Page 1 of 37
21/2/2022

รายชื3อผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร

ปริญ ญาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริห ารธุรกิ จ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0235

panarat007@gmail.com

09 8284 5419

การพัฒนาการท่องเทีย> ว การท่องเทีย> วและการโรงแรม

PR0236

civic_62@hotmail.com

08 1986 3625

การจัดการ
สังคมศาสตร์

PR0237
PR0238

apilick.mns@gmail.com
minmin1402@gmail.com

08 1655 7875
08 5339 6618

ดนตรี

ดนตรีสากล

PR0239

TherdpongW@yahoo.com

09 0909 0187

ปรัชญาและศาสนา
ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษุรกิ จ
Master of Teaching
Chinese to Speaters of
other Languages

ภาษาอังกฤษุรกิ จ
ภาษาจีน

PR0240
PR0241

teacher.jiab@gmail.com
natpaphatguo18@gmail.com

08 9161 5351
09 7148 0695

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

ทัศนศิลป์
วิทยาศาสตร์-ฟิ สกิ ส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศิลปศึกษา
วิจัยและประเมิน ผลฯ
คอมพิวเตอร์แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศิลปศึกษา
การวัดและประเมิน ผลการศึกษา
เทคโนโลยีสนเทศและ วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสือ> สารเพื>อการศึกษา และการสือ> สารเพื>อการศึกษา

PR0242
PR0243

schoolngor@gmail.com
somphatsorn.mcru@gmail.com

08 9052 5271
09 0914 6536

PR0244

Gp_ph@hotmail.com

09 0786 8016

245 อ.พิณทิพ ย์ แก้ วแกมทอง
246 อ.ดร.สุชวี รรณ ยอยรู้รอบ

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.สงขลา

วิศวกรรมเคมี
วท.บ.วิทยาศาสตร์
สิง> แวดล้อม
ส.บ.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

วิศวกรรมสิงแวดล้อม
วท.ม.เทคโนโลยี
สิง> แวดล้อม

วศ.ด.วิศวกรรม
สิง> แวดล้อม

สิง> แวดล้อม
วิทยาศาสตร์ ,สิง> แวดล้อม

PR0245
PR0246

Sucheewan.yo@skru.ac.th

08 6987 0990

247 ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

มรภ.สงขลา

วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ

วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ

วศ.ด.วิศวกรรมวัสดุ

เทคโนโลยีอุตสาหการ

PR0247

weerachai.sang@yahoo.com

09 3786 3479

248 ผศ.คุ ลยา ศรีโยม

มรภ.สงขลา

วศ.บ.วิศวกรรม
สิง> แวดล้อม

วศ.ม.การจัดการ
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหการ

PR0248

kulaya.sr@skru.ac.th

08 1896 1238

249 ผศ.กุ ลยุทธ บุญเซ่ง

มรภ.สงขลา

คอ.บ.วิศวกรรมอุตสา
หการ

วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร์

PR0249

khanun12@gmail.com

08 1690 9286

250 อ.ดร.อัจฉรา วงศ์วฒั นามงคล

มรภ.สงขลา

กศ.บ.การวัดผลการศึกษา วท.ม.การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

สังคมศึกษา

PR0250

ach.wong@hotmail.com

08 9765 6120

251 อ.สุธ ัญญา ฐิโตปการ

มรภ.สงขลา

คศ.บ.คหกรรมศาสตร์

คศ.ม.พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก

การศึกษาปฐมวัย

PR0251

suthunya2519@gmail.com

06 4456 9563

252 รศ.ดร.สมศักดิW แก้ วพลอย

มรภ.สงขลา

ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการ ปร.ด.วิศวกรรม
ผลิต
อุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร์

PR0252

somsakkp@hotmail.com

08 8832 8112

ที3

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

235 อ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

ปริญ ญาตรี
คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ/
การจัดการทัว> ไป

236 อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

อุตสาหกรรมการท่องเทีย> ว การท่องเทีย> วเชิงอนุรักษ์

237 อ.อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ
238 อ.วิธ ัญญา แซ่ล้อ

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

บริห ารธุรกิ จ
รัฐ ประศาสนศาสตร์

บริห ารธุรกิ จ
สหวิทยาการเพื>อการ
พัฒนาท้องถิ>น

239 อ.เทอดพงศ์ วรรณวงค ์

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

ดนตรี (แขนงดนตรี
ปฏ ิบัต)ิ

240 ผศ.พิเชฐ สัตย์วนิ ิจ
241 อ.ณัฐ ปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

242 อ.ชัชวาล อิน ทรปาลิต
243 อ.สมภัสสร บัวรอด
244 อ.ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิW

ปริญ ญาโท
เทคโนโลยีแ ละสือ> สาร
การศึกษา

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

กศ.ด.พัฒนา
ศึกษาศาสตร์

E-Mail

โทรศัพท์
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ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

253 อ.อุบล ตัน สม

มรภ.ยะลา

ปริญ ญาตรี
กศ.บ. เคมี

254 อ.ศุภาวิณ ี กิ ตวิ นิ ิต

มรภ.ยะลา

ศศ.บ. การท่องเทีย> ว

ศศ.ม. การจัดการโรงแรม
และการท่องเทีย> ว

255 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดํารงรักษ์

มรภ.ยะลา

วทบ.เกษตรศาสตร์
(พืชศาสตร์)

วท.ม.เกษตรศาสตร์
(ปฐพีวทิ ยา)

บธ.บ.การบัญชี

ทษ.ม.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

256

ปริญ ญาโท
วท.ม.วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
-ชีวเคมี

เคมี,ชีวเคมี

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0253

ubol.t@yru.ac.th

08 1547 8922

การท่องเทีย> ว

PR0254

suphawini.l@yru.ac.th

08 1969 3693

เกษตรศาสตร์,การจัดการทรัพ ยากรเกษตร

PR0255

issariyaporn.d@yru.ac.th

09 3581 3597

การบัญชี

PR0256

suphayom@hotmail.com

08 1963 2319

PR0257

van_1952@hotmail.com

08 1854 4607

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก

ปร.ด.การจัดการ
ทรัพ ยากรเกษตรเขต
ร้อน

E-Mail

โทรศัพท์

P570534R1

ผศ.สุพ ยอม นาจัน ทร์
257 รศ.ดร.วัน ทนีย ์ แสนภักดี

มรภ.สงขลา
มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

258 อ.ดร.ปารณีย ์ ขาวเจริญ

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

กศ.บ.การแนะแนว

กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว ปร.ด.วิทยาการทาง
การศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้

จิตวิทยา หลักสูตรและการสอน

PR0258

giftazy@hotmail.com

08 1860 2535

259 อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เกษตรศาสตร์

โรคพืช อารักขาพืช เกษตรศาสตร์

PR0259

sirioom@hotmail.com

09 2641 9514

260 รศ.ดร.อัจฉรา หล่ อตระกู ล

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

พบ.ม. (พัฒนาการ
เศรษฐกิ จ)

Ph.D (Public
Administration

เศรษฐศาสตร์ การเงนิ การธนาคาร
รัฐ ประศาสนศาสตร์

PR0260

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

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.ภู เก็ ต

คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ การจัดการโรงแรมและ
ท่องเทีย> ว
การท่องเทีย> ว

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโรงแรมและการท่องเทีย> ว

PR0261
PR0262

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

08 9609 3554
09 2265 7499

263 ผศ.ดร.ราตรี แจ่ มนิยม
264 อ.ดร.สรรคช์ ยั กิ ตยิ านัน ท์
265 อ.สมพร พู ลพงษ์

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.นครสวรรค ์

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
เกษตรศาสตร์
การตลาด
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) วทม.(ระบบคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ)

สาขาวิชาภาษาไทย
การจัดการ
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา)

ภาษาไทย
การจัดการ,การตลาด
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา/
คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

PR0263
PR0264
PR0265

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

08 1259 5241
08 8544 2284
09 2569 5292

266 ผศ.ชม ปานตา
267 ผศ.รัตนะ ยศเมธากุ ล

มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.นครสวรรค ์

วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. ชีววิทยา

วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)
วท.ม.ชีววิทยา

คณิตศาสตร์ สถิต ิ สถิตปิ ระยุกต์
ค.บ.ด้านวิทยาศาสตร์ /วท.บ.ชีววิทยา,จุล
ชีววิทยา,เทคโนโลยีชวี ภาพ

PR0266
PR0267

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

08 2456 2466
08 7313 5977

268 รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ

มรภ.พิบลู สงคราม

พธ.บ.(รัฐ ศาสตร์)

ศน.ม. (รัฐ ศาสตร์การ
ปกครอง)

รัฐ ประศาสนศาสตร์/รัฐ ศาสตร์

PR0268

chotbodeerat@psru.ac.th

08 7313 7256

บริห ารธุรกิ จบัณฑิต/การ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต/
จัดการ
นิเทศศาสตร์พ ัฒนาการ
ครุศาสตรบัณฑิต/ สังคม
ศึกษา

ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต/
บริห ารธุรกิ จ นิเทศศาสตร์
การบริห ารจัดการภาครัฐ รัฐ ประศาสนศาสตร์

รป.ด. (รัฐ ประศาสน
ศาสตร์)

P570558R1 nmpungnaka@hotmail.com

08 1628 1665
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ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0269

dr.nongluck@psru.ac.th

09 0684 6664

PR0270

Bandhitchat@gmail.com

08 0265 6451

PR0271

charee45@windowslive.com

08 5651 0104

PR0272
PR0273

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

09 1842 5556
08 6929 3250

หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน,สังคมศึกษา,
การประถมศึกษา

PR0274

maew747@hotmail.com

09 0978 7771

Tourism and
Hospitality
Management

การจัดการท่องเทีย> ว/บริห ารธุรกิ จ

PR0275

naiyana.ng@skru.ac.th

06 4198 2496

การจัดการ การตลาด บริห ารธุรกิ จ
ภาษาจีน
ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย

bell_punya@hotmail.com

09 8747 8185

สังคมศึกษา
การตลาด, บริห ารธุรกิ จ, การจัดการ
การจัดการเทคโนโลยีแ ละวิศวกรรม
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

PR0276
PR0277
PR0278
PR0279
PR0280
PR0281
PR0282

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

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 วิจัย บริห ารการศึกษา
วิชาชีพ ครู

PR0285

sjittirat@gmail.com

06 1615 9442

การศึกษาปฐมวัย

PR0286
PR0287

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

08 2451 9426
08 1888 5408

PR0288

etc4_werayut@hotmail.com

08 1877 6089

ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาโท
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์
กศ.ม.(จิตวิทยาและการ
ธุรกิ จ) บธ.บ.(การจัดการ แนะแนว)
ทัว> ไป)

ปริญ ญาเอก
กศ.ด.(การบริห าร
การศึกษา)

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

269 ผศ.นงลักษณ์ ใจฉลาด

มรภ.พิบลู สงคราม

270 รศ.ดรบัณฑิต ฉ ัตรวิโรจน์

มรภ.กํ าแพงเพชร

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

อุดมศึกษา

271 ผศ.ดร.ชาลี ตระกู ล

มรภ.กํ าแพงเพชร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(วิเคราะห์เชิงปริมาณ)

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์)

ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
เศรษฐศาสตร์
(ยุทธศาสตร์การบริห าร
และการพัฒนา)

272 อ.สุทธิกร แก้ วทอง
273 ผศ.ดร.อรสา เตติวฒั น์

มรภ.นครสวรรค ์

พลศึกษา

มรภ.นครสวรรค ์

เศรษฐศาสตร์

พลศึกษา
Computer Science MIS
and EMBA

274 ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร

มรภ.นครสวรรค ์

การประถมศึกษา

สังคมศึกษา

275 อ.ดร.นัยนา โงว้ ศิริ

มรภ.สงขลา

นิเทศศาสตร์/บริห ารธุรกิ จ พัฒนาการเศรษฐกิ จ
(เศรษฐศาสตร์การเงนิ )

276
277
278
279
280
281
282

มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศ.บ.การจัดการทัว> ไป

ผศ.สิน ีน าถ วิกรมประสิทธิ
อ.วานิสสา จัน ทรานุสรณ์
ผศ.บุษกร ปั]น หุ่น
ผศ.ชู วทิ ย์ กมุ ทธภิไชย
ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา
อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้
ผศ.สิงหา ปรารมภ์

มรภ.กํ าแพงเพชร
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์

คอมพิวเตอร์, การจัดการ, หลักสูตร,การ
ประถมศึกษา,จิตวิทยาการแนะแนว ,การ
จัดการเรียนรู้ ,การบริห ารการศึกษา
การศึกษา หลักสูตรและการสอน การสอน
ภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนรู้พ ลศึกษา
Information Systems

บธ.ม.บริห ารธุรกิ จ

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
ปร.ด.การจัดการธุรกิ จ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ
วท.บ.ออกแบบ
ศป.ม.ศิลปะและการ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบ

ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

283 ผศ.ศิวตั ม์ กมลคุ ณานนท์
284 อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ์

มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์

285 รศ. ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั

มรภ.นครปฐม

วท.บ. (สถิตศิ าสตร์)

ศษ.ม. (วิจัยและ
ประเมิน ผลการศึกษา)

286 ผศ.ณุชฎา บูรณะพิมพ์
287 อ.ดร.ชุ มพล เสมาขนั ธ์

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.พิบลู สงคราม

คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
วท.ม.(สถิตปิ ระยุกต์)

288 ผศ.ดร.วีรยุทธ ชุ ตมิ ารังสรรค ์

มรภ.ร้อยเอ็ด

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
กํ าลัง

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีแ ละ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการศึกษา
สือ> สารการศึกษา

กศ.ด. (การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร)
กศ.ด.(การวิจัยและ
ประเมิน ผลการศึกษา)

วิจัยและประเมิน ทางการศึกษา

E-Mail

โทรศัพท์
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สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ค.บ.ภาษาไทย

ปริญ ญาโท
กศ.ม.การสอนภาษาไทย

ปริญ ญาเอก

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

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

08 1363 4860
08 0553 2244

E-Mail

โทรศัพท์

289 ผศ.กิ ตติยา รัศมีแ จ่ ม
290 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิW

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.บ. (ภาษาไทยคอมพิวเตอร์เพื>อ
การศึกษา)

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ)

291 อ.ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ

มรภ.พิบลู สงคราม

บธ.บ (การจัดการ)

M.A. International
Business

Ph.D Linguistics and
Applied Linguistics

ภาษาจีน , ภาษาจีน ธุรกิ จ, การสอนภาษาจีน ,
การจัดการธุรกิ จและธุรกิ จระหว่างประเทศ

PR0291

panus_m@psru.ac.th

08 1740 5065

292 รศ.ดร.เดช บุญประจักษ์

มรภ.พระนคร

วท.บ.(คณิตศาสตร์)

วท.ม.(การสอน
คณิตศาสตร์)

กศ.ด.(คณิตศาสตร
ศึกษา)

คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา

PR0292

dr.dech2009@gmail.com

06 2838 7997

293 ผศ.นววรรณ ทองมี
294 อ.ปทุมพร บุญชุ ม

มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. (ฟิ สกิ ส์)
กศ.บ (ภาษาอังกฤษ)

วท.ม. (วัสดุ ศาสตร์)
วท.ด. (วัสดุ ศาสตร์)
ศศ.ม (ภาษาและวัฒนธรรม
เพื>อการสือ> สารและการ
พัฒนา)

ฟิ สกิ ส์/วัสดุ ศาสตร์

PR0293
PR0294

navavan_new@hotmail.com
patumpornb@gmail.com

06 4003 0727
08 9641 5121

295 ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม

มรภ.กํ าแพงเพชร

พุ ทธศาสตรบัณฑิต
(ปรัชญา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(บริห ารการศึกษา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บริห ารรัฐ กิ จ)

การศึกษามหาบัณฑิต (การ ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
บริห ารการศึกษา)
(รัฐ ประศาสนศาสตร์)

รัฐ ประศาสนศาสตร์

PR0295

b_phitsanu@outlook.com

08 1780 9692

296 รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพัน ธุ์

มรภ.กํ าแพงเพชร

ค.บ. สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์

ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์

PR0296

arunlak.tam@gmail.com

09 1705 2158

297 อ.ดร.กมลวัฒน์ ภู วชิ ติ

มรภ.กํ าแพงเพชร

B.Ed. (English)

M.A. (English)

Ph.D. (Applied
Linguistics : English
Language Teaching)

การสอนภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

PR0297

kamonwat_ph@hotmail.co.th

09 4758 1985

298 ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์

มรภ.นครสวรรค ์

ศษ.ม.การบริห าร
การศึกษา ,ค.บ.อนุบาล
ศึกษา

กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย

ด.ด. การจัดการศึกษา
และการเรียนรู้

การศึกษา / การศึกษาปฐมวัย

PR0298

walaypon2504@gmail.com

09 2614 4591

299 อ.พรพิมล อ่ อนศรี

มรภ.เพชรบูรณ์

คณิตศาสตร์ การวัดและประเมิน ผลการศึกษา

PR0299

onsri_porn03@yahoo.com

08 9858 7344

300 ผศ.เครือวัลย์ อิน ทรสุข
301 ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่ อทอง

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เทพสตรี

วท.บ. คณิตศาสตร์-สถิต ิ ค.ม. การวัดและ
ประเมิน ผลการศึกษา
นิตศิ าสตร์
นิตศิ าสตร์
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์),
ว.ม.(สือ> สารมวลชน)
น.บ.(นิตศิ าสตร์)

กฎหมาย
นิเทศศาสตร์, สือ> สารมวลชน, สือ> สมัยใหม่,
สือ> สารการตลาด

PR0300

banana-nongpop@hotmail.com

08 6939 7763

PR0301

nathnorthn@gmail.com

092 629 9629

302 ผศ.วนิดา เพิ>มศิริ
303 ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิW

มรภ.เทพสตรี

การจัดการทัว> ไป

การตลาด

บริห ารธุรกิ จ, การตลาด

มรภ.เทพสตรี

ปทส.ไฟฟ้าสือ> สาร

บธ.ม.บริห ารธุรกิ จ

PR0302
PR0303

wanida.p@lawasri.tru.ac.th
thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th

06 2192-5528
095 695 6532

มรภ.พิบลู สงคราม

ภาษาไทย การสอนภาษาไทย การศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0289
PR0290

การศึกษา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย

ปร.ด.(นิเทศศาสตร์)

บธ.ด.บริห ารธุรกิ จ

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ,
ภาษาและวัฒนธรรม

บริห ารธุรกิ จ , การจัดการ
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ศศ.บ.(ภาษาญปุ่ี> น )

ปริญ ญาโท
อม.(ภาษาและวรรณคดี
ญปุ่ี> น )

ปริญ ญาเอก

บริห ารธุรกิ จดุ ษฏ ี
บัณฑิต (การตลาด)

ภาษาญปุ่ี> น

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0304

snst@hotmail.com

091 7750947

บริห ารธุรกิ จ ,การตลาด

PR0305

dr_sukunya@hotmail.com

081 7183203

บัญชี , เศรษฐศาสตร์

PR0306

korapin.klin@gmail.com

084 1145560

ดนตรีสากล, ดนตรีไทย, ศิลปะการแสดง

PR0307

Musika_7xmba@hotmail.com

094 5191565

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

E-Mail

โทรศัพท์

304 ผศ.สุน ิศา ธรรมาวิวฒั น์

มรภ.เทพสตรี

305 ผศ. ดร.สุกัญญา พยุงสิน

มรภ.เทพสตรี

บัญชีบณั ฑิต ,
บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์ (แนะแนว) , (การตลาด)
บริห ารธุรกิ ต (การตลาด)

306 อ.กรพิน ธุ์ กลิ>น เกษร

มรภ.เทพสตรี

ศศ.บ.(แขนงวิชาการ
บัญชี)

ศม.เศรษฐศาสตร์ธ ุรกิ จ

307 ผศ. ดร. รุจิภาส ภู ธ นัญนฤภัทร

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

กศ.บ. (ดุ ริยางคศาศตร์
สากล)

บธ.ม. บริห ารธุรกิ จ,การ
จัดการ

ศป.ด. ดุ ริยางคศิลป์
ตะวัน ตก

308 อ.ดร.เมธารัตน์ จัน ตะนี

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

ศศ.บ.(บริห ารธุรกิ จ)

บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต
(ธุรกิ จระหว่างประเทศ)

บริห ารธุรกิ จดุ ษฏ ี
บริห ารธุรกิ จ,ธุรกิ จระหว่างประเทศ,
บัณฑิต (บริห ารธุรกิ จ) การจัดการธุรกิ จการคา้ สมัยใหม่

PR0308

Metharat18@gmail.com

063 1721211

309 อ.ดร.สุพ รรณิการ์ ศรีบวั ทอง

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร

PR0309

s.sribuathong@gmail.com

08 1669 7666

310 ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
311 อ.ทิศากร ไชยมงคล
312 ผศ.วิภาดา ศรีเจริญ

มรภ.กํ าแพงเพชร
มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

ศศ.บ.ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วท.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)

ศศ.ม.ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สม. สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

PR0310

Jiradpengdang@gmail.com

08 5219 2199

PR0311
PR0312

thisakornch@hotmail.com
newwiphada@gmail.com

06 3541 4965
08 0742 7510

313 ผศ.ดร.กฤติกา สังขวดี

มรภ.พิบลู สงคราม

กศ.บ. แนะแนว, ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา

กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว ปร.ด. เทคโนโลยี
สารสนเทศคุ ณภาพ

การประกั น คุ ณภาพการศึกษา, จิตวิทยาการ
แนะแนว และการให้คาํ ปรึกษา, ด้านการสอน,
คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0313

kitaka@psru.ac.th

08 9839 6219

314 อ.วุฒชิ ยั สหัสเตโช
315 อ.ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒพิ งศ์

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

การจัดการ
บริห ารธุรกิ จ

การจัดการ
บริห ารธุรกิ จ

การจัดการ
การจัดการ

PR0314
PR0315

Aj.thum@hotmail.com
orawan1905@hotmail.com

09 2858 9936
08 9644 2155

316 ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ

มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืช วท.ม. (สิง> แวดล้อมศึกษา) ปร.ด.
ศาสตร์)
(เทคโนโลยีชวี ภาพ)

ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)

PR0316

Madeaw370@gmail.com

06 4003 0140

317 ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง

มรภ.พิบลู สงคราม

ค.อ.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตพืช)

วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร)

สัตวศาสตร์แ ละการเพาะเลี]ยงสัตว์น] าํ

PR0317

jprapasiri@hotmail.com

06 4033 0139

318 ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
319 ผศ.ดลยฤทธิW เสฏฐสุวจะ

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. (สัตวศาสตร์)
วิศวกรรมโยธา

วท.ม. (สัตวบาล)
วิศวกรรมโยธา

วท.ด. (สัตวศาสตร์)

สัตวศาสตร์แ ละการเพาะเลี]ยงสัตว์น] าํ
วิศวกรรมสํารวจและขนส่ง

PR0318

suphayaku@hotmail.com

08 1824 9843

320 ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว

มรภ.พิบลู สงคราม

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมการจัดการ

วิศวกรรมการจัดการ

วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการจัดการ,
วิศวกรรมโลจิสติกส์แ ละโซ่อุปทาน

PR0319
PR0320

donyarit@gmail.com
alongkornm25@gmail.com

06 1265 5353
08 9835 0866

321 ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์

มรภ.พิบลู สงคราม

ศป.บ. (ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์)

ศป.ม. (ศิลปะและการ
ออกแบบ)

PR0321

s_prattana@hotmail.com

08 5737 4430

บริห ารธุรกิ จ

การออกแบบ และ ศิลปกรรม
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0322

E-Mail

โทรศัพท์

ruch_9474@hotmail.com

08 5543 8399

322 อ.ดร.วริยา ด้วงน้อย

มรภ.พิบลู สงคราม

ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาโท
ศศ.บ.รัฐ ประศาสนศาสตร์ รปม. (บริห ารรัฐ กิ จ)

323 ผศ.ดร.กั มปนาท วงษ์วฒั นพงษ์
324 อ.ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

รัฐ ประศาสนศาสตร์
นิตศิ าสตร์บณั ฑิต

รัฐ ประศาสนศาสตร์
นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต

รัฐ ประศาสนศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์
นิตศิ าสตร์ดุษฎีบณั ฑิต กฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญา

PR0323
PR0324

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

08 1987 0021
08 6539 1879

325 ผศ.นฤมล พุ่ มเมือง
326 ผศ.ดร.ทัศนีย ์ ปัทมสนธิW

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

นิตศิ าสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐ ศาสตร์)

นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

นิตศิ าสตร์
ศิลปศาสตรดุ ษฎีบณั ฑิต พัฒนาสังคม
(พัฒนาสังคม)

PR0325
PR0326

naruemon_pj@hotmail.com
Tasnee7223@gmail.com

08 1040 4284
09 4756 9353

327 อ.อมฤต วุ่น พู ลสมบัต ิ
328 อ.ยุวดี พ่ วงรอด
329 ผศ.ณัฐ ธิกานต์ ปิ>น จุไร

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.กํ าแพงเพชร

รัฐ ศาสตร์
พัฒนาสังคม
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ร.ม. การปกครอง
รัฐ ประศาสนศาสตร์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทัศนศิลป์ แ ละการ
ออกแบบ

การปกครอง
รัฐ ประศาสนศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาศิลปะ ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ออกแบบ
เครื>องประดับ ออกแบบเครื>องแต่งกาย และ
สาขาทีเ> กี> ยวขอ้ ง

PR0327
PR0328
PR0329

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

08 7939 4569
06 1807 2224
08 3957 4440

330 อ.ดร.พิมริน ทร์ ศีริน ทร์

มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

Database System, Clustering algorithm,
Bioinformatics, Data mining

PR0330

k.song@psru.ac.th

08 1605 0016

331 อ.นนทชา ชัยทวิชธานัน ท์

มรภ.พิบลู สงคราม

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนามนุษย์แ ละสังคม)

พัฒนามนุษย์แ ละสังคม

PR0331

ploy_der@hotmail.com

09 4626 3535

332 ผศ.ดร.ชญาดา กลิ>น จัน ทร์

มรภ.กํ าแพงเพชร

เคมี

เคมี

เคมี

เคมีอิน ทรียส์ งั เคราะห์ และเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

PR0332

chayada.aor@hotmail.com

08 1400 5834

333 รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พ ัฒนโยธิน

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

ปร.ด.(การศึกษาเพื>อ
การพัฒนาท้องถิ>น )

บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์,
การพัฒนาท้องถิ>น

PR0333

chollada65@yahoo.com

08 1917 9717

334 ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุ ลยทวีสิทธิW

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

PR0334

Nonnadhi@gmail.com

09 8528 9874

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รป.ด.(นโยบาย
สาธารณะและการ
จัปร.ด.
ดการภาครั
)
(คณิตฐศาสตร์

รัฐ ศาสตร์, รัฐ ประศาสนศาสตร์, 
ความสัมพัน ธ์ระหว่างประเทศ, อาเซ ียนศึกษา

335 อ.ดร.นัน ทพร ชืน> สุพ ัน ธรัตน์

ศศ.บ.(เอเชียตะวัน ออก ร. ม. (การเมืองการ
เฉ ียงใต้ศึกษา) และ ศศ.บ ปกครอง)
(บริ
ฐ กิตจศาสตร์
) )
วท.บ.ห ารรั
(คณิ
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
บธ.บ (อุตสาหกรรม
บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์
บริการ) ศศ.บ
บริห ารงานทัว> ไป

คณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์

PR0335

jo_y_yaya@hotmail.com

08 7900 0352

ประยุกต์)
กํ าลังศึกษา Ph.D การ
จัดการโลจิสติกส์แ ละ
โซ่อุทาน

การจัดการง่น ขนส่ง การจัดการคลังสิน คา้
ศุลกากร การนําเขา้ และส่งออกสิน คา้

PR0336

teewara.b@bsru.ac.th

08 3446 2189

ปร.ด. (ภาษาอังกฤษ
เป็น ภาษาสากล)

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์

PR0337

sirima.apicharin@gmail.com

08 4207 4095

ภาษาไทย วรรณกรรม การสอนภาษาไทย

PR0338

ajansupitcha@gmail.com

09 4415 4246

336 อ.ธีร์วรา บวรชัยภู ม ิ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

337 ผศ.วาปี คงอิน ทร์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศ.บ. (ภาษาฝรั>งเศส)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื>อ
การสือ> สาร)

338 ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธ ยา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ม.(ภาษาไทย)

ปริญ ญาเอก
รด. (เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการ
บริห ารจัดการ)

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ
รัฐ ศาสตร์,รัฐ ประศาสนศาสตร์

Page 7 of 37
21/2/2022

รายชื3อผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที3

ชื3 อ - สกุล
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สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0339

Surinph@hotmail.com

08 4671 4402

E-Mail

โทรศัพท์

339 อ.ดร.สุริน ทร์ ผลงาม

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญ ญาตรี
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ปริญ ญาโท
ปริญ ญาเอก
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์แ ละ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี)

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ

340 อ.อุดมศักดิW พิมพ์พ าศรี

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การจัดการเทคโนโลยีแ ละ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์,บริห ารธุรกิ จ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0340

Udomsak.pi@rmu.ac.th

08 1391 3816

341 ผศ.ดร.วัชริน ทร์ สุทธิศัย

มรภ.มหาสารคาม

รัฐ ศาสตร์

รัฐ ประศาสนศาสตร์

รัฐ ประศาสนศาสตร์

รัฐ ศาสตร์, รัฐ ประศาสนศาสตร์,
บริห ารธุรกิ จ,วิจัย

PR0341

wsutthisai@hotmail.com

08 7041 3630,
04 371 3588

342 อ.ดร.กฤษดา หิน เธาว์

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
เพื>อการจัดการ)

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี)

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี
สารสนเทศ

PR0342

kritsada.hi@rmu.ac.th

08 3661 7868

343 ผศ.ชวิศร ปูคะภาค

มรภ.มหาสารคาม

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสา
หการ)

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื>องกล)

วิศกรรม, วิศวกรรมเครื>องกล, เทคโนโลยี

PR0343

p.chawisorn@gmail.com

08 3456 5335

344 อ.ดร.ปิยศักดิW ถีอาสนา

มรภ.มหาสารคาม

วศ.บ ไฟฟ้า

วทม.สือ> นฤมิต

การบริห ารจัดการ
การศึกษา

แอนิเมชัน สารสนเทศ การจัดการการศึกษา

PR0344

piyasak_t@hotmail.com

08 5003 8519

345 ผศ ดร.วาสนา สังขพ์ ุ่ ม

มรภ.ธนบุรี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
เทคโนโลยีการศึกษา,เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

PR0345

wasana.s@dru.ac.th

08 1355 2314

346 อ.ดร.เศกสิทธิW ปักษี

มรภ.กาญจนบุรี

การจัดการท่องเทีย> ว
และการโรงแรม

การท่องเทีย> ว,ภาษาญปุ่ี> น

PR0346

sakesitp@kru.ac.th

08 9897 8286

347 อ.ดร.สมเกี ยรติ สุขุมพัน ธ์

มรภ.กาญจนบุรี

การบริห ารและการ
จัดการการศึกษา

เครื>องกล/ไฟฟ้า,อุตสาหกรรมพลังงาน

PR0347

somkiat.kru@hotmail.com

09 8274 7718

348 อ.ณัฐ ณิชา ทวีแ สง
349 อ.กานต์สนิ ี ช่วยเพ็ญชัยภัทร

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี

เทคโนโลยีเนื]อสัตว์แ ละผลิตภัณฑ์
ภาษาอังกฤษเพื>อการสือ> สาร, ภาษาอังกฤษเพื>อ
การทํางาน,ภาษาอังกฤษธุรกิ จ

PR0348
PR0349

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

09 8315 9036
08 1649 4145

350 ผศ.ดร.กิ ตติ กอบัวแก้ ว

มรภ.ธนบุรี

การจัดการทัว> ไป

อาชีวศึกษา

Industrial Education
Management

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0350

kitti.k@dru.ac.th

08 5481 5660

351 ผศ.จัน วิภา สุปะกิ> ง
352 อ.วิรัชยา อิน ทะกั น ฑ์
353 อ.สุธ ัญญา ปานทอง
354 อ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานัน ต์
355 อ.ดร.คาํ รบ สมะวรรธนะ

มรภ.ธนบุรี
มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

อุตสาหกรรมเกษตร
ศษ.บ คหกรรมศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาญปุ่ี> น
วท.บ. (วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร)

เทคโนโลยีทางอาหาร
วท.ม.คหกรรมศาสตร์
Chinese Philology
ภาษาญปุ่ี> น ศึกษา
วท.ม. (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร)

วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร
คหกรรมศาสตร์
Linguistic and Applied
ภาษาศาสตร์
ภาษาญปุ่ี> น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์แ ละ วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร)

PR0351

janwipa.p@dru.ac.th

08 1714 5947

PR0352
PR0353
PR0354
PR0355

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

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

356 ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจัน ทร์

มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. (วิทยาศาสตร์แ ละ วท.ม. (เทคโนโลยีทาง
เทคโนโลยีการอาหาร) อาหาร)

วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร

PR0356

pimchanok5512@gmail.com

08 1973 3471

เทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาศาสตร์การศึกษา
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาโท
น.บ. (เกี ยรติน ิยมอัน ดับ น.ม.(กฎหมายมหาชน)
1) ,ร.บ.

ปริญ ญาเอก

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ
สาขาวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0357

phuwadate@psru.ac.th

08 7655 4635

E-Mail

โทรศัพท์

357 อ.ภู วเดช วงศ์เคยี> ม

มรภ.พิบลู สงคราม

358 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

มรภ.กํ าแพงเพชร

การศึกษาบัณฑิต
(คณิตศาสตร์ศึกษา)

โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
(รัฐ ศาสตร์)
(รัฐ ศาสตร์)

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การวางแผนกลยุทธ์ การบริห ารโครงการ
การประเมิน ผลแผนและโครงการ

PR0358

preeyanuch.pps@hotmail.com

09 5356 1551

359 อ.ดร.ปราณี สีน าค

มรภ.นครปฐม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

การสอนภาษาอังกฤษ การประเมิน ผลภาษา
การสอนการออกเสียง

PR0359

pranee_chan@hotmail.com

08 1259 3944

360 อ.เนตรนภา สวยสี

มรภ.นครปฐม

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ การอ่ านและเขยี น
ภาษาอังกฤษ

PR0360

s.netnapaa@gmail.com

09 4481 2527

361 ผศ.ดร.รพีพ รรณ พงษ์อิน ทร์วงศ์

มรภ.บุรีรัมย์

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

การบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ บริห ารธุรกิ จ
การจัดการ การตลาด

PR0361

drrapheephan@gmail.com

08 6871 7273

362 อ.อัจฉรา หลาวทอง
363 อ.ดร.ทิพ วัลย์ แสนคาํ

มรภ.บุรีรัมย์
มรภ.บุรีรัมย์

บธ.บ.บริห ารงานทัว> ไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์

บธ.บ.บริห ารธุรกิ จ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริห ารธุรกิ จ
วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0362
PR0363

atchara_lao@hotmail.com
thipphawand@hotmail.com

08 8089 4555
08 1879 9128

364 ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช

มรภ.เพชรบูรณ์

กศ.บ.พลศึกษา

กศ.ม.พัฒนาสังคม

ปร.ด.การบริห ารการ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกี ฬา
พัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์

PR0364

nasa_ittt@hotmail.com

08 6199 7865

365 อ.ดร.ธีรพล สืบชมภู

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
,คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ

PR0365

autoa1818@gmail.com

09 1061 1235

366 อ.ณัฐ พงษ์ ราชมี
367 อ.สิทธิศักดิW เตียงงา

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.ร้อยเอ็ด

รัฐ ศาสตร์
ศศ.บ. อุตสาหกรรม
ท่องเทีย> ว

รัฐ ศาสตร์
บธ.ม. การจัดการการ
ท่องเทีย> ว

รัฐ ศาสตร์
การท่องเทีย> ว การโรงแรม

PR0366
PR0367

too_1947@hotmail.com
Sittisakhtm@gmail.com

09 3359 0041
08 1558 4003

368 ผศ.ว่าที> ร.ท.จิตกรณ์ เพชรภักดี
369 ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
370 อ.ดร.นุวตั ิ พิมพะบุตร

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีไฟฟ้า

มรภ.ราชนคริน ทร์
มรภ.เลย

พลศึกษา
ฟิ สกิ ส์

หลักสูตรและการสอน
การสอนฟิ สกิ ส์

PR0368
PR0369
PR0370

Chittakorn@reru.ac.th
phochet26@hotmail.com

09 3395 1535
09 1776 4656

371 ผศ.เบญจพร อุผา
372 ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม
373 ผศ.อมร โททํา

มรภ.สกลนคร
มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

ฟิ สกิ ส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ธุรกิ จศึกษาเอกการตลาด บริห ารธุรกิ จ
การบัญชี
การบัญชี

08 9918 6881
08 1729 1210
09 8241 5246
08 6224 8779,
0 4371 2621

374 อ.มารุดิศ วชิรโกเมน

มรภ.มหาสารคาม

375 อ.ธนวุฒ ิ คาํ ประเทือง
376 อ.ดร.สมสุข ไตรศุภกิ ตติ

ภาษาอังกฤษศึกษา

ปร.ด. (การจัดการ)

ภาวะผูน้ ําเพิ>อการ
พัฒนาวิชาชีพ

หลักสูตรและการสอน การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
ฟิ สกิ ส์
ฟิ สกิ ส์
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน
การตลาด, บริห ารธุรกิ จ
การบัญชี, บริห ารธุรกิ จ

PR0371
PR0372
PR0373

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

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สือ> นฤมิต
(คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)

คอมพิวเตอร์,อุตสาหกรรมศิลป์

PR0374

luktavada@gmail.com

08 9273 2244,
06 3717 8859

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ (กิ จกรรมบําบัด)

ศษ.ม (หลักสูตรและการ
สอนการศึกษาพิเศษ)

การศึกษาพิเศษ, กิ จกรรมบําบัด

PR0375

Thanawut_rmu@hotmail.co.th

08 1544 7448

มรภ.มหาสารคาม

เคมีอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีแ ละวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเครื>องกล
พอลิเมอร์

พลังงานทดแทน เคมีประยุกต์

PR0376

somsuk_rmu@yahoo.com

08 0220 5889

บริห ารธุรกิ จ
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาเอก
ปร.ด.(คอมพิวเตอร์
ศึกษา)

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0377

E-Mail

โทรศัพท์

377 อ.ดร.สุน ัน ทา กลิ>น ถาวร

มรภ.มหาสารคาม

ปริญ ญาตรี
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

378
379
380
381
382
383
384

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

พลศึกษา
บธบ.การจัดการทัว> ไป
ศษ.บ.อนุบาลศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การจัดการการตลาด
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การจัดการทัว> ไป

พลศึกษา
บธม.บริห ารธุรกิ จ
กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยีแ ละ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พลศึกษา
การจัดการ, บริห ารธุรกิ จ
ปรด.บริห ารธุรกิ จ
การศึกษาปฐมวัย, การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การตลาด, บริห ารธุรกิ จ
บริห ารธุรกิ จ
คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
บริห ารธุรกิ จ
การจัดการ เทคโนโลยี บริห ารธุรกิ จ

PR0378
PR0379
PR0380
PR0381
PR0382
PR0383
PR0384

sununta.kl@rmu.ac.th
sayjai_p@hotmail.com
nisarat.pon@hotmail.com
suchadasan21@gmail.com
naphattanon.th@rmu.ac.th
Kittichai_Jaroenchai@hotmail.com
panurag2562@gmail.com
navallou@hotmail.com

08 4428 5969
08 9516 1707
08 5055 9323
08 8365 4446
06 4646 4519
08 5857 1810
08 2359 5965
08 6220 8356

385 อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

มรภ.มหาสารคาม

สารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและแอนิเมชัน ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0385

thawatchai.s@rmu.ac.th

08 8563 9336

386 รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี>ยม

มรภ.มหาสารคาม

พ.บ.(พยาบาลศาสตร์)

กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

ปร.ด. การบริห ารการ
พัฒนา (การบริห าร
การศึกษา)

1.การศึกษาพิเศษ
2.การบริห ารการศึกษา
3.รัฐ ศาสตร์แ ละรัฐ ประศาสนศาสตร์

PR0386

prapatsorn_ty@hotmail.com

08 1546 3660

387 อ.ดร.วณิชา สาคร

มรภ.มหาสารคาม

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

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์
ศึกษา)

1.คอมพิวเตอร์ศึกษา
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.สารสนเทศศาสตร์

PR0387

wanichasakorn@hotmail.com

08 5000 6979

388 ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด

มรภ.มหาสารคาม

ฟิ สกิ ส์

วิทยาศาสตร์ศึกษา

นวัตกรรมหลักสูตร
และการเรียนรู้

ฟิ สกิ ส์ วิทยาศาสตร์ทวั> ไป หลักูตรและการสอน

PR0388

wanidapharanat@hotmail.com

08 8549 8940

389
390
391
392

อ.ดร.อรุณรัตน์ คาํ แหงพล
อ.ธราเทพ เตมีรักษ์

มรภ.สกลนคร
มรภ.สกลนคร

เคมี
ศศ.บ. (ดนตรีไทย)

ชีวเคมี
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)

ชีวเคมี

เคมี, ชีวเคมี, การสอนวิทยาศาสตร์,การศึกษา
ปฐมวัย / ดนตรีไทย / การศึกษา

ผศ.ดร.นิธ ิศ วังโน
ผศ.ดร.พรสิน สุภวาลย์

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.พระนคร

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.(เทคโนโลยีทาง
อาหารและเทคโนโลยี
ทางชีวภาพ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
พบ.ม.(สถิตปิ ระยุกต์)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
PhD.(Applied Statistics สถิตปิ ระยุกต์,วิจัยดําเนิน งาน,วิจัยและวัดผล,
and Research Methods) เทคโนโลยีทางอาหาร

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

393 อ.สกรณ์ บุษบง
394 อ.มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

มรภ.บุรีรัมย์
มรภ.มหาสารคาม

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

PR0393
PR0394

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

09 1435 4359
09 1862 5859

395 อ.บัณฑิต สุวรรณโท

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วท.ม. สือ> นฤมิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0395

bundit_s@hotmail.com

09 1863 4352

396 อ.ดร.สุพ ัตรา จัน ทร์ศิริโพธา
397 ว่าที> ร.ท.ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

ชีววิทยา
เคมี / อาชีวอนามัย

การสอนชีววิทยา
เคมีอุตสาหกรรม

ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
เคมีวเิ คราะห์/ เคมีสงิ> แวดล้อม/เคมี
อุตสาหกรรม / อาชีวอนามัยฯ

PR0396
PR0397

chansiriphota@yahoo.com
iddariss@gmail.com

08 6756 8445
09 9052 1115

อ.สายใจ เพ็งที
ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
อ.สุชาดา หวังสิทธิเดช
อ.ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน
อ.ดร.กิ ตติชยั เจริญชัย
อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์
อ.ดร.นาวา มาสวนจิก

ปริญ ญาโท
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ยุทธศาสตร์กรพัฒนา

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยี
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญ ญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญ ญาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา/วิทยาการคอมพิวเตอร์แ ละ
และการสือ> สารเพื>อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0398

phatsri@mcru.ac.th

06 3597 9449

E-Mail

โทรศัพท์

398 อ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพ ย์

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

399 ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่ าม

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

ค.บ. (มัธ ยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทวั> ไป ชีววิทยา)

ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)

ค.ด. (การวัดและ
ประเมิน ผล)

การวัดและประเมิน ผลการศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษา

PR0399

piyathida.to@aru.ac.th

08 1666 7898

400 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
401 อ.ชลัท รังสิมาเทวัญ
402 ผศ.ดร.กั ณฑ์ธ ิมา นิลทองคาํ

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา
มรภ.บุรีรัมย์
มรภ.นครปฐม

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

การบริห ารการศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์
คบ.ดนตรีศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา
พบ.ม.(รัฐ ประะศาสน
ศาสตร์)

ปร.ด.รัฐ ประศาสน
ศาสตร์

สังคมศึกษา, การบริห ารการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รัฐ ประะศาสนศาสตร์, การจัดการภาครัฐ และ
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

403 ผศ.ดร.ณัชชา ศิริน ธนาธร
404 อ.ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล
405 รศ.ดร.สัน ทนา วิจิตรเนาวรัตน์

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.จัน ทรเกษม

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ฟิ สกิ ส์
จิตวิทยาและการให้
คาํ ปรึกษา

นศ.ม. (ประชาสัมพัน ธ์)
ฟิ สกิ ส์
จิตวิทยาและการให้
คาํ ปรึกษา

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
ฟิ สกิ ส์
การพัฒนาการบริห าร
แขนงจิตวิทยา

นิเทศศาสตร์
ฟิ สกิ ส์ วัสดุ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์
จิตวิทยา บริห ารการศึกษา

PR0403
PR0404
PR0405

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

08 6514 6463
08 6388 0835
09 4495 6856

406 อ.วัลลภา วิชะยะวงศ์

มรภ.นครปฐม

บธ.บ. (การตลาด)

บธ.ม. (การบริห ารตลาด
และธุรกิ จระหว่างประเทศ)

การบริห ารการตลาด ธุรกิ จระหว่างประเทศ

PR0406

vp_puy@hotmail.com

08 9989 6347

407 อ.ดร.พิมพ์ประวีร์ รอดอุน า
408 อ.ดร.พัน ธิการ์ วัฒนกุ ล

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอ.บ.วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ปร.ด.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ขอ้ มู ล

PR0407
PR0408

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

09 1996 4454
08 5995 4623

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

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีทางอาหาร

วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีทางอาหาร

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

PR0409
PR0410

anone_91@hotmail.com
aeh351@hotmail.com

09 0984 1082
08 4624 7304

411 อ.ดร.กิ ตติกร สุน ทรานุรักษ์

มรภ.นครปฐม

เศรษศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

PR0411

skittikorn55@gmail.com

08 8168 3525

412 ผศ.นาฎนภา ชู ดวง
413 อ.จุฑามาส ศรีชมภู
414 อ.ฐิตพิ ร แสงพลอย
415 อ.วีรวุธ เลพล

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม
มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

นิตศิ าสตรบัณฑิต
วิทยาศาตร์บณั ฑิต
พยาบาลศาสตร์บณั ฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมเครื>องกล
(การผลิต)

นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต
การพยาบาลผดุ งคครภ์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื>องกล

กฎหมาย
การบริห ารธุรกิ จ การบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์
การพยาบาลมารดาทารก
พลังงานทดแทน เทคนิคการแปลงรูป
พลังงานทดแทน

PR0412
PR0413

nadnapa_19@hotmail.com
jsrichompu@gmail.com

08 1899 9807
09 2256 2415

PR0414
PR0415

waantiti.sp@gmail.com
wirawut_31@yahoo.com

08 6657 3511
08 5744 8789

416 ผศ.ดร.ชนิกาญจน์ จัน ทร์มาทอง

มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ.ชีวทิ ยา

วท.ม.ชีววิทยา

ชีววิทยา สรีรวิทยาของพืช

PR0416

chanikanjunmatong@psru.ac.th

09 5497 7711

วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์

วท.ด.ชีววิทยา
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ที3

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
วท.ม. (การจัดการทรพยา
กรธรรมชาติ) -Diploma
((Land and water
management and
engineering)

ปริญ ญาเอก
Dr.nat.tech
(Atmosphere, Water
and Environment)

การศึกษาพิเศษ
บริห ารธุรกิ จ(กํ าลัง
ศึกษา)

สิง> แวดล้อม/พลังงาน/ทรัพ ยากรธรรมชาติ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0417

piyada333@hotmail.com

09 4536 6515

การศึกษาพิเศษ
บริห ารธุรกิ จ การตลาด ธุรกิ จคา้ ปลีก

PR0418
PR0419

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

08 6674 4442
09 1697 9789

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

E-Mail

โทรศัพท์

417 ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร

มรภ.พิบลู สงคราม

ปริญ ญาตรี
วท.บ. (อัญมณีวทิ ยา)

418 ผศ.ดร.อนุชา ภู มสิ ทิ ธิพ ร
419 อ.ชมพู น ุท นริน ทรางกู ล ณ อยุธ ยา

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

การศึกษาพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

การศึกษาพิเศษ
บริห ารธุรกิ จ

420 อ.กฤษณชัย คลอดเพ็ง

มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชสวน)

วท.ม. (เกษตรศาสตร์ พืชสวน)

เกษตรศาสตร์

PR0420

klodpeng@gmail.com

08 6730 3655

421 ผศ.ธณิดา โขนงนุช

มรภ.พิบลู สงคราม

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมโลจิสติกส์แ ละ
ระบบห่ วงโซ่อุปทาน

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการ
วิศวกรรมโลจิสติกส์แ ละโซ่อุปทาน

PR0421

thanida02@gmail.com

08 4891 7175

422 อ.หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ
423 ผศ.ดร.รําไพ โกฎสืบ

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

ภาษาจีน
วท.บ. เกษตรศาสตร์

การสอนภาษาจีน
วท.ด. (ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพ ัน ธุ)์

ภาษาจีน
fungal taxonomy, fungal diversity

PR0422
PR0423

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

09 4463 6353
08 1951 0658

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

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

การบัญชี
สถิตปิ ระยุกต์

การบัญชี
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

การบัญชี
ปร.ด. หลักสูตรและการ วิทยาศาสตร์แ ละหลักสูตรและการเรียนการ
เรียนการสอน
สอน

PR0424
PR0425

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

06 5165 4294
08 1769 0028

426 อ.ดร.ขวัญยืน เลี>ยมสําโรง
427 อ.ดร.นฤมล ภู สงิ ห์

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.ชัยภู ม ิ

วท.บ.เคมี
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทวั> ไป

วท.ม.เคมี
กศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน

ปร.ด.เคมี
เคมีวเิ คราะห์
ค.ด. หลักสูตรและการ วิทยาศาสตร์แ ละหลักสูตรและการเรียนการ
เรียนการสอน
สอน

PR0426
PR0427

leamsamrong.kwan@gmail.com
narumolpusing@gmail.com

08 1547 1514
08 1974 4216

428 อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม

มรภ.บุรีรัมย์

อุตสาหกรรมการท่องเทีย> ว การจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเทีย> ว

การท่องเทีย> วและโรงแรม อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย> วและโรงแรม

PR0428

rhatthakam@gmail.com

08 9835 9955

429 อ.ชลิดา แย้มศรีสขุ

มรภ.ภู เก็ ต

ความสัมพัน ธ์ระหว่าง
ประเทศ

การเมืองการปกครอง

เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริห ารจัดการ

PR0429

ychalidaa@gmail.com

09 2113 5461

430 อ.ณปาล อุทยารัตน์

มรภ.เลย

การจัดการทัว> ไป
(การตลาด)

การจัดการโลจิสติกส์

การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์การตลาด

PR0430

u.napal@live.com
napal.utt@gmail.com

08 6356 5695

431 อ.ดร.ปัณฑิตา อิน ทรักษา

มรภ.สกลนคร

บริห ารธุรกิ จ

เทคโนโลยีการศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดการ หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการการ
การเรียนรู้
เรียนรู้

PR0431

pundita_ink@hotmail.com

08 1871 7954

432 อ.พัลลภ จัน ทร์กระจ่ าง

มรภ.สกลนคร

วิศวกรรมไฟฟ้า

เทคโนโลยีโลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม วัสดุ ศาสตร์ โลจิสติกส์ สิง> แวดล้อม

PR0432

phanlob_1@hotmail.com

09 8750 1439

433 ผศ.ดร.ยุวดี อิน สําราญ

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์ทวั> ไป

ชีววิทยา

ชีววิทยา

PR0433

insumran_y@hotmail.com

09 3361 6422

วท.ด. ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพ ัน ธุ์

วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา
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รายชื3อผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที3

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
วิทยาศาสตร์ทวั> ไป

ปริญ ญาโท
จิตวิทยาการศึกษา

ปริญ ญาเอก
วิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

chotikathamviset@gmail.com

08 8338 0870

PR0435
PR0436

parinyathongkam@gmail.com
nsomphol@gmail.com

06 3391 9287
08 9620 0477

PR0437

uphimlsiri@gmail.com

09 8689 2625
06 5497 6261

PR0438

P.PBK13@gmail.com

08 3965 3777

PR0439
PR0440

veerayuthtermsawat@gmail.com
patapong.pa@rmu.ac.th

08 3561 2244
08 8571 7359

PR0441
PR0442

chalitty_ple@yahoo.com
cotton.bc@gmail.com

06 5665 1491
06 3496 4263

E-Mail

โทรศัพท์

434 อ.ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ

มรภ.มหาสารคาม

435 อ.ปริญญา ทองคาํ
436 อ.ดร.นพดล สมผล

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.เทคนิคการสัตว
แพทย์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม.สัตวศาสตร์

437 อ.ณิชาภา พิมลศิริ

มรภ.มหาสารคาม

บธ.บ.(การตลาดและ
ทรัพ ยากรมนุษย์)

บธ.ม.(บริห ารทรัพ ยากร
มนุษย์แ ละการตลาด)

438 อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิW

มรภ.มหาสารคาม

การสอนเคมี- ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ศึกษา

439 ผศ.วีรยุทธ เติมสวัสดิW
440 อ.ปฐม์พ งศ์ พัน ธ์พ ิบลู ย์

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)

ไฟฟ้า
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสหการ)

441 อ.ดร.จรูญ เบญมาตย์
442 อ.บุษยมาส รัตนดอน

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

พลศึกษา
วท.บ. ชีวเคมี

พลศึกษา
วท.ม. เภสัชเคมีแ ละ
ผลิตภัณฑ์ธ รรมชาติ

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

การประถมศึกษา
ค.บ.(ชีววิทยา)
ฟิ สกิ ส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์/
การวัดและประเมิน ผล
การศึกษา

ดุ ริยางคศิลป์
กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
เทคโนโลยีเชือ] เพลิง
การวัดและประเมิน ผล
วิจัย วัดผล และสถิต ิ
การศึกษา
การศึกษา

ดนตรีสากล,ดนตรีศึกษา
ชีววิทยา การสอนวิทยาศาสตร์
ฟิ สกิ ส์
การวัดประเมิน ผลการศึกษา วิจัย

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

447 อ.ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอําคา
448 ผศ.ดร.เอือ] มพร จัน ทร์สองดวง

มรภ.มหาสารคาม

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

มรภ.ร้อยเอ็ด

ชีววิทยา

ชีววิทยา

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพ ัน ธุ์

ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา

PR0447
PR0448

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

09 5605 6264
09 5414 6917

449 อ.วัน ฉ ัตร จารุวรรณโน
450 ผศ.จัน ติมา จัน ทร์เอียด

มรภ.สงขลา
มรภ.สงขลา

ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์
ศศ.บ. การจัดการทัว> ไป

ศ.ม.เศรษฐศาสตร์
บธ.ม.บริห ารธุรกิ จ
(การจัดการทัว> ไป)

เศรษฐศาสตร์
บริห ารธุรกิ จ การจัดการ

PR0449

wanchatt.ja@skru.ac.th

08 3993 5697

PR0450

juntima.ja@skru.ac.th

08 9728 4662

451 อ.ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์
452 ผศ.สุพ ัตรา รุ่งรัตน์

มรภ.สงขลา
มรภ.ยะลา

บธ.บ.การบัญชี
บธ.บ (การจัดการ)

บธ.ม.บริห ารธุรกิ จ
ศศ.ม (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา)

Ph.D.Accounting

การบัญชี
สังคมวิทยา พัฒนาชุ มชน

PR0451
PR0452

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

06 4042 4954
08 6490 7636

453 อ.สุธ ิดา เลขาวิจิตร์
454 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุ ห ลาบ

มรภ.ยะลา
มรภ.เลย

ศศ.บ. (การตลาด)
ออกแบบผลิตภัณฑ์

บธ.ม. (การตลาด)
บริห ารการศึกษา

การตลาด
ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะ ออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ เครื>องประดับ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์ นิเทศศิลป์
กราฟิ ก

PR0453
PR0454

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

08 1914 7020
08 1059 3232

443
444
445
446

อ.สุรศักดิW หาญธีระพิทกั ษ์
อ.วัชรา เสนาจักร์
อ.พรชัย ชิณสา
อ.ดร.รัตติกาล สารกอง

วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา วิจัยและพัฒนาศักยภาพ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0434

data mining , programming
ปร.ด.สหวิทยาการสัตว สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์
แพทย์
การตลาด บริห ารธุรกิ จ
หลักสูตรและการเรียน ด้านการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
การสอน
ในรูปแบบต่างๆ
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
ฟิ สกิ ส์ วิศกรรมอุตสาหการ
สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา
เคมี ผลิตภัณธ์ รรมชาติ
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455 รศ.ดร.สรวงพร กุ ศลส่ง
456 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

มรภ.เพชรบูรณ์

คศ.ม.

มรภ.ร้อยเอ็ด

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐ ศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
บ้านและชุ มชน/
สาขาการเมืองการปกครอง (พัฒนศึกษาศาสตร์)
รัฐ ศาสตรบัณฑิต สาขา
ทฤษฎีแ ละเทคนิคทาง
รัฐ ศาสตร์

รัฐ ศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0455
PR0456

457 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม
458 อ.หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์

มรภ.ราชนคริน ทร์
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปทส.สาขาเครื>องกล
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสา
หการ

สาขาเครื>องกล ยานยนต์ เทคโนโลยีพ ลังงาน
การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

PR0457
PR0458

nimrotham@yahoo.com
jahathairat@gmail.com

08 1667 3782
08 5601 1806

459 อ.ดร.วิน ิธ า พานิชย์
460 อ.ปิยธิดา สังสีแ ก้ ว

มรภ.สกลนคร
มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

การท่องเทีย> ว โรงแรม
ภาษาจีน และการสอนภาษาจีน

PR0459
PR0460

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

08 1768 6816
06 4193 5923

461 อ.ดร.สัน ดุ สทิ ธิW บริวงษ์ตระกู ล

มรภ.รําไพพรรณี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ การสือ> สารการตลาด
การสือ> สารการท่องเทียว สือ> ใหม่ การโฆษณา
ประชาสัมพัน ธ์ สือ> ดิจิทลั
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การสือ> สารองคก์ ร

PR0461

sandusit.13@gmail.com

08 1374 3100

462 ผศ.ดร.ลิลลา อดุ ลยศาสน์

มรภ.ยะลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิ Universiti Sains
โรฒ ประสานมิตร
Malaysia

Education/Mathematics Education

PR0462

lilla.a@yru.ac.th

09 4559 3111

463 อ.ดร.เทพนคร ทาคง
464 อ.ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต

มรภ.ราชนคริน ทร์
มรภ.สวนสุน ัน ทา

ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมการอาหาร

หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ
สาธารณสุขศาสตร์
ความปลอดภัย

PR0463
PR0464

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

08 1686 2254
08 1880 8034

465 อ.สุดารัตน์ ศรีมา

มรภ.สวนสุน ัน ทา

ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) กศ.ม.(เทคโนโลยี
การศึกษา)

ปร.ด.(เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ> สารเพื>อการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ> สารเพื>อ
การศึกษา,การศึกษา คอมพิวเตอร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื>อการศึกษา

PR0465

sudarat.sr@ssru.ac.th

08 1890 4223

ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
บริห ารการศึกษาและ
ภาวะผูน้ ํา

บริห ารธุรกิ จ การจัดการ การจัดการพัฒนา
สังคม ภาษาไทย ภู มศิ าสตร์ บริห ารการศึกษา
ภาวะผูน้ ํา

PR0466

kanyamon727@gmail.com
kanyamon06@gmail.com

08 1686 4355
08 3013 0533

ที3

ชื3 อ - สกุล

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

สถาบัน

ง)
น ัน ทา
466 รศ.ดร.กั ญญามน กาญจนาทวีกูล (อิน หว่ามรภ.สวนสุ

ปริญ ญาตรี

ปริญ ญาโท
กศ.ม.

ปริญ ญาเอก
กศ.ด.

(คอม.) สาขาเครื>องกล
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

ศศ.บ.(ภาษาจีน ) เกี ยรติน M.Ed. (Teaching Chinese
ยมอัน ดับ 2
to Speakers of Other
Languages)
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย

Bachelor of Education
Program in Thai
and Geography

มหาบัณฑิตการจัดการ
ธุรกิ จข]นั สูง
มหาบัณฑิตการจัดการ
พัฒนาสังคม

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

นิเทศศาสตร์(กํ าลัง
ศึกษา)

การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและการสอน

E-Mail

โทรศัพท์

hometoy@hotmail.com
benchawan_b@hotmail.com

08 1839 4832
08 3141 4811

467 อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ
468 อ.ดร.ญดาภัค กิ จทวี

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.กาญจนบุรี

สังคมศึกษา

การสอนสังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา

PR0467
PR0468

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

09 7235 4719
09 5541 2147

469 อ.ดร.ณฐพงศ์ ใจซอตรง
ื>
470 อ.ดร.ฐิตมิ า เกษมสุข

มรภ.ศรีสะเกษ
มรภ.ศรีสะเกษ

การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ

บริห ารธุรกิ จ
บริห ารธุรกิ จ

บริห ารธุรกิ จ
บริห ารธุรกิ จ

PR0469
PR0470

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

08 4754 8151
08 0665 5009

บริห ารธุรกิ จ
บริห ารธุรกิ จ
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ที3

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญ ญาโท
การบริห ารธุรกิ จ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0471
PR0472

jaru_thi@hotmail.com
ple_imc@hotmail.com

08 5259 5129
08 2488 1131

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

PR0473
PR0474

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

09 9089 8558
08 2169 9299

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก

โทรศัพท์

471 อ.จรุ ถิ>น พระบาท
472 อ.ดร.อรพิน ท์ บุญสิน

มรภ.นครศรีธ รรมราช

473 อ.ชนัยชนม์ ดําศรี
474 อ.จิตาพัชญ ์ ไชยสิทธิW

มรภ.นครศรีธ รรมราช
มรภ.นครสวรรค ์

475 ผศ.ดร.วรพล แวงนอก

มรภ.ราชนคริน ทร์

วท.บ.(สุขศึกษา)

ค.ม.(สุขศึกษา)

ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา การส่งเสริม
สุขภาพ

PR0475

worraphol18@outlook.co.th

09 2694 4569

476 อ.ดร. อิสรา พลนงค ์
477 ผศ.ดร.วาสนา กี รติจําเริญ

มรภ.นครราชสีมา
มรภ.นครราชสีมา

เคมี
การสอนวิทยาศาสตร์
(เคมี)
ศษ.บ.

การสอนวิทยาศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์
ศศ.ม.

หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แ ละ
หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีศึกษา
ปร.ด.

PR0476
PR0477

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

09 1065 8905
08 4102 0893

478 ผศ.ไอยเรศ ลิบลับ

มรภ.พระนคร

การศึกษาบัณฑิต
ป.บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั> ไป การจัดการท่องเทีย> วเพื>อ
การอนุรักษ์สงิ> แวดล้อม

วิทยาศาสตรทัว> ไป
การท่องเทีย> วและการโรงแรม

PR0478

yared41959@gmail.com

08 1910 2477

479
480
481
482
483
484
485

อ.ดร.ธีร์วรา สุตณั ฑวิบลู ย์
อ.วัชระ แสนเดช
อ.นัฏกร สุขเสริม
อ.ภณิชชา จงสุภางคก์ ุ ล
อ.รัชดาพร ฐานมัน>

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

การบัญชี
ดนตรี
อนามัยสิง> แวดล้อม
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

การบัญชี
ดนตรีสากล
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

อ.อนุสรา กิ จพงศ์พ าณิชย์
ผศ.ดร.จัน ทนา วัฒนกาญจนะ

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.นครปฐม

คณิตศาสตร์
วิศกรรมการเงนิ
การเงนิ และการธนาคาร การเงนิ และการธนาคาร

บริห ารธุรกิ จ

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

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

486 อ.ดร.เสรี เพิ>มชาติ
487 ผศ.ดร.พรศักดิW สุจริตรักษ์

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ปรัชญา/บริห ารการศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ

เทคโนโลยีการศึกษา
บริห ารการศึกษา

การศึกษา วิชาชีพ ครู
บริห ารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ
การนิเทศ เทคนิคการจัดการเรียนรู้

PR0486

drseri6@gmail.com

08 1573 7815

PR0487

dr_singha@hotmail.com

08 6711 9396

488 อ.วาสิฏฐี สายสุดใจ
489 อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง
490 อ.ธนกร ฉ ัตรสุพ รรณ

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

วิทยาศาสตร์การกี ฬา
พยาบาลศาสตร์
วิศกรรมเครื>องกล

พลศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

พลศึกษาและการออกกํ าลังกาย
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
การสอนคณิตศาสตร์ เครื>องกล

PR0488
PR0489

warsittee.mcru@gmail.com
Ckawthaisong@gmail.com

08 6760 7527
08 6405 8121

491 อ.ดร.อนุรักษ์ ธัญญเจริญ

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ (นานาชาติ) คณิตศาสตร์

PR0490
PR0491

shadow_korn@hotmail.com
anuraktha@mcru.ac.th

08 4661 2474
08 9116 7564

มรภ.นครศรีธ รรมราช

การบริห ารธุรกิ จ

E-Mail

การพัฒนาองคก์ ารและ การบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์
การจัดการสมรรถนะ
ของมนุษย์
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ปริญญญาโท
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบัญชี
ดนตรี
อนามัยสิง> แวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

การบัญชี

คณิตศาสตร์
การเงนิ และการธนาคาร บริห ารธุรกิ จ
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

soawanee.p@dru.ac.th

08 9223 8877

PR0493

thanakorn.m@dru.ac.th

08 6669 8635

PR0494
PR0495

thanet.k@dru.ac.th
sasiapa.b@dru.ac.th

PR0496
PR0497

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

08 9230 1503
0 2890 1801 ต่อ
1082
08 3689 3555
09 2521 5444

E-Mail

โทรศัพท์

492 อ.เสาวนีย ์ ปรัชญาเกรียงไกร

มรภ.ธนบุรี

493 อ.ธนากร เมียงอารมณ์

มรภ.ธนบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า

494 ผศ.ว่าทีร> ้อยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง
495 อ.ศศิอาภา บุญคง

มรภ.ธนบุรี
มรภ.ธนบุรี

496 อ.ดวงใจ รุ่งเรือง
497 อ.สุรียพ์ ร สลับสี

มรภ.ธนบุรี

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีทางอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย

มรภ.ธนบุรี

รัฐ ประศาสนศาสตร์

รัฐ ศาสตร์

รัฐ ประศาสนศาสตร์ รัฐ ศาสตร์

498 อ.กั ลยานี เลื>องสุน ทร

มรภ.ธนบุรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริห ารเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0498

kanlayanee.l@dru.ac.th

08 3544 4580

499 อ.กฤติกา ชู ผล
500 อ.ณัฐ พร เพ็ชรเรือง

มรภ.ธนบุรี
มรภ.ธนบุรี

ศษ.บ. ภาษาไทย
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ไทย

อม. ภาษาไทย
นาฏยศิลป์ ไทย

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา
นาฏศิลป์

PR0499
PR0500

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

08 2614 4156
09 4961 5554

501 ผศ.ดร.วิน ัยธร วิชยั ดิษฐ์

มรภ.ธนบุรี

สังคมศึกษา

ภู มศิ าสตร์

PR0501

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

08 1552 9102

502 อ.สุวรรณา รุจิโมระ

มรภ.ธนบุรี

บช.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สงคราม

การบัญชี

PR0502

suwanna.r@dru.ac.th

09 5471 0178

503 อ.ดร.อารยา เกี ยรติก้อง

มรภ.ธนบุรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ บริห ารธุรกิ จ
ทางธุรกิ จ, เศรษฐศาสตร
ธุรกิ จ

คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี
บริห ารธุรกิ จ การจัดการ

PR0503

araya.g@dru.ac.th

09 0905 3888
0 2890 1801-10
ต่อ 3029

504 อ.ดร.นวลระหง เทพวิวฒั น์จิต

มรภ.ธนบุรี

วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร

Packaging

เทคโนโลยีการอาหาร

PR0504

nualrahong.t@dru.ac.th

08 9743 0434

505
506
507
508
509
510
511

อ.อาภาภรณ์ จวนสาง
อ.ดร.ปริยตั ิ นามสง่า
ผศ.ไปรมา เฮียงราช
อ.ดร.กชนิภา วานิชกิ ตติกูล
อ.ศศิธ ร อ่ อนเหลา

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

รัฐ ศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
กศ.บ.
บ.ธบ. การบัญชี/ การ
ภาษาไทย,ประวัตศิ าสตร์

รัฐ ศาสตรมหาบัณฑิต
ศป.ม.(มานุษยดุ ริยางค
กศ.ม.บรรณารักษศาสตร์
บ.ธม. บริห ารธุรกิ จ
ภาษาลาว

รัฐ ศาสตร์ บริห ารรัฐ กิ จ
ดนตรีวทิ ยา และตนตรีศึกษา
บรรณารักษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์
การจัดการ บริห ารธุรกิ จ
ภาษาไทย ภาษาลาว

อ.สุมาลี พลขุ น ทรัพ ย์
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

ภาษาไทย
ภาษาไทย
วท.บ.(เทคโนโลยีการ
บธ.ม.(บริห ารธุรกิ จ)
อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ.(โภชนาการชุ มขน)
นศ.บ.(นิ
เทศศาสตร์ล)ป์ ศศ.ม.การบริห าร
คบ.
อุตสาหกรรมศิ

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

PR0512

pan.nop1318@gmail.com

09 0851 7587

มรภ.เลย

วิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญ ญาเอก
กํ าลังศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0492

ปริญ ญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

512 ผศ.นพรัตน์ พัน ธุวาปี

ปริญ ญาโท
คอมพิวเตอร์แ ละเทต
โนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

วิศวกรรมไฟฟ้า

Aaggregate production planning
Optimization problem
วิศวกรรมไฟฟ้า
คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร
การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรและการสอน การสอนสังคม ภู มศิ าสตร์ สิง> แวดล้อม
หลักสูตรและการสอน

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ปร.ด.(ดุ ริยางคศิลป์ )
ป.รด. การจัดการ

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
ปร.ด.(การจัดการศึกษา ด้านการศึกษา การบริห ารการศึกษา การ
เพื>อการพัฒนาท้องถิ>น ) จัดการการศึกษาภาวะผูน้ ํา ภาวะผูน้ ําทาง
วิชาการ
นิเทศศาสตร์
ริห ารธุรกิอุจตสากรรมศิลป์
ครุ
ศาสตร์อุตบสาหกรรม

Page 16 of 37
21/2/2022

รายชื3อผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที3
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

wanphen2516@windowslive.com

08 4957 7557

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

E-Mail

โทรศัพท์

513 ผศ.ดร.วัน เพ็ญ นัน ทะศรี

มรภ.สกลนคร

ปริญ ญาตรี
การศึกษาปฐมวัย

514
515
516
517
518

ผศ.ดร.รุ่งเกี ยรติ สิริวงษ์สวุ รรณ
อ.กมลภู ถนอมสัตย์
ผศ.วรรษมน เพียรเสมอ

มรภ.สวนสุน ัน ทา
มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

ดนตรีศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ภาษาไทย (ศษ.บ.)

ศศ.ม.ดนตรีศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ดร.ณัฐ กฤตา จัน ทิมา
ผศ.อวยไชย อิน ทรสมบัต ิ

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ฟิ สกิ ส์

519 อ.ดร.นพดล ผูม้ จี รรยา

มรภ.นครปฐม

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์
และการสือ> สารเพื>อ
การศึกษา

PR0519

nop123@gmail.com

08 1011 1148

520 อ.นิพ า ผลสงเคราะห์

มรภ.นครปฐม

ศศ.บ.
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
(บรรณารักษศาสตร์แ ละ และสารนิเทศศาสตร์)
สารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์

PR0520

nlib@hotmail.com

08 1197 8687

521 ผศ.ธีรศักดิW ลีละพัฒนา
522 อ.กิ ตติพ งษ์ ภู ่พ ัฒน์วบิ ลู ย์

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

น.บ. (นิตศิ าสตร์)
น.ม. (นิตศิ าสตร์)
ศษ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) บธ.ม.(ระบบสารสนเทศ)

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
ระบบสารสนเทศ บริห ารธุรกิ จ และ
ศึกษาศาสตร์

PR0521
PR0522

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

08 1822 3650
09 5542 9065

523 ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

มรภ.นครปฐม

ฟิ สกิ ส์

การมัธ ยมศึกษา

PR0523

sp.yothin@gmail.com

08 5172 4105

524 อ.รุจิราวดี ธรรมแสง

มรภ.นครปฐม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0524

rujirawade@webmail.npru.ac.th

08 1981 2133

525 อ.ดร.หรรษา คล้ายจัน ทร์พ งษ์

มรภ.นครปฐม

บธ.บ.(การเงนิ และการ
ธนาคาร)

บธ.ม.(การเงนิ การธนาคาร) ปรัชญาดุ ษฏ ีบัณฑิต
บริห ารธุรกิ จ
(นวัตกรรมการจัดการ)

PR0525

jassiga_k@hotmail.com

08 9717 3466

526 อ.ดร.นิพ ล เชือ] เมืองพาน

มรภ.นครปฐม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Ph.D. Tourism

การท่องเทีย> ว การโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ

PR0526

niponphan@yahoo.com

08 5119 8055

527 อ.ดร.จัน จิราภรณ์ ปานยิน ดี

มรภ.นครปฐม

บธ.บ (การจัดการ)

วท.ม. (การพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์แ ละ
องคก์ าร)

ปร.ด. (การจัดการ)

การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์

PR0527

janjirapon@webmail.npru.ac.th

09 2641 5414

528 อ.นิลุบล คงเปรม
529 ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

การท่องเทีย> วและการโรงแรม

PR0528
PR0529

nilubon2557@gmail.com
yaowapa_1964@hotmail.com

06 3212 1319
08 5507 1991

/

ปริญ ญาเอก
การบริห ารและพัฒนา การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและการสอน และ
การศึกษา
การบริห ารการศึกษา
ปรด.ดุ ริยางคศิลป์
ดนตรี ดนตรีศึกษา ดุ ริยางคศิลป์
การพยาบาลชุ มชน
ภาษาไทย ภาษาศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0513

ฟิ สกิ ส์ วิทยาศาสตร์
การประมวลผล การรู้จํารูปแบบ การเขยี น
โปรแกรม

การบริห ารการศึกษา การบริห ารการศึกษา การบริห ารการศึกษา
การบริห ารการศึกา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
ปัญญาประดิษฐ์ เหมิองขอ้ มู ล สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
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ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา,
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิ จ,
การวัดและประเมิน ผล
การศึกษา,เทคโนโลยี
และสือ> สารการศึกษา

ปริญ ญาโท
คอมพิวเตอร์แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ป.บัณฑิต หลักสูตรและ
การสอน

ปริญ ญาเอก
คอมพิวเตอร์ศึกษา

วัดและประเมิน
ผลการศึกษา

1) บริห ารการศึกษา
2) วิจัย วัดผล และ
สถิตกิ ารศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0530

E-Mail

โทรศัพท์

apirating.s52@gmail.com

08 1860 1705

บริห ารการศึกษา วิจัย วัดผล และสถิตกิ ารศึกษา

PR0531

aod932@yahoo.com

08 1904 8241

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

530 อ.ดร.ไกยสิทธิW อภิระติง

มรภ.นครปฐม

531 ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิW

มรภ.นครปฐม

การจัดการทัว> ไป

532 อ.กฤติยา แก้ วสะอาด

มรภ.นครปฐม

สาขาวิชาออกแบบนิเทศ นฤมิตศิลป์
ศิลป์

ออกแบบนิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ ออกแบบ
กราฟฟิ ก

PR0532

kittiya_hutem@hotmail.com

08 3268 5029

533 อ.ปิยะวรรค ์ ปิ>น แก้ ว

มรภ.สวนสุน ัน ทา

สถาปัตยกรรมภายใน

เทคโนโลยีอาคาร

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและ
เทคโนโลยีอาคาร การออกแบบพิพ ิธ ภัณฑ์
และนิทรรศการ

PR0533

piyawan.pi@ssru.ac.th

08 3568 2954

534 ผศ.ภาวิณ ี โฆมานะสิน
535 อ.ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์

มรภ.สวนสุน ัน ทา
มรภ.สวนสุน ัน ทา

การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบัน ราชภัฏสวนสุน ัน
ทา 2544

การศึกษาปฐมวัย
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 2551

การศึกษาปฐมวัย
ปร.ด.(เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ> สารเพื>อ
สารสนเทศและการ
การศึกษา การศึกษา คอมพิวเตอร์
สือ> สารเพื>อการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทลั เพื>อการศึกษา
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

PR0534
PR0535

pavinee.ko@ssru.ac.th
chaiwat.je@ssru.ac.th

06 1748 6644
08 7493 5274

536 อ.กรกมล ชู ช่วย

มรภ.สวนสุน ัน ทา

เคมีทรัพ ยากรสิง> แวดล้อม เทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและ
สิง> แวดล้อม

การสอนวิทยาศาสตร์

PR0536

kornkamol.ch@ssru.ac.th

06 1459 9795

537 อ.ดร.ศิลป์ ชยั พู ลคล้าย

มรภ.สวนสุน ัน ทา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา พลศึกษา
(ศษ.ม.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีทางการ
2547
ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ> สารเพื>อการศึกษา การศึกษา
คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา เทคโนโลยีดิจิทลั เพื>อการศึกษา

PR0537

sinchai.po@ssru.ac.th

09 4395 4982

538 ผศ.ดร. ศศิพ ร พงศ์เพลิน พิศ
539 ผศ.ดร.ศักดิน าภรณ์ นัน ที

มรภ.สวนสุน ัน ทา
มรภ.เลย

X
การสอนภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
การบริห ารการศึกษา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม) (การบริห ารการศึกษา)

PR0538
PR0539

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

09 8595 6456

540 อ.ดร.จริยา สายรัตนอิน ทร์

มรภ.ศรีสะเกษ

PR0540

jariya.s@sskru.ac.th

08 1557 5576

ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ทวั> ไป

ปรัชญาดุ ษฏ ีบัณฑิต
(ปร.ด.)
สาขา เทคโนโลยี
การศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา 2561

/

คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ การวัด
และประเมิน ผลการศึกษา เทคโนโลยีแ ละ
สือ> สารการศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ
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ที3

ชื3 อ - สกุล

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

สถาบัน

ปริญ ญาตรี

ปริญ ญาโท

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก
การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและ
โลจิสติกส์

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0541

paboyjung_21@hitmail.com

08 6948 2209

PR0542

wilawan_jin@nstru.ac.th

09 9685 9563
08 1467 9985
08 1550 9550

E-Mail

โทรศัพท์

541 อ.ศุภฤกษ์ กาธรรมณี

มรภ.นครศรีธ รรมราช

542 อ.วิลาวัณย์ จิน วรรณ

มรภ.นครศรีธ รรมราช

543 อ.ปสุตา สังขศ์ รี
544 อ.ภัทราวุธ ศรีคุม้ เก่ า

มรภ.นครศรีธ รรมราช
มรภ.สกลนคร

วิทย์ฯพอลิเมอร์
วิทย์ฯพอลิเมอร์
วิทย์ฯพอลิเมอร์
สถาปัตยกรรมเมืองและ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ชุ มชน

วิทยาศาสตร์พ อลิเมอร์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและชุ มชนเมือง

PR0543
PR0544

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

545 อ.ดร.รุ่งนภา เพ่ งรุ่งเรืองวงษ์

มรภ.นครปฐม

รป.บ.

พบ.ม.

ปร.ด.

รัฐ ประศาสนศาสตร์ การบริห ารรัฐ กิ จ
การจัดการภาครัฐ

PR0545

roong001@hotmail.com

546 อ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์

มรภ.สวนสุน ัน ทา

ภู มศิ าสตร์

การวิจัยการศึกษา

วิจัยและพัฒนาการสอน การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมิน ผล
เทคนิคศึกษา

PR0546

kannika.bh@ssru.ac.th

08 9535 7082

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

มรภ.สวนสุน ัน ทา
มรภ.สวนสุน ัน ทา

ภาษาไทย

ปริญญญาโท
การสอนภาษาไทย

สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย

PR0547
PR0548

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

08 9780 0335
09 7042 3135

549 ผศ.สิริมณี บรรจง
550 ผศ.ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ ว
551 ผศ.ดร.อิน ทิรา รอบรู้

มรภ.สวนสุน ัน ทา
มรภ.สวนสุน ัน ทา
มรภ.สวนสุน ัน ทา

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์) ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์ ปร.ด. (เทคโนโลยี
และสารนิเทศศาสตร์)
เทคนิคศึกษา)

การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

PR0549

sirimanee.ba@ssru.ac.th

09 1882 5885

PR0550
PR0551

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

08 7099 5351
08 9770 6799

552 อ.ธิต ิ นวพัน ธ์

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

ม.นเรศวร

สถาบัน บัณฑิตพัฒนา
บริห ารศาสตร์

มนุษยศาสตร์ การท่องเทีย> วและสังคมศาสตร์

PR0552

thiti.naw@gmail.com

09 0950 0989

553 อ.ดร.ภู มนิ ทร์ สุมาลัย

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

คบ.คณิตศาสตร์

ศษ.ม.การสอนคณิตศาสตร์ ปร.ด.คณิตศาสตร์
ประยุกต์

คณิตศาสตร์

PR0553

phumin.su28@gmail.com

08 9774 1412

554 อ.สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ
555 ผศ.ดร.ณภาภัช ไชยนํ]าอ้อม

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.เคมี
คบ.ชีววิทยา

วท.ม.เคมี
วท.ม.ชีววิทยา

ปร.ด.เคมี
ปร.ด.ชีววิทยา

เคมีวเิ คราะห์
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

PR0554
PR0555

sutthirak_u@hotmail.com
Cnapapach@gmail.com

08 9717 3091
06 2915 9451

556 อ.อนุจิตร ภู มพิ ัน ธ์
557 อ.จารุต ฐิตวิ ร
558 อ.อิสมาแอ ล่ าเตะเกะ
559 อ.ณัฐ พล ธนเชวงสกุ ล

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.ราชนคริน ทร์
มรภ.ยะลา
มรภ.จัน ทรเกษม

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
เศรษฐศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(วท.บ.)

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
เศรษฐศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การศึกษาวิทยาศาสตร์
(คอมพิวเตอร์) (วท.ม.)

วิศวกรรมโยธา
วิจัย วิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ> สาร
และการสือ> สารเพื>อ
คอมพิวเตอร์ศึกษา และการศึกษา
การศึกษา (ปร.ด.)

PR0556
PR0557

anujit.ph@rmu.ac.th
d_jarut@hotmail.com

08 0755 5563
08 1429 7007

PR0558
PR0559

ismaae.l@yru.ac.th
nattaphol.t@chandra.ac.th

08 6483 6007
08 4655 8254

560 อ.อรนี บุญมีน ิมติ ร
561 อ.ดร.สิริทพิ วะศิน รัตน์
562 ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธ รพฤกษ์

มรภ.จัน ทรเกษม

ศศ.บ.(บริห ารธุรกิ จ)

บธ.ม.(การตลาด)

มรภ.จัน ทรเกษม
มรภ.อุตรดิตถ์

สถิต ิ
สถิต ิ
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ วท.ม.วิทยาศาสตร์
สิง> แวดล้อม

สถิต ิ
วท.ด.วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

สถิต ิ สถิตปิ ระยุกต์
วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม

PR0560
PR0561
PR0562

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

08 1314 1793
08 1251 8253
08 9704 4407

563 อ.ดร.ชัยณรงค ์ รักธรรม

มรภ.อุตรดิตถ์

วท.บ.ฟิ สกิ ส์

ปร.ด.ฟิ สกิ ส์ประยุกต์

ฟิ สกิ ส์

PR0563

glaraktham@gmail.com

08 8636 9354

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษา

วท.ม.ฟิ สกิ ส์

บริห ารธุรกิ จ การตลาด
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ที3

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก
ค.ด. การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0564
PR0565

dusadee@uru.ac.th
suttidream@hotmail.com

08 1280 6992
08 9858 6805

E-Mail

โทรศัพท์

564 อ.ดร.ดุ ษฎี อุปการ
565 อ.ดร.สุทธิดา วิทนาลัย

มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์

ปริญ ญาโท
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย
วท.บ. เทคโนโลยีชวี ภาพ -

566 อ.กฤษฎา ตัสมา

มรภ.อุตรดิตถ์

บธ.บ.การท่องเทีย> ว

ศศ.ม.การจัดการทรัพ ยากร
วัฒนธรรม

วัฒนธรรม ท่องเทีย> ว

PR0566

krisada_tusama@hotmail.com

08 1888 6679

567 อ.พงษ์ธ ร วิจิตรกู ล

มรภ.อุตรดิตถ์

วศ.บ.เครื>องกล

วศ.ม.เครื>องกล

เครื>องจักรกล ความร้อน เครื>องจักร
อุตสาหกรรม

PR0567

w.pongtorn@gmail.com

09 3664 9465

568 อ.วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิW

มรภ.อุตรดิตถ์

บธ.บ.การโฆษณาและ
การประชาสัมพัน ธ์

บธ.ม.บริห ารธุรกิ จ

บริห ารธุรกิ จ การจัดการ

PR0568

poorattanasak@hotmail.com

08 9269 6895

569 อ.ดร.ชัชวิน ทร์ นวลศรี

มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. (เทคโนโลยี
เครื>องกล)

วท.ม. (พลังงานทดแทน) ปร.ด.
(เทคโนโลยีชวี ภาพ)

เกษตรศาสตร์

PR0569

chatchawin.n@gmail.com

08 6925 6168

570 รศ.ดร.สุขแก้ ว คาํ สอน

มรภ.พิบลู สงคราม

คณิตศาสตร์

การวัดผลและการ
ประเมิน ผล

การทดสอบและวัดผล การวัดผลการศึกษา การประเมิน ผลการศึกษา
การศึกษา
การวิจยั การศึกษา และ สถิต ิ

PR0570

sukkaew006@hotmail.co.th

08 9703 2825

571 ผศ.ดร.อรรถพล รอดแก้ ว

มรภ.พิบลู สงคราม

พย.บ. การพยาบาล

ศศ.ม. สังคมศาสตร์
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ การพยาบาล/สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ,
การแพทย์แ ละสาธารณสุข
สังคมศาสตร์การแพทย์, วัฒนธรรมศาสตร์
เพลงพื]น บ้านและศิลปะพื]น บ้าน

PR0571

Atthaphol_Rn@psru.ac.th

08 1351 9654
06 3526 5632

572 ผศ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพ ย์
573 อ.ดร.ภรภัทร สําอาง

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

คณิตศาสตร์
วท.บ. (เคมี)

การวิจัยและพัฒนา
วท.ม. (เคมี)

PR0572
PR0573

pmees@hotmail.com
Pornpat335@gmail.com

08 2539 5359
09 1145 1942

574 ผศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักาณ์

มรภ.พิบลู สงคราม

บัญชีบณั ฑิต

การศึกษามหาบัณฑิต (การ การศึกษาดุ ษฎีบณั ฑฺต การบริห ารการศึกษา การพัฒนาทรัพ ยากร
บริห ารการศึกษา)
(การบริห ารการศึกษา) มนุษย์

PR0574

nirada_17@hotmail.com

08 1289 2091

575 ผศ.ดร.ไกรลาส มาตรมู ล
576 อ.สุรียพ์ ร เพ็งเลีย

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. ฟิ สกิ ส์
ภาษาอังกฤษ

วท.ม. ฟิ สกิ ส์ประยุกต์
การสอนภาษาอังกฤษ

ปร.ด. ฟิ สกิ ส์ประยุกต์ ฟิ สกิ ส์
ไวยกรณ์แ ละโครงกสร้างภาษาอังกฤษ

PR0575
PR0576

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

09 5625 4855
08 4332 2905

577 ผศ.ดร.จิตติพ ร ตังควิเวชกุ ล

มรภ.พิบลู สงคราม

กศ.บ. คณิตศาสตร์

วท.ม. คณิตศาสตร์

ปร.ด. คณิตศาสตร์

PR0577

j_suwannawit@hotmail.com

08 4050 4129

578 ผศ.ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่ าง
579 ผศ.ดร.ศุภนิช เจริญสุข

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. เคมี
วท.บ.คณิตศาสตร์

วท.ม. เคมีประยุกต์
วท.ม. สถิตปิ ระยุกต์

ปร.ด. เคมีประยุกต์
ผลิตภัณฑ์ธ รรรมชาติ
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา สถิตวิ เิ คราะห์ทางสังคมศาสตร์ categories
analysis สถิตศิ าสตร์ Biostatistics

PR0578
PR0579

kanjana_w@psru.ac.th
suppanit_nit@hotmail.com

06 3459 4289
08 3164 2753

580 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุ น ทด

มรภ.ราชนคริน ทร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การวัดและประเมิน ผล

อุดมศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา วิจัยและสถิตทิ างการศึกษา

PR0580

saifon_sek@yahoo.com

09 8964 6990

581 อ.ดร.อังคณา อุดมพัน ธุ์

มรภ.เทพสตรี

ศศ.บ.รัฐ ศาสตร์)

ศศ.ม.(รัฐ ศาสตร์)

รป.ด.(รัฐ ประศาสน
ศาสตร์)

การจัดการภาครัฐ และเอกชน การเมืองการ
ปกครอง

PR0581

angkana.u@lawasri.tru.ac.th

08 6992 9915

582 อ.สิทธิศักดิW อรรจนานนท์

มรภ.ราชนคริน ทร์

บริห ารธุรกิ จ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ สารสนเทศ บริห ารธุรกิ จ

PR0582

tonga.rru@gmail.com

08 1653 8595

วท.ด. เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีชวี ภาพ

วิจัยและประเมิน ผล
วท.ด. (เคมีอิน ทรีย)์

การวิจัยการศึกษา การวัดผล
เคมีอิน ทรียส์ งั เคราะห์ เคมีผลิตภัณฑ์ธ รรมชาติ

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
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ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

583 อ.ดร.สิน ีน าถ เริ>มลาวรรณ

มรภ.ราชนคริน ทร์

ปริญ ญาตรี
บธ.บ. (การเงนิ และการ
ธนาคาร)

584
585
586
587

มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.ราชนคริน ทร์
มรภ.ราชนคริน ทร์
มรภ.เทพสตรี

ศศ.บ. (การตลาด)
ศศ.บ.(การจัดการทัว> ไป)
บธ.บ.(การตลาด)
วิทยาการคอมพิวเตอร์

MBA (การจัดการทัว> ไป)
บธ.ม.(บริห ารธุรกิ จ)
บธ.ม.(การจัดการ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุศาสตรบัณฑิต (สาขา
ภาษาอังกฤษ)

รัฐ ประศาสนศาสตร์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การ การศึกษาดุ ษฎีบณั ฑิต
วัดและประเมิน ผล
(การวิจัยและ
การศึกษา)
ประเมิน ผลการศึกษา)

อ.ดร.ธิตยิ า ทองเกิ น
อ.วนิดา รุ่งแสง
อ.ดร.วิชุดา จัน ทร์เวโรจน์
อ.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0583

sineenat.rer@rru.ac.th

09 2415 4249
09 0236 2491

PR0584
PR0585
PR0586
PR0587

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

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

ภาษาฝรั>งเศส ภาษาอังกฤษ
รัฐ ประศาสนศาสตร์ รัฐ ศาสตร์

PR0590
PR0591

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

09 8830 6574
06 4669 9362

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาโท
บธ.ม. (การเงนิ และการ
ธนาคาร)

ปริญ ญาเอก
กจ.ด. (การจัดการธุรกิ จ) การจัดการ การบริห ารธุรกิ จ การเงนิ การ
จัดการทรัพ ยากรมนุษย์
Ph.D. (Marketing)
บธ.ด.บริห ารธุรกิ จ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การตลาด
บริห ารธุรกิ จ การจัดการ
บริห ารธุรกิ จ การจัดการ การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์ศึกษา

E-Mail

โทรศัพท์

588 อ.วราภรณ์ ทรัพ ย์รวงทอง
589 อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

590 ผศ.สุวรรณา พัน แสง
591 ผศ.ดร.วาสิตา เกิ ดผล ประสพศักดิW

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

ภาษาฝรั>งเศส
การสอนภาษาฝรั>งเศส
วท.บ.เกี ยรติน ิยมอัน ดับ1 ศศ.ม.(รัฐ ศาสตร์)
(คหกรรมศาสตร์ทวั> ไป)

พธ.ด.(รัฐ ประศาสน
ศาสตร์)

592 อ.ดร.สุวรนี ปานเจริญ

มรภ.เทพสตรี

เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร

วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร

การแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เทคโนโลยีขนมอบ อาหารและโภชนาการ

PR0592

suworanee.p@lawasri.tru.ac.th

08 1355 9108

593 อ.ดร.กรองแก้ ว มิฆเนตร

มรภ.เทพสตรี

ธรณีวทิ ยา

วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม

Environmental
Geochemistry

มลพิษทางดิน มลพิษทางนํ]า การจัดการขยะ
มู ลฝอยชุ มชน

PR0593

krongkaew.m@lawasri.tru.ac.th

08 0222 7524

594 อ.ดร.สรรชัย ชู ชพี
595 ผศ.คธาวุธ ศรียา

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

คณิตศาสตร์
การบริห ารการศึกษา
เทคโนโลยีแ ละ
พลศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา

บริห ารการศึกษา

บริห ารการศึกษา การศึกษา
พลศึกษา

PR0594
PR0595

sunchai6665@gmail.com
kathavut_top@hotmail.com

08 6407 2153
09 3952 5519

596 อ.พัชรี ชีวะคาํ นวณ
597 ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม 1. การจัดการโลจิสติกส์
และ โซ่อุปทาน 2. การ
จัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

การศึกษาปฐมวัย
บริห ารธุรกิ จและการจัดการโลจิสติกส์แ ละ
โซ่อุปทาน

PR0596
PR0597

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

08 4146 9944
08 0020 3325

598 อ.ชวลิต ศุภศักดิWธ ํารง

มรภ.เทพสตรี

บริห ารรัฐ กิ จ

บริห ารทรัพ ยากรมนุษย์
,พัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการ

การบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์ การจัดการ

PR0598

alit2001@hotmail.com

08 1564 5303

599 อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ

มรภ.เทพสตรี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Monash University,
Australia

ภาษาญปุ่ี> น ธุรกิ จ

Applied Japanese
Linguistics

ภาษาญปุ่ี> น ภาษาศาสตร์ภาษาญปุ่ี> น

PR0599

b.chayanoot@gmail.com

08 9179 9947

600 ผศ.ดร.กั น ตพัฒน์ กิ ตติอัชวาลย์

มรภ.เทพสตรี

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

PR0600

kantapat.k@lawasri.tru.ac,th

08 6708 4224

บริห ารธุรกิ จ

การวัดผลฯ การวิจัย หลักสูตรและการสอน
ป.บัณฑิต
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ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟิ สกิ ส์
รัฐ ประศาสนศาสตร์
ญปุ่ี> น ศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0601

sajeewan.p@lawasri.tru.ac.th

08 6044 7112

ฟิ สกิ ส์ เทคโนโลยีพ> ลังงาน
ภาษาญปุ่ี> น

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

การสือ> สารบูรณาการ

PR0606

siritan _pon@hotmail.com

08 3121 1945

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

โทรศัพท์

601 อ.สจีวรรณ ปราชญ ์ศรี

มรภ.เทพสตรี

602 อ.ดร.สราวุฒ ิ แนบเนียร
603 อ.ดร.วิเนส จัน ทะวงษ์ศรี

มรภ.เทพสตรี
มรภ.เทพสตรี

ฟิ สกิ ส์
ภาษาญปุ่ี> น

604 อ.กาญจนา ยลสิริธ ัม

มรภ.นครสวรรค ์

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์)

605 ผศ.ดร.พนิน ท์ นนทโคตร

มรภ.อุตรดิตถ์

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร)

606 อ.เอกสุวชั ร์ สิริธ ัญญ ์ภรณ์

มรภ.รําไพพรรณี

ศศ.บ. การประชาสัมพัน ธ์ ศศ.ม. เทคโนโลยี
สือ> สารมวลชน

607 อ.ชุ ตมิ า ช้างขาํ
608 ผศ.เอมอร แสนภู วา

มรภ.ศรีสะเกษ
มรภ.ศรีสะเกษ

ศศ.บ.(ภาษาไทย)
บธ.บ บริห ารธุรกิ จ
(การเงนิ การธนาคาร)

ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ศศ.ม (บริห ารพัฒนา
สังคม) ศษ.ม(การบริการ
ศึกษา)

ปร.ด.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภู มภิ าค

ภาษาไทย
พัฒนาชุ มชน พัฒนาสังคม บริห ารการศึกษา
สังคมศึกษา การจัดการชุ มชน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภู มภิ าค

PR0607
PR0608

chutimachuchi@gmail.com
amonsskru@hotmail.com

08 9437 3727
09 7040 4357

609 อ.ดร.สุวทิ ย์ ทิพ อุเทน

มรภ.สกลนคร

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
สัตวศาสตร์

วท.ม. (สัตวศาสตร์)

ปร.ด. (สัตวศาสตร์)

เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์

PR0609

suwit@snru.ac.th

08 6362 4958

610 ผศ.รพิพ รรณ จัน ทร์มะณี
611 ผศ.รัตน์ตพิ ร สําอางค ์
612 อ.ดร.จารุน นั ท์ ขวัญแน่ น

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.กํ าแพงเพชร

วท.บ. (เคมี)
วท.บ (ฟิ สกิ ส์)
ค.บ.คณิตศาสตร์

วท.ม. (เคมี)
วท.ด. (เคมี)
วท.ม (ฟิ สกิ ส์ประยุกต์)
ปร.ด (ฟิ สกิ ส์ประยุกต์)
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา กศ.ด.วิจยั และประเมิน
ทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์ เคมี
ฟิ สกิ ส์ วัสดุ ศาสตร์
วัดและประเมิน ผลทางการศึกษา วิจัยทาง
การศึกษา

PR0610
PR0611
PR0612

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

06 4003 0709
08 7844 8230
09 10310360

613 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

มรภ.กํ าแพงเพชร

ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

ศษ.ม การประถมศึกษา

การประถมศึกษาและหลักสูตรและการสอน

PR0613

Teacha7491@gmail.com

08 69199984

614 อ.นัน ทนัช ตนบุญ

มรภ.กํ าแพงเพชร

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนภาษาอังกฤษ)

การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิ จ

PR0614

Nantanat.ton@gmail.com

08 69137244

615 อ.มาลัยรัตน์ คณิตชยานัน ท์

มรภ.กํ าแพงเพชร

ศศ.บ. ภาษาจีน

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การสอนภาษาจีน ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

ภาษาจีน

PR0615

Kanitchayananm@gmail.com

08 9433 6624

616 อ.มุ ทติ า นาคเมือง

มรภ.กํ าแพงเพชร

ศ.บ. ดุ ริยศิลป์

ดศ.ม. ดุ ริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต

ดนตรีสากล

PR0616

mutitaguitarist1986@gmail.com

09 9294 7199

617 อ.ดร.โอกามา จ่ าแกะ

มรภ.กํ าแพงเพชร

ศศ.บ. การพัฒนาชุ มชน

พช.ม. การพัฒนาชุ มชน

การพัฒนาชุ มชน

PR0617

Okama24@hotmail.co.th

09 56407292

618 ผศ.ปาริชาติ สายจัน ดี

มรภ.กํ าแพงเพชร

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายมหาชน

PR0618

pandataalka@hotmail.com

09 7163 5528

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร)

ปริญ ญาเอก

E-Mail

ปริญ ญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ ด้านการศึกษาและการสือ> สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีพ ลังงาน
การบริห ารการศึกษา

Ph.D. (Economics)

กศ.ด หลักสูตรและ
การสอน

ปร.ด. การพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์แ ละ
ชุ มชน
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สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาโท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(อุตสาหกรรมท่องเทีย> ว) (การท่องเทีย> ว)

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก

การท่องเทีย> วและการโรงแรม การบริการ
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0619

Therain_4@hotmail.com

08 9409 4837

E-Mail

โทรศัพท์

619 อ.สุภาภรณ์ หมัน> หา

มรภ.กํ าแพงเพชร

620 ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภริ มย์

มรภ.กํ าแพงเพชร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย)

บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต
(บริห ารธุรกิ จ)

ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
(การจัดการ)

บริห าร การจัดการ

PR0620

mou_k@hotmail.com

08 1688 3348

621 ผศ.ดร.ไตรรงค ์ เปลี>ยนแสง

มรภ.กํ าแพงเพชร

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทวั> ไป

วท.ม.การจัดการ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง> แวดล้ม

ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา

PR0621

Pliansaeng22@gmail.com

09 0619 6935

622 ผศ.วรรณวณัช ด่ อนคร้าม

มรภ.กํ าแพงเพชร

บริห ารธุรกิ จบัณฑิต (การ บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
บัญชี)

การบัญชี ตรวจสอบภายใน

PR0622

Pooknoo@gmail.com

09 0682 1636

623 ผศ.บุณยกฤต รัตนพัน ธุ์

มรภ.กํ าแพงเพชร

วท.บ.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร

วท.ม.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร

วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร

PR0623

Boonyakrit.kpru@gmail.com

08 6440 4514

624 ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี
625 ผศ.อโณทัย พลเยีย> ม เพชรแสง
626 อ.ดร.นฤมล จัน ทร์มา

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์

นิตศิ าสตร์
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา

นิตศิ าสตร์
ภาษาเพื>ออาชีพ
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

กฎหมาย
การสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสุขภาพชุ มชน

PR0624
PR0625
PR0626

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

06 4419 8995
08 9673 2025
09 2539 1926

627 อ.ชชุ รัตน์ ศรีจัน ทวงศ์

มรภ.เพชรบูรณ์

เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร

PR0627

chachurat.orn@gmail.com

08 6572 2263

628 อ.ขนิษฐา ศรีน วล

มรภ.เพชรบูรณ์

วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร

PR0628

Nittha.real@gmail.com

08 6586 7946

629 อ.ดร.ธิดารักษ์ ลือชา

มรภ.เพชรบูรณ์

จิตวิทยา

รัฐ ประศาสนศาสตร์ (การ รัฐ ประศาสนศาสตร์
บริห ารโครงการและน
โยาย)

นโยบาย การบริห ารโครงการ การคลัง
สาธารณะ การจัดการวัฒนธรรม

PR0629

thidarak@pcru.ac.th

06 2939 3928

630 ผศ.สพลเชษฐ์ ประชุ มชัย

มรภ.เพชรบูรณ์

พุ ทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

PR0630

sapolachet@gmail.com

09 8452 4540

631 อ.ดร.ธีรภัทร กิ จจารักษ์
632 ผศ.ดร.ฐากู ร อนุสรณ์พ าณิชกุ ล

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์

รัฐ ประศาสนศาสตร์
การจัดการ

รัฐ ศาสตร์
บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต

รัฐ ประศาสนศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์
บริห ารธุรกิ จดุ ษฎีบณั ฑิต บริห ารธุรกิ จ การจัดการ

PR0631

dr_mara24@hotmail.com

09 4423 9141

PR0632

Thakoon2518@gmail.com

08 1357 6171

633 ผศ.ดร.สุทธิสนิ ี ถิระธรรมสรณ์
634 รศ.ดร.ปิยรัตน์ มู ลศรี

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์

บริห ารธุรกิ จ
เคมีอุตสาหกรรม

บริห ารธุรกิ จ
เคมี

บริห ารธุรกิ จ
เคมี

PR0633
PR0634

note_pom@hotmail.com
piyarutto@hotmail.com

09 1838 9921
09 1838 3558

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

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.เพชรบูรณ์

วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

PR0635
PR0636

Thanawan_pi@hotmail.com
sonthon_pai@hotmail.com

08 1262 3345
08 4623 3905

นิตศิ าสตร์
ปรด. การพัฒนา
สุขภาพชุ มชน

สาขาวิชาการจัดการ
เคมี เคมีประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรดุ ษฎี ระบาดวิทยา นโยบายสาธารณสุข
บัณฑิต
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สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ ไทย
ศึกษา)

ปริญ ญาโท
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ ไทย)

ปริญ ญาเอก
ศป.ด. (ศิลปกรรม
ศาสตร์)

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ
นาฏยศิลป์

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0637

ch.kodchakorn@gmail.com

06 1914 4519

E-Mail

โทรศัพท์

637 ผศ.ดร.กชกร ชิตท้วม

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

638 ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ ) กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) กศ.ด. (การบริห าร
การศึกษา)

การบริห ารการศึกษา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการจัดการ

PR0638

kisda.po@bsru.ac.th

08 1971 3043

639 อ.ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุ ล

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศษ.บ. (การวัดและ
ค.ม. (วิธ ีวทิ ยาการวิจัย
ประเมิน ผลการศึกษา)
การศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีทางอาหาร)

ค.ด. (การวัดและ
ประเมิน ผลการศึกษา)

การวิจัย การวัดและประเมิน ผลการศึกษา

PR0639

kwang.thittaya@gmail.com

08 5164 9335

640 อ.ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นศ.บ.

MFA

ศป.ด. (ศิลปกรรมศา
สตรดุ ษฎีบณั ฑิต)

นาฏยศิลป์

PR0640

tanakorn.su@bsru.ac.th

08 6192 4519

641 อ.ดร.ธิดารัตน์ ตัน นิรัตร์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.บ.(การศึกษา
วิทยาศาสตร์-เคมี)

ค.ม.(วิจัยการศึกษา)

ค.ด.(เทคโนโลยีแ ละ
สือ> สารการศึกษา)

การสอนวิทยาศาสตร์ วิจัยการศึกษา
เทคโนโลยีแ ละสือ> สารการศึกษา สังคมศาสตร์

PR0641

thidarat.ta@bsru.ac.th

08 9510 8400

642 อ.นิศาชล ฉ ัตรทอง

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
สิง> แวดล้อม)

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ )

รัฐ ประศาสนศาสตร์

PR0642

nisachon.diwvy@hotmail.com

08 6393 8970

643 อ.บุญญาพร บุญชัย

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0643

ta_bunyaphorn@hotmail.com

08 5824 6954

644 ผศ.ปณิตา แจ้ดนาลาว

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บธบ.การเงนิ และการ
ธนาคาร

บธม.การเงนิ และการ
ธนาคาร
บธม. บริห ารธุรกิ จ (MBA)

บริห ารธุรกิ จ การเงนิ โลจิสติกส์แ ละโซ่อุปทาน

PR0644

panita54@hotmail.com

08 1905 6832

645 ผศ.ปาริชาติ ปรีชากร

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื>อ
อาชีพ )

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

PR0645

parichart_kum@yahoo.com

08 9222 5239

646 ผศ.ดร.พัชรีภรณ์ บางเขยี ว

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ.บ. (สังคมศาสตร์การ
พัฒนา)

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

PR0646

patchareeporn.ba@bsru.ac.th

08 1423 3622

647 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ ์ ปลากั ดทอง

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.บ. (การแนะแนว)

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) กศ.ด. (การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร)

หลักสูตรและการสอนจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว

PR0647

pinyapat.aom@gmail.com

08 1918 4084

648 ผศ.ดร.ลักษณา เกยุราพัน ธ์
649 อ.ดร.สิริกร โตสติ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สังคมศึกษา (คบ .)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

กศ.ม.ประวัตศิ าสตร์
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)

สังคมศึกษาและวัฒน พัฒนาชุ มชน
การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมิน ผล
ทางการศึกษา

PR0648

luxanak_341@hotmail.com

08 1556 9424

PR0649

sirikorn.to@bsru.ac.th

06 1654 5351

ปร.ด. (บริห ารอาชีวะ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรและการ
และเทคนิคศึกษา กลุ่ม สอน เทคโนโลยีทางการศึกษา
วิชา วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)

ปร.ด.พัฒนศึกษา
ค.ด. (การวัดและ
ประเมิน ผลการศึกษา)
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สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ปริญ ญาโท
ปริญ ญาเอก
ศศ.ม. (วัฒนธรรมดนตรี) ปร.ด. (ดนตรี)

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

E-Mail

โทรศัพท์

Anurakjae@hotmail.com
ohio555@hotmail.com

08 9922 2097
08 1920 8747

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

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์แ ละ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ

652 อ.ดร.อัจฉรา ผ่องพิทยา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บช.บ.(การบัญชี)

กศ.ม.(ธุรกิ จศึกษา)

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การบริห ารธุรกิ จ

PR0652

ap-pas@hotmail.com

08 1887 0964

653 อ.อุดร หลักทอง

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศ.บ.(รัฐ ประศาสน
ศาสตร์)

รป.ม.(นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ

บริห ารรัฐ กิ จ นโยบายสาธารณะ
การจัดการภาครัฐ การปกครองท้อง

PR0653

Dornbandej@gmail.com

08 4715 3382

654 นางพรรณนิภา เดชพล
655

มรภ.เทพสตรี

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

PR0654
PR0655

pannipa_d@yahoo.co.th

09 2559 4454

รป.ม.(รัฐ ประศาสนศาสตร์)
วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0656

Siriratchoorak@gmail.com
phengwan1977@gmail.com

08 9408 7388
06 1302 2179

ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)

ดนตรี

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0650
PR0651

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ.ว่าที> ร.ต.หญ ิงสิริรัตน์ ชู รักษ์
656 ผศ.วัน ชัย เพ็งวัน

มรภ.กํ าแพงเพชร

ร.บ. (รัฐ ศาสตร์)
บธ.บ.สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ

657 อ.ชลธิชา โรจนแสง
658 อ.อรพร ทับทิมศรี
659 ผศ.นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์

มรภ.ศรีสะเกษ
มรภ.ศรีสะเกษ
มรภ.ธนบุรี

ศป.บ.ดนตรีไทย
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษธุรกิ จ

ศษ.ม.สังคมศึกษา
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษเป็น ภาษา
นานาชาติ

สังคมศึกษา การศึกษา ดนตรี
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ

PR0657
PR0658

aomsinkku@hotmail.com
orapor_n@hotmail.com

08 9506 0006
08 5209 3228

PR0659

nopparat.p@dru.ac.th

08 1813 0907

660 อ.อรทัย อนุรักษ์วฒั นะ
661 อ.นิตยา งามยิง> ยง

มรภ.กํ าแพงเพชร
มรภ.นครปฐม

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

ศศ.ม. ปฐมวัยศึกษา
MBA(ธุรกิ จระหว่าง
ประเทศและการตลาด)
M.A.(การโรงแรมและ
การท่องเทีย> ว)

การศึกษาปฐมวัย
การตลาด ธุรกิ จระหว่างประเทศ และ
บริห ารธุรกิ จ

PR0660
PR0661

haleluya_654@hotmail.com
jnittaya2109@gmail.com

08 1234 6940
06 1980 5099

662 อ.ดร.ศานติ ดิฐ สถาพรเจริญ
663 อ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

/
การจัดการโลจิสติกส์แ ละโซ่อุปทาน
การจัดการดุ ษฎีบณั ฑิต นิเทศศาสตร์, การจัดการสือ> สาร
(การจัดการการสือ> สาร)

PR0662
PR0663

ajsanti2008@gmail.com
voon58@hotmail.com

08 9493 2541
08 8644 6356

664 อ.ดร.ดวงใจ คงคาหลวง

มรภ.นครปฐม

บธ.ด. (การ
บริห ารธุรกิ จ)

การบริห ารบุคคลและการจัดการ

PR0664

duangjai1010@gmial.com

08 4002 4170

665 ผศ.วริยา จัน ทร์ขาํ
666 อ.ศิริพ ร ฉายาทับ
667 ผศ.ดร.วัน เพ็ญ แสงทองพิน ิจ

มรภ.นครปฐม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครปฐม

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร

PR0665
PR0666
PR0667

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

08 9661 1549
06 1635 1983
08 6756 6733

668 อ.สุน ิสา หาบสา

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

นิตศิ าสตร์บณั ฑิต (น.บ.) นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต
(น.ม.)

กฎหมายเอกชน

PR0668

kongkwun25@hotmail.com

08 1396 4594

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษสือ> สาร
ธุรกิ จ)

นิเทศศาสตืรมหาบัณฑิต
(การประชาสัมพัน ธ์)

ศศ.บ. (การบริห ารธุรกิ จ) บธ.ม. (การบริห ารงาน
บุคคลและการ
บริห ารธุรกิ จระหว่าง
ประเทศ)
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สถาบัน

669 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชู พ ัน ธ์ อรรถพลพิพ ัฒน์ มรภ.สุราษฎร์ธ านี

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คณะสารสนเทศศาสตร์

ปริญ ญาโท
สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ปริญ ญาเอก
สาขาวิชาภาษาศาสตร์

Linguistics and applied ภาษาจีน
Linguistics (PH.D.)

ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0669

ammyarts@hotmail.com

081-344-4014

PR0670

chayachonphotip@gmail.com

091 8457223

PR0671

aeksra@hotmail.com

081-081-8008

E-Mail

โทรศัพท์

670 อ.ดร.ชยชนน์ โพธิWทพิ ย์

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

ภาษาจีน (ศศ.บ.)

Linguistics and applied
Linguistics (M.A.)

671 อ.ศราวุธ ทองเนื]อห้า

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

บริห ารธุรกิ จบัณฑิต
(การจัดการทัว> ไป)

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์)

672 อ.ดร.โชติกา ภู ่พ งศ์

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.) วิทยาศาสตร์ทวั> ไป (คม.)

วิทยาศาสตร์ แขนงเคมี เคมีผลิตภัณฑ์ธ รรมชาติ, สารออกฤทธิWจาก
อิน ทรีย ์ (ปร.ด.)
เชือ] รา แบคทีเรียและสมุ น ไพร

PR0672

phooying@gmail.com

09 243 6859

673 อ.ดร.ญาณิศา บุญจิตร์

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

การประถมศึกษา (ค.บ.)

การประถมศึกษา (ค.ม.)

การบริห ารศึกษา (ค.ด.) การบริห ารการศึกษา การประถมการศึกษา
การฝึ กหัดครู

PR0673

nuda6812@gmail.com

08 4648 2743

674 ผศ.สงบ สิงสัน จิตร

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

บริห ารธุรกิ จบัณฑิต
(บัญชี) (บธ.บ.)

บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต
(บธ.ม.)

การบริห ารธุรกิ จ

PR0674

singsunjit@gmail.com

08 1895 2662

675 ผศ.ดร.จิรศักดิ แซ่โคว้

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการศึกษา
(ศษ.บ.)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
โสตทัศนศึกษา (ค.ม.)

ครุศาสตรดุ ษฎีบณั ฑิต เทคโนโลยีแ ละสือ> สารการศึกษา นวัตกรรม
เทคโนโลยีแ ละสือ> สาร การศึกษา
การศึกษา (ค.ด.)

PR0675

jirasak@sru.ac.th

08 6351 6156

676 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ คมั ภิรานนท์

มรภ.ยะลา

รัฐ ศาสตร์บณั ฑิต (ร.บ.)/ พัฒนาบริห ารศาสตร์
นิตศิ าสตร์ (น.บ.)
(รัฐ ประศาสนศาสตร์)
รัฐ ศาสตร์มหาบัณฑิต
บริห ารรัฐ กิ จ (ร.ม.)

กํ าลังศึกษาหลักสูตร
รัฐ ประศาสนศาสตร์
ดุ ษฎีบณั ฑิต

รัฐ ประศาสนศาสตร์/การจัดการ

PR0676

siriluk.k@yru.ac.th

08 6386 7474

677 อ.อรวรรณ กมล

มรภ.ยะลา

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
(ศศ.บ.)

เศรษฐศาสตร์ บริห ารธุรกิ จ สังคมศาสตร์

PR0677

orawan.k@yru.ac.th

08 9293 4293

678 อ.ธีรยุทธ มู เล็ง

มรภ.ยะลา

เทคโนโลยีชวี ภาพ (วท.บ.) สาขาวิชาบริห ารธุรกิ จ
(บธ.ม.),สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์แ ละโซ่
อุปทาน (วท.ม.)

การจัดการการผลิต และการจัดการโลจิสติกส์

PR0678

teerayuth.m@yru.ac.th

08 1406 3285

679 อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน

มรภ.ยะลา

นิเทศศาสตร์- วารสาร
ศาสตร์ (นศ.บ.)

วารสารศาสตร์แ ละ
สือ> มวลชน (นศ.ม.)

นิเทศศาสตร์

PR0679

Chadaporn.s@yru.ac.th

08 7393 5233

680 อ.ดร.สะอุดี มะประสิทธิW

มรภ.ยะลา

เคมี (วท.บ.)

สิง> แวดล้อมกั บการพัฒนา การจัดการสิง> แวดล้อม การบริห ารจัดการนํ]าผวิ ดิน
(วท.ม.)
(ปร.ด.)

PR0680

Seudee.m@yru.ac.th

08 6957 6011

681 อ.วรเวทย์พ ิสษิ ยศศิริ

มรภ.ยะลา

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ภาษาศาสตร์ประยุกต์
(ศศ.ม.)

PR0681

varaveijbhisis.y@yru.ac.th

08 6071 4519

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
(ทษ.ม.)

เศรษฐศาสตร์บริห ารธุรกิ จสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์
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สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาโท
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) เทคโนโลยีแ ละสือสาร
การศึกษา (ศษ.ม.)

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก

คอมพิวเตอร์ /การศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
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

E-Mail

โทรศัพท์

682 อ.จัน ทนา มีชยั ชนะ

มรภ.ยะลา

683 อ.ฐาณิตา อิน ทร์ดํา

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

นิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
(น.ม.)

684 ผศ.ดร.พราวตา จัน ทโร

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอาหาร (วท.ม.)
เกษตร (อส.บ.)

685 ผศ.ปลื]มใจ ไพจิตร

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

การบัญชี (บธ.บ)

บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต
(บธ.ม.)

686 อ.ดร.จีรติ พู น เอียด

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ.) หลักสูตร
นานาชาติ

Tourism Management and Tourism Management Tourism/Hotel Management/ Sustainable
Planning (MSc.)
(Ph.D.)
Tourism/Sustainability

687 อ.ดร.รอมสัน หมาดมานัง

มรภ.ยะลา

วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม สิง> แวดล้อมกั บการพัฒนา วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม การจัดการนํ]าเสีย
(วท.บ.)
(วท.ม.)
(ปร.ด.)

PR0687

romsan.mad@yru.ac.th

08 3196 6894

688 อ.พัฒนพงศ์ จิน ดามงคล

มรภ.จัน ทรเกษม

ชีววิทยาประยุกต์
การแพทย์แ ผนจีน

ชีววิทยาของเซลล์แ ละ
โมเลกุ ล

ชีววิทยา/ การแพทย์แ ผนจีน

PR0688

ajarngreang@gmail.com

09 4919 4263
09 2451 5242

689 อ.วาริน ทร์ ศรีพ งษ์พ ัน ธุ์กุล

มรภ.ยะลา

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิง> แวดล้อม)

วท.ม. (อนามัยสิง> แวดล้อม)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สงิ> แวดล้อม)

PR0689

warin.s@yru.ac.th

08 7276 3904

690 ผศ.จารุณ ี หนูละออง

มรภ.ยะลา

วท.บ. (สัตวศาสตร์)

วท.ม. เกษตรศาสตร์
(สัตวบาล-สัตวศาสตร์)

โภชนศาสตร์สตั ว์

PR0690

jarunee.n@yru.ac.th

08 1095 5682

691 อ.สุปรีญา นุ่น เกลี]ยง

มรภ.ยะลา

ศศ.บ. (รัฐ ศาสตร์)

ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง)

รัฐ ศาสตร์

PR0691

supreeya.n@yru.ac.th

09 2295 5146

692 อ.มลวิภา เมืองพระฝาง
693 ผศ.การัน ต์ เจริญสุวรรณ

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.กํ าแพงเพชร

วทบ. เคมี
ค.ม. วิทยาศาตรศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(อุตสาหกรรมท่องเทีย> ว) (การท่องเทีย> ว)

วิทยาศาสตรศึกษา

PR0692

Monwipha_21@hotmail.com

09 8104 2377

การท่องเทีย> วและการโรงแรม

PR0693

jojobaroil79@gmail.com

08 1605 6335

694 อ.กาญจนา สุขพิทกั ษ์
695 ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

มรภ.พิบลู สงคราม
มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

คบ. การศึกษาพิเศษ
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ
บธ.บ. (การตลาด)/วส.บ. บธ.ม. (การจัดการทัว> ไป)
(การประชาสัมพัน ธ์)

การศึกษาพิเศษ
บริห ารธุรกิ จ/การจัดการ

PR0694
PR0695

kanna6373@hotmail.com
patsawan2549@gmail.com

08 1483 1574
08 1752 2557

696 ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิWพ ัฒน์

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(มธ.)

เศรษฐศาสตร์การเมือง
(จุฬาฯ)

รัฐ ประศาสนศาสตร์, การพัฒนาชุ มชน,
สังคมวิทยา, สังคมศาสตร์เพื>อการพัฒนา

PR0696

analaumon@aru.ac.th

06 1464 4544

697 อ.ตราดุ ลย์ นรนิตผิ ดุ งการ
698 อ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวไิ ลย

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา
มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

นิตศิ าสตร์
วท.บ. เคมี

นิตศิ าสตร์
วท.ม. การจัดการการ
ขนส่งและโลจิสติกส์

PR0697
PR0698

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

06 5265 2651
09 4794 2244

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญา
พัฒนา
การแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการประเมิน อายุการเก็ บอาหาร
เกษตร (ปร.ด.)
บริห ารธุรกิ จ

รัฐ ประศาสนศาสตร์
(ม.รังสิต)
ปร.ด. การจัดการโลจิ
สติกส์แ ละโซ่อุปทาน

การจัดการกิ จการพาณิชยนาวี
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาโท
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) คอ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

ปริญ ญาเอก

E-Mail

โทรศัพท์

คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ/บริห ารธุรกิ จ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0699

srp0812651@hotmail.com

08 9081 2651

การท่องเทีย> ว/โรงแรม

PR0700

chumpol_oh@hotmail.com

08 3694 1515

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

699 ผศ.สิริพ ร อิน ทสนธิW

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

700 อ.พวัสส์ อัครพัฒน์กําชัย

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

ศศ.บ.(อุตสาหกรรม
ท่องเทีย> ว)

701 อ.จัน จิรา ดีเลิศ

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ วท.ม. (เทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์- พัฒนา สารสนเทศ)
ซอฟต์แ วร์)

คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ/บริห ารธุรกิ จ

PR0701

janjira_d@aru.ac.th

08 0043 8614

702 ผศ.นัน ทนิธW ิ เอิบอิ>ม

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

PR0702

nanthanit78@gmail.com

08 5888 0980

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

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

คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ/บริห ารธุรกิ จ/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

703 อ.อมรา ดอกไม้

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
ทล.บ. การจัดการขนส่ง
สิน คา้ ทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ

PR0703

ammara.d@aru.ac.th

08 9131 6583

704 อ.ดร.ภาวิน ีย ์ ธนาอนวัช

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

ศศ.บ. การจัดการทัว> ไป
(แขนงบัญชี)

บธ.ม. (การบัญชี)

PR0704

sakeera@hotmail.com

08 6345 5083

705 ผศ.ภัทราพร จัน ตะนี
706 ผศ.เพ็ญนภา หวังทีช> อบ
707 อ.ดร.แสงจิตต์ ไต่แ สง

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา
มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา
มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

การจัดการทัว> ไป

เศรษฐศาสตร์

บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (การจัดการ)

เศรษฐศาสตร์
การบัญชี, บริห ารธุรกิ จ
บช.ม. (การบัญชี)
ศศ.ม. (การบริห ารองคก์ ร) ปร.ด. (การบริห ารการ การจัดการ, การบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์
พัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์)

PR0705
PR0706
PR0707

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

08 7119 2299
09 1414 5217
08 9923 5906

708 ผศ.ดร.ศักดิWศรี สืบสิงห์

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์ทวั> ไป

การศึกษาวิทยาศาสตร์

สิง> แวดล้อมศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ศึกษา, สิง> แวดล้อมศึกษา

PR0708

sci.sak@gmail.com

08 9889 5591

709 ผศ.ณพงษ์ ร่ มแก้ ว
710 ผศ.ดร.นัน ธวัช นุน ารถ

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.นครสวรรค ์

วท.บ.(พลศึกษา)
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศศ.ม. (พลศึกษา)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกี ฬา
การบริห ารการศึกษา

PR0709
PR0710

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

08 7362 1117
08 1491 4555

711 ผศ.วิไลลักษณา สร้อยครี ี

มรภ.นครสวรรค ์

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธ ุรกิ จ) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์

PR0711

wilailaksana.s@nsru.ac.th

06 2691 4254

712 ผศ.ดร.วรภพ วงคร์ อด

มรภ.นครสวรรค ์

พธ.บ. (รัฐ ศาสตร์)
พช.ม. (พัฒนาชุ มชน)
บธ.บ. (การจัดการทัว> ไป)

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)

พัฒนาสังคม /ชุ มชน /ท้องถิ>น

PR0712

viratwongrod_4@hotmail.com

08 1925 4432

713 ผศ.ดร.พรรณอร วัน ทอง

มรภ.นครสวรรค ์

ศษ.บ.
(รัฐ ประศาสนศาสตร์)

รป.ม.
(นโยบายสาธารณะ)

ปร.ด.
(รัฐ ประศาสนศาสตร์)

รัฐ ประศาสนศาสตร์

PR0713

fon_jeab@hotmail.co.th

08 1797 7407

714 อ.นนทพัทธ์ ตรีณรงค ์

มรภ.นครสวรรค ์

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเอกชนและ
กฎหมายธุรกิ จ

กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิ จ

PR0714

nontapat_koy@hotmail.com.

08 7590 9093

บธ.ม. (การจัดการโรงแรม
และภัตตาคาร)

บธ.ด. บริห ารธุรกิ จ
การบัญชี, บริห ารธุรกิ จ
ดุ ษฎีบณั ฑิต (การบัญชี
เพื>อการจัดการ)

การบริห ารการศึกษา,เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์.คอมพิวเตอร์
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ปริญ ญาโท
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ปริญ ญาเอก
ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

chayan@nsru.ac.th

08 3959 2028

E-Mail

โทรศัพท์

715 อ.ดร.ชยัน ต์ นัน ทวงศ์

มรภ.นครสวรรค ์

716
717
718
719
720

ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา
ผศ.เพชรอําไพ สุขารมณ์
ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
อ.ดร.ชนิตา ขนัน ทอง
ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิW

มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.นครสวรรค ์

ค.บ. (คณิตศาสตร์)
การบัญชี
คณิตศาสตร์
เคมี
วท.บ. (สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ)

วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
การบัญชี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
เคมี
เคมี
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

คณิตศาสตร์
การบัญชี
คณิตศาสตร์
เคมีเชิงฟิ สกิ ส์
สาธารณสุขศาสตร์, สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์, การส่งเสริมสุขภาพ

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

721 อ.สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย

มรภ.นครสวรรค ์

นศ.บ. (สือ> สารมวลชน)

บธ.ม. (การจัดองคก์ าร),
วทม. (การจัดการโลจิ
สติกส์)

การจัดการองคก์ ารธุรกิ จ และการบริห าร
ทรัพ ยากรมนุษย์

PR0721

p_phoo@hotmail.com

09 4415 3265

722 อ.ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง

มรภ.นครสวรรค ์

บช.บ. การบัญชี

บช.ม. การบัญชี, บธ.ม.
การเงนิ

การบัญชี, การเงนิ , บริห ารธุรกิ จ

PR0722

Laphatsawat.k@nsru.ac.th

09 7236 4996

723 ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง

มรภ.นครสวรรค ์

วทบ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ วทม. คอมพิวเตอร์สาํ หรับ ปร.ด.ทัศนศิลป์ และ
ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบ

ออกแบบ

PR0723

phiengpit@nsru.ac.th

09 9296 5898

724 อ.ดร.บัณฑิตา อิน สมบัต ิ

มรภ.นครสวรรค ์

คบ. (การศึกษาปฐมวัย)

กศ.ม. (หลักสูตรและการ กศ.ด. (วิจัยและ
สอน)
ประเมิน ผลการศึกษา)

การศึกษา วิจัย วัดผล หลักสูตรและการสอน

PR0724

bantita.i@nsru.ac.th

09 7919 9694

725 อ.ดร.กุ ลรภัส เทียมทิพ ร

มรภ.นครสวรรค ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0725

kulrapas.t@gmail.com

09 1839 5651

726
727
728
729

มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.นครสวรรค ์

รัฐ ประศาสนศาสตร์
นิตศิ าสตร์
การศึกษาปฐมวัย
วศ.บ. วิศวกรรมเครื>องกล

รัฐ ศาสตร์
นิตศิ าสตร์
ปฐมวัยศึกษา
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและ
สิง> แวดล้อม
คม. 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

มรภ.นครปฐม

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ผศ.ดร.คุ ณากร กรสิงห์
อ.ฐิตชิ ญาน์ คงชู
ผศ.อนงคน์ ารถ ยิม] ช้าง
ผศ.วีระชาติ จริตงาม

730 ผศ.ศิริชยั โสภา

บธ.ด.การบัญชี

คอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0715

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวิชาชีพ ครู, หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพ ครู, สาขาการศึกษา,
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, เทคโนโลยี
การศึ
กษา
รัฐ ศาสตร์
รัฐ ศาสตร์
นิตศิ าสตร์
การศึกษาปฐมวัย
วิศวกรรม พลังงาน เครื>องกล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

PR0730

09 8252 8431
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ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

731 อ.ฉลองบูรณ์ เพ็งลํา

มรภ.นครปฐม

ปริญ ญาตรี
นิตศิ าสตรบัณฑิต

732 อ.ณัฐ ยา เชิงฉลาด ชู พ รม
733 อ.ฒวีพ ร โตวนิช
734 ผศ.ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุ ล

มรภ.นครปฐม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

735
736
737
738
739
740

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี

อ.ดร.ธงชัย เหมือนชู
อ.ศุภกิ จ จงศักดิWสวัสดิW
อ.แพรว พิมพ์โพธิW
อ.พวงรัตน์ เชือ] รบ ชาญสตพัชร
อ.ธิตพิ งศ์ สุกใส
ผศ.ดร.นิมติ ซุนสั
้ ]น

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี

743 อ.โพธิWพ งศ์ ฉ ัตรนัน ทภรณ์

08 1886 3087

การพยาบาล (การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น )
นิเทศศาสตร์, การสือ> สารการตลาด
การบริห ารการศึกษา

PR0732
PR0733
PR0734

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

06 4989 9383
08 1858 5823
08 9690 5920

บริห ารธุรกิ จ, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ
การจัดการการท่องเทีย> ว

PR0735
PR0736
PR0737
PR0738
PR0739
PR0740

tongchai@kru.ac.th
omdood@gmail.com
phimproud@gmail.com

08 9895 8923
08 9423 7888
08 9500 3584

Por_301@hotmail.com
Golfsports.pe.38@gmail.com
soonsan.n@gmail.com

08 1782 3373
08 0067 8465
09 1046 4338

การจัดการ
ภาษาจีน

PR0741
PR0742

pattaric@hotmail.com
manso_laubu@hotmail.com

08 6584 1678
09 4529 5238

กฎหมายเอกชน กฎหมายธุรกิ จ กฎหมาย
แพ่ งและพาณิชย์

บริห ารธุรกิ จ
นิเทศสตรบัณฑิต
การออกแบบ
นิตศิ าสตร์
วิทยาศาสตร์การกี ฬา
การจัดการ

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.ภู เก็ ต
มรภ.ภู เก็ ต
มรภ.ศรีสะเกษ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตร์

oede_ee@hotmail.com

ปริญ ญาเอก

การบริการเพื>อการ
พัฒนาการศึกษา

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.กาญจนบุรี

741 อ.ดร.ภัทริน ทร์ มรรคา
742 อ.วีระชาติ ดวงมาลา

ปริญ ญาโท
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายธุรกิ จ)

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0731

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

การออกแบบ
นิตศิ าสตร์
พลศึกษา
บริห ารธุรกิ จ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเทีย> ว
การจัดการ

E-Mail

โทรศัพท์

ศศ.บ.ภาษาจีน

ศศ.ม ภาษาศาสตร์แ ละ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
(ภาษาจีน )

มรภ.ศรีสะเกษ

สถบ.(สถาปัตกรรม
ศาสตร์ ออกแบบ
อุตสาหกรรม)

ศศ.ม. (ดิจิทลั อาร์ต)

ศิลปะและการออกแบบ

PR0743

popong.sskru@gmail.com

06 3759 4334

744 อ.กวิน วัฒน์ หิรัญบูรณะ

มรภ.ศรีสะเกษ

ศศ.บ. (โบราณคดี)
เกี ยรติน ิยมอัน ดับ 2

ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์)

ประวัตศิ าสตร์/โบราณคดี

PR0744

kawinwathi@gmail.com

08 9802 5663

745 ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกําจร

มรภ.กํ าแพงเพชร

บธ.บ.สาขาการจัดการ
ทัว> ไป

บธ.ม.การจัดการเชิงกลยุทธ์ ปร.ด.การจัดการ

บริห ารธุรกิ จ

PR0745

wadsanafon55555fon@gmail.com

08 7202 0303

746 ผศ.กั น ต์กนิษฐ์ จูรัตน์

มรภ.กํ าแพงเพชร

บริห ารธุรกิ จ การบัญชี
MBA
การจัดการ

บัญชีภาษี

PR0746

บริห ารธุรกิ จ(การ
จัดการ)

การจัดการ, การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์

PR0747

Kanitta4608@gmail.com
pichetsiraprapa_nui@hotmail.com

09 7297 4608
08 1867 6713

นวัตกรรมสังคม
สาขาผน็ ําสังคมธุรกิ จ
และการเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิต

การจัดการ การตลาด ตลาดบริการ พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค

PR0748

supornrat63@gmail.com

08 1845 5448

747 ผศ.ดร.พิพ รรธน์ พิเชฐศิรประภา

มรภ.ราชนคริน ทร์

748 ผศ.สุพ รรัตน์ วงศ์ดุสติ บุรี

มรภ.ราชนคริน ทร์

บริห ารธุรกิ จ(การบัญชี)
การบัญชี

สาขาการจัดการ
สาขาการตลาด มหาวิทยา
มหาวิทยาลัยหอการคา้ ไทย ลัยรุ กิ จบัณฑิตย์
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ที3

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม

ปริญ ญาโท
ปริญ ญาเอก
สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สารสนเทศและการ
สือ> สารเพื>อการศึกษา

749 ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค ์

มรภ.ราชนคริน ทร์

750 รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิW
751 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

มรภ.เพชรบูรณ์
มรภ.มหาสารคาม

752 รศ.ดร.รภัสสา จัน ทาศรี
753 ผศ.ดร.ไชยยัน ต์ สกุ ลไทย

มรภ.มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม

เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เพื>อการศึกษา

พืชสวน
คอมพิวเตอร์ศึกษา

754 ผศ.ดร.ไพศาล วรคาํ

มรภ.มหาสารคาม

วิทย์-ฟิ สกิ ส์

วิทยาศาสตรศึกษา

วิจัยและประเมิน ผล
การศึกษา

755 ผศ.ดร.ภู ษติ บุญทองถึง

มรภ.มหาสารคาม

ชีววิทยา

หลักสูตรและการสอน

756 ผศ.ว่าทีร> ้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา

มรภ.ราชนคริน ทร์

757 ดร.พรชัย ผาดไธสง

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

E-Mail

โทรศัพท์

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

08 9437 2398

PR0750
PR0751

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

08 1533 7869
08 7373 3999

การผลิตไม้ผล/สรีระวิทยา/การปรับปรุงพัน ธุ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ> สาร, คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0752
PR0753

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

09 3616 9224
08 3286 2515

สถิต,ิ วิจัย, วัดและประเมิน ผลการศึกษา

PR0754

paisarn.wo@rmu.ac.th
w.paisarn@gmail.com

08 1289 1394

หลักสูตรและการเรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน
การสอน

PR0755

poosit.boon@hotmail.com

08 4270 5056

ไทยคดีศึกษา, จิตวิทยา ไทยศึกษา
การแนะแนว, การศึกษา
นอกระบบ

พระพุ ทธศาสนา

PR0756

eakachai2007@yahoo.co.th

08 6932 1133

มรภ.ร้อยเอ็ด

บริห ารการศึกษา

หลักสูตรและการเรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน
การสอน

PR0757

Phornchai2507s@gmail.com

09 5193 7794

758 อ.ดร.ณัฐ วุฒ ิ วิทา

มรภ.กาญจนบุรี

บริห ารธุรกิ จ การท่องเทีย> ว การัดการโรงแรมและ
การท่องเทีย> ว

การจัดการท่องเทีย> ว
แบบบูรณาการ

การจัดการการท่องเทีย> ว ภาพลักษณ์การ
ท่องเทีย> ว

PR0758

Nattawutwita@gmail.com

08 4591 4659

759 อ.อภิชาติ บัวตูม

มรภ.กาญจนบุรี

เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

PR0759

apichatbuatoom@gmail.com

08 0110 1532

760 อ.นิรัญชา ทิพ กนก
761 อ.ดร.สุภาภรณ์ คางคาํ
762 ผศ.กษริน วงศ์กิตติชวลิต

มรภ.กาญจนบุรี
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

นาฏศิลป์ แ ละการละคร
วท.บ.(เคมีวศิ วกรรม)
อักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(อ.บ.)

การศึกษาปฐมวัย
วท.ม.(เคมีเทคนิค)
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาไทย สาย
วรรณคดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อ.ม.)

การศึกษาปฐมวัย
เคมีเทคนิค, เคมีวศิ วกรรม
ภาษาและวรรณคดีไทย

PR0760
PR0761

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

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

มรภ.ภู เก็ ต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มรภ.ภู เก็ ต

วทบ.ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ศป.ม.ทัศนศิลป์

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

08 1788 7932
08 9871 5488

กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ M.A.I.E (Industrial
Devlopment and
Tranformation)

หลักสูตรและการเรียน
การสอน

คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0749

ผูส้ งู อายุ/พัฒนาชุ มชน
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

วท.ด.(เคมีเทคนิค)

ศาสนาและปรัชญา

เทคโนโลยีสารสนเทศ Computer and Information Technology
รป.ด.รัฐ ประศาสน
ศิลปะและการออกแบบ
ศาสตร์

PR0762

PR0763
PR0764
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ที3

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์
(คอมพิวเตอร์))

p.chamking@sskru.ac.th

08 9771 5478

สาธารณสุขชุ มชน
สาขาวิชาเคมี
บริการธุรกิ จ การจัดการ การตลาด
ทรัพ ยากรมนุษย์

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

E-Mail

โทรศัพท์

765 อ.ปาวีณา ฉา> ํ กิ> ง

มรภ.ศรีสะเกษ

ปริญ ญาตรี
คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์)

766 อ.ดร.กล้าณรงค ์ วงศ์พ ิทกั ษ์
767 อ.ดร.มัสติกา เรืองอุดมสกุ ล
768 อ.ดร.แก้ วตา ผวิ พรรณ

มรภ.สวนสุน ัน ทา
มรภ.ศรีสะเกษ
มรภ.เพชรบูรณ์

วท.บ.สุขศึกษา
สาขาวิชาเคมี
บริห ารธุรกิ จ

ส.ม.บริห ารสาธารณสุข
สาขาวิชาเคมี
บริห ารธุรกิ จ

769 อ.อาริษา รุจิรวนิชวงศ์

มรภ.ภู เก็ ต

นิตศิ าสตรบัณฑิต

นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญา

PR0769

ar_ri_sa@yahoo.com

08 1851 3484

770 อ.ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ ว
771 อ.ธีรารัตน์ ศรีวริ ัตน์

มรภ.ภู เก็ ต
มรภ.ภู เก็ ต

น.บ.
การศึกษาปฐมวัย

น.ม.
การศึกษาปฐมวัย

นิตศิ าสตร์
การศึกษาปฐมวัย

PR0770
PR0771

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

09 6636 5295
08 1748 4386
09 1037 0388

772 อ.วรรณพร พุ ทธภู มพิ ิทกั ษ์

มรภ.สวนสุน ัน ทา

บธ.บ. การบริห ารงาน
ทัว> ไป

บธ.ม. วิทยาการจัดการ และ กํ าลังศึกษาบ ธ.ด.
รป.ม. รัฐ ประศาสนสาสตร์ บริห ารธุรกิ จ

บริห ารธุรกิ จ,การจัดการ,ทรัพ ยากรมนุษย์,
การจัดการอุตสาหกรรม,การบริห ารการผลิต,
รัฐ ประศาสนศาสตร์,นโยบายสาธารณะ,
การเมืองการปกครองท้องถิ>น

PR0772

ple2209@hotmail.com

08 4153 1212

773 อ.ดร.เมตตา คงคากู ล

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
และการสือ> สารเพื>อ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ> สารเพื>อ
การศึกษา

PR0773

mettakon@mcru.ac.th

09 3295 5596

774 อ.เพียงจิต ตัน ติจรัสวโรดม
775 อ.วรากร อังศุมาลี

มรภ.ภู เก็ ต
มรภ.ภู เก็ ต

ปริญญาเอก
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
Ph.D. (Linguistics and ภาษาศาสตร์ ภาษาจีน
Applied Linguistics)

PR0774
PR0775

piang_tanti@hotmail.com
hongdekun@hotmail.com

08 2421 0222
08 5894 3147

776 อ.วีรนุช วอนเก่ าน้อย

มรภ.มหาสารคาม

777 อ.พิชญาภา พริ]มพราย

มรภ.นครศรีธ รรมราช

778 ผศ.บุญช่วง ศรีธ รราษฎร์
779 อ.กั น ยนา ศรีพ ฤกษ์

มรภ.ร้อยเอ็ด
มรภ.นครศรีธ รรมราช

บธ.บ. (การบัญชี)
นิตศิ าสตร์

บช.ม. (การบัญชี)
นิตศิ าสตร์

780 อ.วราพร กาญจนคลอด
781 อ.สมาภรณ์ นวลสุทธิW

มรภ.นครศรีธ รรมราช
มรภ.นครศรีธ รรมราช

บัญชีบณั ฑิต

บริห ารธุรกิ จ

782 อ.โสภณ ชุ มทองโด

มรภ.นครศรีธ รรมราช

พุ ทธศาสตร์บณั ฑิต
(พธ.บ. เศรษฐศาสตร์)

M.A. (Economics)
University of Madras,
India

783 อ.จรุ ถิ>น พระบาท

มรภ.นครศรีธ รรมราช

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริห ารธุรกิ จ

ศศ.บ.เกี ยรติน ิยมอัน ดับ M.A.(Linguistics and
หนึ>ง (ภาษาจีน )
Applied Linguistics)
วท.บ. ชีววิทยา

ปริญ ญาเอก

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0765

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ
คอมพิวเตอร์, การศึกษา

สาขาวิชาเคมี
บริห ารธุรกิ จ

วท.ม. ชีววิทยา

ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

PR0776

Pweeranuch@hotmail.com

09 5419 4235

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิ
สติกส์

PR0777

an302525@gmail.com

08 6274 7019

การบัญชี
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์

PR0778
PR0779

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

09 8153 9734
08 8795 4645

บริห ารธุรกิ จ/การจัดการ
ธุรกิ จคา้ ปลีก การตลาด บริห ารธุรกิ จ

PR0780

wwichianmanee@gmail.com

08 1535 9969

เศรษฐศาสตร์

PR0781
PR0782

samaporn1420@gmail.com
sophon_chom@hotmail.com

08 8775 3174
08 6952 6636
075 392 040

การบริห ารธุรกิ จ

PR0783

jaru_thi@hotmail.com

08 5259 5129

อยู่ระหว่างการศึกษา
(นิตศิ าสตร์)

กํ าลังศึกษา
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี

ปริญ ญาโท

ปริญ ญาเอก
ปริญญาเอก

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

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

08 1608 8816
08 6651 0996
09 4541 4168

E-Mail

โทรศัพท์

784 อ.พิชeุฒม์ เพ็ญมาศ
785 รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ
786 อ.ดร.ทนัน ยา คาํ คุ ม้

มรภ.นครศรีธ รรมราช
มรภ.นครราชสีมา
มรภ.ร้อยเอ็ด

พยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์/พยาบาล
ปร.ด. เทคโนโลยีแ ละ คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยี
สือ> สารการศึกษา
การศึกษา

787 ผศ.ดร.สมร ทวีบญุ

มรภ.ร้อยเอ็ด

ศษ.บ. การประถมศึกษา

ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน

ปร.ด. หลักสูตรและ
การสอน

การประถมศึกษา/หลักสูตรและการสอน

PR0787

Thaweeboons@hotmail.com

08 1266 9903

788 อ.ดร.ธนวัตน์ บุตรทองทิม

มรภ.ร้อยเอ็ด

ศป.บ.ดนตรีไทย

ศศ.ม. ดนตรี

ปร.ด. ฎีจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม

ดนตรี/ศิลปะ/วัฒนธรรม

PR0788

thanawat@reru.ac.th

08 6583 8317

789 ผศ.ดร.อภิชาติ ดีไม่น ้อย

มรภ.ร้อยเอ็ด

ศษ.บ. พลศึกษา

ศษ.ม. พลศึกษา

ปร.ด.วิทยาศาสตร์การ พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกี ฬา
ออกกํ าลังการและการ
กี ฬา

PR0789

Deeminoi@hotmail.com

08 0167 9863

790 ผศ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร

มรภ.รําไพพรรณี

ศ.บ. (ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์) เกี ยรติ
นิยมอัน ดับที> 2

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธ ุรกิ จ)

เศรษฐศาสตร์ บริห ารธุรกิ จ

PR0790

PISIT.C@RBRU.AC.TH

06 3796 9456

791 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์

มรภ.เทพสตรี

ศศ.บ.
รป.ม. (การจัดการสําหรับ ปร.ด. (รัฐ ประศาสน
(บรรณารักษศาสตร์แ ละ นักบริห าร)
ศาสตร์)
สารนิเทศศาสตร์)
รป.บ. (การปกครอง
ท้องถิ>น )

รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์

PR0791

P570577R1

mnida@gmail.com

09 4797 4936
08 1545 4560

792
793
794
795

มรภ.ภู เก็ ต
มรภ.นครสวรรค ์
มรภ.จัน ทรเกษม (ผูท้ รง)
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.บ.สุขศึกษา
ศ.บ.จิตรกรรม
เคมี
ค.บ.(คณิตศาสตร์)

กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
ศศ.ม.ศิลปกรรม
เคมีอิน ทรีย ์
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)

การศึกษาปฐมวัย
ทัศนศิลป์
เคมี เคมีอิน ทรีย ์ เคมีศึกษา
คณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์,
คณิตศาสตร์ศึกษา, การศึกษาคณิตศาสตร์,
คณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิต ิ

PR0792
PR0793
PR0794
PR0795

P570096R1

wannee.p@pkru.ac.th
nat.l@nsru.ac.th
thanuttkhul@cgi.ac.th
p.phuangphoo@gmail.com
p.phuangphoo@hotmail.com

08 9195 6590
08 3628 3336
09 6159 3514
08 9922 3595

796 ผศ.ดร.สาธร ทรัพ ย์รวงทอง

มรภ.นครสวรรค ์

ค.บ.วัดผลการศึกษา

ศษ.ม. การวัดและ
ปร.ด. การบริห าร
ประเมิน ผลการศึกษา
การศึกษา
ศษ.ม. การบริห ารการศึกษา

การบริห ารการศึกษา, ยุทธศาสตร์การพัฒนา

PR0796

satorn.s@nsru.ac.th

08 6925 4466

797 อ.ปรัศนีย ์ นัยนานนท์

มรภ.นครสวรรค ์

ศส.บ. อุตสาหกรรม
ท่องเทีย> ว

ศศ.ม. การจัดการการ
ท่องเทีย> วและโรงแรม

การท่องเทีย> ว , การโรงแรม , ธุรกิ จบริการ

PR0797

Traveller_gift@hotmail.com

09 3265 6423

798 อ.ดร.สมภพ แซ่ล] ี

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วท.บ. (คณิตศาสตร์)
เกี ยรติน ิยมอัน ดับหนึ>ง

วท.ม. (คณิตศาสตร์แ ละ
สถิต)ิ

คณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์

PR0798

pob_lee@hotmail.com, poblee@gmail.com 06 4415 5662

799 อ.ปาริชาติ ราชมณี

มรภ.มหาสารคาม

วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)

เทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีการเกษตร

PR0799

tarnratmanee@gmail.com

อ.วรรณี พลสมัคร
รศ.ณัฐ ลํ]าเลิศ
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
รศ.ดร.พงศ์รัศมิW เฟื> องฟู

เคมี
ปร.ด. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)

ปร.ด. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)

การจัดการ/บริห ารธุรกิ จ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0784
PR0785
PR0786

09 9362 4459
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ปริญ ญาโท
ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

ปริญ ญาเอก
ปร.ด. การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
เป็น ภาษาโลก

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0800

saifon.so@bsru.ac.th

08 6576 5094

ภาษาอังกฤษ

PR0801

karn.p@chandra.ac.th

08 1917 4429

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ,
coaching and mentoring

E-Mail

โทรศัพท์

800 ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสีย> งไชย

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

801 ผศ.กาณฑ์ พัวพงศธร

มรภ.จัน ทรเกษม

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษา

802 อ.ดร.ธนชัย พลเคน

มรภ.มหาสารคาม

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์ วัสดุ ศาสตร์

PR0802

tanachai.po@rmu.ac.th

06 3854 9325
08 4930 2455

803 ผศ.ดร.ณุศณี มีแ ก้ วกุ ญชร

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริห ารธุรกิ จ

เศรษฐศาสตร์ธ ุรกิ จ

การเงนิ

การเงนิ และการเงนิ ระหว่างประเทศ

PR0803

nusanee.me@bsru.ac.th

08 1948 7715
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สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ

สถาบัน

ปริญ ญาตรี

ปริญ ญาโท

ปริญ ญาเอก
Molecular Science

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0804

aungtinee.ki@bsru.ac.th

09 3226 5516

ระบบสารสนเทศทางการแพทย์, เทคโนโลยี
ทางการแพทย์, การจัดการเทคโนโลยีทางการ
แพทย์

PR0805

mar6666@hotmail.com

08 1928 0529

วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

PR0806

duangdee.v@dru.ac.th

08 9500 2329

PR0807

klengt@hotmail.com klen.b@psru.ac.th

08 5736 8630

สาขาวิชาการจัดการ

PR0808

komsuntheera@gmail.com
komsanteera@gmail.com

08 9173 1000
08 9962 8136

เทคโนโลยีพ ลังงาน, วิศวกรรมเครื>องกล,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0809

worapot_1@hotmail.com

08 1048 6600

julalak3383@gmail.com

09 5903 7711

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

โทรศัพท์

804 อ.ดร.อังทิน ี กิ ตติรวีโชติ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

805 ผศ.ดร.ณัฐ ดนัย สิงห์คลีวรรณ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)

วม.ม.(วิทยาศาสตร์รังสี)

806 ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุ

มรภ.ธนบุรี

วท.บ.
(อุตสาหกรรมเกษตร)

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)

807 อ.เคลน บุณยานัน ต์

มรภ.พิบลู สงคราม

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ),
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี
ศษ.บ.(เทคโนโลยีแ ละ และนาฏศิลป์ ) , ค.ม.
สือ> สารการศึกษา), ศษ.บ. (อุดมศึกษา)
(การวัดและประเมิน ผล
การศึกษา), ศป.บ.
(ดนตรีสากล)

808 อ.คมสัน ต์ ธีระพืช

มรภ.ราชนคริน ทร์

สาขาวิชาการจัดการ
บริห ารธุรกิ จบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ
บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต

809 ผศ.ดร.วรพจน์ งามชมภู

มรภ.มหาสารคาม

วิศวกรรมเครื>องกล

วิศวกรรมเครื>องกล

810 ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วท.บ. (เทคโนโลยีการ
พิมพ์แ ละบรรจุภณั ฑ์)

วท.ม. (เทคโนโลยีการ
พิมพ์แ ละบรรจุภณั ฑ์)

เทคโนโลยีการพิมพ์แ ละบรรจุภณั ฑ์,
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

PR0810

811 อ.ณิชาภา แก้ วประดับ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

น.ม. (วารสารสนเทศ-การ
หนังสือพิมพ์)

นิเทศศาสตร์, สือ> สารมวลชน, หนังสือพิมพ์

PR0811

812 อ.ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

ค.บ. นาฎศิลป์

M.Ed. (Bharatanatyam)

ศป.ด. (นาฎยศิลป์ )

ศิลปะการแสดง, นาฎศิลป์ แ ละการละคร,
นาฎศิลป์ แ ละการแสดง, นาฎศิลป์ ศึกษา,
ศิลปะนาฎดุ ริยางค ์

PR0812

roongrohini@hotmail.com

06 2049 7879

813 อ.ดร.ระติกรณ์ นิยมะจัน ทร์

มรภ.พระนคร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา บริห ารการศึกษา สาขาวิชา การบริห าร
(ศษ.บ.)
การศึกษา (ศษ.ม.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ (ศ.บ.)

ศึกษาศาสตรดุ ษฎี
บัณฑิต (การบริห าร
การศึกษา) (ศษ.ด.)

การบริห ารการศึกษา

PR0813

dr.ratikorn@gmail.com

09 6924 6879

814 อ.ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี
815 อ.จิราภรณ์ บัวพวง

มรภ.พระนคร
มรภ.กาญจนบุรี

คอมพิวเตอร์ศึกษา
บริห ารธุรกิ จการตลาด

การบริห ารการศึกษา
การบริห ารการศึกษา
การสือ> สารการตลาดแบบ
บูรณาการ

การบริห ารการศึกษา / ศึกษาศาสตร์
บริห ารธุรกิ จ การตลาด การจัดการธุรกิ จคา้ ปลีก

PR0814
PR0815

sirirat.t@pnru.ac.th
benzbue27@gmail.com

09 6359 6154
09 5954 7754

816 ผศ.สุภมิ ล บุญพอก

มรภ.ร้อยเอ็ด

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

PR0816

supi24child@gmail.com

09 5547 8726

ปร.ด.(การจัดการ
เทคโนโลยี)

ฟิ สกิ ส์ การสอนฟิ สกิ ส์ การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั> ไป

E-Mail

กํ าลังศึกษา
ดนตรี, ดนตรีสากล, ดนตรีศึกษา,
Ph.D.(Pedagogy-Music มานุษยวิทยาการดนตรี, ศึกษาศาสตร์,
Education)
ภาษาต่างประเทศ

วิศวกรรมเครื>องกล

08 6894 5999

P580176
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
วท.ม. การจัดการ
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0817

wanluk711@gmail.com

06 4085 5544

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์แ ละไฟฟ้า

PR0818

teerasad@windowslive.com

09 5663 2774

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก

E-Mail

โทรศัพท์

817 อ.วัลลักษณ์ เทีย> งดาห์

มรภ.ร้อยเอ็ด

ปริญ ญาตรี
วท.บ. ฟิ สกิ ส์

818 ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี

มรภ.ร้อยเอ็ด

อิเล็กทรอนิกส์

819 ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธ รานุวฒั น์

มรภ.ชัยภู ม ิ

วท.บ. สาขาศึกษาสาสตร์ วท.ม. สาขาการสอนฟิ สกิ ส์ วท.ด. สาขาพลังงาน
(ฟิ สกิ ส์)
ทดแทน

ฟิ สกิ ส์,พลังงานทดแทน

PR0819

achitpon@yahoo.com

08 1785 6060

820 ผศ.ดร.ประมุ ข ศรีชยั วงษ์
821 อาจารย์ ดร.อดุ ลย์ สนั>น เอื]อเม็งไธสง

มรภ.ชัยภู ม ิ
มรภ.ชัยภู ม ิ

สส.บ. สาขาส่งเสริม
วท.ม. สัตวศาสตร์
เกษตรบั
ณฑิตชาระบบ
และ วท.บ. กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัย
วท.บ.
สาขาวิ
สารสนเทศเพื>อการจัดการ การศึกษา

รัฐ ประสาศนศาสตร์ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา
ภู มภิ าค, เทคโนโลยี>อกการจั
ารเกษตร
ระบบสารสนเทศเพื
ดการ, การวิจัย
การศึกษา, ผูน้ ําทางการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม

PR0820
PR0821

pramuk@cpru.ac.th
adul.s@cpru.ac.th

09 5601 8733
08 1545 5840

822 ผศ.ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช

มรภ.ชัยภู ม ิ

กศ.บ. การประถมศึกษา

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา ศษ.ด. การบริห าร
การศึกษา

การฝึ กหัดครู, การประถมศึกษา, การวัดและ
ประเมิน ผลการศึกษา, การบริห ารการศึกษา

PR0822

somphanss387@gmail.com

09 1019 7135

823 ผศ.ดร.เทิดศักดิW สุพ ัน ดี

มรภ.ชัยภู ม ิ

คบ. สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

ศษ.ม สาขาวิชาการวัดและ ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
ประเมิน ผลการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมิน ผลการศึกษา

การวิจัย, การวัดผล, สถิต,ิ การศึกษาปฐมวัย

PR0823

terdsakspd@hotmail.com

08 7776 9001

824 ผศ.ดร.พิทกั ษ์พ งศ์ กางการ

มรภ.ชัยภู ม ิ

คบ. สาขาวิชาสังคมศึกษา รป.ม. สาขาการเมืองการ
ปกครอง

ภาวะผูน้ ํา

PR0824

ptk_10@hotmail.com

08 2134 1311

825 อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาติน ิยม

มรภ.ชัยภู ม ิ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต

การพยาบาลผูใ้ หญ่แ ละผูส้ งู อายุ

PR0825

pyatniyom@yahoo.com

09 2428 9516

826 ผศ. ว่าทีร> .ต.สาคร แก้ วสมุ ทร์
827 ผศ.ดร.จิตตวิสทุ ธิW วิมุตติปญั ญา
828 ผศ.ดร.วรพจน์ งามชมภู

มรภ.ศรีสะเกษ
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มรภ.มหาสารคาม

วทบ.พลศึกษา
ฟิ สกิ ส์
วิศวกรรมเครื>องกล

กศ.ม.พลศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิศวกรรมเครื>องกล

พลศึกษา , วิทยาศาสตร์การกี ฬา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
วิศวกรรมเครื>องกล
เทคโนโลยีพ ลังงาน, วิศวกรรมเครื>องกล,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0826
PR0827
PR0828

sakorn.2630@gmail.com
jittawisut21@gmail.com
worapot_1@hotmail.com

08 5949 4481
08 3091 7636
08 1048 6600

829 อ.ดร.ระพีพ ัน ธ์ ศิริสมั พัน ธ์
830 อ.ดร.สมบัต ิ เดชบํารุง

มรภ.มหาสารคาม
ม.เอเชียอาคเนย์

ดุ ริยางคศิลป์
กศ.บ. สังคมศึกษา
ศษ.บ. บริห าร
บธ.บ. การจัดการ
รป.บ. รัฐ ประศาสนศาสตร์

วัฒนธรรมศาสตร์
ค.ม. การบริห ารการศึกษา
ค.ม. การศึกษานอก
โรงเรียน
บธ.ม. การตลาด
รป.ม. รัฐ ประศาสนศาสตร์

วัฒนธรรมศาสตร์
ปร.ด. การบริห าร
การศึกษา
Education

ดนตรี สังคม วัฒนธรรม

PR0829

rapeepan_28@hotmail.com

09 4569 3541

การบริห ารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
รัฐ ประศาสนศาตร์
บริห ารธุรกิ จ (การตลาด)
มนุษศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์

PR0830

doctoraljode@hotmail.com

08 1259 4329

831 อ.ดร.คณิน ประยูรเกี ยรติ
832 อ.พรทิพ ย์ ธนรติกุล

มรภ.จัน ทรเกษม
มรภ.ธนบุรี

พลศึกษา
วิศวกรรมการแปรรูป
อาหาร

สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การอาหาร

สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา
การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร สารพฤกษเคมี

PR0831

kimi_tarinmit@hotmail.com

08 5804 9109

PR0832

porntip.t@dru.ac.th

09 7084 5628

การจัดการอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน

รป.ด. รัฐ ประสาศน
ศาสตร์ และปร.ด.
ปร.ด.สาขา
ผูน้ ําทาง
การเมือง เศรษฐกิ จ
และสังคม

รป.ด. สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
การเมืองการปกครอง

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

jakkapan.p@dru.ac.th

06 4932 4997

PR0834

orawan.boo@crru.ac.th

08 1530 8993

E-Mail

โทรศัพท์

833 อ.จักรพัน ธ์ พรมฉลวย

มรภ.ธนบุรี

ปริญ ญาตรี
การพัฒนาชุ มชน

834 ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

มรภ.เชียงราย

อุตสาหกรรมท่องเทีย> ว

การจัดการมนุษย์กับ
สิง> แวดล้อม

835 ผศ.ดร.แดนวิชยั สายรักษา

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์

รัฐ ประศาสนศาสนศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภู มภิ าค สังคมศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ภู มภิ าค
หลักสูตรและการสอน

PR0835

dr.dan2012@hotmail.com

08 7225 0190

836
837
838
839

อ.ชุ ตภิ า กองสมบัต ิ

มรภ.มหาสารคาม

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ

ผศ.นิธ ิน าถ อุดมสัน ต์
ผศ.ดร.ทัศพร เกตุถนอม
อ.ดร.สุรางคนา มัณยานนท์

มรภ.ร้อยเอ็ด
ม.เอเชียอาคเนย์
ม.ราชธานี

ค.บ. การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การศึกษาศาตรบัณฑิต
(กศ.บ)

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
การสอนภาษาไทย
บริห ารการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม) ครุศาสตรดุ ษฏ ีบัณฑิต
(ค.ด)

การศึกษาปฐมวัย
บริห ารการศึกษา/ภาษาไทย
สาขาการบริห ารการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน

PR0836
PR0837
PR0838
PR0839

chutipa.ko@rmu.ac.th
noi_nitinard@hotmail.com
kettanom23@gmail.com
surangkana.manyanon@gmail.com

09 5236 3541
08 8572 0614
08 1497 6798
08 9118 0898

840 รศ.ดร.เกรียงศักดิW โชควรกุ ล

มรภ.ชัยภู ม ิ

นิตศิ าสตร์ รัฐ ศาสตร์
บริห ารธุรกิ จ

นิตศิ าสตร์ รัฐ ประศาสน
ศาสตร์

นิตศิ าสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์ รัฐ ศาสตร์
บริห ารธุรกิ จ

PR0840

dr.kreang@gmail.com

08 1120 4170
08 0721 7999

841 ผศ.ธิต ิ จัน ตะคุ ณ

มรภ.ร้อยเอ็ด

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0841

Thiti100@gmail.com

08 9418 6231

842 ผศ.ดร.ชวน ภารังกู ล
843 อ.อัมพร ใจเด็จ

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง
มรภ.พระนคร

สังคมศึกษา
ศป.บ. นาฏกรรมไทย

เทคโนโลยีการศึกษา
กศ.ม. ศิลปศึกษา
(ศิลปะการแสดงศึกษา)

บริห ารการศึกษา,การศึกษา
นาฏศิลป์ ไทย, นาฏศิลป์ ศึกษา, ศิลปะการแสดง

PR0842
PR0843

Drchuan777@gmail.com
amporn.c@pnru.ac.th
amporn.chaided@gmail.com

09 4241 9110
08 7929 8012

844 อ.ดร.พิทกั ษ์ เผอื กมี

มรภ.พระนคร

ศษ.บ. สังคมศึกษา

ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา ปร.ด. สังคมวิทยา

สังคมศึกษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
วัฒนธรรม

PR0844

kwan_luktung_heart@hotmail.com

08 6403 9873

845 อ.ดร.วิทวัส กรมณีโรจน์

มรภ.จัน ทรเกษม

ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ สากล

การอุดมศึกษา

นาฏศิลป์ , ศิลปะการแสดง

PR0845

gems_seven@hotmail.com

06 2639 1455

846 ผศ.ดร.สุพ รรณี พฤกษา

มรภ.เลย

พย.บ. (พยาบาลศาสตร
บัณฑิต)

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์ Ph.D. (Nutrition)
สาขาวิชาโภชนวิทยา)

โภชนาการ

PR0846

supannee.pru@gmail.com

06 4985 4262

847 ผศ.ดร.ธิตมิ า วทานียเวช

มรภ.นครสวรรค ์

พยาบาลและผดุ งครรภ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
ชัน] หนึ>ง (เทียบเท่า
สาขาอายุรศาสตร์แ ละ
สาขายุทธศาสตร์การ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต) ศัลยศาสตร์
พัฒนา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพ ครู)

สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์การกี ฬา การ
จัดการสุขภาพ การดู แ ลสุขภาพผูส้ งู อายุ

PR0847

thitima_2006@hotmail.com

08 6925 6566

848 ผศ.ปรียานัน ท์ โพธิWศิรวัฒน์

มรภ.นครสวรรค ์

เศรษฐศาสตร์

บริห ารธุรกิ จ (การจัดการ/ การบริห าร
ทรัพ ยากรมนุษย์/การตลาด)

PR0848

phosirawat@hotmail.com

08 1099 1999

บริห ารจัดการ

ปริญ ญาเอก

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0833

การพัฒนาชุ มชน การจัดการชุ มชน ภู มปิ ญั ญา
ท้องถิ>น ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ทุน ทาง
สังคม
การจัดการนวัตกรรม การท่องเทีย> ว การโรงแรมและการบริการ
การท่องเทีย> วและบริการ

รัฐ ประศาสนศาสตร์
นิตศิ าสตร์

บริห ารการศึกษา

นาฏยศิลป์

P600175
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รายชื3อผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสู ตร
ที3

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ปริญ ญาโท
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0849

duangjit018@gmail.com

06 2532 2528

คอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริห ารธุรกิ จ

PR0850

khuanyu@hotmail.com

08 3424 5646

คอมพิวเตอร์. บริห ารธุรกิ จ
ดนตรี

PR0851
PR0852

malinee@webmail.npru.ac.th
piset_pattarapong@hotmail.com

08 1880 4419
08 3210 1199

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก

โทรศัพท์

849 อ.ดวงจิตร สุขภาพสุข

มรภ.นครปฐม

850 อาจารย์ขวัญยุพ า ศรีสว่าง

มรภ.นครปฐม

851 อ.มาลิน ี นาคใหญ่
852 ผศ.ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์

มรภ.นครปฐม
มรภ.นครสวรรค ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ค.บ. (ดนตรีศึกษา),
ค.ม. (การศึกษานอกระบบ Ph.D. (Education)
ศษ.บ. (บริห ารการศึกษา), โรงเรียน)
ศษ.บ. (การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน)

853 อ.ดร.นวรัตน์วดี ชิน อัครวัฒน์

ม.ราชธานี

การศึกษาบัณฑิต (การวัด การศึกษามหาบัณฑิต (การ การศึกษาดุ ษฎีบณั ฑิต การบริห ารการศึกษา, การบริห ารและพัฒนา
และประเมิน ทาง
บริห ารการศึกษา)
(การบริห ารและพัฒนา การศึกษา, การวัดและประเมิน ทางการศึกษา,
การศึกษา)
การศึกษา)
การศึกษา, การจัดการศึกษา

PR0853

nawaratwadee_chin39@hotmail.com

09 6392 2674

854 ผศ.ดร.ณิชารีย ์ ใจคาํ วัง

มรภ.อุตรดิตถ์

1) ประกาศนียบัตร
พย.ม. การพยาบาลชุ มชน ปร.ด.การศึกษาและ
พยาบาลศาสตร์แ ละผดุ ง
การพัฒนาสังคม
ครรภ์ข]นั สูง
2) ส.บ. การบริห าร
สาธารณสุข

สาธารณสุขชุ มชน

PR0854

jkwnicharee@uru.ac.th

09 2264 5153

855 ผศ.ศรีไพร สกุ ลพัน ธ์
856 อ.พิภพ มณีจํานงค ์

มรภ.อุตรดิตถ์
มรภ.อุตรดิตถ์

ศศบ.การจัดการทัว> ไป
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0855
PR0856

sriprai@uttvc.ac.th
pipopmanee@uru.ac.th

08 1972 4582
08 9906 7861

บธ.ม.บริห ารธุรกิ จ
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ

E-Mail

