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รายชื่อผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 2) 

วันที่ 10-11  มีนาคม  พ.ศ.2559 
ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ล าดับ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง สาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ โทรศัพท์  e-mail 
1 อาจารย์วรพรรณ  สุรัสวดี อาจารย์ ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา 081 406 4047 Worapun_s@yahoo.co.th 
2 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  เชาว์กรรม อาจารย์ นาฎศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย 085 441 5569 Arm_child@hotmail.com 
3 อาจารย์กษศรณ์  นุชประสพ อาจารย์ จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา จิตวิทยาการให้

ค าปรึกษา 
089 480 2945 Pow2554@gmail.com 

4 อาจารย์นิสรา  แพทย์รังสี อาจารย์ บริหารธุรกิจ การบิน 091 424 2454 leknisara@gmail.com 
5 อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  ชาญชัยฤกษ์ อาจารย์ เคมีเทคนิค เคมีวิศวกรรม 081 614 1284 Saowaluck_bh@yahoo.com 
6 อาจารย์แว่นใจ  นาคะสุวรรณ อาจารย์ พยาบาลศาสตร์(บริหาร

การพยาบาล) 
การดูแลผู้สูงอายุ 081 809 7527 Vanjai.nakaauwan@gmail.com 

7 อาจารย์กษิดิศ  วัชรพรรณ ประธานสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ 081 688 3321 Palm115@yahoo.com 

8 อาจารย์นนทนันท์  แย้มวงษ์ อาจารย์ บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

083 425 3599 Potae355@gmail.com 

9 อาจารย์ชรินทร์  วรกุลกิจก าธร      
10 อาจารย์บุตรโต  นามบุญเรือง ประธานสาขาวิชา

การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

062 818 4490 boottoh@gmail.com 

11 อาจารย์ ดร.เจษฎา  ประทุมสิทธิ์ อาจารย์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 091 776 6254 Jedsada_19@hotmail.com 
12 อาจารย์อนุวัฒน์  คชวรรณ อาจารย์ วท.ม.ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 086 453 9925 Anuwat.koc@gmail.com 
13 ผศ.อภิชาติ  มาศมาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม.เทคโนอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 095 878 1172 Apichat251011@gmail.com 
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ล าดับ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง สาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ โทรศัพท์  e-mail 
14 อาจารย์สมพร  เหลาฉลาด อาจารย์ พธ.ม.พระพุธศาสนา พระพุทธศาสนา 061 826 5563 Best_bestk@outlook.com 
15 อาจารย์ ดร.สุวพัชร  วุฒิเสน อาจารย์ Doctor of 

management 
 085-188-9337 fangger@hotmail.com 

16 อาจารย์พวงผกา  ภูยาดาว อาจารย์ วท.ม.การจัดการเทศโนโล
ยีสารสนเทศ 

การจัดการเทศโนโลยี
สารสนเทศ 

086 753 3790 Paka9945@gmail.com 

17 อาจารย์ฉันทัส  เทียรธรรม อาจารย์ Ph.dphilosophy Philosophy 086 325 9415 P_chantas@yahoo.com 
18 อาจารย์ดร.อรุณ  ไชยนิตย์ ประธานสาขา Public administration รปศ. 081 442 7961 Dr.chainit_run@live.com 
19 ผศ.อวยชัย  วงศ์รัตน์ อาจารย์ประจ าสาขา คอม.ครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี 087 004 6603 Ouay_chai@hotmail.com 

20 อาจารย์อัษฎางค์  เดชรอด อาจารย์ประจ าสาขา ดุริยางคศิลป์ ดนตรีไทย 086 570 0780 Jeabsmans@gmail.com 
21 อาจารย์ ดร.โสรยา  งามสนิท ประธานสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ 
นศ.ด.นิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์/

ประชาสัมพันธ์ 
089 909 8015 pnoffjow@hotmail.com 

22 อาจารย์โสภณา  จิรวงศ์นุสรณ์ เลขานุการสาขาวิชา วท.บ.สุขศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090 104 7132 Sopana2010@gmail.com 
23 อาจารย์ชนะศึก  วิเศษชัย อาจารย์ รัฐศาสตร์ การปกครอง 080 468 6556 Shanasuek.wis@gmail.com 
24 อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี  บางบอน อาจารย์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการทั่วไป 091 778 4977 Pensri.2508@gmail.com 
25 อาจารย์พิมพิกา  มหามาตย์ อาจารย์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ 085 088 6891 Pimpika.mahamart@gmail.com 
26 อาจารย์อภิศักดิ์  คู่กระสังข์ อาจารย์ การจัดการนันทนาการ

การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว 091 179 6999 Apisak2012@gmail.com 

27 อาจารย์ปิณฑิรา  ตั้งศุภธวัช อาจารย์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 089 602 4884 t.pinthira@hotmail.com 
28 อาจารย์โกเมศ  จงเจริญ อาจารย์ มานุษยดุริยางควิทยา ดนตรีไทย 089 880 4861 Bk_gong@hotmail.com 
29 อาจารย์อดิศักดิ์  ทองช่วย อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล 080 957 3375 Adisak_letter@hotmail.com 
30 อาจารย์พิชาติ  แก้วพวง อาจารย์ สังคมศึกษา สังคมศึกษา 086 415 3827 Chaitorn_su@hotmail.com 
31 อาจารย์นิศรารัตน์  วิไลลักษณ์ อาจารย์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 081 995 2802 announzer@gmail.com 
32 อาจารย์ ดร.คงเอก  ศิริงาม อาจารย์ พฤกษศาสตร์

เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 081 848 6527 siringam@yahoo.com 

mailto:Best_bestk@outlook.com
mailto:fangger@hotmail.com
mailto:Paka9945@gmail.com
mailto:P_chantas@yahoo.com
mailto:Dr.chainit_run@live.com
mailto:Ouay_chai@hotmail.com
mailto:pnoffjow@hotmail.com
mailto:Sopana2010@gmail.com
mailto:Shanasuek.wis@gmail.com
mailto:Pensri.2508@gmail.com
mailto:Pimpika.mahamart@gmail.com
mailto:Apisak2012@gmail.com
mailto:t.pinthira@hotmail.com
mailto:Bk_gong@hotmail.com
mailto:Adisak_letter@hotmail.com
mailto:Chaitorn_su@hotmail.com
mailto:announzer@gmail.com
mailto:siringam@yahoo.com


3 
 

ล าดับ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง สาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ โทรศัพท์  e-mail 
33 อาจารย์เดชา  ชาติวรรณ อาจารย์ อาจารย์ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีน 2212995289@google.com 
34 อาจารย์สุพจน์  พรหมพยัคฆ์ อาจารย์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 081 250 8280 supotter@gmail.com 
35 อาจารย์ ดร.อภิชาต  พยัคฆิน อาจารย์ วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา 088 906 2777 payakkhin@gmial.com 
36 อาจารย์โสพิศ  สืบศักดิ์ อาจารย์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 087 974 6778 yanipun@hotmail.com 
37 อาจารย์ สพญ.ดร.กังสดาล สมวงษ์อินทร์ อาจารย์ พืชวิทยา สัตวแพทย์ 089 173 3011 Suzuka_nart@hotmail.com 
38 อาจารย์จิราพร  เนตรสมบัติผล อาจารย์ Linguistics and  

applied Linguistics 
ภาษาจีน 087 083 9685 Sansan_48@hotmail.com 

39 ผศ.ดร.ประณต  บุญไชยอภิสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ IT 088 057 4414 pranotta@yahoo.com 
40 อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา  เศรษฐโชติ

สมบัติ 
อาจารย์/ประธานสาขา Logistics and supplied  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/โลจิสติคและโซ่
อุปทาน 

081 557 6310 natpatsaya@pnru.ac.th 

41 อาจารย์ปานตา  พิริยะจิตตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินการธนาคาร การเงินการธนาคาร 089 777 3831 P.piriyajitta@gmail.ac.th 
42 อาจารย์เปมิกา  ข าวีระ อาจารย์ Apply Microbiology Microbiology 089 462 4154 Kw.pemika@gmail.com 
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