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รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารปฏิบัติการรวมคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อ – นามสกุล
1. ผศ.ดร.อุเทน ทองทิพย์
2. ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์กุล

หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. อ.จนัญญา งามเนตร
4. อ.อนุวัฒน์ คชวรรณ
5. อ.โชติวฒ
ั น์ บุญสรรค์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

6. อ.ชลธี เสมอเชื้อ
7. อ.รินทร์ลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน์
8. อ.อุมาพร ยุวชิต
9. อ.จตุพร อินทร์สุวรรณ
10. อ.ณัฐพล อ้นอารีย์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

หลักสูตร
เทคโนโลยีภุมิศาสตร์
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ภาษาไทย
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
สาขาบริหารพัฒนา
เมือง
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ศิลปกรรม

สาขาที่เชี่ยวชาญ
ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทร.
094 8694 664
094 328 7007

e-mail
Tane_goog@hotmail.com
dnakamon@gmail.com

ภาษาไทย
ภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ
สถาปัตยกรรม

084 002 2880
064 5127728
080 087 6632

Nun_nun_nic@hotmail.com
Anuwat.koc@gmail.com
Greendesign49@hotmail.com

ภาษาจีนธุรกิจ
นาฏศิลป์และการละคร
Applied Linguishcs
Business English
Design

082 182 1003
081 343 0744
093 549 4663
094 1141547
081 345 2354

chonlateeyc@gmail.com
p.rinnapha@gmail.com
Umaporn@gmail.com
c.insuwan@gmail.com
natonaree@gmail.com
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ชื่อ – นามสกุล
11. อ.ดร. เศรษฐภูมิ เถาชารี

หน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตร
วทบ.(การจัดการโลจิ
สติกส์)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เบอร์โทร.
090 834 0422

e-mail
sedthapoom@pnru.ac.th

12. อ.แว่นใจ นาคะสุวรรณ

วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้สูงอายุ

095 904 2424

Vanjai.naksuwan@gmail.com

13. อ.อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ

วิทยาลัยนานาชาติ

14. อ.มรกต บญศิริชัย

วิทยาลัยนานาชาติ

15. อ.สุรสีห์ พราหมณ์แก้ว

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การดูแลและการ
จัดการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
การจัดการประชุม
สัมนาท่องเที่ยวและ
การจัดการงาน
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

16. อ.รุ่งเรือง มุศิริ

17. อ.ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 091 451 9922

unnaknong@gmail.com

089 746 6439

Morakotb.su@gmail.com

โทรคมนาคม

02 522 6637

See2744@gmail.com

เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์

087 705 3646

rungrunang@pnru.ac.th

วิศวกรรมอุตสาหการ

089 837 9798

Pasura_pnru@yahoo.com
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ชื่อ – นามสกุล
18. อ.ชนิภา นิวาสานนท์

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

19. อ.ต้องชนะ ทองทิพย์

หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20. อ.ธัญภพ ศิริมาศเกษม
21. อ.กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22. อ.สิทธัตถ์ มาดี

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการไฟฟ้า
เทคโนโลยีไฟฟ้า
(วท.บ.)
ทล.บ.

23. อ.ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี
24. อ.ดร.นันทวรรณ แก้วโชติ
วิทยาลัยการฝึกหัดครู

วิศวกรรมพลังงาน

เบอร์โทร.
083 034 1624

e-mail
chanipa@pnru.ac.th

086 4929674

Thongtip565@gmail.com

081 910 8936
087 0008128

Mechanical.eng@live.com
kaweepott@hotmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหการ/วัสดุ 095 892 2002

sibthut@gmail.com

Nantawan.k@pnru.ac.th

Songsak_005@hotmail.com
annutavanza@gmail.com
kannpnru@hotmail.com
waravit@pnru.ac.th

25. อ.ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม

วิทยาลัยการฝึกหัดครู

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา

การจัดการเรียนรู้
087 808 2772
การศึกษาพิเศษ การพัฒนา
หลักสูตร
วิจัยและประเมินผล
081 685 6687
การศึกษา

26.
27.
28.
29.
30.

วิทยาลัยการฝึกหัดครู
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

การประถมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
การตลาด

คอม/เทคโนโลยีการศึกษา
การประถมศึกษา
บัญชีและภาษีอากร
การตลาด

อ.ปรัชญา ใจภักดี
อ.ทรงศักดิ์ สุริโยธิน
อ.ณัฐกานต์ เรือนคา
ผศ.ดร.กาญจนา จินดานิล
ผศ.ดร.วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล

การพัฒนาหลักสูตร
(คบ.)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล/
พลังงาน
ไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

089 480 9736
081 734 7294
089 073 9651
088 338 4263

Thattharit1603@gmail.com
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ชื่อ – นามสกุล
31. อ.ดร.ขวัญมิ่ง คาประเสริฐ

หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ

32. อ.อรมน ปั้นทอง
33. อ.กัลยา นาคลังกา
34. อ.ณัฐกานต์ รองทอง

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ/การ
จัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.

35. อ.วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา

คณะวิทยาการจัดการ

ศศ.บ.

36. อ.นิศารัตน์ วิไลลักษณ์
37. อ.ดร.วันทนา ลีบ่อน้อย

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

นศ.บ.
วท.บ.ชีววิทยา

38. อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

39. อ.ดร.สุธาทิพย์ ทองเล่ม
40. อ.ดร.กนต์ธีร์ กิจเกียรติพงษ์
41. อ.เกศศิรินทร์ แสงมณี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วัสดุศาสตร์(วิทยา
ศาสตรบัณฑิต)
วัสดุศาสตร์
วท.บ.ฟิสิกส์
เกษตรศาสตร์

42. อ.นราศักดิ์ บุญมี

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ

เบอร์โทร.
099 465 4644

e-mail
kwanmingk@gmail.com

การจัดการทั่วไป
เศรษฐศาสตร์
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
นิเทศศาสตร์
อนุพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์
พอลิเมอร์และเคมี

084 651 3751
083 789 9741
089 425 1651

orramonja@yahoo.com
Kai.nac@gmail.com
Natthakan20@gmail.com

081 401 3461

Vongvipha_t@hotmail.com

081 -995 2802
084 039 0416

announzer@gmail.com
Vasabi_am@hotmail.com

087 561 8066

Voravadee.su@gmail.com

วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีการผลิตที่มีใน
ระบบเกษตรอินทรีย์
เกษตรศาสตร์

064 -353 8363
089 432 5598
094 239 4283

sthonglem@gmail.com
Ganatec.g@pnru.ac.th
katsirisangmanee@gmail.com

080 113 4043

Narasak_mui@hotmail.com
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ชื่อ – นามสกุล
43. อ.จักรพงศ์ วงศ์สุขวิวัฒนา

45. อ.พรหมบัญชา พรหมมาหล้า

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

46. อ.ดร.วชิราภรณ์ ฟูนัน
47. อ.เบญจพร รัตนะ
48. อ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล

วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ค.บ.ชีววิทยา
ศศ.บ.New Media
รัฐประศาสนศาสตร์

49. ผศ.ดร.วัชรินทร์ อินทรพรหม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รัฐประศาสนศาสตร์

50. ผศ.มุกดา ลิบลับ
(อบรม ณ วิทยาลัยทองสุข)
51. ผศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ
(อบรม ณ วิทยาลัยทองสุข)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

คอมพิวเตอร์เอนิเมชั่นและ
มัลติมีเดีย
ชีววิทยา
Design
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์และการละคร

44. อ.ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์

หลักสูตร
วท.บ.

สาขาที่เชี่ยวชาญ
อาหารและโภชนาการ

เบอร์โทร.
090 983 3871

e-mail
keepboyd@hotmail.com

วท.บ.

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

087 2241242

narongrit@pnru.ac.th

วท.บ.

088 562 8613

Bird001new@gmail.com

083-008 9985
096 562 1365
090 493 9798

Wachiraporn_da@hotmail.com
Thisisbenja@gmail.com
Wanidap4@gmail.com

086 351 5039

Pong9889@yahoo.com

081 628 7356

Mookdalib@gmail.com

081 491 7942

eson_555@hotmail.com

