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รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 1)
วันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลาดับ
ชื่อ –สกุล
1 รศ.วรรณิภัค สหสมโชค
2 ผศ.ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย

ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3
4
5
6
7
8

ผศ.เพชรา ศรีคาภา
อาจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
อาจารย์ ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค
อาจารย์ ดร.วีรพล ดิษเกษม
อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร
อาจารย์เสถียรพันธ์ ขุนมนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

9
10

อาจารย์สราวุฒิ เขียวพฤกษ์
อาจารย์อาทิตย์ ศรีจันทร์

อาจารย์
อาจารย์

11
12
13
14

อาจารย์ธีรตา นุ่มเจริญ
อาจารย์จนัญญา งามเนตร
ผศ.ศุภกิจ สดสี
อาจารย์ ดร.กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒน
ประเสริฐ

อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

สาขาวิชาที่จบ
ศิลปศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ศิลปะการออกแบบ
บัญชี,การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
บรรณารักษ์ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
สังคมวิทยา
การพัฒนาชุมชน
Ph.D Political Science รัฐศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
(การสอนภาษาอังกฤษ)
การสอนภาษาจีน
ภาษาศาสตร์จีน
วรรณคดีไทย
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
นาฎศิลป์
นาฎศิลป์
ภาษาไทย(ศศ.บ.)
ภาษาไทย
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
Industrial Engineering
Management
(Logistics)

โทรศัพท์
e-mail
081-612-0071 m.vonnee@gmail.com
086-333-8000 Metta.sriphochai@gmail.com
085-141-4060
087-824-9966
086-100-2444
086-006-0605
083-922-6901
087-828-9749

Kunpet78250@hotmail.com
Wanidap4@gmail.com
metee@yahoo.com
ruthruks@gmail.com
wrsppbu@gmail.com
wadenberge@gmail.com

083-076-2546 Aj.pop_bc.pnru@hotmail.com
084-661-8240 Draf67@hotmail.com
099-198-2925
084-002-2880
081-444-8819
083-297-4222

Winnie_woonkati@hotmail.com
Nun_nun_ni@hotmail.com
Supered89@outlook.com
kritchakhris@pnru.ac.th
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ลาดับ
ชื่อ –สกุล
15 อาจารย์กีรดิษ สายพัทลุง

ตาแหน่ง
อาจารย์

สาขาวิชาที่จบ
วิศวกรรมไฟฟ้า

16

อาจารย์ชนิภา นิวาสานนท์

อาจารย์

วิศวกรรมอุตสาหการ

17

อาจารย์ปวีณา ปรีชญากุล

อาจารย์

18

อาจารย์สุขุมาล เหรียญทอง

อาจารย์

19

อาจารย์ราชัน แพ่งประเสริฐ

อาจารย์

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสา
หการ(ระบบผลิต)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20

ผศ.ดร.พรหมมา วิหคไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

21

ผศ.ดร.พิชัย ไชยสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

22
23
24
25

ผศ.นฤนาท จั่นกล้า
อาจารย์สุวรรณ มาศเมฆ
อาจารย์ดาวใจ ดวงมณี
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

26

อาจารย์ศิริชาญชัย ณ สงขลา

อาจารย์

คณิตศาสตร์/การศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น/
อุดมศึกษา
Development
Education
การสอนคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
กศ.ม.ปฐมวัย
ศบ.ด.บริหารการศึกษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

27
28

อาจารย์ประธาน ประจวบโชค
อาจารย์กฤตพล วังภูสิต

อาจารย์
อาจารย์

ฟิสิกส์
ภาษาไทย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์
e-mail
ไฟฟ้าและ
084-534-7744 keeradit@pnru.ac.th
อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี
083-034-1624 Chanipa2410@gmail.com
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 081-677-1247 Pawena_pree@yahoo.com
081-621-2071 sukhuman@pnru.ac.th
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์/
การศึกษา

094-674-2566 KMITT_807@HOTMAIL.COM

การบริหารการศึกษา

086-770-4129 Pichai12@yahoo.com

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

087-024-9329
091-004-1522
062-961-4611
081-375-4575

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ฟิสิกส์
ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย

083-830-2021 Sirichaichan_na@hotmail.com

081-274-8554 Procon311@gmail.com

Newton12su@gmail.com
suwan@pnru.ac.th
Oil_daojai@yahoo.com
Kannikar_su@yahoo.co.th

087-561-1039 prathan@pnru.ac.th
084-327-3247 Krit_ta_phon@hotmail.com
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ลาดับ
ชื่อ –สกุล
29 อาจารย์ ดร.ปรารถนา ผดุงพจน์

ตาแหน่ง
อาจารย์

สาขาวิชาที่จบ
ภาษาไทย

30
31
32

อาจารย์อดิเทพ ณ พัทลุง
ผศ.ปัทมา สารสุข
อาจารย์ ดร.ขวัญมิ่ง คาประเสริฐ

อาจารย์

พลศึกษา

อาจารย์

33
34
35
36

อาจารย์ประภาภรณ์ แสนภักดี
ผศ.วริยา ปานปรุง
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
อาจารย์สิริพร พงศ์หิรัญสกุล

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

Development
Administration
เศรษฐศาสตร์
บัญชี
การตลาด
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

37
38
39

อาจารย์วรวลัญช์ วุฒิ
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย แพงาม
อาจารย์พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

40
41
42

อาจารย์พรชนก ชโลปกรณ์
อาจารย์ ดร.ลดา มัทธุรศ
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ หรั่งเจริญ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

บริหารธุรกิจ
ฟิสิกส์
Information
Engineering
Information
Techology
พันธุวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์
e-mail
ภาษาอังกฤษ/
081-240-4245 palmmyinlove@hotmail.com
ภาษาศาสตร์
พลศึกษา
091-819-7310 Monkey_najar@hotmail.com
บริหารธุรกิจ

089-499-0627 Kwanming@pnru.ac.th

เศรษฐศาสตร์
บัญชี
การตลาด
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
การจัดการทั่วไป
ฟิสิกส์

081-613-4196
081-575-7523
062-327-1288
089-895-4455

Sweep222@hotmail.com
noiwari@gmail.com
Ruchada_u@hotmail.com
Siriporn.po@pnru.ac.th

081-823-5232
081-466-2378 P_mon_phy@hotmail.com
099-149-1452 patcharapong@pnru.ac.th

ชีวเคมี
092-271-5334 Pornchanok585@gmail.com
สิ่งแวดล้อม
089-776-0904 l-muthurasa@hotmail.com
การจัดการการเกษตร 097-294-9915 rangjaroen@gmail.com
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;

