่ง

ประเทศ

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงิน PR0121 k.phakhaphon@hotmail.com  08 8571 9308
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122 รศ.ดร.วาโร เพง็สวสัดิ์ มรภ.สกลนคร การศึกษาปฐมวยั/ การ

วดัผลและประเมินผล

การศึกษา

การวดัผลการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา, การวดัผลและวิจยั

การศึกษา การศึกษาปฐมวยั

PR0122 khai_p@hotmail.com 06 4092 6356

123 ผศ.ฐิติรัตน์  แวน่เรืองรอง มรภ.สกลนคร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร PR0123 thithirat@snru.ac.th 08 0747 1118

124 ผศ.นวพร  วรรณทอง มรภ.สกลนคร ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ, การสอนภาษาองักฤษ,    

ภาษาศาสตาร์ประยกุต ์Applied Linguistics

PR0124 hochi_ja@hotmail.com 06 1414 9459

125 ผศ.ดร.ทศันา  ศิริโชติ มรภ.สงขลา กศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) ศศ.ม. (คหกรรรมศาสตร

ศึกษา)

ค.ด.(อุดมศึกษา) คหกรรมศาสตร์ PR0125 tmekvien@hotmail.com 08 1742 2342

126 ผศ.ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ มรภ.สงขลา การพยาบาลและการผดุง

ครรภช์ั้น1 บริหาร

สาธารณสุข การวดัและ

ประเมินผลการศึกษา

การบริหารการพยาบาล บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา PR0126 karuna.ore@gmail.com  08 4407 0520

127 อ.เอมอร   อ่าวสกลุ มรภ.สงขลา ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์, ภูมิสารสนเทศ PR0127 emorn.ao@skru.ac.th 08 3536 2442

128 ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด มรภ.สงขลา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

การบริหารหารศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0128

129 ผศ.เสาวนิตย ์ชอบบุญ มรภ.สงขลา ว.ทบ. (ชีววิทยา) ว.ทม. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา PR0129 saowanitchobbun@gmail/com 08 6957 0362

130 ดร.อญัชนา สุขสมจิตร มรภ.สวนสุนนัทา เทคโนโลยีทางการศึกษา/

ภาพยนตร์

โสตทศันศึกษา/การ

สื่อสารมวลชน

เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา, นิเทศศาสตร์ PR0130 anchana_nan@hotmail.com 08 9111 4664

131 ดร.ไสว ศิริทองถาวร มรภ.สวนสุนนัทา วิศวกรรมโยธา บริหารธุรกิจ Management of 

Technology

การจดัการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมโยธา

บริหารธุรกิจ

PR0131 P570566R1 sawaistt@yahoo.com 08 1648 2000

132 ผศ.ดร.ปรีชญา ครูเกษตร มรภ.สวนสุนนัทา ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการศึกษา

ทางการอาชีวะและเทคนิค

ศึกษา

Multidisciplinary Design 

Research

การออกแบบ, การวิจยัเพื่อการออกแบบ,       

การออกแบบตกแต่งภายใน, การออกแบบ

นิทรรศการ

PR0132 preechaya.kr@ssru.ac.th  08 0364 5419

133 ผศ.ดร.สิทธิชยั  ธรรมเสน่ห์ มรภ.สวนสุนนัทา การจดัการทัว่ไป บริหารธุรกิจ นวตักรรมการจดัการ

ภาคธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, การจดัการ PR0133 sittichai.th@hotmail.com 08 5046 3345

134 ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ มรภ.สวนสุนนัทา เทคโนโลยีเซรามิกส์ อุตสาหกรรมศึกษา Technology Management เทคโนโลยึอุตสาหกรรม, บริหารอุตสาหกรรม, 

เซรามิกส์

PR0134 treudee@gmail.com 08 1902 3524

135 ดร.ชูศกัดิ์  เอกเพชร มรภ.สุราษฎร์ธานี กศ.บ.(เกียรตินิยม)     

สาขาภาษาไทย                

ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิค

ทางรัฐศาสตร์)

ค.ม. อุดมศึกษา กศ.ด. การบริหาร

อุดมศึกษา

บริหารการศึกษา, หลกัสูตรและการสอน           

 การศึกษาและการฝึกหดัครู

PR0135 chusakek@gmail.com 081 895 0990

136 ผศ.ดร.ชมพนูุท  ชยัรัตนะ มรภ.สุราษฎร์ธานี วท.บ. วาริชศาสตร์ วท.ม.วทิยาศาสตร์ทางทะเล 

(แขนงชีววิทยาทางทะเล)

วท.ด. วิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล

วิทยาศาสตร์ทางทะเล, ประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ า PR0136 chairattanac@hotmail.com 09 8285 9156

137 ดร.จุฑามาศ กระจ่างศรี มรภ.สุราษฎร์ธานี วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ PR0137 chutamas_kk@hotmail.com 08 1782 0130

138 อ.ศภุชยั ดาํคาํ มรภ.สุราษฎร์ธานี ค.บ.(คณิตศาสตร์) วท.ม.(สถิติประยกุต)์ - สถิติ, สถิติประยกุต,์ คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์

ประยกุต์

PR0138 supachai_dd@hotmail.com 08 1899 4359

139 ผศ.เพชร  ขวญัใจสกลุ มรภ.สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ PR0139 phettameaw@hotmail.com 09 1091 7999
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ปริญญญาตรี ปริญญญาโท ปริญญญาเอก ราชภัฏ TQR

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

140 ผศ.อจัฉรียา  โชติกลาง มรภ.หมู่บา้นจอมบึง การสหกรณ์ การตลาด การตลาด PR0140 atchareeyafai@gmail.com 06 1153 2329

141 ดร.ทศันีย ์นาคเสนีย์ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง การจดัการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การจดัการการท่องเที่ยว

แบบบูรณาการ

การจดัการการท่องเที่ยวและการบริการ PR0141 PR580221 naksanee@gmail.com 08 1721 1107

142 ผศ.ดร.เชิดชยั ธุระแพง มรภ.หมู่บา้นจอมบึง กศ.บ.สุขศึกษา วิชาโท

การศึกษาผูใ้หญ่

บธ.ม.การตลาด ปร.ด.การจดัการ

เทคโนโลยี

การจดัการเทคโนโลยี, การตลาด PR0142 TRPCHERD@YAHOO.COM 08 1705 0994

143 ดร.ประภสัสร  มีนอ้ย มรภ.หมู่บา้นจอมบึง สังคมวิทยา การจดัการภาครัฐและ

ภาคเอกชน

การจดัการ พฒันาชุมชน PR0143 giggle9940@gmail.com 08 9910 8615

144 ดร.ชนกพร     ขาวคาํ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ภาษาจีน การสอนภาษาจีนสาํหรับ

ชาวต่างชาติ

กาํลงัศึกษาสาขาการ

สอนภาษาจีน

ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน PR0144 snow_princess3@ hotmail.com  08 1865 5945

145 ผศ.กฤดา  ชุ่มจนัทร์จิรา มรภ.อุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ PR0145 kritda2502@gmail.com 08 9906 3516

146 อ.ธนตัถา  กรพิทกัษ์ มรภ.อุตรดิตถ์ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม PR0146 tnuttha.k@gmail.com 08 1785 5922

147 ผศ.ดร.ชชัภูมิ สีชมภู มรภ.อุตรดิตถ์ สังคมศึกษา(กศ.บ.. ไทยคดีศึกษา(ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา

(กศด.)

การบริหารการศึกษา, สังคมศาสตร์ PR0147 P570489R1 chat.chomphoo@gmail.com 09 1028 9016            

08 1688 0000


