
รายละเอียดผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 29-30 เมษายน  พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วันเริ่มท า

งานถึง
ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ คณะ วิชาเอก เคยผ่านการ
สังเกตการณ์
ตรวจประเมิน 

เบอร์โทร. Email 

1 รศ.ดร.วรนุช  แจ้งสว่าง 36 ปี ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิศวกรรม
พลังงาน 

ไม่เคย 0894846315 wornj@yahoo.com 
 

2 ผศ.ดร.สืบตระกูล  สุชาติ 25 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฟิสิกส์ ไม่เคย 0990549459 sueb@pnru.ac.th 
 

3 ผศ.ดร.เดช  บุญประจักษ์ 37 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ ไม่เคย 0628387997 Dr.dech2009@gmail.com 
 

4 รศ.ดร.สุพจน์  แสงเงิน 39 ปี ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ไม่เคย 0899242679 Supot.97@gmail.com 
 

5 อ.ดร.ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์ 31 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยีการ
จัดการสุขภาพ
และสุขศึกษา 

ไม่เคย 0839415966 Nuttawadee_ch@yahoo.com 
 

6 อ.สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ 8 ปี ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ฯ นิติศาสตร์ ไม่เคย 0944247879 santilert@hotmail.com 
 

7 ผศ.ดร.ธนาวุฒิ  ขุนทอง 18 ปี ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

สถาปัตยกรรม
ยั่งยืน 

ไม่เคย 0817328048 Tkunt_2002@hotmail.com 
 

8 ผศ.ดร.ชัชสรัญ  รอดยิ้ม 10 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาการ
จัดการ 

การตลาด ไม่เคย 0818259290 chatsarunda@hotmail.com 
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คุณวุฒิ คณะ วิชาเอก เคยผ่านการ
สังเกตการณ์
ตรวจประเมิน 

เบอร์โทร. Email 

9 อ.ดร.ขวัญชัย คูไพศาล 9 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ ชีววิทยา ไม่เคย 0877854110 kwanchai@pnru.ac.th 
 

10 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ 13 ปี ปริญญาเอก วิทยาลัยการฝึกหัด
คร ู

พระพุทธศาสนา เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0819387074 Phdmbu3.025@gmail.com 
 

11 อ.ดร.กัญณภัทร  นิธิศวราภา
กุล 

12 ปี ปริญญาเอก วิทยาลัยการฝึกหัด
คร ู

ภาษาอังกฤษ เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0989283355 K_kannaphat@hotmail.com 
 

12 ผศ.ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ 32 ปี ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ นาฏศิลป์และ
การละคร 

เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0814917942 Eson_555@hotmail.com 
 

13 ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง 17 ปี ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การจัดการ
เทคโนโลยี 

ไม่เคย 0898136171 anantakul@gmail.com 
 

14 ผศ.ดร.กฤษณะ  โสขุมา 21 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ ไม่เคย 0866176605 K_sokhuma@yahoo.com 
 

15 ผศ.ดร.รัชฎาพร  บุญเรือง 8 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาการ
จัดการ 

การตลาด ไม่เคย 0623271288 Rachada_u@hotmail.com 
 

16 อ.ดร.ธนันญดา  บัวเผื่อน 11 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ การจัดการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

ไม่เคย 0925356978 ananya1623@gmail.com 
 

17 อ.ดร.โสภณา  จิรวงศ์นุสรณ ์ 17 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ การจัดการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

ไม่เคย 0994596632 Sopana2010@gmail.com 
 

18 ผศ.ดร.ขวัญมิ่ง ค าประเสริฐ 10 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาการ
จัดการ 

บริหารการ
พัฒนา 

ไม่เคย 0994654644 kwanmingk@gmail.com 
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คุณวุฒิ คณะ วิชาเอก เคยผ่านการ
สังเกตการณ์
ตรวจประเมิน 

เบอร์โทร. Email 

19 อ.ดร.ศิริรัตน์  ทองมีศรี 2 ปี ปริญญาเอก วิทยาลัยการฝึกหัด
คร ู

บริหาร
การศึกษา 

ไม่เคย 0904142364 iwasase@gmail.com 
 

20 อ. ธีรตา  นุ่มเจริญ 11 ปี ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ นาฏศิลป์ไทย ไม่เคย 0634212926 aj.winta@gmail.com 
 

21 ผศ.ธเนศ  ตั้งจิตเจริญเลิศ 22 ปี ปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่เคย 0817165985 thanet@pnru.ac.th 
 

22 ผศ.กษิดิศ  วัชรพรรณ 15 ปี ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่เคย 0995542423 Palm1150@yahoo.com 
 

23 อ.ดร.สุบัน  บัวขาว 19 ปี ปริญญาเอก วิทยาการจัดการ การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 

เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0863038647 B_suban@hotmail.com 
 

24 อ.ดร.สุธาทิพย์  ทองเล่ม 13 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ไม่เคย 0643538363 sthonglem@gmail.com 
 

25 อ.ดร.ศิริกัญญา  เนตรธา
นนท์ 

2 ปี ปริญญาเอก วิทยาลัยการฝึกหัด
คร ู

จิตวิทยา ไม่เคย 0623699632 Sirikanya.net@gmail.com 
 

26 ผศ.ดร.ณัฐพร  ยวงเงิน 17 ปี ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ 

เคยเป็นเลขา
ตรวจประเมินฯ 

0865456621  

27 อ.ดร.กิตติวรรณ สินธุนาวา 22 ปี ปริญญาเอก วิทยาการจัดการ บัญชี ไม่เคย 0922652935 kittiwan@pnru.ac.th 
 

28 ผศ.ดร.ปฐมชนก ศิริพัชระ 17 ปี ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ไม่เคย 0643263945 pathomchanok@pnru.ac.th 
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ตรวจประเมิน 

เบอร์โทร. Email 

29 อ.สุขุมาล  เหรียญทอง 6 ปี ปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การผลิต ไม่เคย 0629192666 sukhuman@pnru.ac.th 
 

30 อ.ดร.ภัทรพร  ตัสโต 4 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ ไม่เคย 0909847129 minktusto@gmail.com 
 

31 อ.ดร.สุรยศ  ทรัพย์ประกอบ 2 ปี ปริญญาเอก วิทยาลัยการฝึกหัด
คร ู

วิทยาศาสตร์ เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0866173295 Surayot.s@pnru.ac.th 
 

32 อ.ดร.ชิติพัทธ์  ชิตสกุล 22 ปี ปริญญาเอก วิทยาการจัดการ บัญชี เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0819848138 a.chi.pnru@gmail.com 
 

33 อ.ดร.สุรศักดิ์  แจ่มเจริญ 30 ปี ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่เคย 0637315209 Kunpom2506@gmail.com 
 

34 อ.จิรวดี  อินทกาญจน์ 3 ปี ปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

โลจิสติกส์ ไม่เคย 0863948736 Jirawadee.i@pnru.ac.th 
 

35 อ.วราวุธ  ยอดจันทร์ 25 ปี ปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0814553686 warawoot@pnru.ac.th 
 

36 อ.สุพัตรา  กันนุช 6 ปี ปริญญาโท คณะวิทยาการ
จัดการ 

บัญชี ไม่เคย 0819190248 skannuch@gmail.com 
 

37 ผศ.ดร.ยงยุทธ  ข าคง 15 ปี ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0865513084 Yongyut.k@pnru.ac.th 
 

38 อ.กัญจณ์ปภัสส์  สุวรรณวิหค 3 ปี ปริญญาโท วิทยาลัยการฝึกหัด
คร ู

ภาษาไทย ไม่เคย 0800991904 kanpabhat@gmail.com 
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39 อ.จิรวัฒน์  ตั้งจิตโสมนัส 4 ปี ปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การจัดการโลจิ
สติกส์ 

ไม่เคย 0867104636 jucu_shi@hotmail.com 
 

40 อ.อังคณา  จารุพินทุโสภณ 14 ปี ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ไม่เคย 0896495146 angkajaru@gmail.com 
 

41 อ.ราชัน  แพ่งประเสริฐ 4 ปี ปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ไม่เคย 0986164949 Kmitl_807@hotmail.com 
 

42 อ.ชนิภา  นิวาสานนท์ 5 ปี ปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การจัดการ
อุตสาหกรรม 

ไม่เคย 0830341624 chanipa@pnru.ac.th 
 

43 อ.ภัสชา  น้อยสอาด 15 ปี ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0897946667 Nuna_@hotmail.com 
 

44 อ.ดร.ปรียา  สมพืช 16 ปี ปริญญาเอก คณะวิทยาการ
จัดการ 

นิเทศศาสตร์ เคยเป็นผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

0880174710 Preeya_s11@hotmail.com 
 

45 อ.นวิน  ครุธวีร ์ 5 ปี ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
แอนิเมชันและ
มัลติมีเดีย 

ไม่เคย 0924925591 Nawin2015@gmail.com 
 

46 อ.ศิรดา  เทียนขาว 6 ปี ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่เคย 0818982348 sidasirada@gmail.com 
 

47 อ.สถาพร  วีระสุนทร 31 ปี ปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล ไม่เคย 0814220739 veerasoonthorn@gmail.com 
 

48 อ.นพวรรณ์  พรศิริ 5 ปี ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ฯ เภสัชเคมี
และพฤกษเคมี 

ไม่เคย 0626936156 nopphawan@pnru.ac.th 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วันเริ่มท า
งานถึง
ปัจจุบัน 

คุณวุฒิ คณะ วิชาเอก เคยผ่านการ
สังเกตการณ์
ตรวจประเมิน 

เบอร์โทร. Email 

49 อ.ศรินรัตน์  โคตะพันธ์ 4 ปี ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ชะลอวัยและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ 

ไม่เคย 0845225475 Ploy_sk_2531@hotmail.com 
 

50 ผศ.ดร.อักษร  สวัสดี 19 ปี ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ไม่เคย 0951945516 Love2aksorn@hotmail.com 
51 อ.วรพรรณ  สุรัสวดี 5 ปี  ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ออกแบบนิเทศ

ศิลป์ 
ไม่เคย 0814064047 worapun@pnru.ac.th 

 
52 อ.วรภพ  ประสานตรี 14 ปี ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ดนตรี ไม่เคย 0891351268 Phop13@hotmail.com 

 
53 อ.นนทนันท์  แย้มวงษ์ 10 ปี ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศ

ศาสตร์ 
ไม่เคย 0834253599 Potae355@gmail.com 
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