
ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

1 อ.ชัชวาลย ์มากสินธิ์ 081-5598626 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)

2 อ.ดวงมณี ทองคํา 083-0131633 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม บธ.บ. (การบัญช)ี บธ.ม (การจดัการทั่วไป)

3 อ.สุทธินันท์ โสตวิถี 083-0747434 การส่ือสารบูรณาการ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) นศ.ม. (การส่ือสารการท่องเที่ยว
และบันเทิง)4 ผศ.ทัศนัย ขตัติยวงษ์ 081-1513400 การเงินการธนาคาร บธ.บ. (บริหารธุรกจิ) 

บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
บธ.ม. (การเงิน) 

5 อ.ดร.ธนิก คุณเมธีกลุ 085-8213310 บริหารการศึกษา (ป.โท) บธ.บ. (การตลาด) ผ.ม. (การวางผังเมือง)
วท.ม. (การวางแผนส่ิงแวดล้อมฯ)

ค.ด. (บริหารการศึกษา)

6 อ.กนกวรรณ อยู่ไสว 081-3774980 ภาษาองักฤษธุรกจิ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) ศศ.ม. (Teel การสอนภาษา
องักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)

7 อ.ภัทราวดี ศิริอํานวยลาภ 097-1288256 คหกรรมศาสตร์ คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)

8 อ.เขม็ชาติ เชยชม 087-5078104 ออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) ค.อ.ม. (เทคโนโลยอีอกแบบ
ผลิตภัณฑ์)

9 ผศ.ดร.พิกลุ นุชนวลรัตน์ 083-1501002 เกษตรศาสตร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) วท.ม. (เกษตรศาสตร์) Ph.D. (Plant Pathology)
10 อ.ดร.เยาวเรศ ใจเยน็ 083-0165670 หลักสูตรและการสอน (ป.โท) วท.บ. (เคมี)

ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

รุ่นที่ 1 วนัที่ 3-4 สิงหาคม 2558 

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
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11 อ.จําลอง แสนเสนาะ 088-8367622 รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น) ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจดัการ)

12 อ.นิทัศน์ นิลฉวี 081-6524895 เทคโนโลยสีารสนเทศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์)

13 อ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา 089-2541138 วิศวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วท.ม. (วิศวกรรมทรัพยากร)

14 อ.วิฆเนศวร ทะกอง 080-0178214 การส่ือสารมวลชน ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) ศศ.ม. (ส่ือสารมวลชน)

15 อ.ดวงกมล กจิควร 061-5622645 คณิตศาสตร์ ค.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (คณิตศาสตร์)

16 อ.วกลุ จลุจาจนัทร์ 083-6950023 ภาษาองักฤษ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ศษ.ม. (การสอนภาษาองักฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)

17 อ.เอื้อมพร รุ่งศิริ 089-4078844 ภาษาองักฤษธุรกจิ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) Master of Business 
Administration

18 อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข 089-0962851 วิศวกรรมสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ)

19 อ.รมิดา กาญจนะวงศ์ 098-2919456 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. (บริหารธุรกจิ) บธ.ม. (การจดัการทั่วไป) (กําลังศึกษา) Ph.D (Human 
Resource Development)

20 อ.ริสา วงษ์สวัสด์ิ 086-1219797 การท่องเที่ยว ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) ศศ.ม. (การจดัการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว)

21 อ.นที ยงยทุธ 089-1258842 คอมพิวเตอร์ศึกษา คอ.บ. (อเิล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์)
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22 อ.สุวิชา ถาวร 084-5674807 ภาษาไทย กศ.บ. (ภาษาไทย) อ.ม. (ภาษาศาสตร์)

23 อ.นวรัตน์ นักเสียง 089-8827424 ดนตรี กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์) ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)

24 อ.กติติรัตน์ รุ่งรัตนนาอบุล 086-5664256 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ อส.บ. (อเิล็กทรอนิกส์) วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)

25 อ.พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร 086-9999145 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ ศ.บ. (ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ)

26 ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ 081-8186610 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

ทษ.บ. (เทคโนโลยแีละ
อตุสาหกรรมอาหาร)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)

27 อ.วิชลัดดา อุ่นสะอาด 081-7557720 วิทยาศาสตร์ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา)

28 อ.นภา จนัทร์ตรี 086-3778847 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) รป.ม. (การบริหารงานทั่วไป)
29 อ.รุจกิา บุญเชิด 090-9897686 ภาษาจนี ศศ.บ. (ภาษาจนี) M.A. (Teaching chinese to 

speaker of ther Language) 

30 อ.ฐิติรัตน์ อทิธิมีชัย 091-7750845 นิติศาสตร์ นบ. (นิติศาสตร์) นม. (กฎหมายเพื่อการพัฒนา)

31 อ.ดร.กลัยารัตน์ เจยีมโฆสิต 086-6090939 การบัญชี บธ.บ. (บัญช)ี บธ.ม. (บัญช)ี ปร.ด. (การจดัการ)

32 อ.กลุพร พุทธมี 083-0154650 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

33 อ.บดินทร์ ปัน้บํารุงกจิ 084-6768592 พลศึกษา วท.บ. (พลศึกษา) ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
34 อ.วงธรรม สรณะ 099-4417511 รัฐศาสตร์ ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (กําลังศึกษา) รด. (เศรษศาสตร์

การเมืองและการบริหารจดัการ)
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35 ผศ.รุจเิรข ปราชญากลุ 081-7621639 สถติิประยกุต์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์การสอน
คณิตศาสตร์)

36 อ.ดร.จกัรพันธุ์ วงษ์พา 087-1278885 วิศวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง) ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

37 อ.วัชรินทร์ หอมประเสริฐ 081-9397579 บัญชี บธ.บ. (ธุรกจิศึกษา-การบัญช)ี บธ.ม.

38 อ.ดร.วิกนัยา ประทุมยศ 080-0925926 เทคโนโลยกีารเกษตร วท.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร) MS. (Bioresources Science) Ph.D (Bioresources Science)

39 อ.ญาณิศา บุญพิมพ์ 085-9541775 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

40 อ.เบญจพร ประจง 081-5770469 ศิลปกรรม ศป.บ. (ภาพพิมพ)์ ศป.ม. (ภาพพิมพ)์

41 อ.วิสันต์ พูนชัย 092-2836176 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

42 อ.วรฉตัร องัคะหิรัญ   089-1811447 อญัมณีศาสตร์ วท.บ. (อญัมณีวิทยา) บธ.ม. (การประกอบการ)

43 อ.ชัยวิทย ์ถริะวณัฐพงศ์ 089-8835678 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

44 อ.คณิสร ล้อมเมตตา 086-3030279 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตว์
น้ํา

วท.บ. (วารัชศาสตร์) วท.ม. (วารัชศาสตร์)

45 อาจารยธ์ันวดี ดอนวิเศษ 081-3546171 สังคมศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

46 อ.ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก 086-8299550 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วท.บ. (ชีววิทยา) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)

47 อ.วันดี โชคช่วยพัฒนากจิ 081-9402302 เทคโนโลยสีารสนเทศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

48 อ.ปัญญา วงศ์ต่าย 086-5259698 วิศวกรรมโลจสิติกส์ วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลิต) คอ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ)

49 อ.ณรงค์ อนุพันธ์ 089-6243131 การจดัการ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) บธ.ม. (บริหารธุรกจิ)



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

50 อ.ดร.สราวุธ แสงสว่างโชติ 081-9473958 เทคโนโลยกีารเกษตร วท.บ. (วารัชศาสตร์) วท.ม. (วารัชศาสตร์) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

51 ผศ.ดร.กรองทอง จลิุรัชนีกร 086-3665368 การศึกษาพิเศษ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา
พิเศษ)52 อ.ณัฐกาญจน์ พึ่งเกดิ 090-9101386 เทคโนโลยเีครือขา่ย

คอมพิวเตอร์
คอ.บ. (เทคโนโลยกีารวัดคุมทาง
อตุสาหกรรม)

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

53 อ.ทบทอง ชั้นเจริญ 081-0660661 ภูมิสารสนเทศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภูมิสารสนเทศ

54 อ.ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ 089-7474737 นิติศาสตร์ นบ. (นิติศาสตร์) นม. (นิติศาสตร์)

55 ผศ.ดร.พรสวัสด์ิ ศิรศาตนันท์ 081-5639401 การบริหารการศึกษา (ป.โท) ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) กศ.ด. (บริหารการศึกษา)

56 อ.กนัติทัต การเจริญ 086-7887782 ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)

57 อ.ดร.นริศ สวัสดี 086-0214552 การบริหารการศึกษา กศ.บ. (คณิตศาสตร์) กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

58 อ.ดร.นักรบ เถยีรอ่าํ 080-5512525 การปกครองท้องถิ่น น.บ. (นิติศาสตร์) ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจดัการ)

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

59 ผศ.จติติมา สิงหธรรม 088-2058742 การตลาด กศ.บ. (ธุรกจิศึกษา) บธ.ม. (การตลาด)

60 อ.เอกนรินทร์ ธนะกจิไพรินท์ 084-3473939 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วท.บ. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม)

61 อ.ดร.สุทิศา ชัยกลุ 081-4588630 เทคโนโลยกีารเกษตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)

62 อ.ชาตรี งามเสง่ียม 081-3510291 วิศวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

63 อ.ปองปรีดา ทองมาดี 085-0478614 นิติศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) น.ม. (นิติศาสตร์)

รุ่น 2 วนัที่ 25-26 มกราคม 2559



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

64 ผศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา 089-0538196 การจดัการการส่ือสาร ศศ.บ. (การโฆษณา) นศ.ม. (การบริหารการส่ือสาร)
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

(กําลังศึกษา) นศ.ด. (นิเทศ
ศาสตร์)

65 อ.อนุสรณ์ เจริญนาน 092-3650464 เทคโนโลยสีารสนเทศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

66 อ.ภัทรา ศรีสุโข 089-6415148 อญัมณีศาสตร์ วท.บ. วัสดุศาสตร์
(อญัมณีและเคร่ืองประดับ)

วท.ม. (เทคโนโลยอีญัมณีและ
เคร่ืองประดับ)

67 อ.ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี 86-3285712 หลักสูตรและการสอน ค.บ. (นาฏศิลป)์ กศ.ม. (การประถมศึกษา) กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

68 อ.ธฤษวรรณ บัวศรีคํา 092-9874041 สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)
69 อ.ศักด์ิดา อา่งวัฒนกจิ 086-1560554 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอ.บ. (เทคโนโลยกีารวัดคุมทาง

อตุสาหกรรม)
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

70 อ.ดร.นันทพร มูลรังษี 084-0475076 วิชาเคมี วท.บ. (เคมี) วท.ด. (เคมี)
71 อ.อารยา แดงโรจน์ 086-9002063 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตว์

น้ํา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)

72 อ.พรพิมล ฉายแสง 094-5496517 วิศวกรรมสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

73 อ.ดร.ศุภศิลป์ กลจติต์เจอืวงศ์ 085-9992236 การจดัการการส่ือสาร ศศ.บ. (วิทยโุทรทัศน)์ นศ.ม. (บริหารการส่ือสาร) ปร.ด. (นิเทศศาสตร์นวัตกรรม)

74 ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ 086-3168516 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
75 อ.ดร.จฑุาทิพย ์นามวงษ์ 061-5539575 ออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. (ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม)

ปร.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

76 อ.นภัส ศรีเจริญประมง 086-3359292 การศึกษาปฐมวัย กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
(เกยีรตินิยมอนัดับ 1) 

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

77 อ.ดร.อดุมลักษณ์ ระพีแสง 081-9499671 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย

ค.บ. (ภาษาไทย)
(เกยีรตินิยมอนัดับ 1)

ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปร.ด. (ภาษาไทย)

78 อ.กฤตติยา สัตยพ์านิช 082-2179928 การจดัการ วท.บ. (สัตวศาตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร)

กจ.ม. (การจดัการวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม)

79 ผศ.ปาริชาติ หงส์เกยีรติขจร 098-9019881 สถติิประยกุต์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) พบ.ม. (สถติิ)

80 อ.ดร.พรพรรณ สุขมุพินิจ 082-4694269 เกษตรศาสตร์ วท.บ. (พืชศาสตร์) วท.ม. (พืชสวน) Ph.D. (Plant Breeding)

81 อ.อดิเทพ ชัยสังข์ 089-7988204 วิศวกรรมสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

วท.บ. (ฟิสิกส์ประยกุต์) วศ.ม. (ไฟฟ้าโทรคม)

82 ผศ.รัจน์ชีวาต์ ต๋ันติกลุวรา การจดัการการส่ือสาร ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) ศศ.ม. (ส่ือสารมวลชน) (กําลังศึกษา) ปร.ด. (สังคมวิทยา)

83 อ.ดร.คัมภีร์ ธีระเวช 086-6229272 ภูมิสารสนเทศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) M.Sc. (Remote Sensing and 
Geographic Information 
Systems)

Ph.D. (Remote Sensing and 
Geographic Information 
Systems)

84 อ.สิริวิภา วิมุกตายน 087-4247418 การออกแบบ ศป.บ. (ประยกุต์ศิลป)์ ศศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป)์
85 อ.สุพัตรา รักษาสนธิ์ 081-5755317 พลศึกษา วท.บ. (พลศึกษา) วท.ม. (วิทยาศาสตร์

การออกกําลังกายและการกฬีา)
(กําลังศึกษา) ปร.ด. 
(วิทยาศาสตร์การกฬีา)

86 อ.ศุภศิระ ทวิชัย ดนตรี ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์) ศศ.ม. (ดนตรี)



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

87 ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ 083-7534801 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

บธ.บ. (การจดัการทั่วไป) 
(เกยีรตินิยมอนัดับ 1)
บธ.บ. (การบัญช)ี
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)

บธ.ม. (การบริหารการเงิน)

88 อ.ศศิธร พุทธรักษ์ 089-7900953 ชีววิทยา วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
89 อ.จริพร สวัสดิการ 083-0672217 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

90 อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง 087-2292737 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) (กําลังศึกษา) ปร.ด. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล)

91 อ.ภารดี พึ่งสําราญ 084-1235854 การส่ือสารมวลชน นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ ว.ม. (การบริหารส่ือสารมวลชน)
92 อ.ปรัชญา ใจสุทธิ 087-4871590 เทคโนโลยเีครือขา่ย

คอมพิวเตอร์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

93 อ.ณภัค แสงจนัทร์ 084-6154147 การออกแบบ ศป.บ. (การออกแบบพัสตราภรณ์) ศ.ม. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

94 อ.สมยศ ศรีคงรักษ์ 086-6553085 วิทยาศาสตร์ ค.บ. (ฟิสิกส์) วท.ม. (ฟิสิกส์)

95 อ.วินิชยา วงศ์ชัย 085-6998431 ภาษาองักฤษธุรกจิ ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
96 อ.วีรนุช สัจจาสัย 090-9897686 วิชาภาษาจนี ศศ.บ. (ภาษาจนี) M.A. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other 
Languages)



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

97 อ.ภานิตา โพธิ์แกว้ 081-7626279 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รป.ม. (การจดัการทั่วไป) กจ.ม. (การจดัการทรัพยากร
มนุษย)์

98 อ.ลลิดา เจริญวิเศษ 089-9388948 คหกรรมศาสตร์ วท.ม. (คหกรรม) วท.ม. (คหกรรม)

99 อ.ดร.วัชรวิทย ์รัศมี 081-7228979 เทคโนโลยกีารเกษตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารจดัการศัตรูพืช

วท.ม. (กฏีวิทยาและส่ิงแวดล้อม) ปร.ด. (กฏีวิทยาและส่ิงแวดล้อม)

100 อ.ศศินภา บุญพิทักษ์ 090-9734169 วิศวกรรมโลจสิติกส์ บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (การจดัการโลจสิติกส์)
101 อ.พรพิมล สงกระสันต์ 090-4699545 การส่ือสารบรูณาการ นศ.บ. (วิทยกุระจายเสียงและ

วิทยโุทรทัศน)์
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

102 อ.ไพรวรรณ วงษ์สาสิลไชย 085-5971392 คณิตศาสตร์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุต์)

103 อ.ธนวัฒน์ กนัภัย 089-6018453 ศิลปกรรม ศป.บ. (ทัศนศิลป-์เซรามิกส์) ค.ม. (ศิลปศึกษา)

104 ผศ.วราภรณ์ ศรบัณฑิต 081-8891051 บัญชี บธ.บ. (การบัญช)ี บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)

105 อ.เปรมปรีดา ทองลา 088-7474476 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การจดัการท่องเที่ยว

106 อ.ธีรพงษ์ จนัเปรียง 084-1111713 ภาษาไทย บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

การจดัการเรียนรู้

107 ผศ.นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 086-9741558 ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ การอดุมศึกษา

108 อ.เรืองอไุร วรรณโก 086-4456655 รัฐประศาสนศาสตร์ บธ.บ. (การจดัการทั่วไป) รป.ม. (การบริหารทั่วไป)

109 อ.พรทิวา อาชีวะ 082-7666595 รัฐศาสตร์ วศ.บ. (เคร่ืองกล) ร.ม.

110 ผศ.ณัฏฐวุฒิ ทรัพยอ์ปุถมัภ์ 080-0822764 พัฒนาชุมชน ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) พช.ม. (พัฒนาชุมชน)



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

111 อ.เพ็ญศิริ สมารักษ์ 082-8799944 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ)

112 ผศ.เกศินี กลูพฤกษี 081-7822961 ภาษาองักฤษ ค.บ. (ภาษาองักฤษ) ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ)

113 อ.ศิริศักด์ิ ทิพยท์วีชาญ 083-8238833 สังคมศึกษา อษ.บ. (ภูมิศาสตร์) ศศ.ม. (ภูมิศาสตร์อตุสาหกรรม)

114 อ.โพธิ์ทอง ปราณีพลกรัง 088-0808859 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต 
(ต่อเนือ่ง) 

วศ.บ. (เคร่ืองกล) วศ.ม. (เคร่ืองกล)

115 อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ 089-4566040 การศึกษาปฐมวัย ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

116 อ.ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ 095-1645836 รัฐประศาสนศาสตร์ ร.บ. (การปกครอง) รป.ม. (การบริหารภาครัฐ)

117 ผศ.ฉวี สิงหาด 081-7959361 บัญชี บธ.บ. (การบัญช)ี บัญชี
118 อ.นิสากร ยนิดีจนัทร์ 086-8266794 การส่ือสารบูรณาการ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) นศ.ม. (การส่ือสารการท่องเที่ยว

และบันเทิง)

119 อ.พรพจน์ หมืน่หาญ 085-3389024 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอตุสาหกรรม เทคโนโลยกีารออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และอตุสาหกรรม

120 อ.ดร.ขวัญศิริ เจริญทรัพย์ 084-5349288 การเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ร.บ. (การปกครอง) มานุษยวิทยา ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)

121 อ.ณัฐธยาน์ จริสุขธันยกร 086-9092154 ภาษาองักฤษธุรกจิ ค.บ. (ภาษาองักฤษ) ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)

122 อ.ธนภ จติรแจง้ 081-5877059 การเงินการธนาคาร บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) บธ.ม. (บริหารธุรกจิ)

123 อ.ศุภกร องิค์วิกรม 081-6955343 นิติศาสตร์ นบ. (นิติศาสตร์) นม. (กฎหมายมหาชน)

124 อ.สริยาภา คันธวัลย์ 086-0229554 นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ค.บ. (ธุรกจิศึกษา) Digital Marketing

125 อ.เสาวนีย ์วรรณประภา 081-8449908 การส่ือสารมวลชล ว.บ. (วิทย-ุโทรทัศน)์ ว.ม. (การบริหารส่ือสารมวลชน)

รุ่นที่ 3 วนัที่ 6-7 กรกฏาคม 2559 



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

126 อ.ศิริศักด์ิ ทิพยท์วีชาญ 083-8238833 สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์อตุสาหกรรม

127 อ.ปฏิภาณ กติตินันทวัฒน์ 082-8615590 ภาษาจนี ภาษาจนี การสอนภาษาจนีเป็น
ภาษาต่างประเทศ

128 อ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง 086-8119939 วิชาการตลาด บธ.บ.(การตลาด) บธ.ม.(การตลาด)
129 อ.ดร.เสาวนีย ์เจยีมจกัร 080-0792585 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 

สาขาวิชาสังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย จติวิทยาการศึกษา วิจยัวัดผลและสถติิการศึกษา

130 ผศ.พิสุทธิ์ การบุญ 081-9389299 ดนตรี ดุริยางคศาสตร์ ดนตรีสากล มานุษยดุริยางควิทยา
131 อ.กฤษณา ถนอมธีระนันท์ 086-7874887 การจดัการ ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากร

มนุษย)์
บธ.บ. (การจดัการ)

บธ.ม. (การจดัการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ)

132 อ.ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ 085-5055435 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา

วท.บ. (พลศึกษา) กศ.ม. (พลศึกษา)

133 อ.สุเทพ สุสาสนี 083-1138594 ศิลปกรรม ศศ.บ. (ศิลปกรรม) กศ.ม. (ศิลปศึกษา)

134 รศ.ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ 081-5771155 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คบ. (นาฏศิลป)์ MAT (Non-Formal Education) Ed.D (Occuoational 
Education)

135 อ.สริตา ปัจจสุานนท์ 087-6101472 วิชาภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกยีรตินิยม
อนัดับ 1)

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

136 อ.วกลุ จลุจาจนัทร์ 083-6950023 ภาษาองักฤษ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ศษ.ม. (การสอนภาษาองักฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

137 อ.สินธุชัย ศุกรเสพย์ 084-0177887 รัฐศาสตร์ ศศ.บ. (การปกครอง)         
ศศ.บ. (บริหารธุรกจิ)

อ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ร.ม. (การเมืองการปกครอง)

138 อ.พิม แสนบุญศิริ  098-4569654 คณิตศาสตร์ ค.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (คณิตศาสตร์)

139 อ.ดร.พรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์ 089-0974849 ภาษาไทย ค.บ. (ภาษาไทย) (เกยีรตินิยม) ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศศ.ด. (ภาษาไทย)
140 ผศ.บุญเรือน พฤกษ์ศศิธร 087-1398346 คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (การจดัการระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ)

141 อ.รัตนา เพ็ชรสูงเนิน 081-7854989 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)

142 อ.ธนพัฒน์ ถริะวุฒิ 085-0716286 วิทยาศาสตร์ วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.ม. (คณิตศาสตร์)

143 อ.ดร.อไุรวรรณ วุฒิเกษ 083-1201126 การปกครองท้องถิ่น อ.บ. (ภาษาองักฤษ) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ปร.ด. (สังคมศาสตร์)

144 อ.ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ 086-3389579 วิทยาศาสตร์ วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี) วท.ด. (เคมี)

145 อ.อนุพล สิงขรเขตต์ 097-2398710 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ค.อ.บ. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์) ค.อ.ม. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์)

146 อ.ดร.จกัรพันธ์ โพธิพัฒน์ 083-0680800 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วท.บ. (ส่ิงแวดล้อม) วท.ม. (ส่ิงแวดล้อม) ปร.ด. (ส่ิงแวดล้อม)

147 อ.ดร.ธีรังกรู วรบํารุงกลุ 081-8704769 บริหารการศึกษา ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศษ.บ. (เทคโนโลยแีละการ
ส่ือสารการศึกษา)
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)
ศษ.บ. (การแนะแนว)

กศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) ปร.ด. (พัฒนศึกษา)



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก

รายชือ่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

148 อ.นันทภัค บุรขจรกลุ 085-6495241 การท่องเที่ยว บธ.บ. (การจดัการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว)

ศศ.ม. (การจดัการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว)

149 รศ.อญัชลี อทุัยไขฟ้า 085-1410889 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร)

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)

150 อ.อภิรดี บุญคํา 086-3421063 เคมี วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี)

151 อ.อมุารินทร์ มัจฉาเกื้อ 081-6532136 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา วท.บ. (การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา) วท.ม. (วาริชศาสตร์)

152 อ.พงศธร จนัทร์ตรี 086-9843354 วิศวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

153 ผศ.ทิพยว์รรณ ฟูเฟื่อง 087-0814871 เทคโนโลยสีารสนเทศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

154 อ.ปฏิวัติ สุริโย 090-9831831 การออกแบบ นศ.บ. (การโฆษณา) ศป.ม. (นิเทศศิลป์)

155 อ.ประสาน แสงไพบูลย์ 081-6631956 ชีววิทยา กศ.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (การสอนชีววิทยา)

156 อ.พรชัย เหลืองวารี 084-0563262 เกษตรศาสตร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) วท.ม. (สัตวศาสตร์)

157 อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข 089-0962851 วิศวกรรมสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ)

158 อ.นฤมล อภินันท์สวัสด์ิ 061-1415464 คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)

159 ผศ.สุพร สังขสุ์วรรณ 081-6493026 เทคโนโลยกีารอาหาร ทษ.บ. (เทคโนโลยแีละ
อตุสาหกรรมอาหาร)

วท.ม. (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร)

160 อ.คมสัน มุย่สี   086-6041991 วิศวกรรมสารสนเทศฯ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

161 อ.ภัทร ศรีสรวล 089-1366632 สถติิ วท.บ. (สถติิประยกุต์) วท.ม. (สถติิประยกุต์)



ที่ ชือ่- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วฒิุการศึกษา ป.ตรี วฒิุการศึกษา ป.โท วฒิุการศึกษา ป.เอก
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162 อ.ดวงรัตน์ สวัสด์ิมงคล 081-9450395 เทคโนโลยกีารเกษตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยส่ิีงทอ)

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

163 อ.กฤษณะ จนัทสิทธิ์ 081-4291776 วิศวกรรมโลจสิติกส์ วท.บ. (ไฟฟ้าอสุาหกรรม) วศ.ม. (การจดัการงานวิศวกรรม)

164 ผศ.บุษยา ประทุมยศ 089-5451088 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
165 อ.ดร.สุทธาวัลย ์อิ่มอไุร 089-0392989 อญัมณีศาสตร์ วท.บ. (เทคโนโลยอีญัมณีและ

เคร่ืองประดับ)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) วท.ด. (วัสดุศาสตร์)

166 รศ.ดร.ถาวร ฉมิเล้ียง 087-1451804 เทคโนโลยกีารเกษตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) M.S. (Animal Science) Ph.D. (Animal Science) 
167 อ.ศรายทุธ์ จติรพัฒนากลุ 082-4694797 เทคโนโลยบีัณฑิต (ต่อเนือ่ง) 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

อส.บ. (เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์) วศ.ม. (การจดัการงานวิศวกรรม)

168 อ.วยากร อดุมโภชน์ 092-9694291 เทคโนโลยบีัณฑิต (ต่อเนือ่ง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล

คอ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

คอ.ม. (เคร่ืองกล)

169 อ.กานต์ นัครวรายทุธ 080-2222429 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม คอ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) วศ.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

170 ผศ.วิชาญ ทุมทอง 083-8885883 ภูมิสารสนเทศ คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) คอ.ม. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์)

171 อ.วสุพล เผือกนําผล 061-7177722 เทคโนโลยเีครือขา่ย
คอมพิวเตอร์

วศ.บ. (วิศวกรรรมคอมพิวเตอร์) วศ.ม. (วิศวกรรรมคอมพิวเตอร์)

172 อ.ชิดชนก ศรีราช 085-4627958 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา)


