รำยชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 (รุ่นที่ 1)
ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 มิถุนำยน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

คณะวิชำ

สถำบัน

กำรศึกษำ

1

อ.ปัทมา หิรัญโญภาส

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

2

อ.ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3

รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4

ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว*

5

สำขำที่เชี่ยวชำญ
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)

สถำบัน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

089-504-8463

patthama_laoprasert@hotmail.com

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

081-904-5654

sirilak.ar@ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

081-854-4799

prongsaku@gmail.com

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก Ph.D. (Technology Management)

Technological University of the
Philippines

089-929-2032

s_korbuakeaw@yahoo.com

ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์**

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

คอ.ม. (ครุศาสตรเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

089-892-4249

weerachoti@gmail.com

6

อ.รัชศักดิ์ สารนอก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

081-382-4884

ratchasak.sa@ssru.ac.th

7

อ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

คอ.ม. (ไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือสารสนเทศ

081-832-2435

chonmapat.ti@ssru.ac.th ,
chonmapatt@yahoo.com

ปริญญาเอก ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8

อ.ดร.ไสว ศิริทองถาวร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก Ph.D. (Management of Technology)

Asian Institute of Technology

081-648-2000

sawaistt@yahoo.com

9

อ.ดร.ปรีชญา ครูเกษตร**

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

081-904-3404

preechaya_4@hotmail.com

10

ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยมหิดล

081-677-7883

sukanyasripho@hotmail.com

11

อ.กฤติกา ผลเกิด*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

081-827-3032

aj.krittika@gmail.com

12

อ.ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยสยาม

087-102-6980

AJANYOK@YAHOO.COM

13

อ.ภาวิตา ค้าขาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

083-718-6445

pawita@outlook.com

14

อ.พรรณี โรจนเบญจกุล

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

M.B.A.

Business Administration Kasetsart 087-403-5566
University

rojanapn@gmail.com

15

อ.นิยม สุวรรณเดช*

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

ค.ม. (การจัดการคุณภาพ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

086-358-5949

numsymphony@yahoo.com

16

อ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ปร.ด. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

092-587-5533

vi3619@hotmail.com

17

อ.อโนชา โรจนพานิช

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

บธ.ม. (การบัญชีบริหาร)

มหาวิทยาลัยบูรพา

081-971-5199

k_anocha@hotmail.com

18

อ.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

M.B.A.

Hospitality and tourism
International College
silapakorn University.

081-931-7313

a.sakul@yahoo.com

อ.ม. (ภาษาไทย)

รำยชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 (รุ่นที่ 1)
ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 มิถุนำยน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

คณะวิชำ

สถำบัน

กำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สถำบัน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

19

อ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ*์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิ
สติกส์)

มหาวิทยาลัยบูรพา

090-552-2035

susri.max77@gmail.com

20

อ.วรรณี สุทธใจดี**

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

081-341-8221

wannee.su@ssru.ac.th

21

อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะ
ผู้นา)

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

092-269-5156

ganratchakan.ni@ssru.ac.th
dr.great_69@yahoo.com

22

อ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

089-111-4664

anchana_nan@hotmail.com

23

อ.แว่นใจ นาคะสุวรรณ*

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

081-809-7527

vanjai.nakasuwan@gmail.com

24

อ.ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ปร.ด. (พยาบาลหลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

089-177-3786

muntanavadee@hotmail.com

25

อ.ดร.รัตนา ปานเรียนแสน*

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

086-979-1113

rtana@hotmail.com

26

อ.ดร.ทิฆมั พร พันลึกเดช

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารการพัฒนา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 081-658-5885
(นิด้า)

tikhamporn.pu@ssru.ac.th

27

อ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช**

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

081-822-9178

pkaruhadej@yahoo.com

28

ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ส.ด. (โภชนาการสาธารณสุข)

มหาวิทยาลัยมหิดล

089-794-4585

boonsri.kt@gmail.com

29

อ.ดร.อุดมพร ยิง่ ไพบูลย์สุข

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ค.ด. (อุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

081-801-6055

udomporn_ying@yahoo.com

30

อ.ดร.กาญจนา เกียรติกานนท์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก ค.ด. (อุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

097-249-9461

kan6@hotmail.com

31

อ.บุษณีย์ เทวะ

คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

089-194-8299

bwssanee_ae@hotmail.com

32

อ.ดร.ขวัญหทัย ยิม้ ละมัย

คณะบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055-303-411 ต่อ
k51030976@gmail.com
116 088-278-0381

33

อ.ดร.รัตนวดี ทองบัวบาน*

คณะสาธารสุข

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

089-960-5353

34

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์** ผู้อานวยการศูนย์ชัยนาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปริญญาเอก ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 087-685-5735

stap35@hotmail.com

35

ผศ.ดร.บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร คณะมนุษยศาตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปริญญาเอก ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

081-686-3489

bubpa_noi@msn.com

36

อ.พัทธนิษย์ คาธาร

สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปริญญาโท

วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล

081-531-8197

em_phatanit_k@crru.ac.th

37

อ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล*

สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปริญญาโท

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

081-530-0756

phat_dau@hotmail.com

38

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาเอก Ph.D. (Applied Biology and
Biotechnology Australia)

ประเทศออสเตรีย

086-642-7512

kaltimap@hotmail.com

39

อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาเอก วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

084-402-4808

k130913@hotmail.com

40

อ.ดร.กฤษฎา บุญชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาเอก วท.ด. (พลังงานทดแทน)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

081-531-1148

kritsada_boo@cmru.ac.th

พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

บช.ม. (การบัญชี)

ratta_2525@yahoo.com

รำยชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 (รุ่นที่ 1)
ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 มิถุนำยน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ
41

ชื่อ - นำมสกุล
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี**

คณะวิชำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถำบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สถำบัน

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

081-951-3922

duydui@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

080-085-4015

pptawan@hotmail.com

42

อ.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท

43

อ.ดร.บูรพา สิงหา**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

089-709-8893

boorapas@yahoo.com

44

อ.ภัทราพร พรหมคาต้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท

วศ.ม. (ไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

086-729-7091

ptrp275@hotmail.com

45

อ.ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาเอก วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

086-658-2933

pamon.pumas@gmail.com

46

ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาเอก ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

086-921-6932

samartcmru@gmail.com

47

อ.ศิริจันทร์ อุปาละ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

081-960-7255

uparee_siri@hotmail.com

48

อ.นิล พันธุค์ งชืน่ *

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท

น.ม.(นิติศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

089-266-7726

deadlord0@gmail.com

49

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาเอก วท.ด. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

084-611-8026
081-993-2200

sombatcmru@hotmail.com

50

ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาเอก (ภาษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส 084-378-0618

51

อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์*

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

52

อ.พลศรัณย์ ศันยทิพย์

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท

ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์)

53

รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปริญญาโท

54

อ.จารุวัลย์ รักษ์มณี**

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

55

น.ส.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล**

56

aurapins@hotmail.com

053-885-325

mishanmeiling@hotmail.com

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

089-431-8866

pholsaran@gmail.com

วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

089-712-9932

sduangpitak@hotmail.com
lekkykate@gmail.com

ปริญญาโท

วท.ม. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

089-417-0949

lekkykate@gmail.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปริญญาโท

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 081-918-9764

suwimol.i@yru.ac.th

ผศ.ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

ปริญญาโท

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์เอก
คอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

tham_suw@hotmail.com

57

อ.พิณทิพย์ แก้วแกมทอง**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา 086-929-9290
เขตบางเขน

koonaui_pin@hotmail.com

58

อ.ศรัญญา ตรีทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปริญญาโท

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

089-638-8588

saranyatritose@gmail.com

59

น.ส.สุจิตรา จุย้ วอน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

093-138-9318

sujittar.j@pcru.ac.th

60

อ.เครือวัลย์ อินทรสุข*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปริญญาโท

น.ม. (นิติศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

086-939-7763

banana-nongpop@hotmail.com

61

ผศ.ทิวาพร ขันผนึก**

สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ปริญญาโท

วท.ม. (คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

081-765-2000

mathiproof@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

088-760-8390

รำยชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 (รุ่นที่ 1)
ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 มิถุนำยน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

คณะวิชำ

สถำบัน

กำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สถำบัน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

62

อ.ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปริญญาเอก กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

084-464-0244

bua638638@outlook.co.th

63

ผศ.ดร.สมใจ กงเติม**

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปริญญาเอก กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

081-953-5130

somjai_gt@live.com

64

อ.สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปริญญาโท

ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

091-776-1987

taynun@gmail.com

65

อ.ศักดิ์ดา นาสองสี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปริญญาโท

ร.ม (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

083-722-4440

n_sakda69@hotmail.com

66

อ.วรรณดี หนูหลง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปริญญาโท

ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

082-087-7757

wandeeabac@hotmail.com

67

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

089-653-2640

weerachai.sang@yahoo.com

68

อ.สุกานดา จันทวี*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปริญญาโท

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

074-321-451
081-272-0901

wisukanda@hotmail.com

69

อ.สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์**

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปริญญาโท

ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

086-948-0716

amenjoynow@hotmail.com

70

อ.ณัฐพล หนูจีนจิตร

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปริญญาโท

วท.ม. (ธรณีวิทยา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

081-750-9282

nattaphon_sru@hotmail.com

71

ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย*** คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปริญญาโท

วท.ม. (พยาบาลสาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

091-832-3978

pongpaladisai@hotmail.com

72

ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์**

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปริญญาโท

วท.ม. (เภสัชวิทยา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

083-794-5663

kanyaking12@gmail.com

73

ผศ.ดร. ภัชญา เสาเวียง

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปริญญาเอก ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
เกษตร และสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

044-710-039

patsaoviang@gmail.com

74

อ.นฤมล วลีประทานพร

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

087-260-0991

na.nancy01@gmail.com

75

อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาเอก Doctor of philosophy in Architectural
Heritage Managerment and Tourism
International Program)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

089-169-8106
ch_society@hotmail.com
02-2215877 ต่อ 09 arch.su.kreangkrai@gmail.com

หมำยเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

** หมำยถึง ผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์จำกทีมวิทยำกร (ลำดับที่ 1)
* หมำยถึง ผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์จำกทีมวิทยำกร (ลำดับที่ 2)
ไม่มี * หมำยถึง ผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนั ทำกำหนด (ร้อยละ 50 ขึ้นไป)
ทีมวิทยำกร
วิทยำกรหลัก ศำสตรำจำรย์ นพ. วุฒิชัย ธนำพงศธร
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยำกรผู้ช่วย รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำกรผู้ช่วย รองศำสตรำจำรย์จันทนี เพชรำนนท์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

กองนโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนั ทำ

