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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั สกอ.

146 ผศ.ดร.พจนีย ์สขุชาวนา มรภ.กาญจนบรีุ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ UR0146 U570317 photjanee@kru.ac.th 08 9609 3554 ประธาน/กรรมการ

147 ผศ.ดร.สรีุวรรณ แจ้งจิตร มรภ.กาญจนบรีุ วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ UR0147 U580345 sureewan@kru.ac.th 08 1880 8531 กรรมการ

148 อ.ดร.นุกูล ธรรมจง มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ภาษาจีน จีนในระบบเศรษฐกิจโลก

,การบริหารการศึกษา

ผูน้ ําทางสงัคม ธุรกิจ

และการเมอืง

ภาษาจีน, การบริหารการศึกษา UR0148 nu347168@gmail.com 06 4952 2664 กรรมการ

149 ผศ.ดร.นงลักษณ ์ ใจฉลาด มรภ.พิบลูสงคราม บธ.บ. การบริหารการ

จัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กศ.ม. จิตวทิยาการแนะแนว กศ.ด. การบริหาร

การศึกษา

การบริหารการศึกษา ,การบริหารงานบคุคล , 

การบริหารทรัพยากรการศึกษา ฯ

UR0149  dr.nongluck@psru.ac.th 09 0684 6664 กรรมการ

150 ผศ.น้อย คนัช ัQงทอง มรภ.พิบลูสงคราม ค.บ. (บรรณารักษศ์าสตร์) ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ UR0150 noihuso@psru.ac.th 09 5627 4959 กรรมการ

151 รศ.ดร.ณฏัฐิรา ทบัทมิ มรภ.พิบลูสงคราม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) M.A. (Languages and 

Societies Course)

Ph.D. (Languages and 

Societies Course)

ภาษาญ ีQป ุ่ น UR0151 ntuptim@hotmail.com 06 1273 6622 กรรมการ

152 ผศ.ดร.นววรรณ  ทองม ี มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (ฟิสกิส)์ วท.ม. (วสัดุศาสตร์) วท.ด. (วสัดุศาสตร์) ฟิสกิส ์, วสัดุศาสตร์ UR0152 navavan_new@hotmail.com 06 4003 0727 กรรมการ

153 ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวทิติพัฒนา มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร)

วท.ม. (วทิยาศาสตร์การ

อาหาร)

วท.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร)

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร , 

วทิยาศาสตร์การอาหาร,  เทคโนโลยกีารอาหาร

UR0153 psupavititpatana@gmail.com 06 1556 5355 กรรมการ

154 รศ.ดร.โชต ิบดีรัฐ มรภ.พิบลูสงคราม พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง)

รป.ด. (รัฐประศาสน

ศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ UR0154 chotbodeerat@psru.ac.th 08 3313 7256 กรรมการ

155 อ.วาทติ  วงษด์อกไม ้ มรภ.อุตรดิตถ์  วศ.บ. วศิวกรรมอุตสา

หการ

 วศ.ม. วศิวกรรมการจัดการ การจัดการเทคโนโลยแีละวศิวกรรม UR0155 wathito@hotmail.com 08 1699 3533 กรรมการ

156 ศ.ดร.วนิัย ประลมพ์กาญจน์ มรภ.สรุาษฎร์ธานี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) วท.ม. (เกษตรศาสตร์) Ph.D. Animal Nutrition สตัวศาสตร์, อาหารสตัว,์ การบริหาร

สถาบนัอุดมศึกษา

UR0156 prof.winai@gmail.com 08 1891 2991 กรรมการ

157 รศ.ปราณ ีเพชรแก้ว มรภ.สรุาษฎร์ธานี ภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาไทย UR0157 pranee@sru.ac.th 08 1894 7910 ประธาน/กรรมการ

158 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง มรภ.นครศรีธรรมราช ศศ.บ. (ชวีวทิยา) วท.ม. (วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

เอกชวีวทิยา)

ชวีวทิยา, วทิยาศาสตร์ส ิQงแวดล้อม, 

วทิยาศาสตร์ทัQวไป, เกษตรศาสตร์

UR0158 jaruya.k@gmail.com 08 0865 2022 กรรมการ

159 รศ.ดร.ชูศักดิY  เอกเพชร มรภ.สรุาษฎร์ธานี กศ.บ. (ภาษาไทย) ค.ม. (อุดมศึกษา) กศ.ด. (การบริหาร

อุดมศึกษา)

การศึกษา, การบริหารอุดมศึกษา UR0159 chusakek@gmail.com 081 895 0990 กรรมการ

160 ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง มรภ.มหาสารคาม เคม ี วทิยาศาสตรศึกษา วทิยาศาสตรศึกษา วทิยาศาสตรศึกษา/ การสอนวทิยาศาสตร์/เคม ี UR0160 jansawangn@yahoo.com 086-9544294 กรรมการ

161 รศ.ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี มรภ.เพชรบรูณ์ เคมอีุตสาหกรรม เคม ี เคม ี เคม ีวทิยาศาสตร์ศึกษา UR0161 U580114 piyarutto@hotmail.com 09 1838 3558 กรรมการ

162 ผศ.ดร.พิทกัษ ์อย ู่ม ี มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (เคม)ี วท.ม. (เคม)ี วท.ด. (เคม)ี เคม ี UR0162 U572004 pitakyoumee@hotmail.com 08 1707 6898 กรรมการ

163 รศ.ดร.คงศักดิY  ศรีแก้ว มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร)

M.App.Sc. (Food Science 

and Technology)

Ph.D. (Food Science ) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร UR0163

U570461

khongsak@psru.ac.th 08 8282 0008 กรรมการ

164 ผศ.ดร.สรุชยั  รัตนสขุ มรภ.ร้อยเอ็ด เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ ชวีวทิยา จุลชวีวทิยา 

วทิยาศาสตร์ทัQวไป

UR0164 surachai_med@hotmail.com 08 1790 1803 กรรมการ

หมายเหตุ

รายชื7อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับคณะและสถาบนั

ที7 ชื7 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที7จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที7เชี7ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั สกอ.

หมายเหตุ

รายชื7อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับคณะและสถาบนั

ที7 ชื7 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที7จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที7เชี7ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

165 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บญุโทแสง มรภ.ร้อยเอ็ด ร.บ.รัฐศาสตร์ รม.รัฐศาสตร์ ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ UR0165 benchawan_b@hotmail.com 08 3141 4811 กรรมการ

166 อ.ดร.ธีรพล  สบืชมภู มรภ.ร้อยเอ็ด วทบ.วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปรด.สารสนเทศศึกษา วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

UR0166 autoa1818@gmail.com 09 1061 1235 กรรมการ

167 ผศ.ดร.ลักขณา  สกุใส มรภ.ชยัภูม ิ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา

และการส ืQอสาร

คอมพิวเตอร์ศึกษา  เทคโนโลยกีารศึกษา

การศึกษา

UR0167 luckhana.su@cpru.ac.th 08 3414 9542 กรรมการ

168 อ.ฤทธิชยั ผานาค มรภ.ชยัภูม ิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

UR0168 phanak108@gmail.com 08 1067 1655 กรรมการ

169 อ.ดร.จีราภรณ ์ จันทร์เขยีน มรภ.ชยัภูม ิ ค.บ.(วทิยาศาสตร์ทัQวไป) วท.ม.(สิQงแวดล้อมศึกษา) ปร.ด.สิQงแวดล้อมศึกษา วทิยาศาสตร์ทัQวไป UR0169 Jeeraporn@cpru.ac.th 08 2160 9220 กรรมการ

170 ผศ.ดร.นวพร  วรรณทอง มรภ.สกลนคร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาศาสตร์ประยกุต ์

UR0170 hochi_ja@hotmail.com 06 1414 9459 กรรมการ

171 อ.ดร.พัลลภ จันทร์กระจ่าง มรภ.สกลนคร วศิวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยโีลจิสตกิส ์ วทิยาศาสตร์ส ิQงแวดล้อม โลจิสตกิส ์สิQงแวดล้อม วสัดุศาสตร์ UR0171 phanlob_1@hotmail.com 09 8750 1439 กรรมการ

172 ผศ.ดร.วรีะชยั  แสงฉาย มรภ.สงขลา วศิวกรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดุ วสัดุนาโน UR0172 weerachai.sang@yahoo.com 09 3786 3479 กรรมการ

173 อ.ศิลปชยั ฝั\นผะยอม มรภ.พิบลูสงคราม พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) พย.ม. (การผดุงครรภข์ ั\น

สงู)

การพยาบาลสตูศิาสตร์ กาพยาบาลสตรีใน

ระยะต ั\งครรภ ์คลอด และหลังคลอด การ

พยาบาลทารกแรกคลอด การผดุงครรภ ์

(midwifery)

UR0173 Takisawa2@gmail.com 08 4045 7186 กรรมการ

174 อ.นันทม์นัส หอมเพียร มรภ.อุตรดิตถ์ บช.บ บญัช ี บช. ม บญัช ี บญัชกีารเงนิ การภาษอีากร การบญัชตีน้ทนุ UR0174 Yeam_007@hotmail.com 08 9644 1229 กรรมการ

175 ผศ.ดร.สมบตั ิเวชกามา มรภ.อุตรดิตถ์ คบ. ดนตรีศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา รป.ด. รัฐประศาสน

ศาสตร์

ดนตรี การบริหารการศึกษา รัฐประศาสน

ศาสตร์

UR0175 sombut.w@hotmail.com 09 1028 9023 กรรมการ

176 อ.พิทกัษ ์คล้ายชม มรภ.อุตรดิตถ์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมระบบผลิตและ

อัตโนมตั ิ

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม UR0176 pitakkh@hotmail.com 09 6667 5951 กรรมการ

177 ผศ.ดร.กิตต ิกอบวัแก้ว มรภ.ธนบรีุ บริหารธุรกิจ อาชวีศึกษา Industrial Education 

Management

การจัดการอุตสาหกรรม, เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม

UR0177 kitti.k@dru.ac.th 08 5481 5660 กรรมการ

178 อ.ดร.อารยา เกียรตก้ิอง มรภ.ธนบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางธุรกิจ, เศรษฐศาสตร

ธุรกิจ

การจัดการระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,เทคโนโลยสีารสนเทศ, 

การจัดการสารสนเทศ, การจัดการเทคโนโลย,ี

 บริหารธุรกิจ, การจัดการ

UR0178 araya.g@dru.ac.th 09 0905 3888

0 2890 1801-10 

ต่อ 3029

กรรมการ

179 ผศ.ดร.รามนรี นนทภา มรภ.มหาสารคาม วท.บ. (สถิตปิระยกุต)์ วท.ม. (สถิตปิระยกุต)์ ค.ด. (คณติศาสตรศึกษา) คณติศาสตรศึกษา, คณติศาสตร์, สถิต ิ UR0179 ramnaree_cute.pig@hotmail.com 08 6223 7532 กรรมการ

180 อ.ศศิธร  อ่อนเหลา มรภ.มหาสารคาม ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาไทย/ภาษาลาว UR0180 thainy14@hotmail.com 09 9493 5441 กรรมการ

181 รศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชติ มรภ.มหาสารคาม บธ.บ. บญัช ี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ UR0181 aucharaporn.jaao@gmail.com 08 6872 1788 กรรมการ

182 อ.นัยนา  ประทมุรัตน์ มรภ.มหาสารคาม สงัคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ UR0182 naiyanasp@gmail.com 08 0262 8792 กรรมการ

183 อ.ดร.สนุันทา  กลิQนถาวร มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(วทิยาการ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ การ UR0183 sununta.kl@rmu.ac.th 08 4428 5969 กรรมการ

184 อ.วาสนา  บรรลือหาญ มรภ.มหาสารคาม ศศบ.(รัฐศาสตร์) ศศม.(รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,สงัคมศาสตร์ UR0184 larn999@hotmail.com 08 1601 9694 กรรมการ
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หมายเหตุ

รายชื7อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับคณะและสถาบนั

ที7 ชื7 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที7จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที7เชี7ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

185 อ.จิราภรณ ์ ทองสมบรูณ์ มรภ.มหาสารคาม บญัช ี การบญัช,ี การบริหารจัดการ UR0185 nang_agri.rmu@hotmail.com 08 7437 1621 กรรมการ

186 ผศ.ดร.สจัธรรม พรทวกูีล มรภ.ร้อยเอ็ด ดนตรีศึกษา หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการเรียน

การสอน

ดนตรี,ดนตรีศึกษา,หลักสตูรและการเรียน

การสอน

UR0186 kaireru@hotmail.com 089-1598307 กรรมการ

187 ผศ.นพรัตน์  พันุวาปี มรภ.เลย คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ศศ.ม. การบริหาร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม UR0187 pan.nop1318@gmail.com 09 0851 7587 กรรมการ

188 อ.เกศนี  จึงวฒันตระกูล มรภ.เลย การบญัช ี การบญัช,ีบริหารธุรกิจ การบญัช,ีบริหารธุรกิจ UR0188 Kasanee.jueng@hotmail.com 08 1260 9659 กรรมการ

189 ผศ.ดร.รุ่งเกียรต ิ สริิวงษส์วุรรณ มรภ.สวนสนุันทา คบ.ดนตรี ศศม.ดนตรี ปรด.ดุริยางคศิลป์ ดนตรี UR0189 Jo.drum@hotmail.com 08 1298 7059 กรรมการ

190 ผศ.ดร.กรุณา แดงสวุรรณ มรภ.สงขลา สาธารณสขุศาสตร์บณัฑติ พยาบาลมหาบณัฑติ ปร.ด.บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา UR0190 karuna.ore@gmail.com 08 0407 0520 กรรมการ

191 ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ มรภ.กําแพงเพชร การพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน UR0191 okama24@hotmail.co.th 09 5640 7292 กรรมการ

192 ผศ.กนกวรรณ เขยีววนั มรภ.กําแพงเพชร วทิยาการคอมพิวเตตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิายาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยสีารสนเทศ UR0192 kanokwan_kh@kpru.ac.th 08 1584 6106 กรรมการ

193 ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวญั มรภ.ราชนครินทร์ พลศึกษา หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการสอน การออกแบบการเรียนรู้, การพัฒนาหลักสตูร UR0193 phochet26@hotmail.com 09 1776 4656 กรรมการ

194 ผศ.ดร.ชญาดา กลิQนจันทร์ มรภ.กําแพงเพชร เคม ี เคม ี เคม ี เคมอีินทรียส์งัเคราะห์ และเคมผีลิตภณัฑ์

ธรรมชาต ิ

UR0194 chayada.aor@hotmail.com 08 1400 5834 กรรมการ

195 ผศ.ชาตชิาย จันทร์ประทปี มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ (เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม

(เทคโนโลย ี

สถาปตัยกรรม))

คอ.ม (สถาปตัยกรรม) ออกแบบผลิตภณัฑ ์/สถาปตัยกรรม/ 

ออกแบบตกแต่งภายใน

UR0195 ck_architect@hotmail.com 08 6306 2386 กรรมการ

196 ผศ.ปรีชา มูลสาร มรภ.พิบลูสงคราม สพ.บ. (สตัว

แพทยศาสตร์บณัฑติ)

วท.ม. (เภสชัวทิยาทางสตัว

แพทย)์

สตัวแพทย ์, สตัวศาสตร์ , การจัดการฟาร์ม

สกุร , เทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์

UR0196 pmoonsan@yahoo@hotmail.com 08 9179 8691 กรรมการ

197 อ.วชัราภรณ ์อารีรัตนศักดิY มรภ.อุตรดิตถ์ บธ.บ.การโฆษณาและ

การประชาสมัพันธ์

บธ. ม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ UR0197 poorattanasak@hotmail.com 08 9269 6895 กรรมการ

198 ผศ.ปรารถนา ศิริสานต ์ มรภ.พิบลูสงคราม ศป.บ. (การออกแบบ

บรรจุภณัฑ)์

ศป.ม. (ศิลปะและการ

ออกแบบ)

ออกแบบบรรจุภณัฑ,์ ออกแบบผลิตภณัฑ,์ 

ออกแบบกราฟฟิก, ศิลปกรรม

UR0198 s_prattana@hotmail.com 08 5737 4430 กรรมการ

199 ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (เคม)ี วท.ม. (เคม)ี Ph.D. (Engineering) , 

วท.ด. (เคม)ี

เคม ี UR0199 rapiphun16@psru.ac.th 06 4003 0709 กรรมการ

200 อ.ยทุธนา  เรียนสร้อย มรภ.จันทรเกษม วท.บ.วทิยาศาสตร์การกีฬา วท.ม.วทิยาศาสตร์การกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา /พลศึกษา UR0200 yutthana.r@chandra.ac.th 08 6781 1666 กรรมการ

201 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ มรภ.มหาสารคาม ชวีวทิยา ชวีวทิยา สตัวแพทย ์ ชวีวทิยาสตัวน์ํ\ า โรคสตัวน์ํ\ า การเพาะเลี\ ยง

สตัวน์ํ\ า

UR0201 cmunchan@yahoo.com 06 1924 9169 กรรมการ

202 ผศ.ดร.อําพร แสงไชยา มรภ.มหาสารคาม ศศบ.ศิลปกรรม ศม.ประยกุตศิลปศึกษา ปรด.วจัิยศิลปะและ

วฒันธรรม

จิตรกรรม UR0202 kru.amporn111@gmail.com 09 9789 2451 กรรมการ

203 ผศ.ดร.สพุรรณ ีพฤกษา มรภ.เลย พยบ. สม. (เอกโภชนวทิยา) Ph.D. (Nutrition) โภชนาการ UR0203 supannee.pru@gmail.com 08 9710 3984 กรรมการ

204 รศ.ดร.สนุทร ปญัญะพงษ์ มรภ.ชยัภูม ิ รัฐศาสตร์ สงัคมวทิยาการพัฒนา สงัคมวทิยา สงัคมวทิยา สงัคมวทิยาการพัฒนา สงัคมศาสตร์ UR0204 soonpan_cpru@hotmail.com 08 9843 3128 กรรมการ

205 อ.ดร.นฤมล ภูสงิห์ มรภ.ชยัภูม ิ วทิยาศาสตร์ทัQวไป หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการเรียน

การสอน

วทิยาศาสตร์ทัQวไป,หลักสตูรและการสอน UR0205 narumolpusing@gmail.com 08 1974 4216 กรรมการ
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หมายเหตุ
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206 ผศ.ดร.วนัเพ็ญ นันทะศรี มรภ.สกลนคร ปฐมวยั หลักสตูรและการสอน การบริหารและพัฒนา

การศึกษา

ปฐมวยั การศึกษา บริหารการศึกษา UR0206 wanphen2516@windowslive.com 08 4957 7557 กรรมการ

207 อ.พิพัฒศรัณย ์โพธิY บญุ มรภ.เทพสตรี วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลย ี

สารสนเทศ)

วทิยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยสีารสนเทศ UR0207 pipatsarun.p@lawasri.tru.ac.th 06 5519 8228 กรรมการ

208 อ. ว่าทีQ ร.ต.สมพร รุจิกิตตอิังศุธร มรภ.ภูเก็ต นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ UR0208 somporn.r@pkru.ac.th 08 9561 7748 กรรมการ

209 ผศ.พลอยณชัชา เดชะเศรษฐ์ศิริ มรภ.กําแพงเพชร บริหารธุรกิจบณัฑติ (การ

จัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ)

การจัดการมหาบณัฑติ 

(การจัดการนวตักรรม)

บริหารธุรกิจ การจัดการ UR0209 Ploynutcha.d@gmail.com 06 4565 4551 กรรมการ

210 ผศ.เพชร ขวญัใจสกุล มรภ.สรุาษฎร์ธานี นิตศิาสตรบณัฑติ (น.บ.) นิตศิาสตรมหาบณัฑติ 

(น.ม.)

สาขาวชิากฎหมายธุรกิจ UR0210 phettameaw@hotmail.com 09 1091 7999 กรรมการ

211 อ.จุฑามาศ กระจ่างศรี มรภ.สรุาษฎร์ธานี วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

(วท.บ.)

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(วท.ม.)

คอมพิวเตอร์ UR0211 chutamas_kk@hotmail.com 08 1782 0130 กรรมการ

212 อ.เอมอร อ่าวสกุล มรภ.สงขลา ภูมศิาสตร์ (วท.ม.) ภูมศิาสตร์ ภูมสิารสนเทศ UR0212 emorn.ao@skru.ac.th 08 3536 2442 กรรมการ

213 อ.ดร.เพชร รองพล มรภ.สงขลา ศึกษาศาสตร์บณัฑติ ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

เทคโนโลยกีารศึกษา

การออกแบบระบบการสอน การพัฒนาส ืQอ

การสอน

UR0213 petch.ro@skru.ac.th 08 9976 7282 กรรมการ

214 ผศ.ดร.บณัฑติ ไวว่อง มรภ.ภูเก็ต การจัดการทัQวไป 

(ศศ.บ.)/การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์(รป.บ.)

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(บธ.ม.)

การบริหารการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์(ปร.ด.)

การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ UR0214 Bundit789@gmail.com 08 8753 7842 กรรมการ

215 อ.ทวพีงศ์ คงมา มรภ.ภูเก็ต อุตสาหกรรมการ

ท่องเทีQยว (ศศ.บ.)

วทิยาศาสตร์การกีฬา (วท.

ม.)

การท่องเทีQยว UR0215 thaweephong.k@pkru.ac.th 09 5835 5579 กรรมการ

216 อ. ว่าทีQ ร.ต.หญงิ ดร.ณชิชา วชัรากุลพงศ์ มรภ.นครศรีธรรมราช นิตศิาสตรบณัฑติ (น.บ.) นิตศิาสตรมหาบณัฑติ 

(น.ม.)

นิตศิาสตร์ดุษฎบีณัฑติ 

(น.ด.)

นิตศิาสตร์ UR0216 nichshalaw@hotmail.com 08 9520 0053 กรรมการ

217 อ.ดร.จงกล บวัแก้ว มรภ.สงขลา ศึกษาศาสตร์บณัฑติ ครุศาสตรมหาบณัฑติ ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ วดัผลและประเมนิผล วจัิย UR0217 jongkon.bu@skru.ac.th 08 6965 8314 กรรมการ

218 อ.ดร.มนตรี เด่นดวง มรภ.สงขลา คณติศาสตร์ (ค.บ.) การวดัผลการศึกษา (กศ.ม.) หลักสตูรและการสอน 

(ศษ.ด.)

การวดัผลการศึกษา UR0218 dd_montree@hotmail.com 08 1738 2820 กรรมการ

219 ผศ.อาดือนา นิโด มรภ.สรุาษฎร์ธานี วศิวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยอีุตสาหกรรม UR0219 08 3927 7894 กรรมการ

220 ผศ.กฤษณา สงัขมุณจิีนดา มรภ.สรุาษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑติ

 (พย.ม.)

พยาบาลศาสตร์ UR0220 kritsana.sun@sru.ac.th 08 9587 6962 กรรมการ

221 อ.ดร.สพุรรณกิาร์ ศรีบวัทอง มรภ.สรุาษฎร์ธานี วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร 

(วท.บ.)

วทิยาศาสตร์การอาหาร 

(วท.ม.)

วทิยาศาสตร์การอาหาร 

(ปร.ด.)

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร UR0221 s.sribuathong@gmail.com 08 1669 7666 กรรมการ

222 ผศ.กมลวรรณ เหล่ายงั มรภ.สรุาษฎร์ธานี บริหารธุรกิจบณัฑติ บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ การตลาด ธุรกิจเกษตร UR0222 pug_ga_pao@hotmail.com 08 6663 2721 กรรมการ
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223 ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์ มรภ.สรุาษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 

(ศ.บ.)

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

(ศ.ม.)

เศรษฐศาสตร์พลังงาน

และการวางแผน

พลังงาน (Ph.D.)

เศรษฐศาสตร์ UR0223 anuman3@hotmail.com 09 4564 6599 กรรมการ

224 อ.สมมาส เสง้สยุ มรภ.สรุาษฎร์ธานี สงัคมศึกษา (พธ.บ.) ยทุศาสตร์การพัฒนา (ศศ.

ม.)

การจัดทาํแผนแม่บทชุมชน การพัฒนาชุมชน UR0224 sommas664@gmail.com 06 4926 4592 กรรมการ

225 ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ มรภ.ยะลา คณติศาสตร์ (ค.บ.) คณติศาสตร์ (กศ.ม.) Mathematics 

Education (Ph.D)

คณติศาสตร์ UR0225 masooree.c@yru.ac. 09 4559 3111 กรรมการ

226 ผศ.ดร.จิรศักดิY  แซโ่คว้ มรภ.สรุาษฎร์ธานี ศึกษาศาสตรบณัฑติ 

เทคโนโลยกีารศึกษา

ครุศาสตรมหาบณัฑติ 

โสตทศันศึกษา

ครุศาสตรดุษฎบีณัฑติ 

เทคโนโลยแีละส ืQอสาร

การศึกษา

เทคโนโลยแีละส ืQอสารการศึกษา นวตักรรม

การศึกษา

UR0226 jirasak@sru.ac.th 08 6351 6156 กรรมการ

227 อ.เกสสณิ ีตรีพงศ์พันธุ์ มรภ.สรุาษฎร์ธานี การจัดการโรงแรมและ

การท่องเทีQยว

Tourism Management การจัดการโรงแรมและการท่องเทีQยว UR0227 kessini.tri@sru.ac.th 08 8331 3135 กรรมการ

228 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ มรภ.สรุาษฎร์ธานี ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาศาสตร์มหาบณัฑติ อักษรศาสตรดุษฎ ี

บณัฑติ (ภาษาศาสตร์)

ภาษาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ UR0228 ammyarts@hotmail.com 08 1344 4014 กรรมการ

229 ผศ.ดร.ชมพูนุท ชยัรัตนะ มรภ.สรุาษฎร์ธานี วาริชศาสตร์ (วท.บ.) วทิยาศาสตร์ทางทะเล (วท.

ม.)

วทิยาศาสตร์ทางทะเล 

(วท.ด.)

การเพาะเลี\ ยงแพลงก์ตอน การเพาะเลี\ ยงสตัว ์

นํ\ า เทคโนโลยกีารประมง

UR0229 chairattanac@hotmail.com 09 8285 9156 กรรมการ

230 อ.วนัฉตัร จารุวรรณโน มรภ.สงขลา เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 

(ศ.บ.)

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

(ศ.ม.)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ UR0230 wanchatt.ja@skru.ac.th 08 3993 5697 กรรมการ

231 อ.ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิY มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์) เกียรต ิ

นิยมอันดับ 2

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ)

ปร.ด. (นวตักรรมการ

เรียนรู้และเทคโนโลย)ี

MIS,Fuzzy FMEA, Risk management UR0231 pinnacomsc@gmail.com 09 2515 4161 กรรมการ

232 รศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวรัิตน์ มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสี ิQงแวดล้อม)

วท.ม. (เทคโนโลย ี

ส ิQงแวดล้อม)

Ph.D. (Environmental 

Sciences)

วทิยาศาสตร์ส ิQงแวดล้อม UR0232 T.srithawirat@psru.ac.th 08 9644 2292 กรรมการ

233 อ.ดร.พรรณวดี ขา้จริง มรภ.ภูเก็ต สงัคมศึกษา สงัคมศึกษา นวตัการการบริหารการ

จัดการการศึกษา

การสอน/สงัคมศึกษา UR0233

taohu_social@hotmail.com 08 6177 6404

กรรมการ

234 อ.ดร.กนิษฐา ศรีภริมย ์ มรภ.กําแพงเพชร ศศ.บ. ภาษาไทย บธ.ม. บริหารธุรกิจ ปร.ด. การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ UR0234 mou_k@hotmail.com 08 1688 3348 กรรมการ

235 ผศ.ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล มรภ.กาญจนบรีุ การบริการเพืQอการพัฒนา

การศึกษา

การบริหารการศึกษา UR0235 sengkru@hotmail.com 08 9690 5920 กรรมการ

236 อ.ดร.ธงชยั เหมอืนชู มรภ.กาญจนบรีุ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ,การจัดการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ UR0236 tongchai@kru.ac.th 08 9895 8923 กรรมการ

237 อ.ดร.ปริญญา ปั\นสวุรรณ มรภ.กาญจนบรีุ หลักสตูรและการสอน 

(การสอนภาษาไทย)

ภาษาไทย,การสอนภาษาไทย, หลักสตูรและ

การสอน

UR0237 Parinyakru57@gmail.com 09 8278 6119  กรรมการ

238 อ.ดร.มติภาณ ีพุ่มกล่อม มรภ.กาญจนบรีุ บริหารการศึกษาและ

ภาวะผูน้ ํา

บริหารการศึกษา / จิตวทิยา UR0238 pianohawi@gmail.com 06 1521 9347 กรรมการ
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั สกอ.

หมายเหตุ

รายชื7อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับคณะและสถาบนั

ที7 ชื7 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที7จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที7เชี7ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

239 อ.ปิยะพร ตนัณกุีล มรภ.นครปฐม ปรัชญาดุษฏบีณัฑติ 

(อาชญาวทิยา การ

บริหารงานยตุธิรรม 

และสงัคม)

อาชญาวทิยา การบริหารงานยตุธิรรม 

กฎหมายมหาชน

UR0239 piyaporn7230@gmail.com 08 8544 0660 กรรมการ

240 ผศ.ดร.จีรพรรณ นิลทองคาํ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ UR0240 ajanjee@gmail.com 09 7074 4545 กรรมการ

241 อ.ดร.ฐิตมิา เกษมสขุ มรภ.ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ UR0241 tk2523@hotmail.co.th 08 0665 5009 กรรมการ

242 ผศ.ดร.ญาณศิา ตนัตปิาลกุล มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา เคม ี เคมอีุตสาหกรรม การจัดการนวตักรรม

และเทคโนโลย ี

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี UR0242 yanisa.ta@bsru.ac.th 08 6656 2415 กรรมการ

243 ผศ.วชัระ อักขระ มรภ.สกลนคร การบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์สาขาวชิา

การจัดการทัQวไป

UR0243 Akkara2525@gmail.com 08 9276 0880 กรรมการ

244 อ.พิมนภทัร์ พันทนา มรภ.สวนสนุันทา การจัดการโรงแรม การจัดการโรงแรม UR0244 md_ant@hotmail.co.th 08 1830 7279 กรรมการ

245 รศ.ดร.ธัชคณนิ จงจิตวมิล มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (ชวีวทิยา) วท.ม. (วทิยาศาสตร์ชวีภาพ) วท.ด. (วทิยาศาสตร์

ชวีภาพ)

ชวีวทิยา วทิยาศาสตร์ศึกษา UR0245 touchkanin@psru.ac.th 06 1267 0009 กรรมการ

246 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค มรภ.มหาสารคาม กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ M.A.I.E (Industrial 

Devlopment and 

Tranformation)

วจัิยและพัฒนาหลักสตูร วจัิยและพัฒนาหลักสตูร UR0246 tnirut@rmu.ac.th 08 7373 3999 กรรมการ

247 ผศ.ดร.ทศันา ศิริโชต ิ มรภ.สงขลา คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรศึกษา อุดมศึกษา คหกรรมศาสตร์ UR0247 tmekvien@hotmail.com 08 1742 2342 กรรมการ

248 ผศ.ณพงษ ์ร่มแก้ว มรภ.ร้อยเอ็ด วท.บ. (พลศึกษา) ศศ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา, วทิยาศาสตร์การกีฬา UR0248 Napong.rk@gmail.com 08 7362 1117 กรรมการ

249 อ.ดร.วรีพล ปานศรีนวล มรภ.นครศรีธรรมราช อิเล็กทรอนิกส ์ อิเล็กทรอนิกส ์ การจัดการเทคโนโลย ี อิเล็กทรอนิกส ์ UR0249 dr.werapol@gmail.com 08 9025 6677 กรรมการ

250 ผศ.ดร.สวุชิา วริิยมานุวงษ ์ มรภ.ภูเก็ต การประถมศึกษา จิตวทิยาการศึกษา การศึกษาเพืQอการ

พัฒนาทอ้งถิQน

การศึกษา จิตวทิยาการศึกษา การประถมศึกษา UR0250 susicha@pkru.ac.th 08 1597 7548 กรรมการ

251 อ.แสงเดือน หังสวนัส มรภ.ภูเก็ต บธ.บ.มหาวทิยาลัย

หอการคา้ไทย

พบ.ม. สถาบนับณัฑติพัฒน

บริหารศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ UR0251 sangduean2551@hotmail.com 08 1894 4116 กรรมการ

252 อ.อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ มรภ.ภูเก็ต นิตศิาสตรบณัฑติ นิตศิาสตรมหาบณัฑติ กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุธิรรมทาง

อาญา

UR0252 ar_ri_sa@yahoo.com 08 1851 3484 กรรมการ

253 อ.ดร.มุมตาส มรีะมาน มรภ.สงขลา ภูมศิาสตร์ การจัดการส ิQงแวดล้อม การจัดการส ิQงแวดล้อม การจัดการส ิQงแวดล้อม ระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ และการจัดการภยัพิบตัริระดับ

ชุมชน

UR0253 mumtas024@yahoo.com' 08 3106 1851 กรรมการ

254 ผศ.สจุารี แก้วคง มรภ.นครศรีธรรมราช เทคโนโลยกีารเกษตร 

การผลิตสตัว ์

ครุศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์ การประมง การบริการสงัคม UR0254 sujareekk@gmail.com 08 1693 9675 กรรมการ

255 ผศ.ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย ์ มรภ.นครศรีธรรมราช การวดัและประเมนิผล

การศึกษา

วจัิยการศึกษา การจัดการนวตักรรม

เพืQอการพัฒนา

การวดัผลประเมนิผล การวจัิย สถิตวิเิคราะห์

ขอ้มูล การพัฒนานวตักรรม

UR0255 nilratnav@gmail.com 08 9289 9324 กรรมการ

256 ผศ.ดร.สธุิรา ชยัรักษา เงนิถาวร มรภ.นครศรีธรรมราช การวดัผลการศึกษา สงัคมวทิยา วฒันธรรมศึกษา สงัคมวทิยา พัฒนาชุมชน วฒันธรรม UR0256 c_sutira@hotmail.com 08 1881 9025 กรรมการ
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั สกอ.

หมายเหตุ

รายชื7อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับคณะและสถาบนั

ที7 ชื7 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที7จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที7เชี7ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

257 อ.จารุวรรณ ีไชยพรรณ มรภ.นครศรีธรรมราช วจัิยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเซน UR0257 jaruwannee_cha@nstru.ac.th 08 9657 9262 กรรมการ

258 ผศ.ดร.วชิติ สขุทร มรภ.นครศรีธรรมราช วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

คุณภาพ

การเขยีนโปรแกรม UR0258 wichit_soo@nstru.ac.th 08 6471 5040 กรรมการ

259 อ.สภุากาญจน์ ชยัฤกษ์ มรภ.นครศรีธรรมราช ศิลปศาสตรบณัฑติ 

สืQอสารมวลชน

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ

 นโยบายและแผน

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สืQอสาร

การเมอืง การปกครองทอ้งถิQน

UR0259 varinton_varin@hotmail.com 08 2275 7590 กรรมการ

260 อ.จีระนันท ์ปรีชาชาญ มรภ.นครศรีธรรมราช พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา UR0260 jeeranan3714@gmail.com 08 2283 6322 กรรมการ

261 อ.อุมาพร กาญจนคลอด มรภ.นครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ การจัดการภาครรัฐและ

เอกชน

รัฐประศาสนศาสตร์ UR0261 pigkymoon@hotmail.com 08 9463 9288 กรรมการ

262 อ.ดร.สดุาวรรณ ์มบีวั มรภ.นครศรีธรรมราช สงัคมศึกษา สงัคมวทิยาการพัฒนา วฒันธรรมศึกษา สงัคมวทิยา วฒันธรรม การท่องเทีQยวเชงิ

วฒันธรรม สงัคมศึกษา

UR0262 dr_dawan@hotmail.com 08 28083895 กรรมการ

263 อ.จารุ ถิQนพระบาท มรภ.นครศรีธรรมราช วทิยากรคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

UR0263 jaru_thi@nstru.ac.th 08 5259 5129 กรรมการ

264 ผศ.ดร.ทรงศรี   ต ุ่นทอง มรภ.เทพสตรี สาขาคณติศาสตร์ กศ.บ. การวดัผลการศึกษา กศ.ม. การทดสอบแลวดัผล

การศึกษา กศ.ด.

วจัิยและวดัผลการศึกษา UR0264 toonthong@hotmail.com 08 6757 6430 กรรมการ

265 ผศ.ธนิดา ภู่แดง มรภ.เทพสตรี บญัชบีณัฑติ 

มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

 บญัช ี, บริหารธุรกิจ UR0265 thanida.p@lawasri.tru.ac.th 06 5891 9626 กรรมการ

266 ผศ.ดร.สาธร ทรัพยร์วงทอง มรภ.นครสวรรค ์ ครุศาสตรบณัฑติ (วดัผล

การศึกษา) วทิยาลัยครู

บรีุรัมย ์

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การวดัและประเมนิผล

การศึกษา) มหาวทิยาลัย

รามคาํแหง, ศึกษาศาสตร

มหาบณัฑติ (การบริหาร

การศึกษา) มหาวทิยาลัย

รามคาํแหง

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ

(การบริหารการศึกษา)

มหาวทิยาลัยศิลปากร

บริหารการศึกษา, การวดัและประเมนิผล

การศึกษาการวจัิย

UR0266 satorn.s@nsru.ac.th 08 6925 4466 ประธาน/กรรมการ

267 ดร. เบญจวรรณ สจุริต มรภ.อุตรดิตถ์ การจัดการทัQวไป 

ศิลปศาสตร์บณัฑติ 

สถาบนัราชภฏัอุตรดิตถ์

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ มหาวทิยาลัย

รามคาํแหง

การจัดการ การจัดการ

ดุษฎบีณัฑติ 

มหาวทิยาลัยราชภฏั

สวนดุสติ

การจัดการ, บริหารธุรกิจ UR0267 benja166@gmail.com 80 1885 8084 กรรมการ

268 รศ.ดร.ธีรภทัรา   เอกผาชยัสวสดัิY มรภ.เพชรบรูณ์ คบ. (จิตวทิยาการให้

คาํปรึกษาและแนะแนว/

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

สค.ม. (ประชากรศาสตร์) ศด. (พัฒนาสงัคม) ผูส้งูอาย ุ UR0268 Teepatra@gmail.com 08 1533 7869 กรรมการ
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั สกอ.

หมายเหตุ

รายชื7อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับคณะและสถาบนั

ที7 ชื7 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที7จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที7เชี7ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

269 ผศ.ดร.นงลักษณ ์อานี มรภ.เพชรบรูณ์ นิตศิาสตรบณัฑติ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

 น.บ.ท. (เนตบิณัฑติไทย)

 สาํนักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนต ิ

บณัฑติยสภา 

ประกาศนียบตัรอบรม

วชิาว่าความ สภา

ทนายความ

LL.M. Business Law 

(International Program)  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

 น.ด. (นิตศิาสตร์) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสต

ร์

นิตศิาสตร์, กฎหมาย UR0269 nongarnee@yahoo.com 06 4419 8995 กรรมการ

270 ผศ.ดร.ภญิโญ  ภู่เทศ มรภ.นครสวรรค ์ ครุศาสตร์บณัฑติ (ดนตรี)

 สถาบนัราชภฏั

นครสวรรค ์

ศิลปกรรมมหาบณัฑติ 

(มานุษยดุริยางควทิยา) 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรว ิ

โรฒ

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ (ดุริ

ยางคศิลป์) 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

ดนตรี UR0270 Yoanone@hotmail.com 08 4995 1541 ประธาน/กรรมการ

271 นางสาวปญัญช์ลี  เต่าทอง มรภ.เทพสตรี วท.บ. วทิยาการ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพ

สตรี

วท.ม..ระบบสารสนเทศ

เพืQอการจัดการมหาวทิยาลัย

เทคโน่โลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

สาขาเกีQ ยวขอ้งกับคอมพิวเตอร์และสาขา

เทคโนโลยสีารสนเทศ

UR0271 punchalee.t@lawasri.tru.ac.th 08 2549 1699 กรรมการ

272 ผศ.ดร.กันยา   กองสงูเนิน มรภ.เทพสตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ Reading (Literacy) การสอนภาษาอังกฤษ UR0272 kat_008W@yahoo.com 09 0924 5509 กรรมการ

273 ผศ.ดร.สธุาสนิี  ศิริโภคาภริมย ์ มรภ.เทพสตรี บช.บ. (บญัชกีารเงนิ) บธ.ม. (การเงนิและการ

ธนาคาร)

Ph.D. (Management) บริหารธุรกิจและการจัดการ , บญัชแีละการเงนิ UR0273 satapirom@hotmail.com 09 1914 5499 กรรมการ

274 ผศ.ดร.ฑชัวงษ ์  จุลสวสัดิY มรภ.เทพสตรี ประกาศนียบตัรวชิาชพีครู

เทคนิคช ั\นสงู (ปทส.) 

สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(บธ.ม) มหาวทิยาลัยรา

คาํแหง

บริหารธุรกิจดุษฎ ี

บณัฑติ (บธ.ด.) 

มหาวทิยาลัยธุรกิจ

บณัฑติย ์

บริหารธุรกิจ UR0274 thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th 09 5695 6532 กรรมการ

275 รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.บ. 

(บรรณารักษศาสตร์)

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์)

ปร.ด. (การศึกษาเพืQอ

การพัฒนาทอ้งถิQน)

บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์,  

การพัฒนาทอ้งถิQน

UR0275 U570194 chollada65@yahoo.com 08 1917 9717 กรรมการ

276 อ.ดร.ปวชิ ผลงาม มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วท.บ.วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

วท.ม.คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปร.ด.สารสนเทศคุณภาพ วทิยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

UR0276 pawichph@hotmail.com

pawich.ph@bsru.ac.th

08 9661 2366 กรรมการ

277 อ.ดร.เพ็ญพร ทองคาํสกุ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา (ค.บ.) ครุศาสตร์บณัฑติ 

สาขาวชิาวดัผลการศึกษา

(กศ.ม.) การศึกษา

มหาบณัฑติ สาขาวชิาวจัิย

และสถิตทิางการศึกษา

(ปร.ด.)  ปรัชญาดุษฎ ี

บณัฑติ บริหารการศึกษา

วดัผลการศึกษา,วจัิยและสถิตบิริหารการศึกษา

,หลักสตูรและการสอน,วชิาชพีครู

UR0277 drifbsru@hotmail.com 09 4542 9009 กรรมการ
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั สกอ.

หมายเหตุ

รายชื7อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับคณะและสถาบนั

ที7 ชื7 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที7จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที7เชี7ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

278 ผศ.ดร.ณุศณ ี มแีก้วกุญชร มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา บธ.บ. พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ)

Ph.D. In Business 

Administration 

(Finance)

การเงนิ UR0278 nusanee.me@bsru.ac.th 08 1948 7715 กรรมการ

279 รศ.ดร.สพุัตรา วไิลลักษณ์ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์) ศป.ม.(มานุษยดุริยางค

วทิยา)

ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์

(ดนตรีศึกษา))

ดนตรี, ดนตรีศึกษา UR0279 U570473 beagle_dogy@yahoo.com 08 3083 7490 กรรมการ

280 รศ.ดร.สนัทนา วจิิตรเนาวรัตน์ มรภ.จันทรเกษม จิตวทิยา จิตวทิยา ปริญญาดุษฎบีณัฑติ 

การพัฒนาการบริหาร 

สาขาจิตวทิยา

จิตวทิยา, การบริหาร UR0280 U570426 banana2501@hotmail.com 09 4495 6856 กรรมการ

281 ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา มรภ.ศรีสะเกษ บริหารธุรกิจ การบริหารพัฒนาสงัคม/

การบริหารการศึกษา

ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ภูมภิาค

สงัคมศาสตร์/พัฒนาสงัคม/พัฒนาชุมชน UR0281 amonsskru@hotmail.com 09 7040 4357 กรรมการ

282 อ.ดร.นภวรรณ ชาตมินตรี มรภ.ศรีสะเกษ อส.บ.(เทคโนโลย ี

โทรคมนาคม)

คอ.ม.(เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์)

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์

ศึกษา)

คอมพิวเตอร์ศึกษา UR0282 noppawan.c@sskru.ac.th 08 1660 7197 กรรมการ

283 อ.ดร.สชุวีรรณ ยอยรู้รอบ มรภ.สงขลา วท.บ.(วทิยาศาสตร์

ส ิQงแวดล้อม)

วท.ม. (เทคโนโลย ี

ส ิQงแวดล้อม)

วศ.ด. (วศิวกรรม

สิQงแวดล้อม)

วทิยาศาสตร์/วทิยาศาสตร์ส ิQงแวดล้อม UR0283 sucheewan.yo@skru.ac.th 08 6987 0990 กรรมการ

284 ผศ.จ่าสบิเอกธานิล ม่วงพูล มรภ.นครปฐม วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

UR0284 signal@npru.ac.th 09 6946 8759 กรรมการ

285 อ.ฤทธิรงค ์ เกาฎรีะ มรภ.กําแพงเพชร วท.บ. ภูมศิาสตร์ วท0ม. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส ิQงวดล้อม

ภูมสิารสนเทศ UR0285 renv_gis@hotmail.com 05 5706 516 กรรมการ

286 ผศ.เบญจพร  รอดอาวธุ มรภ.นครสวรรค ์ วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร UR0286 benchapornrot@hotmail.com 08 1534 0167 ประธาน/กรรมการ

287 อ.รัชฎาพร   วงษโ์สพนากุล มรภ.ราชนครินทร์ ศศบ.อุตสาหกรรม

ท่องเทีQยว

ศศม. การจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเทีQยว

การท่องเทีQยว, การโรงแรม, ธุรกิจบริการ UR0287 r.wongsopana@gmail.com 09 5520 2181 กรรมการ

288 อ.อารยะรัตน์  ชารีแสน มรภ.ร้อยเอ็ด บธ.บ.การบญัช ี บธ.ม.บริหารธุรกิจ การบญัช ี UR0288 arayaratana@hotmail.com 08 5740 2426 กรรมการ

289 รศ.ดร.ธณฏัฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ มรภ.จันทรเกษม (ผูท้รง) เคม ี เคมอีินทรีย ์ เคม ี เคม ีเคมอีินทรีย ์เคมศีึกษา UR0289 thanuttkhul@cgi.ac.th 09 6159 3514 ประธาน/กรรมการ

290 ผศ.ดร.ธวชัชยั ทมุทอง มรภ.ภูเก็ต วท.บ.ออกแบบ

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ศป.ม.ทศันศิลป์ : ศิลปะ

สมยัใหม่

รป.ด.รัฐประศาสน

ศาสตร์

ศิลปะและการออกแบบ UR0290 thawatchai.t@pkru.ac.th 08 9871 5488 กรรมการ

291 อ.วรีะชาต ิจริตงาม มรภ.นครสวรรค ์ วศ.บ.วศิวกรรมเครืQองกล คม.เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม

วศ.ม.เทคโนโลยกีารจัด

การพลังงานและ

สิQงแวดล้อม

วศิวกรรม  เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม UR0291 kainsru@gmail.com     

weerachat.j@nsru.ac.th

0 5621 9100-29     

 08 1646 5911 

กรรมการ
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั สกอ.

หมายเหตุ

รายชื7อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับคณะและสถาบนั

ที7 ชื7 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที7จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที7เชี7ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

292 ผศ.ดร.ยวุลักษณ ์ เวชวทิยาขลัง มรภ.ธนบรีุ ศ.บ.ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ พณ.ม.การจัดการทัQวไป DMS Management 

Science

บริหาร, การจัดการ UR0292 yuwalak.v@dru.ac.th 08 1375 6803 ประธาน/กรรมการ

293 อ.ดร.พรศิริ  กองนวล มรภ.ธนบรีุ วดัผลการศึดษา วดัผลการศึกษา วจัิยการศึกษา วจัิย UR0293 pornsiri.k@dru.ac.th 08 1377 8309 กรรมการ

294 ผศ.ดร.ธัชกร  วงษค์าํชยั มรภ.ธนบรีุ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

การจัดการเทคโนโลย ี

สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ UR0294 tachakorn.w@dru.ac.th 09 8919 6315 กรรมการ

295 ผศ.ดร.เอื\อมพร  จันทร์สองดวง มรภ.ร้อยเอ็ด วท.บ. (ชวีวทิยา) วท.ม. (ชวีวทิยา) ปร.ด. (ความ

หลากหลายทางชวีภาพ

และชวีวทิยาชาตพิันธุ)์

ชวีวทิยา, พฤกษศาสตร์, นิเวศวทิยา UR0295 a.junsongduang@gmail.com 09 5414 6917 กรรมการ

296 รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มรภ.ราชนครินทร์ 1) พยาบาลศาสตร์

2) สาธารณสขุศาสตร์

การพยาบาลศึกษา สาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  แพทย ์

แผนไทย อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

อนามยัส ิQงแวดล้อม วทิยาศาสตร์สขุภาพ การ

ส่งเสริมสขุภาพ การจัดการสขุภาพ 

วทิยาศาสตร์การกีฬา

UR0296 kunwadee85@hotmail.com 08 9661 3930 กรรมการ

297 ผศ. ว่าทีQ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร มรภ.เชยีงใหม่ วท.บ. (วทิยาศาสตร์การ

กีฬา)

วท.ม. (วทิยาศาสตร์การ

กีฬา)

ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การ

ออกกําลังกายและกีฬา)

พลศึกษา, วทิยาศาสตร์การกีฬา, การศึกษา UR0297 khajorn_tree@hotmail.com 08 4949 7998 กรรมการ

298 อ.ศุภกิจ  จงศักดิY สวสัดิY มรภ.กาญจนบรีุ นิเทศสตรบณัฑติ การจัดการการท่องเทีQยว UR0298 omdood@gmail.com 08 9423 7888 กรรมการ

299 อ.ศิริพร ห้วยแก้ว มรภ.กาญจนบรีุ บริหารธุรกิจ (บญัช)ี บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(บญัช)ี

บริหารธุรกิจ (การบญัช)ี UR0299 siriporn.beau929@gmail.com 08 6611 5789 กรรมการ

300 ผศ.ดร.กัมปนาท  วงษว์ฒันพงษ ์ มรภ.พิบลูสงคราม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ UR0300 kampanart_ek@yahoo.com 08 1987 0021 กรรมการ

301 อ.อดุลย ์ วงศรีคูณ มรภ.พิบลูสงคราม กศ.บ.(คณติศาสตร์-

อังกฤษ)

ศษ.ม. (หลักสตูรและการ

สอน)

ค.ด. (พัฒนศึกษา) หลักสตูรและการสอน, การบริหารการศึกษา UR0301 adul@psru.ac.th 08 1888 5403 กรรมการ

302 อ.ดร.บญัชา  สาํรวยรืQน มรภ.พิบลูสงคราม ค.บ. (โสตทสันศึกษา) ค.ม. (โสตทศันศึกษา) 

เกียรตนิิยมอันดับ 1

Ph.D. (Learning 

Technologies) , เกียรต ิ

นิยมอันดับ 1

Web Aplications, Computer for Education, 

e-learning, Innovation technology, 

เทคโนโลยกีารศึกษา, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

UR0302 Buncha2510@gmail.com 09 5630 4630 กรรมการ

303 ผศ.ปภสัวลัญช ์ นพวงศ์ ณ อยธุยา มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา กศ.บ. (ภาษาไทย) อ.ม. (ภาษาไทย) ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ UR0303 ajansupicha@gmail.com 09 4415 4246 กรรมการ

304 รศ.ดร.เกรียงศักดิY   โชควรกุล มรภ.ชยัภูม ิ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์, นิตศิาสตร์ UR0304 dr.kreang@gmail.com 08 1120 4170 กรรมการ

305 อ.ดร.สวุทิย ์ทพิอุเทน มรภ.สกลนคร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

สตัวศาสตร์

วท.ม. (สตัวศาสตร์) ปร.ด. (สตัวศาสตร์) เกษตรศาสตร์ สตัวศาสตร์ UR0305 suwit@snru.ac.th 08 6362 4958 กรรมการ

306 ผศ.ดร.แดนวชิยั  สายรักษา มรภ.มหาสารคาม วทิยาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ภูมภิาค

สงัคมศาสตร์ UR0306 dr.dan2012@hotmail.com 08 7225 0190 กรรมการ

307 ผศ.ดร.วชิชุกร นาคธร มรภ.พระนครศรีอยธุยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑติ

รัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎบีณัฑติ

รัฐศาสตร์ การเมอืง การปกครอง UR0307 wichugon@yaahoo.co.th 08 9114 6316 กรรมการ
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั สกอ.

หมายเหตุ

รายชื7อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับคณะและสถาบนั

ที7 ชื7 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที7จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที7เชี7ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

308 ผศ.ดร.ดุษฎ ีเทดิบารม ี มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วทิยาการสารสนเทศ

บณัฑติ สาขาวชิาระบบ

สารสนเทศเพืQอการจัดการ

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

สรุนารี

วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร

จัดการระบบสารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยมหิดล

 ปริญญาดุษฎบีณัฑติ 

สาขานวตักรรมการ

เรียนรู้และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอม

คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยสี ืQอสาร

การศึกษาเทคโนโลยสีารสนเทศ

UR0308 dussadee.te@bsru.ac.th 08 9278 3324 กรรมการ

309 ผศ.เมธาว ี ยมีนิ มรภ.สกลนคร บธ.บ.การจัดการ บธ.ม.การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ UR0309 methavee@snru.ac.th 08 1708 6797 กรรมการ

310  อ.ดร.สมใจ   เดชบาํรุง ม.เอเชยีอาคเนย ์ กศ.บ. ภาษาไทย (เอก)

ภาษาอังกฤษ (โท)

บริหารการศึกษา

ค.ม.

ปร.ด. บริหารการศึกษา 1. การบริหารการศึกษา

2. หลักสตูรและการสอน

3. รัฐประศาสนศาสตร์

4. บริหารธุรกิจ (งานบคุคล)

5. มนุษยศาสตร์และสงัคม

UR0310 s.d.sardar@hotmail.com 08 7157 2690 กรรมการ

311 อ.ดร.สมบตั ิ เดชบาํรุง ม.เอเชยีอาคเนย ์ กศ.บ. สงัคมศึกษา

ศษ.บ. บริหาร

บธ.บ. การจัดการ

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

ค.ม. การบริหารการศึกษา

ค.ม. การศึกษานอก

โรงเรียน

บธ.ม. การตลาด

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

ปร.ด. การบริหาร

การศึกษา

Education

การบริหารการศึกษา

หลักสตูรและการสอน

รัฐประศาสนศาตร์

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

มนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์

UR0311 doctoraljode@hotmail.com 08 1259 4329 กรรมการ

312 อ.ดร.สรุางคนา มณัยานนท์ ม.ราชธานี การศึกษาศาตรบณัฑติ

(กศ.บ)

ครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม) ครุศาสตรดุษฏบีณัฑติ

(ค.ด)

สาขาการบริหารการศึกษา 

สาขาหลักสตูรและการสอน

UR0312 surangkana.manyanon@gmail.com 08 9118 0898 กรรมการ

313 ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสติ มรภ.กําแพงเพชร การศึกษาศาตรบณัฑติ 

(คณติศาสตร์ศึกษา)

ศิลปกรรมมหาบณัฑติ 

(รัฐศาสตร์)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ

(รัฐศาสตร์)

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐ

กิจ

UR0313 Preeyanuch.pps@hotmail.com 09 5356 1551 ประธาน/กรรมการ

314 อ.ดร.กนิษฐา อินธิชติ มรภ.ศรีสะเกษ วทิยากรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

 การจัดการเทคโนโลย ี

UR0314 k.intichit@sskru.ac.th 08 1266 3986 กรรมการ

315 อ.ดร.พันธิการ์ วฒันกุล มรภ.นครปฐม คอ.บ.วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์

วท.ม.การจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปร.ด.เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ  

วทิยาศาสตร์ขอ้มูล

UR0315 phantiga@webmail.npru.ac.th 08 5995 4623 กรรมการ


