
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

ที่ ชื่อ- สกุล โทร หลักสูตรที่สังกัด วุฒิการศึกษา ป.ตรี วุฒิการศึกษา ปโท วุฒิการศึกษา ป.เอก

กลุ่ม 1
1 อาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธิ์ 0815598626 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)

2 อาจารย์ ดร.อาภาพร บุญม ี  

3 อาจารย์ดวงมณ ีทองคำ 0830131633 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม (การจัดการทั่วไป)

4 อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี 0830747434 การสื่อสารบูรณาการ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) นศ.ม. (การสื่อสารการท่องเที่ยว 
และบันเทิง)

5 ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์ 0811513400 การเงินการธนาคาร บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)  
บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) 

บธ.ม. (การเงิน) 

6 อาจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล 0858213310 บริหารการศึกษา (ป.โท) บธ.บ. (การตลาด) ผ.ม. (การวางผังเมือง) 
วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวด
ล้อมฯ)

ค.ด. (บริหารการศึกษา)

กลุ่ม 2
1 อาจารย์กนกวรรณ อยู่ไสว 0813774980 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (Teel การสอนภาษา 

อังกฤษในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ)2 อาจารย์ภัทราวดี ศิริอำนวยลาภ 0971288256 คหกรรมศาสตร์ คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)

3 อาจารย์กฤติยา เกิดผล
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4 อาจารย์เข็มชาติ เชยชม 0875078104 ออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) ค.อ.ม. (เทคโนโลยีออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์)

5 ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ 0831501002 เกษตรศาสตร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) วท.ม. (เกษตรศาสตร์) Ph.D. (Plant Pathology)

6 อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น 0830165670 หลักสูตรและการสอน (ป.โท) วท.บ. (เคมี) 
ป.บัณฑิต (การสอน
วิทยาศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

กลุ่ม 3
1 อาจารย์จำลอง แสนเสนาะ 0888367622 รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น) ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง

และ 
การบริหารจัดการ2 อาจารย์นิทัศน์ นิลฉวี 0816524895 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

3 อาจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา 0892541138 วิศวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วท.ม. (วิศวกรรมทรัพยากร)

4 อาจารย์วิฆเนศวร ทะกอง 0800178214 การสื่อสารมวลชน ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)

5 อาจารย์ดวงกมล กิจควร 0615622645 คณิตศาสตร์ ค.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (คณิตศาสตร์)

6 อาจารย์วกุล จุลจาจันทร์ 0836950023 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน 
ฐานะภาษาต่างประเทศ)

กลุ่ม 4
1 อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ 0894078844 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) Master of Business  

Administration
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2 อาจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี 0837861113

3 อาจารย์กฤติยาภรณ์ คุณสุข 0890962851 วิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร

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

4 อาจารย์รมิดา กาญจนะวงศ์ 0982919456 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) (กำลังศึกษา) Ph.D (Human 
Resource Development)

5 อาจารย์ริสา วงษ์สวัสดิ์ 0861219797 การท่องเที่ยว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว)

6 อาจารย์นที ยงยุทธ 0891258842 คอมพิวเตอร์ศึกษา คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์)

กลุ่ม 5
1 อาจารย์สุวิชา ถาวร 0845674807 ภาษาไทย กศ.บ. (ภาษาไทย) อ.ม. (ภาษาศาสตร์)

2 อาจารย์นวรัตน ์นักเสียง 0898827424 ดนตรี กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์) ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)

3 อาจารย์กิตติรัตน ์รุ่งรัตนนาอุบล 0865664256 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)

4 อาจารย์พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร 0869999145 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศ.บ. (ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

5 ผศ.ดร.วริศชนม ์นิลนนท์ 0818186610 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

ทษ.บ. (เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมอาหาร)

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

6 อาจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด 0817557720 วิทยาศาสตร์ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา)
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กลุ่ม 6
1 อาจารย์นภา จันทร์ตรี 0863778847 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) รป.ม. (การบริหารงานทั่วไป)

2 อาจารย์รุจิกา บุญเชิด 0909897686 ภาษาจีน ศศ.บ. (ภาษาจีน) M.A. Teaching chinese to  
speaker of ther Language 

3 อาจารย์ฐิติรัตน ์อิทธิมีชัย 0917750845 นิติศาสตร์ นบ. (นิติศาสตร์) นม. (กฎหมายเพื่อการพัฒนา)

4 อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์ เจียมโฆสิต 0866090939 การบัญชี บธ.บ. (บัญช)ี บธ.ม. (บัญชี) ปร.ด. (การจัดการ)

5 อาจารย์กุลพร พุทธมี 0830154650 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

6 อาจารย์บดินทร ์ปั้นบำรุงกิจ 0846768592 พลศึกษา วท.บ. (พลศึกษา) ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)

กลุ่ม 7
1 อาจารย์วงธรรม สรณะ 0994417511 รัฐศาสตร์ ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (กำลังศึกษา) รด. (เศรษศาสตร์

การเมืองและการบริหารจัดการ)

2 ผศ.รุจิเรข ปราชญากุล 0817621639 สถิติประยุกต์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์การสอน 
คณิตศาสตร์)

3 อาจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา 0871278885 วิศวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง) ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

4 อาจารย์วัชรินทร์ หอมประเสริฐ 0819397579 บัญชี บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี) บธ.ม.
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5 อาจารย์ ดร.วิกันยา ประทุมยศ 0800925926 เทคโนโลยีการเกษตร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) MS. Bioresources Science Ph.D (Bioresources Science)

6 อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์ 0859541775 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

กลุ่ม 8
1 อาจารย์เบญจพร ประจง 0815770469 ศิลปกรรม ศป.บ. (ภาพพิมพ์) ศป.ม. (ภาพพิมพ์)

2 อาจารย์วิสันต ์พูนชัย 0922836176 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

3 อาจารย์วรฉัตร อังคะหิรัญ   0891811447 อัญมณีศาสตร์ วท.บ. (อัญมณีวิทยา) บธ.ม. (การประกอบการ)

4 อาจารย์ชัยวิทย ์ถิระวณัฐพงศ์ 0898835678 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ)

5 อาจารย์คณิสร ล้อมเมตตา 0863030279 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ

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

6 อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ 0813546171 สังคมศึกษา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

กลุ่ม 9
1 อาจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก 0868299550 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. (ชีววิทยา) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

2 อาจารย์วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ 0819402302 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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3 อาจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย 0865259698 วิศวกรรมโลจิสติกส์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) คอ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

4 อาจารย์ณรงค์ อนุพันธ์ 0896243131 การจัดการ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

5 อาจารย์ ดร.สราวุธ แสงสว่างโชติ 0819473958 เทคโนโลยีการเกษตร วท.บ. (วารัชศาสตร์) วท.ม. (วารัชศาสตร์) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

6 ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร 0863665368 การศึกษาพิเศษ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา 
พิเศษ)

กลุ่ม 10
1 อาจารย์ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด 0909101386 เทคโนโลยีเครือข่าย

คอมพิวเตอร์
คอ.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม)

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 อาจารย์ทบทอง ชั้นเจริญ 0810660661 ภูมิสารสนเทศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภูมิสารสนเทศ

3 อาจารย์ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ 0897474737 นิติศาสตร์ นบ. (นิติศาสตร์) นม. (นิติศาสตร์)

4 ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ 0815639401 การบริหารการศึกษา (ป.โท) ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) กศ.ด. (บริหารการศึกษา)

5 อาจารย์กันติทัต การเจริญ 0867887782 ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)
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