รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ศาตราจารย์ (เกียรติ
คุณ)
2 ศาสตราจารย์
3 ศาตราจารย์

ดร.

1

นพ.
นพ.

รายชื่อ

สถาบัน

วุฒิชัย ธนาพงศธร
บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

อิสระ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์, บริหารธุรกิจ
Educational Research
and Evaluation

P570002
P570003

5 ศาสตราจารย์

ดร.

ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6 รองศาสตราจารย์

ดร.

สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10 ศาสตราจารย์(พิเศษ)

ดร.

11 รองศาสตราจารย์

ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จินดา งามสุทธิ

ข้าราชการบํานาญ

ปรานี พรรณวิเชียร

ข้าราชการบํานาญ

วิศวกรรมโยธา
บริหารธุรกิจ สถิติ
บริหารธุรกิจ สถิติ สารสนเทศ
ภาษาไทย, นิเทศศาสตร์

กาษาและวรรณคดีไทย,
Linguistics

วิสาขะ ลิ่มวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทันตแพทย์

Neuroanatomy
(ประสาทกายวิภาคศาสตร์)

วิลาศ สัตยสัณห์สกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์

ศัลยกรรมช่องปาก

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทันตแพทย์หญิง ดร.

สุมนา จิตติเดชารักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทันตแพทย์ศาสตร์

13 อาจารย์

ทันตแพทย์

นฤมนัส คอวนิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทยศาสตร์

14 อาจารย์

ทันตแพทย์หญิง

ฉวีวรรณ ชื่นชูผล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์

15 อาจารย์

ทันตแพทย์หญิง

บุษกร อัครวัชรางกูร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ดร.

Linguistics

Neuroanatomy

Operative Dentistry
สาธารณสุขศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

16 ศาสตราจารย์

ดร.

บุญเรียง ขจรศิลป์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประมง

วิจัยทางการศึกษา

Educational Research
and Evaluation,statistics
and Research design

17 รองศาสตราจารย์

ดร.

ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(กศ.บ.) ชีววิทยา

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ศึกษา

18 รองศาสตราจารย์
19 รองศาสตราจารย์

ดร.
ดร.

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
วิเชียร ชิวพิมาย

ประถมศึกษา
การสอนวิทย์ในชั้นมัธยม

วิจัยการศึกษา
โสตทัศนศึกษา

20 รองศาสตราจารย์

ดร.

อรุณี อ่อนสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ข้าราชการบํานาญ)

(กศบ.) เคมี-คณิต

การวัดผลการศึกษา

ประเมินการศึกษา
การบริหารการศึกษา
วัดและประเมินผล
การศึกษา

21 รองศาสตราจารย์

ดร.

พนิต เข็มทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาศาสตร์-เกษตร

Agricultural Education

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA
P570001

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์

สุวิมล ว่องวาณิช

ดร.

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

ข้าราชการบํานาญ

ดร.

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

กิตติชัย วัฒนานิกร

4 ศาสตราจารย์

7 รองศาสตราจารย์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี
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Agricultural Education

P570004
P570005
P570006
P570007

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์, ศึกษาศาสตร์

P570008

บริหารงานบุคคล การตลาด
ทันตแพทยศาสตร์,
Neuroanatomy
ทันตแพทยศาสตร์
(ศัลยกรรมช่องปาก)
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมบูรณะ
ทันตแพทยศาสตร์, ระบาดวิทยา
ทันตแพทยศาสตร์
(วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ทันตแพทยศาสตร์
(ศัลยศาสตร์ช่องปาก)

P570009

การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ,
สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการศึกษา

P570010
P570011
P570012
P570013
P570014
P570015
P570016

สถิติสําหรับการวิจัย
การสอนวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ศึกษาศาสตร์

P570018
P570019

การศึกษา วิจัย ประเมินผล

P570020

การวางแผนและประเมินผล
อาชีวศึกษา
หลักสูตรและการสอน

P570021

P570017

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

22 รองศาสตราจารย์

ดร.

ชูศักดิ์ เอกเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(กศ.บ) ภาษาไทย
รัฐศาสตร์

23 รองศาสตราจารย์

ดร.

วิไล ตั้งจิตสมคิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

24 รองศาสตราจารย์

ดร.

จินตนา ธนะวิบูลย์ชัย

อิสระ

(คบ.) วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

25 รองศาสตราจารย์

ดร.

เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย

(กศบ.) สุขศึกษา

26 รองศาสตราจารย์

ดร.

ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

อิสระ

27 รองศาสตราจารย์

ดร.

อุษาพร เสวกวิ

28 รองศาสตราจารย์

ดร.

29 รองศาสตราจารย์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท
อุดมศึกษา

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การบริหาร
อุดมศึกษา

ศึกษาศาสตร์
การบริหารอุดมศึกษา
สังคมศาสตร์

P570022

การศึกษาผู้ใหญ่
และการศึกษาต่อเนื่อง
จิตวิทยาพัฒนาการ
,บริหารธุรกิจ
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว

ปรัชญา

วิจัยทางการศึกษา,บริหารการศึกษา

P570023

การวัดและทดสอบทางการศึกษา

สถิติ วิจัย
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

P570024

จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยา,การศึกษา

P570025

(กศ.บ) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

สถิติการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(กศ.บ.) คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

มนตรี แย้มกสิกร

มหาวิทยาลัยบูรพา

(กศ.บ.) คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ดร.

ปาริชาติ บัวเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพเชียงใหม่

การวัดและประเมินผล
การศึกษา

การวัดและประเมินผล
การศึกษา

30 รองศาสตราจารย์

ดร.

บังอร เสรีรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

(กศ.บ.) ชีววิทยาบริหารการศึกษา

บริหารศาสตร์
(การศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนษย์)

จิตวิทยาการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

31 รองศาสตราจารย์

ดร.

ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล
การศึกษา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

32 รองศาสตราจารย์

วรรณี ธรรมโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ข้าราชการบํานาญ)

(กศบ.) คณิตศาสตร์

การศึกษาคณิตศาสตร์

33 รองศาสตราจารย์

สุเทพ สันติวรานนท์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

(กศ.บ)
คณิตศาสตร์

การวัดผล
การศึกษา

34 รองศาสตราจารย์

สมสรรญก์ วงศ์อยู่น้อย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อนันต์ ทิพยรัตน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สุขศึกษา

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

เสทื้อน เทพรงทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(กศ.บ.) คณิตศาสตร์

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สุรชัย เทียนขาว

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ธุรกิจศึกษา
(กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

มงคล หวังสถิตย์วงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

(คอ.บ.)วิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.

อารมณ์ อุตภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(คบ.) คณิตศาสตร์ จิตวิทยา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา,การวิจัยการศึกษา,
การวัดและประเมินผลการศึกษา,
P570026
การบริหารการศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์,การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
P570027
,สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา,โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา,หลักสูตรการผลิตครู
P570028
,ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์,รัฐศาสตร์,
รัฐประศาสนศาสตร์

P570029

การจัดการบริหารการศึกษา
หลักสูตร การสอน การวิจัย
การวิจัย,การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร,การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา,การวิจัยเชิงคุณภาพ
คณิตศาสตร์และ
การศึกษาคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
การวัดและประเมินผล
การวิจัยและสถิติ
ศึกษาศาสตร์

P570032

หลักสูตร
และการสอน

ศึกษาศาสตร์,การวิจัย

P570035

P570030
P570031

P570033
P570034

การประถม
ศึกษา
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
การบริหารการศึกษา

การศึกษา

การวัดผลการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา

P570036

การบริหารการศึกษา

P570037

บริหารการศึกษา

พัฒนาศึกษาศาสตร์

(คอ.ม.)ไฟฟ้า

(คอ.ด.)วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา,
ศึกษาศาสตร์,การศึกษา
การสอนทางไฟฟ้า,
จิตวิทยาการศึกษา,
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร,
การวิจัยทางการศึกษา
วิจัย วัดและประเมินผลการศึกษา
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วิจัยการศึกษา

วิจัยการศึกษา

P570038

P570039
สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

P570040

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

กาญจนา บุญส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประวัติศาสตร์

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

นนทลี พรธาดาวิทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

เรวดี กระโหมวงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วิชิต สุทธิพร

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จุติพร อัศวโสวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(คบ.)ชีววิทยา

47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การบริหารการศึกษา

การศึกษา,การบริหารการศึกษา

P570041

ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร

อาชีวศึกษา

ศึกษาศาสตร์ ,คหกรรมศาสตร์

P570042

คณิตศาสตร์

การวัดผลการศึกษา

การทดสอบและวัดผลการศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากําลัง

วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

(คบ.)ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและการสอน

(ศบ.) ชีววิทยา

จิตวิทยา
การศึกษา
(ศม.) ชีววิทยา

หลักสูตร
และการสอน
หลักสูตรและการสอน

การประถมศึกษา

การประถมศึกษา

หลักสูตรและการเรียนการสอน

สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธุรกิจศึกษา

Business Education

อุดมศึกษา

ดร.

อนุชัย รามวรังกูร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

การจัดการ

อาชีวศึกษา

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดนตรีศึกษา

ดุริยางค์ไทย

อุดมศึกษา

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสอนมัธยมศึกษา(วิทย์คณิต)

สถิติการศึกษา

อุดมศึกษา

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

กันต์ฤทัย คลังพหล

(กศ.บ.) คณิตศาสตร์

วิจัยและสถิติทางการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

(คบ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรการเรียนการสอน

การศึกษา
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
(กศ.บ.) สังคมศึกษา
การอนุบาล
ศึกษา
(กศ.บ.) วิทยาศาสตร์
(กศ.บ) คณิตศาสตร์

การวัดและ
ประเมินผล
การสอนสังคมศึกษา
การศึกษา
ปฐมวัย
การประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(ข้าราชการบํานาญ)

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุมาลี งามสมบัติ

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เปรมใจ เอื้ออังกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์

มหาวิทยาลัยนครพนม

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทวีพร ณ นคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
59 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ธีระศักดิ์ ดาแก้ว
ประดิษฐ์ วิชัย

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สนธยา สวัสดิ์

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นิพนธ์ เลิศมโนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประถมศึกษา

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

การแนะแนว
(ค.อ.ม.)ไฟฟ้า-การสื่อสาร

การบริหารอาชีวศึกษา

14/3/2018

ศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ช่างอุตสาหกรรม)
วิศวกรรมศาสตร์
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ,
การพัฒนาหลักสูตร,การวิจัย
ศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา,หลักสูตรและการสอน
ศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
การประถมศึกษา

P570045

ธุรกิจศึกษา,อุดมศึกษา

P570049

อาชีวศึกษา,บริหารธุรกิจ
การศึกษา,บริหารการศึกษา
ดนตรีศึกษา ครุศึกษา อุดมศึกษา
ศิลปกรรมศาสตร์ (ดนตรีและนาฏศิลป์)
อุดมศึกษา,อุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมอุดมศึกษา
การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
การศึกษา,บริหารการศึกษา
การบริหารหลักสูตร
การวัดและประเมินผล
การวิจัยทางการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา

การศึกษา
ปฐมวัย

P570043
P570044

P570046
P570047
P570048

P570050
P570051
P570052
P570053
P570054
P570055
P570056

ศึกษาศาสตร์

P570057

ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ครุศาสตร์ จิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ การวัดผล

P570058
P570059

อิเลคทรอนิคส์
การพัฒนาหลักสูตร

P570060
P570061
สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คล่อง วงศ์สุขมนตรี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุญไท เจริญผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรุณา แดงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี
(คบ.)
วิศวกรรม
อุตสาหการ
(เชื่อม-ประกอบ)
การอนุบาลศึกษา
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้น 1
ศึกษาศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

บริหารงาน
สวัสดิการสังคม

ครุศาสตร์

P570062

การศึกษาปฐมวัย
การบริหาร
การศึกษา

การศึกษาปฐมวัย
ศึกษาศาสตร์
(การบริหารการศึกษา)

P570063

Islamic Education

ศึกษาศาสตร์

P570065

ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน

P570066

66 อาจารย์

ดร.

อรุณี สําเภาทอง

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

(กศ.บ) ภาษาอังกฤษ

นิเทศการศึกษา
และการพัฒนาหลักสูตร

67 อาจารย์

ดร.

กุหลาบ ปุริสาร

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

(กศ.บ.)ภาษาอังกฤษ

บริหารการศึกษา

68 อาจารย์

ดร.

ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

(กศ.บ.) คณิตศาสตร์

วิจัยทางการศึกษา

69 อาจารย์

ดร.

สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ภาษาไทย

การจัดการสิ่งแวดล้อม

70 อาจารย์

ดร.

วิเชียร พันธ์เครือบุตร

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

(กศ.บ.) เคมี

บริหารการศึกษา

71 อาจารย์

ดร.

ดวงตา อินทรนาค

มหาวิทยาลัยตาปี

ภาษาอังกฤษ

72 อาจารย์

ดร.

ประยงค์ หัตถพรหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

73 อาจารย์

ดร.

บุณฑริกา บูลภักดิ์

74 อาจารย์

ดร.

75 อาจารย์

หลักสูตรและการสอน

P570064

P570069

การบริหาร
การศึกษา

ภาษาอังกฤษ การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน การวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษา,มนุษยศาสตร์,
วิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
บริหารธุรกิจ
Educational Policy,
การบริหารการศึกษา,
Management
นโยบายและแผน,การบริหารจัดการ
บริหารการศึกษา,ศึกษาศาสตร์,
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตร
ศึกษาศาสตร์
และการสอน
หลักสูตรและการสอน

พลศึกษา

พลศึกษา

นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ ศึกษาศาสตร์

P570072

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดการ

พัฒนศึกษา

ธุรกิจและอาชีวศึกษา

P570073

วิชิต กํามันตะคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประถมศึกษา

การบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

P570074

ดร.

ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(คบ.) ดนตรีศึกษา

การเงิน
นิเทศการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตร
Musicology

Musicology

P570075

76 อาจารย์

ดร.

โสมฉาย บุญญานันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศึกษา

ดนตรีวิทยา ดนตรีศึกษา
ศิลปศึกษา,การวิจัยทางศิลปศึกษา,
การวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา

77 อาจารย์

ดร.

เพ็ญพร ทองคําสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วัดผลทางการศึกษา

วิจัยและสถิติทางการศึกษา

78 อาจารย์
79 อาจารย์
80

ดร.

นคร เผือกนําผล
อรณิชชา ทศตา
อรสา ภาววิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
วิทยาลัยนครราชสีมา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พลศึกษา
การวัดผลการศึกษา
จิตวิทยา

81 รองศาสตราจารย์

ดร.

มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

ข้าราชการบํานาญ

82 รองศาสตราจารย์

ดร.

วิภาวรรณ อยู่เย็น
ขนิษฐา จิตชินะกุล

83 รองศาสตราจารย์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บริหารการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

P570067
P570068

P570070
P570071

P570076

บริหารการศึกษา

การวัดผลการศึกษา,บริหารการศึกษา

P570077

บริหารการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา

อุดมศึกษา

P570078
P570079
P570080

ภาษาไทย

ภาษาสันสกฤต

วรรณคดีไทย

ศึกษาศาสตร์
การวัดผล การวิจัย สถิติ
มาตรฐานการศึกษา,การประกันคุณภาพ
ภาษา-วรรณคดีไทย บาลี สันสกฤต
วัฒนธรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสอนภาษาไทย

ภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์

ภาษาไทย

ภาษาไทย,ภาษาศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

P570082

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทย

ภาษาไทย

P570083

14/3/2018

P570081

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สมชัย ศรีนอก

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สายวรุณ น้อยนิมิตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ภาษาไทย

วรรณคดีเปรียบเทียบ

ภาษาไทย

86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นิดา มีสุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

(กศ.บ.)ภาษาไทย

อุดมศึกษาและการฝึกหัดครู
(ภาษาไทย)

87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมเกียรติ ภู่ทวีกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาษาไทย

การสอนภาษาไทย

พัชรินทร์ บูรณะกร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

89 อาจารย์

จิราภรณ์ สุนทรธรรม

มหาวิทยาลัยพายัพ

90 อาจารย์

เจรจา บุญวรรณโณ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาษาไทย
ภาษาและ
วรรณคดีไทย

ภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารธุรกิจ
เคมีอุตสาหกรรม
(มลพิษสิ่งแวดล้อม)

88 อาจารย์

ดร.

ภาษาไทย

91 รองศาสตราจารย์

ดร.

จุไรรัตน์ ดวงเดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เคมี

92 รองศาสตราจารย์

ดร.

ธวัช ชิตตระการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฟิสิกส์

นิวเคลียร์เทคโนโลยี

experimental nuclear physics

93 รองศาสตราจารย์
94 รองศาสตราจารย์

ดร.
ดร.

สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
ยุทธนา ตระหง่าน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เคมี
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

เคมี
computer science

95 รองศาสตราจารย์

ดร.

พินิจ หวังสมนึก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชีววิทยา

สัตววิทยา

ชีววิทยา

96 รองศาสตราจารย์

ดร.

ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เคมี

เคมีอินทรีย์

97 รองศาสตราจารย์

ดร.

รัตนา สนั่นเมือง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

(กศ.บ.) เคมี

เคมี

เคมี
Human
Development

98 รองศาสตราจารย์

ดร.

อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชีวเคมี

เคมี

เคมีอนินทรีย์

99 รองศาสตราจารย์

ดร.

ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

100 รองศาสตราจารย์

ประทีป จันทร์คง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์
Industrial Applied
Mathematics

101 รองศาสตราจารย์

ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชีววิทยา

พฤกษศาสตร์

102 รองศาสตราจารย์

สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์

เคมี

การศึกษาวิทยาศาสตร์(เคมี)

103 รองศาสตราจารย์

จารุยา ขอพลอยกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชีววิทยา

ชีววิทยา

104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
105 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดร.
ดร.

คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์
กิจจา สว่างเจริญ

(กศบ.)ชีววิทยา
เภสัชศาสตร์

จุลชีววิทยา
เภสัชวิทยา

14/3/2018

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ภาษา,สาสนา,สังคม
ภาษากับการสื่อสาร,
ภาษาไทย
วรรณคดีไทย,วรรณคดีเปรียบเทียบ,
ภาษาไทย
ภาษาไทย,
การสอนภาษาไทย
ภาษาและวรรณคดีไทย
วรรณกรรมไทย
การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแก่ชาว
ต่างประเทศ
วรรณคดีไทย,การสอนภาษาไทย
ให้ชาวต่างชาติ,การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภาษาไทย

ชีววิทยา
physiology

P570084
P570085
P570086

P570087

P570088
P570089

ภาษาไทย

P570090

เคมี,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

P570091

รังสีและนิวเคลียร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
เคมีวิเคราะห์
วิทยาศาสตร์
โพรโตซัววิทยา,สัตววิทยา,พิษวิทยา,สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
เคมี
เคมีทั่วไป เคมีสิ่งแวดล้อม
เคมีอนินทรีย์,เคมีย์ชีวอนินทรีย์
วัสดุเคมี,เคมีสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

P570092
P570093
P570094
P570095
P570096
P570097
P570098
P570099
P570100

วิทยาศาสตร์
(Cytogenetic)
เคมี ,การศึกษาวิทยาศาสตร์

P570102

ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์

P570103

ชีววิทยา,จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์

P570101

P570104
P570105

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ,จุลชีววิทยา
Mushroom Biology
พลังงาน,พลังงานทดแทน
ความร้อน,การถ่ายความร้อน
ฟิสิกส์ พลังงาน
ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์
เภสัชเวท,อนุกรมวิธานพืช

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
107 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ดร.
ดร.

อภิรดี เมืองเดช
เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

(กศ.บ.) เคมี-ชีววิทยา
เคมี

เคมี
นิวเคลียร์เทคโนโลยี

การบริหารการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ

P570106
P570107

108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ชริดา ปุกหุต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชีววิทยา

จุลชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ฟิสิกส์

เทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีพลังงาน

110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สุรจิตร์ พระเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(คบ.) ฟิสิกส์

การสอนฟิสิกส์

เทคโนโลยีพลังงาน

111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชีววิทยา

พฤกษศาสตร์

อนุกรมวิธานพืช

112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

พิทักษ์ อยู่มี

เคมี

เคมี

เคมี

เคมี

P570112

113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ดวงพร ภู่ผะกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

(กศ.บ.) เคมี

เคมี

วิทยาศาสตร์ศึกษา

P570113

114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อนามัย นาอุดม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณิตศาสตร์

สถิติ

สถิติประยุกต์

115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
116 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.
ดร.

สุวิมล เรืองศรี
โองการ วณิชาชีวะ
วันชัย สุ่มเล็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ มหวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์

ชีวเคมี
ฟิสิกส์

(กศ.บ.) ฟิสิกส์

วัดและประเมินผลการศึกษา

P570108
P570109
P570110
P570111

118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แก้วตา ขาวเหลือง

119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมภพ เภาทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(กศ.บ) เคมี

เคมีศึกษา

120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
121 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ประยูร ดํารงรักษ์
สุนทร ส่งตรัส

(กศ.บ) เคมี
เคมี

เคมี
การสอนเคมี

122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา

(กศบ.) คณิตศาสตร์

การสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

P570122

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

จินตนา จูมวงษ์
อนุสรณ์ จิตมนัส
สุรินทร์ สมณะ
ปรัชญา ชะอุ่มผล
เสาวนิตย์ ชอบบุญ
รัตนะ ยศเมธากุล
ทองม้วน นาเสงี่ยม
ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
โชติ เนืองนันท์
อาวุธ ปะเมโท
เพ็ญสุข เกตุมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เคมี ,วิทยาศาสตร์ศึกษา
สถิติ,สถิติประยุกต์,
การวางแผนการทดลอง,
ตัวแบบทางสถิติ
เคมี วิทยาศาสตร์
ชีววิทยาของพืช,ชีวเคมีของพืช
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์,วิจัย
วัดและประเมินผล,ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
เคมี,เคมีอินทรีย์
เคมี

(คบ.) คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
(คบ.) ชีววิทยา
(กศ.บ.) ฟิสิกส์
ชีววิทยา
(คบ.)ฟิสิกส์
บริหารการศึกษา
(กศ.บ) เคมี

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การสอนชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สัตววิทยา
การสอนฟิสิกส์
หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (เคมี)

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
ชีววิทยา
ฟิสิกส์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชีววิทยา, สัตววิทยา ,ชีววิทยา
ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์,เคมี,ชีวเคมี

P570123
P570124
P570125
P570126
P570127
P570128
P570129
P570130
P570131
P570132
P570133

134 อาจารย์

ศุภชัย ดําคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณิตศาสตร์

สถิติประยุกต์

คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติประยุกต์

P570134

135 อาจารย์

สุกัญญา หมู่เย็น
ชม ปานตา

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์

อุปกรณ์การแพทย์
14/3/2018
สถิติประยุกต์

ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์และสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สํ136
านักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา
อาจารย์

ดร.
ดร.
ดร.

เคมี
ชีววิทยา

บริหารการศึกษา
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์

P570114
P570115
P570116
P570117
P570118
P570119
P570120
P570121

P570135
สํP570136
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

137 อาจารย์

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

กตยาการ อศรางกูร ณ
อยธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

สถิติศาสตร์

สถิติประยุกต์

สถิติ,วิจัย,คณิตศาสตร์

P570137

วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

P570138

138 รองศาสตราจารย์

ดร.

บุญมาก ศิริเนาวกุล

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า
Industrial Management
Engineering Management

139 รองศาสตราจารย์

ดร.

บุญวัฒน์ อัตชู

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

140 รองศาสตราจารย์

ดร.

วิบูลย์ ชื่นแขก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

141 รองศาสตราจารย์

ดร.

เอกชัย แสงอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

142
143
144
145

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

สิทธิชัย แสงอาทิตย์
ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
วีรยา ฉิมอ้อย
ศิวะ อัจฉริยวิริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเกษตร

146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ธงชัย อยู่ญาติวงศ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ฟิสิกส์

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล
Electronical
Engineering

147 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

นิตย์ เพ็ชรรักษ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิศวกรรมไฟฟ้า

148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ปทุมทิพย์ ปราบพาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมอุตสาหการ

151 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วิไลลักษณ์ สระมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

152 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อภิชาต แจ้งบํารุง

153 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

154 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
Power Electronic circuits,
Electrical&Electronic
Electrical Engineering,
Engineering
Power Quality
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและสารสนเทศ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อุทกวิทยา
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
Electronical
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์,
Engineering
สารสนเทศ,วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Power System
Management
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

P570147

เคมี

เคมีเทคนิค

วิศวกรรมเคมี

P570148

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเคมี,เคมี
วิศวกรรมเครื่องกล,พลังงาน, Energy
Conservation

วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมโลหการ
(metallurgical engineering) (metallurgical engineering)

วิศวกรรมโลหการ, เทคโนโลยีวัสดุ(โลหะ)

P570150

Geotechnical Engineering
วิศวกรรมโยธา
(วิศวกรรมธรณีเทคนิค)

วิศวกรรมโยธา

P570151

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
วิศวกรรมเครื่องกล
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

P570152

วิภาวี ขําวิจิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี,
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

P570153

ดร.

ขจีพร วงศ์ปรีดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัสดุศาสตร์

P570154

ดร.

พนมขวัญ ริยะมงคล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิศวกรรมไฟฟ้า

วัสดุวิศวกรรม
(Materials Science
and Engineering)
วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์

metallurgy (การแยกโลหะ)

155 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วัสดุวิศวกรรม
(Materials Science
and Engineering)
วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตร์

P570155

156 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิศวกรรมเคมี

เทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีอุณหภาพ

P570156

ดร.

ณัฐภพ นิ่มปิติวัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิศวกรรมไฟฟ้า

พลังงานทดแทน,การจัดการอนุรักษ์พลังงาน
,เทคโนโลยี
อณหภาพ วิศวกรรมอาหาร
ไฟฟ้ากําลัง วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดมศึกษา
สํ157
านักงานคณะกรรมการการอุ

วิศวกรรมโยธา

วิศกรรมไฟฟ้า
14/3/2018

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

P570139
P570140
P570141
P570142
P570143
P570144
P570145
P570146

P570149

สํP570157
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

โปรดปราน สิริธีรศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสนีย์ พวงยาณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ธุรกิจศึกษา-การบัญชี

160 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม เทคโนโลยีพลังงาน

161 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิญญู แสวงสินกสิกิจ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

162 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตะวันฉาย โพธิ์หอม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

production engineering
(วิศวกรรมการผลิต)

Manufacturing Engineering
(วิศวกรรมการผลิต)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ

Metallurgical and
Materials Engineering

Materials Science and
Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

163 อาจารย์

ดร.

พีระพงศ์ ตริยเจริญ

164 อาจารย์

ดร.

สุรชัย สานติสุขรัตน์

วิศวกรรมเคมี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท
วิศวกรรมเคมี
การบัญชี

165 อาจารย์

ณรงค์ อนันควานิช

มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

166 อาจารย์

จิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว

มหาวิทยาลัยธนบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

167 อาจารย์

เสนอ สะอาด

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถิติศาสตร์ประยุกต์

วิศวกรรมข้อมูล

วิรัตน์ พงษ์ศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ศษ.บ.) คณิต-ฟิสิกส์

สถิติ

168 อาจารย์
169 รองศาสตราจารย์

ดร.

ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี
สุรพงศ์ เอื้อวัฒนามงคล

170 รองศาสตราจารย์

ดร.

วิเชียร ชุติมาสกุล

171 รองศาสตราจารย์

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

การจัดการ

การบัญชี บริหารธุรกิจ

P570159

วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมแมคคาทรอนิคส์
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ
Manufacturing Processes,
Simulation,
Data Mining
Themodynamics,
Meterials Characterization
Quality Control,Production Management

P570160
P570161

P570162

P570163

วิศวกรรมอุตสาหการ

P570164

วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องจักรกลไฟฟ้า,
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง

P570165
P570166

วิศกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

P570168
P570169

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

P570170

สารสนเทศ
คอมพวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

P570171

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

electronic data processing administration engineering administration engineering

173 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อุไร เงินงอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารการพัฒนา
(วิธีวิทยาการวิจัย)

174 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

พรรณี คอนจอหอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(คบ.) คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

175 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ศุภาวีร์ มากดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ชุติมา ประสาทแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล

177 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

ธงชัย สิทธิกรณ์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อิเล็ค-โทรคมนาคม

การจัดการทั่วไป

P570158

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สมจารี ปรียานนท์

14/3/2018

วิศวกรรมเคมี,พลังงาน,
สิ่งแวดล้อม

P570167

ดร.

178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

172 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มัลติมีเดีย
และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์-โทรคมนาคม

P570172
P570173
P570174
P570175
P570176
P570177
สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

P570178

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
อารีรัตน์ วุฒิเสน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(คบ.)
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์
สถิติ

182 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

มหาวิทยาลัยเนชั่น

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

183 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พรรณี แพงทิพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คอมพิวเตอร์
ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถิติประยุกต์
การจัดการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อํานาจ สวัสดิ์นะที

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

185 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทรงกรด พิมพิศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์
หลักสูตรและการสอน
วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีผลิตมีเดีย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิ่งกาญจน์ ทองงอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

Management Information
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
System

คอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีสารสนเทศ

P570186

187 อาจารย์

ประไพ เสนาบุญญฤทธิ์

คณิตศาสตร์

P570187

อัจฉรา ธารอุไรกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถิติประยุกต์
(คอมพิวเตอร์ศาสตร์)

คอมพิวเตอร์

188 อาจารย์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

P570188

189 อาจารย์

ษมาพร บุตตะโยธี

วิทยาลัยสันตพล

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

190 อาจารย์

วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

191 อาจารย์

อารียา ศรีประเสริฐ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เทคโนโลยีชนบท

192 อาจารย์

พิทักษ์ แสนกล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

193 อาจารย์

ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์

วิทยาลัยเซาส์อีสท์บางกอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

194
195
196
197

ธวัช ศรีไทย
จตุรงค์ จิตติยพล
ชัยวุฒิ โกเมศ
สันติ เติมผล

มหาวิทยาลัยตาปี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(คบ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สายนที ปรารถนาผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กายภาพบําบัด

สรีรวิทยา

179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร

180 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
181 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

186 อาจารย์

ดร.

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

198 รองศาสตราจารย์

สถิติ(คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

P570180
P570181

วิทยาการคอมพิวเตอร์

P570182

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล
e-marketing
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
เครือข่ายและโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
กายภาพบําบัดในเด็ก วิทยาศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

การจัดการระบบสารสนเทศ

P570179

P570183
P570184
P570185

P570189
P570190
P570191
P570192
P570193
P570194
P570195
P570196
P570197
P570198

199 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

รสลัย กัลยาณพจน์พร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กายภาพบําบัด

Physical Therapy
(กายภาพบําบัด)

Health Sciences

กายภาพบําบัด

P570199

200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สมรรถชัย จํานงค์กิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

วิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย
(exercise sciences)

กายภาพบําบัด

P570200

สุภาภรณ์ ผดุงกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กายภาพบําบัด

สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

กายภาพบําบัด ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

P570201

ดร.

วรชาติ เฉิดชมจันทร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

ดร.

ชัชฏา ชินกุลประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กายภาพบําบัด

201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
202 อาจารย์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

203 อาจารย์

14/3/2018

กายภาพบําบัด

วิทยาศาสตร์การแพทย์
กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

P570202
สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

P570203

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

204 อาจารย์

รายชื่อ
พรนิตย์ วรรธนพิสิทธิกุล

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี
กายภาพบําบัด

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท
กายภาพบําบัด

205 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

เปรมฤดี ชอบผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(คบ.) ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ชัยรัตน์ จุสปาโล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

207 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาษาอังกฤษ

208 อาจารย์

วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ข้าราชการบํานาญ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

การบัญชี

บริหารธุรกิจ
International Hotel
Management
การอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับ
การท่องเที่ยว
การเงิน

การบัญชี

209 รองศาสตราจารย์

ดร.

ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์

210 รองศาสตราจารย์

ดร.

พนารัตน์ ปานมณี

211 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ปภาวี สุขมณี

212 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

กุสุมา ดําพิทักษ์

213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สุมินทร เบ้าธรรม

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

กายภาพบําบัด
Professional Development
(Human Resource
Development)
ด้านท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนาบุคลากร P570205
การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ

P570206

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

P570207

พัฒนาการท่องเที่ยว

P570208

การเงิน

การเงิน

P570209

การบัญชี

การบัญชีและการจัดการ

การบัญชีและการบริหารธุรกิจ

P570210

การบัญชี

การจัดการธุรกิจการเกษตร

เศรษฐศาสตร์การเกษตร

การบัญชี

การบัญชีการเงิน

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี การเงิน

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี, การเงิน
เศรษฐศาสตร์
การบัญชี
สาขาการบัญชี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

P570212

P570211

P570213

การบัญชี,การบริหารธุรกิจ

P570214

บริหารธุรกิจ

การบัญชีและบริหารธุรกิจ

P570215

การบัญชี

การบริหารการศึกษา

การบริหาร ,การบัญชี การเงิน,การศึกษา

P570216

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ธุรกิจศึกษา-การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

P570217

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

215 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

216 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อัจฉรา สังข์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

217 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุใจ พรเจิมกุล

218 อาจารย์

ดร.

บุษยา วงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บัญชี

บัญชี

ระบบจัดการฐานข้อมูล

219
220
221
222
223
224

ดร.

ศรีนวล อินผึ้ง
พรนิภา จันทร์น้อย
สอางเนตร ทินนาม
พิมพิกา ลาคําเสน
จันทร์ลอย เลขทิพย์
นารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวทยาลยการจดการและเทคโนโลยอส
เทิร์น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยตาปี

การบัญชี
การเงิน การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร
การบัญชี

การเงิน
การบัญชี อาชีวศึกษา
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

บริหารการศึกษา

225 อาจารย์

อัจฉรียา พัฒนสระคู

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การบัญชี

226
227
228
229

ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
สิริมา บูรณ์กุศล
สุรางคณา พรหมวิเศษ
จิรนันท์ บุพพัณหสมัย

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

P570204

การวัดผลการศึกษา

เสาวณี ใจรักษ์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

(กศบ.) คณิตศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี

214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

บัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

P570218

บัญชี, การเงิน,บริหารธุรกิจ
การบัญชี บริหารธุรกิจ การศึกษา
การบัญชี
สาขาบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

P570219
P570220
P570221
P570222
P570223
P570224

การจัดการเงินและการธนาคาร

การเงิน

P570225

การบัญชี
การบัญชี การเงิน
การเงิน
บัญชี

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
บัญชี

P570226
P570227
P570228
P570229

14/3/2018

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท
นิเทศการศึกษา และพัฒนา
หลักสูตร

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก
พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศึกษา การวิจัย

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

230 ศาสตราจารย์

ดร.

อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(คบ.) พยาบาลศึกษา

231 ศาสตราจารย์

ดร.

วีณา จีระแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น
developing nursing
1

การบริหารองค์กรสุขภาพ, สารสนเทศ,ระบาดวิทยา
Clinical Research Methedology และการวิจัย,การพัฒนานวตกรรม,การดูแล
P570231
สุขภาพครอบครัวและเด็ก

232 รองศาสตราจารย์

ดร.

เรณา พงษ์เรืองพันธุ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

การพยาบาล

การบริหารการพยาบาล

การบริหารอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ,การศึกษา
มนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์

P570232

233 รองศาสตราจารย์

ดร.

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

การพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์

การพยาบาล

พยาบาล

การพยาบาลผู้ป่วย ทางอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
การพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง
การพยาบาลแบบประคับประคอง

P570233

234 รองศาสตราจารย์

ดร.

สุจิตรา เทียนสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาล

235 รองศาสตราจารย์

ดร.

รัชนี สรรเสริญ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

236 รองศาสตราจารย์

ดร.

สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

237 รองศาสตราจารย์

ดร.

238 รองศาสตราจารย์

พยาบาลศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์
(อนามัยครอบครัว)
พยาบาลสาธารณสุข

การพยาบาล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

วันดี สุทธรังษี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การพยาบาล

การบริหารการพยาบาล

การพยาบาล

ดร.

กัญญดา ประจุศิลป์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พยาบาล

การบริหารการพยาบาล

Nursing

239 รองศาสตราจารย์

ดร.

กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การบริหารโรงพยาบาล,
พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลศึกษา

สุขศึกษา

240 รองศาสตราจารย์

ดร.

วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น
ประชากรศาสตร์
1

การพยาบาลสาธารณสุข

241 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

สภาการพยาบาล

พยาบาลศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์

อุดมศึกษา

242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การพยาบาล

การพยาบาล

การอนามัยชุมชน

243 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

นันทพันธ์ ชินล้ําประเสริฐ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พยาบาลศึกษา

การพยาบาลสาธารณสุข

Nursing Science

244 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พยาบาลศาสตร์

การบริหารการพยาบาล

อุดมศึกษา

การศึกษาพยาบาล,
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การพยาบาล
พยาบาลศาสตร์,
สาธารณสุขศาสตร์
,ศึกษาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์,การบริหาร

245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พยาบาลศาสตร์

สรีรวิทยา

อุดมศึกษา

พยาบาลศาสตร์,ครุศาสตร์, ศิลปศาสตร์

P570245

246 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พยาบาลและผดุงครรภ์

พยาบาล

พยาบาลศาสตร์

P570246

247 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สุรีย์ ธรรมิกบวร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Acute care Nursing
(การพยาบาลผู้ป่วย
ระยะเฉียบพลัน)
พยาบาลศาสตร์
14/3/2018

งานอนามัยแม่และเด็ก

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสตรี การพัฒนา
เครื่องมือวิจัย
พยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์

P570230

P570234
P570235

พยาบาลศาสตร์ สาขาแม่และเด็ก การสร้าง
P570236
เครื่องมือวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
จริยธรรมทางการพยาบาล
การบริหารการพยาบาล,
การพยาบาลมารดา
พยาบาลศาสตร์,สาธารณสุขศาสตร์,
อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา,การแพทย์แผนไทย
การพยาบาลอนามัยชุมชน

P570237
P570238
P570239
P570240
P570241
P570242
P570243
P570244

P570247

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

251 พล.ร.ต.หญิง

ดร.

สุภัทรา เอื้อวงศ์

มหาวิทยาลัยสยาม

พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาลศึกษา

252 อาจารย์

ดร.

จุรีวรรณ มณีแสง

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พยาบาลศึกษา

การบริหารการพยาบาล

บริหารการศึกษา

253 อาจารย์

ดร.

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

สถาบันพระบรมราชชนก

พยาบาลศึกษา

การพยาบาลแม่และเด็ก

การอุดมศึกษา

254 อาจารย์

ดร.

ปัทมา ทองสม

สถาบันพระบรมราชชนก

พยาบาลศาสตร์

(คม.)

(คด.)

255 อาจารย์

ดร.

ปะราลี โอภาสนันท์

มหาวิทยาลัยพะเยา

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลผู้สูงอายุ

การพยาบาล

สุจินตนา พันธ์กล้า
ประทีป ปัญญา

มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การพยาบาลสาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์

Ambulatory Care Nursing
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วิทยาการคอมพิวเตอร์,
Operations Research
บริหารสือสาร,เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
การบริหารธรกิจ

248 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

256 อาจารย์
257 อาจารย์

วิภาวรรณ ชะอุ่ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เพ็ญสุขสันต์
อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

ทิพยวรรณ นิลทยา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การพยาบาล
ผู้ใหญ่
การศึกษาพยาบาล
ศึกษาศาสตร์
เพื่อพัฒนาชุมชน
การบริหารการพยาบาล

วิจัยเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพ
พยาบาล

258 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จักรินทร์ สุขหมอก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณิตศาสตร์

259 อาจารย์

ดร.

จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

นิเทศศาสตร์

ศาสตราจารย์
260 เกียรติคุณ
พลตรีหญิง

ดร.

วณิช วรรณพฤกษ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แพทยศาสตร์

261 รองศาสตราจารย์

กิจประมุข ตันตยาภรณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แพทย์ศาสตร์

แพทย์ศาสตร์ศึกษา

262 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พวงน้อย โลหะขจรพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เภสัชศาสตร์

จุลชีววิทยา (ไวรัสวิทยา)

การบริหารการศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การพยาบาล

P570248

พยาบาลศาสตร์

P570249

พยาบาลศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

P570250

การบริหารการศึกษา, การพยาบาล
พยาบาลศาสตร์,พยาบาลศึกษา, การบริหารการ
พยาบาล,
บริหารการศึกษา
พยาบาล
พยาบาลศาสตร์, การบริหารการศึกษา
การพัฒนานักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณิตศาสตร์,Operations Research,
Computer Sciences,Logistics

P570251
P570252
P570253
P570254
P570255
P570256
P570257
P570258

การจัดการสื่อสาร,โลจิสติกส์

นิเทศศาสตร์,การบริหาร,เศรษฐศาสตร์
,โลจิสติกส์

P570259

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

แพทยศาสตร์ศึกษา, กุมารเวชศาสตร์,
กุมารเวชศาสตร์โรคไต

P570260

วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์การ
P570261
วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
เจริญพันธุ์ แพทย์ศาสตร์ศึกษา
เภสัชศาสตร์,เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา(ไวรัส)

P570262

การบริหาร การประเมินผลโครงการ

P570263

ดร.

นภดล ทองนพเนื้อ

อิสระ

เภสัชศาสตร์ (การวิเคราะห์ยา) บริหารเภสัชกรรม

Social& Administrative
Pharmacy

264 รองศาสตราจารย์

ดร.

สุจิตรา สุคนธทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(คบ.)สุขศึกษา

โสตทัศนศึกษา,สุขศึกษา

พัฒนศึกษา

การส่งเสริมสุขภาพ,วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

P570264

265 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(คบ.)สุขศึกษา

สุขศึกษา

หลักสูตรและการสอน

P570265

266 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ปถมาพร สุกปลั่ง

มหาวิทยาลัยรังสิต

เทคนิคการแพทย์

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

267 รองศาสตราจารย์

ดร.

ดุษณี ธนะบริพัฒน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ,จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
การแพทย์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชีววิทยา

Applied Microbiology

268 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฎ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์

269 รองศาสตราจารย์

ดร.

วศิน อิงคพัฒนากุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วนศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
Environment Sciences and
Management

263 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พ.ต.ท.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

14/3/2018

P570266

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

P570267

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

P570268

วนศาสตร์,สิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์
การท่องเที่ยว

P570269

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

270 อาจารย์

ดร.
ดร.

271 อาจารย์

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

ธีรเวช ทิตย์สีแสง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การตลาด

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การตลาด

สุธีรา เข็มทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เทคโนโลยีการอาหารและ
โภชนาการ

วิทยาศาสตร์การอาหาร
โรคติดเชื่อและวิทยาการระบาด บริหารสาธารณสุข

272 รองศาสตราจารย์

ดร.

อุษา เล็กอุทัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตร์

273 รองศาสตราจารย์

ดร.

ยุวดี รอดจากภัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

274 รองศาสตราจารย์
275 รองศาสตราจารย์

ดร.

วิจิตพาณี เจริญขวัญ
ศจีรา คุปพิทยานนท์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จิตวิทยา
สัตวแพทย์ศาสตร์

clinical psychology
สรีรวิทยา

276 รองศาสตราจารย์

ดร.

มนตรี อิสรไกรศีล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เกษตรศาสตร์

พืชสวน

277 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วรรทณา สินศิริ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

278 รองศาสตราจารย์

ดร.

วิชัย แหวนเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อุตสาหกรรมศิลป์

industrial education

279 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อุตสาหกรรมศิลป์

อุตสาหกรรมศึกษา

280 รองศาสตราจารย์

ดร.

ขวัญกมล ดอนขวา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

เศรษฐศาสตร์

281 รองศาสตราจารย์

ดร.

กัญญามน อินหว่าง

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

(คบ.)ภาษาไทย-ภูมิศาสตร์

พัฒนาสังคม,บริหารธุรกิจ
,การจัดการธุรกิจ

ดร.

อิงอร ตั้นพันธ์
อารีวรรณ์ บังเกิด
มลิจันทร์ ทองคํา
สุวิชากร ชินะผา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเอเชียน

การบริหารการเงิน
(กศ.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การตลาด
วิศวกรรมเคมี

การเงินและการธนาคาร
บริหารการเงิน
บริหารธุรกิจ
การตลาด

286 รองศาสตราจารย์

ดร.

สุวิทย์ ภาณุจารี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การศึกษา

ภาษาศาสตร์

287 รองศาสตราจารย์

ดร.

ปรารถนา กาลเนาวกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

288 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์

289 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ชัยยนต์ เพาพาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

(คบ.) ภาษาอังกฤษ

ไทยคดีศึกษา

290 อาจารย์

ดร.

ประกอบ ผลงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(คบ.) ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์

282
283
284
285

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

14/3/2018

การจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
Environmental Management
and Technology,
Business Management
วิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาธารณสุขศาสตร์,วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
การสร้างเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์
จิตวิทยา
สรีรวิทยา
สรีรวิทยา
เกษตรศาสตร์
สรีรวิทยา
สรีรวิทยาของพืชและเทคโนโลยี
ของพืช
หลังการเก็บเกี่ยวของพืช
เกษตรศาสตร์,วิทยาศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
Quality Management,
industrial education
Educational Administration
management
Industrial technology
Industrial Management
ก่อสร้าง ออกแบบ สถาปัตย์ อุตสาหกรรมศิลป์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
เศรษฐศาสตร์ ,การจัดการ
การจัดการ บริหารธุรกิจ
การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํา รัฐประศาสนศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจ
การบริหารการศึกษา
ภาษาศาสตร์,บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนาและภาษาบาลี
ภาษาอังกฤษ,การท่องเที่ยว
การสื่อสาร
การสื่อสาร,การจัดการบริการ
TEFL (teaching english as a
ภาษาอังกฤษ,ภาษาศาสตร์
foreign language)
การท่องเที่ยวเพื่อการโรงแรม
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ การบริหารการศึกษา
ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA
P570270
P570271
P570272
P570273
P570274
P570275
P570276
P570277

P570278

P570279
P570280
P570281
P570282
P570283
P570284
P570285
P570286
P570287
P570288
P570289
P570290
สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

291 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

292 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายชื่อ
ตระกูล ชํานาญ
สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด

สถาบัน
มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา

การสอนประวัติศาสตร์

การสอนสังคม

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก
การพัฒนาสังคม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สังคมศาสตร์

P570291

มนุษยศาสตร์,ศิลปศาสตร์

P570292

293 อาจารย์

ดร.

บาทหลวง ชาติชาย พงษ์ศิริ วิทยาลัยแสงธรรม

ปรัชญา

ปรัชญา

บริหารการศึกษา

ปรัชญา

P570293

294 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
295 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ดร.

เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์
ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กฎหมายอิสลาม
ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

นิติศาสตร์ กฎหมายอิสลาม
ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ศึกษา

P570294
P570295

ภรณี ศิริโชติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิติศาสตร์
ฟิสิกส์
ประวัติศาสตร์
บรรณารักษ์ศาสตร์

บรรณารักษ์ศาสตร์

P570296

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาอังกฤษ

การประถมศึกษา

หลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์

สถิติการศึกษา

การศึกษา

หลักสูตรและการสอน การประถมศึกษา
การวางแผนการศึกษา การศึกษา
การศึกษา

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

วัสดุศาสตร์

ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ เครื่องมือ

296 รองศาสตราจารย์
297 รองศาสตราจารย์

ดร.

ธีรพงศ์ แก่นอินทร์

298 รองศาสตราจารย์

ดร.

299 รองศาสตราจารย์

ดร.

เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
เสน่ห์ เอกะวิภาต
ทหารลาดกระบัง

บรรณารักษ์ศาสตร์

300 รองศาสตราจารย์

ประดิษฐ์ มีสุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เคมี

301 รองศาสตราจารย์
302 รองศาสตราจารย์

นวลจิรา ภัทรรังรอง
เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชีววิทยา
ชีววิทยา

อุดมศึกษาและการฝึกหัดครูสามัญเคมี
จุลชีววิทยา
สัตววิทยา

303 รองศาสตราจารย์

จิตเจริญ ไชยาคํา

ข้าราชการบํานาญ

วิทยาศาสตร์การแพทย์

(แพทยศาสตร์)

อรลักษณา แพรัตกุล
อุษณีย์ คําประกอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์

เภสัชกรรมเทคโนโลยี

ลิลลี่ กาวีต๊ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

พืชไร่

กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

วัฒนา พัดเกตุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาษาอังกฤษ

309 รองศาสตราจารย์
310 รองศาสตราจารย์

พิษณุ เจียวคุณ
กัลณกา สาธิตธาดา

สถิติ

311 รองศาสตราจารย์

จันทนี เพชรานนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

เกษตรศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะทาง
สถิติ
ฟิสิกส์

304 รองศาสตราจารย์
305 รองศาสตราจารย์

ดร.

306 รองศาสตราจารย์

ดร.

307 รองศาสตราจารย์
308 รองศาสตราจารย์

312 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ดร.

สถาปัตยกรรมภายใน

เคมี เคมีศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
เทียบเท่าวุฒิแพทยสภา (รังสีวิทยา
แพทยศาสตร์
ทั่วไป)
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์,วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การผลิตพืช สรีรวิทยาพืช พัฒนาการและการ
Crop physiclogy and Botoeny
เติบโตชองพืช
Plant Scienes ,Botany
English (Rhetoric & Linguistics)

การวางแผนภาคและเมือง

P570297
P570298
P570299
P570300
P570301
P570302
P570303
P570304
P570305
P570306
P570307

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
P570308
ประยุกต์
ด้านวิชีพ สถิติ การเงิน
วัสดุศาสตร์ ผลึกวิทยา
สถาปัตยกรรมหลัก / สถาปัตยกรรมภายใน /การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และศิลปกรรม

P570309
P570310
P570311

ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฟิสิกส์

ฟิสิกส์การแพทย์

Biophysics

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษา

P570312

313 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
314 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุภร กตเวทิน
อินทิรา ซาฮีร์
พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม.(สัตววิทยา)
ประวัติศาสตร์
อุดมศึกษา

Ph.D.(Animal Science)
ประวัติศาสตร์
อุดมศึกษา

สัตวศาสตร์ / สัตวบาล
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน
ดนตรีศึกษา, อุดมศึกษา, บริหารการศึกษา

P570313
P570314
P570315

316 อาจารย์

ปัญญานีย์ พราพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคมี

วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

P570316

317 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขวัญเรือน กิตติวัฒน์

สถาบันกันตนา

การสื่อสารมวลชน

การสื่อสารมวลชน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กศ.บ.(ชีววิทยา)
ประวัติศาสตร์
ดนตรีศึกษา

การประชาสัมพันธ์
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P570317

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

318 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

รายชื่อ
คงศักดิ์ ศรีแก้ว

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

320 ศาสตราจารย์
321 ศาสตราจารย์

ดร.
ดร.

วินัย ประลมพ์กาญจน์
วัชระ กสิณฤกษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

322 รองศาสตราจารย์

ดร.

วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

323 รองศาสตราจารย์

ดร.

รสริน ว่องวิไลรัตน์

324 รองศาสตราจารย์

ดร.

325 รองศาสตราจารย์
326 รองศาสตราจารย์ ดร.

319 อาจารย์

สํารวย เกษตรสกุลชัย

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร

เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA
P570318

วิศวกรรมอุตสาหการ

P570319

Animal Nutrition
Immunology

การผลิตแพะ,การผลิตสุกร,Animal Nutrition
Immunology

P570320
P570321

การอุดมศึกษา

การวัดผล สถิติและวิจัย

P570322

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การผลิตสัตว์
จุลชีววิทยา
การวัดและประเมินผล
การมัธยมศึกษา(ภาษาอังกฤษ)
การศึกษา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

P570323

ลําปาง แม่นมาตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรณารักษ์ศาตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

ดร.

ศุภกร พงศบางโพธิ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ชีวเคมี

Microbiology
การจัดการสารสนเทศและความรู้,เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร,เทคโนโลยีการศึกษา,การ
วางแผนยุทธศาสตร์ นิเทศศาสตร์
ชีวเคมี

ดร.

ปาริชา มารี เคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ภาษาไทย

ภาษาไทย,รัฐศาสตร์

การบริหารการจัดการศึกษา

รัฐประศาสนศาตร์/การศึกษา

P570326

ดร.

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

นิติศาสตร์
ทันตแพทย์,แพทย์
พืชศาสตร์

กฏหมายเปรียบเทียบ

ดร.

ซาการียา หะมะ
สิทธิชัย ทัดศรี
วิเชียร อุ่นเรือน

กฏหมายอิสลาม
ศัลยศาสตร์
การปรับปรุงพันธุ์พืช

กฏหมายอิสลาม,อิสลามศึกษา
ศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซีย
เกษตร,ปรับปรุงพันธ์พืช,วิจัย

P570327
P570328
P570329

330 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สุวิไล เรียงวัฒนสุข

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การมัธยมศึกษา

331 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ทัศนา ประสานตรี

มหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติศาสตร์

332 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

บุญชาล ทองประยูร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

333 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สมหมาย ผิวสอาด

334 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

335 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

327 รองศาสตราจารย์
328 รองศาสตราจารย์
329 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นพ.

สัตวศาสตร์
เทคนิคการแพทย์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

บรรณารักษศาสตร์

การผลิตพืช
จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว

P570330

การประถมศึกษา

ภาวะผู้นําทางการบริหารกาศึกษา การบริหารการศึกษา

P570331

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

counseling

communication

การสื่อสาร

P570332

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เคมี โท คณิตศาสตร์

Chemical Engineering

Chemical Engineering

Chemical Engineering
Process,Polymerization Process,Biogradable P570333
Polymer Synthesis and Characterizatio

อรรยา สิงห์สงบ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิติศาสตร์

Law

Law

เฉลิมพล เยื้องกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

Animal Nutrition

วิภาวี เกียรติศิริ

337 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
338 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สุวรรณี สิมะกรพินธ์
อุบล สมทรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
สุขศึกษา
บรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เกษตรศาสตร์(สัตวบาล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เกษตรศาสตร์

339 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมหมาย มหาบรรพต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จิตวิทยา

วงศ์วีระ วรรณพงศ์
สุวัฒณ์ จันทรีย์
สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-กรุงเทพ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดร.
ดร.

P570325

จิตวิทยาสังคม

336 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

340 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
341 อาจารย์
342 อาจารย์

P570324

ปฐพีศาสตร์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า

นิติศาสตร์
เกษตรศาสตร์,สังคมศาสตร์,สัตวบาล,
เทคโนโลยีการเกษตร,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

P570334
P570335

สุขศึกษา

สุขศึกษา,สาธารณสุข

P570336

ส่งเสริมการเกษตร
เกษตรศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
ปฐพีศาสตร์
การอุดมศึกษา
Finance

เกษตรศาตร์,วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์

P570337
P570338

การศึกษา

P570339

ดินและปุ๋ย,เกษตรธรรมชาติ
การจัดการโรงแรม,กฎหมาย
การศึกษา

P570340
P570341
P570342
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อาชีวศึกษา
Education Administration

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

343 อาจารย์

ดร.

ศิริชัย นามบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บริหารธุรกิจ,วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

344 อาจารย์

ดร.

ประจักร์ รอดอาวุธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาษาอังกฤษ

345
346
347
348

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

พิสมัย กิจเกื้อกูล
ศิริพงศ์ รักใหม่
ชัยภัฏ วรรธนะสาร
สุนทรี รัตภาสกร

มหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พยาบาลศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

349 อาจารย์

ขวัญใจ จินดานุรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ภาษาอังกฤษ

350 อาจารย์

กิตติพงษ์ คงเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

351 อาจารย์

พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมอุตสาหการ

352 อาจารย์

ชุติมา ชวสินธุ์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

วิศวกรรมสํารวจ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท
คอมพิวเตอรืและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การสอนภาอังกฤษในฐานะ
การสอนภาษาต่างประเทศ
สรีรวิทยา
สถิติประยุกต์
Power Electronics
วิศวกรรมเครื่องกล
สถิติศึกษา,ภาษาและการ
สื่อสาร

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

คอมพิวเตอรืศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา,วิทยาการคอมพิวเตอร์,
P570343
เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

การศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ

P570344

สรีรวิทยา
อุดมศึกษา
Power Electronics
วิศวกรรมเครื่องกล

สรีรวิทยาการสืบพันธ์,สรีรวิทยาต่อมไร้ท่อ
สถิติ,การวิจัย,การศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า,บริหารธุรกิจ,ฟิสิกส์ประยุกต์
Tribology

P570345
P570346
P570347
P570348

การสอนภาษาอังกฤษ

P570349

หลักสูตรและการนิเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอรืศึกษา,คอมพิว
P570350
เตอรืธุรกิจ

วิศวกรรมจัดการอุสาหกรรม

วิศวกรรมอุตสาหการ

P570351

Computer,บริหารธุรกิจ

P570352

วิศวกรรม

P570353

353

ดร.

กีร์รัตน์ สงวนไทร

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ธรณีวิทยา

Management Computer
Information Systems
Mining Engineering

354 นาย

ดร.

สมประสงค์ เสนารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์

การวัดผลการศึกษา

การวิจัยและประเมินปผลการศึกษา

355 นาย

ดร.

ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Web Applicatio

P570355

356 นางสาว

ดร.

มัชฌิมา นราดิศร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

Plant Pathology

Postharrest pathology

โรคหลังการเก็บเกี่ยว

P570356

357 นาย

ดร.

วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

วิทยาลัยเชียงราย

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การบริหารงานโดยใช้ศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ P570357

358 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
359 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
360 อาจารย์

ดร.

ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
วัลลี พุทโสม
สุเทพ ทองมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เคมี
การจัดการ
เกษตรศาสตร์

การวัดผลการศึกษา
การตลาด
เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์กายภาพ,ศึกษาศาสตร์,ครุศาสตร์
การจัดการ,การตลาด,บริหารธุกิจ
เกษตรศาสตร์

P570358
P570359
P570360

361 อาจารย์

ดร.

อุมาพร เภตราพรโชติ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

นิติศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการ

การจัดการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

P570361

362 อาจารย์

ดร.

พัทรียา เห็นกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

P570362

อุษาโรจน์ ดีร์โจซูโบรโต

การคลัง

การบริหาร,การบริหารทรัพยากรมนุษย์

P570363

administration and
supervision
อุดมศึกษา
บริหารการศึกษา
อนามัยครอบครัว
เศรษฐศาสตร์

การบริหาร

P570364

การศึกษา,การประกันคุณภาพ

P570365
P570366
P570367
P570368

มัธยมศึกษา(เคมี-คณิตศาสตร์
) วิจัยการศึกษา
14/3/2018

363 อาจารย์
364 อาจารย์

เทวินทร์ จันทร์ศักดิ์

365
366
367
368

วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
อัญชลี เหลืองอ่อน
สุดารัตน์ สุวารี
เกษณี สุจริตจันทร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จงกลณี อัศวเดชกําจร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
สํ369
านักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์-เกษตร
ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
พยาบาลศาสตร์
คณิตศาสตร์

Mining Engineering

การบัญชี

P570354

เศรษฐศาสตร์
วิจัยการศึกษา

สํP570369
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

370 อาจารย์
371 อาจารย์

ชนันดา ธีญะวุฒิ
สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บริหารรัฐกิจ
พยาบาลศาสตร์

372 อาจารย์

อิสรีย์ ขาวทวีรัชต์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

การจัดการ

373
374
375
376
377
378

สมสมัย เจริญสุข
จันทร์ขาว สายแปลง
พีณา จันทะแก้ว
สุพรรณี คุณะโคตร
สมโชค ฤทธิ์จํารูญ
เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลําปาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณิตศาสตร์ศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถิติ
มัธยมวิทย์-คณิตศาสตร์
การสอนภาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

บริหารรัฐกิจ
การวัดผลการศึกษา
ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้ง
ถิ่นฐาน
การสอนคณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถิติประยุกต์
วิจัยการศึกษา
สังคมศาสตร์ทางการศึกษา
การจัดการคุณภาพ

379 อาจารย์

สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

380 อาจารย์

ขนิษฐา สินสงวน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดการทั่วไป

381 อาจารย์

วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิศวกรรมโยธา

382 อาจารย์

อัญชลี อุปการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การบัญชี

383 อาจารย์

พรรณิศา คําภูเวียง

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

การเลขานุการ

รุ่งศิริ สระบัว
ตุนท์ ชมชื่น
สุรีย์ มาเกิด
ชาติหญิง กสิบาล

วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มหาวิทยาลัยนครพนม

เศรษฐศาสตร์
วิทยาสาตร์ทั่วไป
ธุรกิจศึกษา
อาหารและโภชนาการ

384
385
386
387

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ดร.

สุบิน ยุระรัช

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุรุศาสตร์

389
390
391
392

ดร.
ดร.

อารยะรัตน์ ชารีแสน
ชัยณรงค์ ขันผนึก
ปริ่มมาลา ขําคมเขตต์
พวงผกา คุณาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ้ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การบัญชี
คณิตศาสตร์
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สธาสินี แสงมุกดา

มหาวิทยาลัยธนบุรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

คณิตศาสตร์-วัดผลการศึกษา วิจัยการศึกษา

393 อาจารย์

ดร.

394 อาจารย์

การวัดและประเมินผลการศึกษา
การบริหารธุรกิจ
การสอนคณิตศาสตร์
การสอนเคมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา

395 ศาสตราจารย์

ดร.

พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์

396 รองศาสตราจารย์
397 รองศาสตราจารย์
398 รองศาสตราจารย์

ดร.
ดร.
ดร.

พิชิต สุขเจริญพงษ์
ชุมพล อันตรเสน
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

399 รองศาสตราจารย์

ดร.

ปัญญา มินยง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้า
พืชไร่
เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศิลป์

400 รองศาสตราจารย์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

Mathemaatics
เคมีอินทรีย์
บริหารการศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

พยาบาลศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

P570370
P570371

สังคมศาสตร์

P570372

คณิตศาสตร์,สถิติ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถิติ

P570373
P570374
P570375
P570376
P570377
P570378

พัฒนสึกษาศาสตร์,การพัฒนาสังคม,
คอมพิวเตอร์ศึกษา,การจัดการคุณภาพ
รัฐศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น การเมืองการ
ปกครอง
การออกแบบระบบงาน

วิศวกรรมและการบริหารงาน
ก่อสร้าง
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ
การตลาด
ประชากรเศรษฐศาสตร์
ประชากร
ธุรกิจศึกษา
อาหารและโภชนการ

388 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

P570379
P570380

วิศวกรรมโยธา,การบริหารการก่อสร้าง

P570381

การบัญชี,บริหารธุรกิจ

P570382

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

P570383

บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์,สาธารณสุขศาสตร์
ธุรกิจศึกษา,การบัญชี
คหกรรมศาสตร์
วิจัยการศึกษา,การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
,สถิติการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี
คณิตศาสตร์,การศึกษา,วิทยาศาสตร์

P570384
P570385
P570386
P570387
P570388

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

P570389
P570390
P570391
P570392

การบริหารการศึกษา

P570393
P570394

นิติเวชศาสตร์,นิติวิทยา

P570395

Industrial Engineering
ไฟฟ้า
พืชไร่

Pharmacology/Toxicology,
นิติเวชศาสตร์
Industrial Engineering
อิเล็กทรอนิกส์
การปรับปรุงพันธุ์พืช

วิศวกรรมศาสตรต์,การจีดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,บริหารธุรกิจ
การปรับปรุงพันธุ์พืช,การพัฒนาชุมชน

P570396
P570397
P570398

System and Control

System and Control

System and Control,Robotic,Automation

P570399

เทคโนโลยีการศึกษา

14/3/2018

อิเล็กทรอนิกส์

P570400
สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

ดร.

กัลยา ติงศภัทิย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Language Education

Modern English Language phonetics linguistics

phonetics,Planology,dialectology,sociolingui
P570401
stics

402 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ปวีร์ ศิริรักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

วิศวกรรมอุตสาหการ

Industrial & Systems
Engineering

Industrial & Systems
Engineering

การบริหาร,บริหารธุรกิจ,การศึกษา

403 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วัฒนา ยืนยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การบัญชี,การบริหารทั่วไป

การบัญชีบริหาร

การบัญชี

404 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อดิศร ภุ่สาระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภูมิศาสตร์

รัฐประศาสนศาตร์

405 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

พรทิพา ดําเนิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บรรณารักษศาสตร์

ภูมิศาสตร์
บรรณรักษศาสตร์และนิเทศ
ศาสตร์

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,การบัญชีการเงิน/
ต้นทุน,การสอบบัญชี
สังคมศาสตร์,นิติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์

สารสนเทศการศึกษา

บรรณารักษ์ศาสตร์,การจัดการสารสนเทศ

P570405

406 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สมพร เรืองอ่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี
สารสนเทศ

P570406

407
408
409
410

ดร.

กนกอร บุญมี
แพรวพิสุทธ์ จันเทศ
กัลยา แสงเรือง
นพนันท์ สุขสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

การจัดการ
คณิตศาสตร์
เคมี โท คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์

การจัดการ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

บริหารธุรกิจ

การศึกษาวิทยาศาสตรื

401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ม.ร.ว.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

411 อาจารย์

ดร.

เจษฎา ชาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

412 อาจารย์

ดร.

พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เคมียาง

413 อาจารย์

ดร.

เนตรชนก จันทร์สว่าง

มหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคาม

เคมี

414 อาจารย์

ดร.

ณัฐพล วงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Business English

415 อาจารย์

ดร.

อโณทัย นิติพน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ดนตรีศึกษา

สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การบัญชี

การบัญชีบริหาร

416 อาจารย์

Polymer Engineering and
technology
วิทยาศาตร์ศึกษา
human resource
management
การประพันธุ์

Computer Science and
Engineering

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ITและSoftware Engineering
Computer Sience,Computational
Epidemeology,Data Mining,Machine
Cearning

P570402
P570403
P570404

P570407
P570408
P570409
P570410
P570411

Polymer science and
Technology
วิทยาศาสตร์ศึกษา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

P570412

วิทยศาสตร์ศึกษา

P570413

Management

การจัดการสิ่งแวดล้อม

P570414

ดนตรี

ดนตรี

P570415

บริหารธุรกิจ/การบัญชี/การเงิน/การจัดการ

P570416

417

ดร.

ธีระ ภูดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

เกษตรศาสตร์

การบริหารการศึกษา

การบริหารและการพัฒนาการศึกษา การบริหารการศึกษา

P570417

418 นาย
419 นาย

ดร.

ชาตรี นาคะกุล
เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณิตศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม

การวัดผลการศึกษา
วิศวกรรมโทรคมนาคม

Educationnal Research

P570418
P570419

บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทยศาสตร์

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
วิรัช วรรณรัตน์
ปราณี เพชรแก้ว
วชิระ วิชชุวรนันท์
ชัชวาล แอร่มหล้า
เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ
มธุรส ชลามาตย์
ชิชญาสุ์ ช่างเรียน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เกษตรศาสตร์
การมัธยม(คณิต-ฟิสิกส์)
ภาษาไทย
ภาษาไทย
เทคโนโลยีการเกษตร
คณิตศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

420 นาย
421
422
423
424
425
426
427
428

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นพ.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

เกษตรศาสตร์
การวักผลการศึกษา
การสอนภาษาไทย
การประถมศึกษา
พัฒนาการเกษตร
คณิตศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
14/3/2018

(เทียบเท่า) ศัลศาสตร์ทั่วไป,
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Tropical Medicine
การวักและประเมินผลการศึกษา

Industrial and Systems Engineering
วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารบริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
การศึกษา
ภาษาไทย,ประถมศึกษา,การศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
คณิตศาสตร์,การศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
Development Administration เศรษฐศาสตร์,การบริหารการพัฒนา

P570420
P570421
P570422
P570423
P570424
P570425
P570426
P570427
P570428

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

429 อาจารย์

ดร.

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

เอนก เทียนบูชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิศวกรรมเครื่องกล

เครื่องกล

430 อาจารย์
431 อาจารย์

วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์
รชฏ เชื้อวิโรจน์

สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเงิน
วิศวกรรมไฟฟ้า

432 อาจารย์

ดาเรศ วีระพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
เศรษฐศาสตร์,การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

433

ดร.

รายชื่อ

ดร.

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก
วิทยาลัยและพัฒนาหลักสูตร

อุดมศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

เครื่องกล,อุตสาหกรรม,พลังงาน,การสอน
อุตสาหกรรม,อาชีวศึกษา
การบัญชี,การเงิน
วิศวกรรมศาตร์

P570430
P570431

เศรษฐศาสตร์

P570432

พยาบาลสาธารณสุข

P570433

P570429

วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

พยาบาลสาธารณสุข

การศึกษาผู้ใหญ่

434 นาย

ธนัตถา กรพิทักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุสาหกรรม,การบริหารงานอุตสาหกรรม P570434

435 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยา เบ็ญจาธิกุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

อาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สังคมศาสตร์และการพัฒนาสังคม/การศึกษาการ
พัฒนาการศึกษา

P570435

นิเทศศาสตร์

P570437

การบัญชีต้นทุน,การบัญชีบริหาร,การวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน,ระบบสารสนเทศทางบัญชี

P570438

จิตวิทยา,การจัดการเรียนรู้

P570439

รัฐประศาสนศาสตร์

P570440

วิศวกรรมไฟฟ้า

P570441

บริหารธุรกิจ

P570442

การจัดการ

P570443
P570444

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

P570445

ชีววิทยา(กายวิภาคศาสตร์ของพืช)

P570446
P570447

436 รองศาสตราจารย์

ดร.

เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

มหาวิทยาลัยเกริก

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พัฒนศึกษา

437 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยรังสิต

การสื่อสารมวลชน

การวิจัยการสื่อสาร

Administrative and policies
studies

438 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ณัฐวงศ์ พูนพล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การบัญชี

การบัญชีเพื่อการวางแผนและ
การบัญชี
ควบคุม

อรอนงค์ แจ่มผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จิตวิทยาโรงเรียน

ญาติมา นุชแดง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บัญชี

439 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
440 อาจารย์

ดร.

จิตวิทยาการศึกษาและการ
วางแผน
หลักสูตรและการสอน
อาชีวศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์

441 อาจารย์

พงศ์ปณต หาญพิพัฒน์พงศา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

วิศวกรรมไฟฟ้า

442 อาจารย์

พนิดา วัชระรังษี

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

443 อาจารย์
444 อาจารย์

สุพิชญา สีโยธา
รษา ทองคงอยู่

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

445 อาจารย์

อมฤทธิ์ จันทนาลาช

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

วิศวกรรมไฟฟ้า

Computer and Engineering
Management

446 อาจารย์
447 อาจารย์

วราภรณ์ ฟูกุล
สถาพร บริบูรณ์วัฒน์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จิตวิทยา
ชีววิทยาประยุกต์

บริหารธุรกิจ
ชีววิทยา

448 อาจารย์

บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สังคมวิทยา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

P570448

449 อาจารย์

ธิดา จินดามณี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ภาษาไทย

ภาษาไทย

P570449

วัลยา ชูประดิษฐ์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา,หลักสูตร

P570450

ประดิษฐ์ พงศ์ทองคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปฐพีวิทยา

ปรับปรุงพันธุ์พืช,เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

P570451

ธีระดา ภิญโญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยศาสตร์ทั่วไป

450 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
451 ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดมศึกษา
สํ452
านักงานคณะกรรมการการอุ

ดร.

วิศวกรรมไฟฟ้า

P570436

การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
การจัดการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

บริหารธุรกิจ
พื้นฐานการศึกษา,ระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์
พันธุศาสตร์
วิจัยการศึกษา-สถิติการศึกษา
14/3/2018

Development Administation

การวิจัยการสึกษา,บริหารการศึกษา

สํP570452
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

453 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สําราญ บุญเจริญ

วิทยาลัยนครราชสีมา

รัฐประศาสตร์,การจัดการ,
บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรืศึกษา อุดมศึกษา
การบัญชี,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

บริหารธุรกิจ,อุดมศึกษา

P570453

454 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อรพินทร์ ศิริบุญมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาไท

การสอนภาษาฝรั่งเศส

ภาษาศาสตร์

ภาษาฝรั่งเศส

P570454

455 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์

พุทธศาสน์ศึกษา

อาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

P570455

456 อาจารย์
457
458 ศาสตราจารย์
459 ศาสตราจารย์

ดร.
ดร.

จรูญ เจริญรักษ์
พระเทพวิสุทธิกวี
เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ
วิภาดา คุณาวิกติกุล

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภูมิศาสตร์
ศาสนาและปรัชญา
เภสัชศาสตร์
พยาบาล

บริหารการศึกษา
พุทธศาสนาและปรัชญา
เภสัชศาสตร์
บริหารการพยาบาล

Philosophy & Religion
Pharmaceutics

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เภสัชเคมี
การบริหารการพยาบาล

P570456
P570457
P570458
P570459

460 รองศาสตราจารย์

ดร.

ธนวดี บุญลือ

มหาวิทยาลัยสยาม

ภาษาอังกฤษ

Communication Research Soc. Psychology

สังคมศาสตร์

P570460

461 รองศาสตราจารย์
462 รองศาสตราจารย์

ดร.
ดร.

อมรา ช้างทรัพย์
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม

ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัตววิทยา
Food Technology

Phisiology
Food Technology

ดร.

ถวัลย์ ฤกษ์งาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรีรวิทยา

การอุดมศึกษา

464 รองศาสตราจารย์

ดร.

ดร.วิสาข์ จัติวัตร์

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สกอ.

หลักสูตรและการสอน

P570464

465 รองศาสตราจารย์

ดร.

สมเดช มุงเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภูมิศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
วิทยาการจัดการศึกษาและ
การแนะแนว

สัตววิทยา,สรีรวิทยา(สัตว์)
เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ,เทคนิคการแพทย์,บริหาร
การศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ

P570461
P570462

463 รองศาสตราจารย์

ชีววิทยา
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคนิคการแพทย์,นิติศาสตร์
,บริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

P570465

466 รองศาสตราจารย์

ดร.

ทัศนีย์ เสาวนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคนิคการแพทย์

จุลชีววิทยาและอิมมูโนโลยี

จุลชีววิทยาและอิมมูโนโลยี

467 รองศาสตราจารย์

ดร.

ดนัย บุณยเกียรติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกษตรศาสตร์

พืชสวน

468 รองศาสตราจารย์

ดร.

สุรชาติ ณ หนองคาย

มหาวิทยาลัยมหิดล

นิติศาสตร์

พืชสวน
บริหารโรงพยาบาล,พัฒนา
สังคม

จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยีชีวภาพ,
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เกษตร,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จิตวิทยาบริหาร

กฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข

P570468

469 รองศาสตราจารย์

ดร.

วรัญญา ว่องวิทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีววิทยา

Biochemistry of Parasites,Toxicology

P570469

470 รองศาสตราจารย์

ดร.

จําลอง โพธิ์บุญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

471 รองศาสตราจารย์
472 รองศาสตราจารย์

ดร.
ดร.

โชติชนะ วิไลลักขณา
วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

473 รองศาสตราจารย์

ดร.

จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

474 รองศาสตราจารย์

ดร.

นันทิยา น้อยจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

475 รองศาสตราจารย์

ดร.

ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

476 รองศาสตราจารย์

ดร.

บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย,การบริหาร
การศึกษาปฐมวัย
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การศึกษา
นิเทศศาสตร์ การโฆษณา,
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
Development communication นิเทศศาสตร์
การศึกษา
Business Administation Administration supervisor Higher education
HR,HRM,HRD

ดร.

พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดมศึกษา
สํ477
านักงานคณะกรรมการการอุ

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
เทคนิคการแพทย์
สัตววิทยา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อายุรศาสตร์เขตร้อน
กายวิภาคศาสตร์

Chemistry(Biochemistry
Option)
Environmental Policy &
Management
จุลชีววิทยาการแพทย์
Biological Sciences

Data Telecommunications
Electronic Engineering
and Networks

การพยาบาลมารดาและทารก
14/3/2018

พัฒนศาสตร์

P570463

P570466
P570467

การบริหารจัดการ,นโยบายและแผนการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการแพทย์
กายวิภาคศาสตร์

P570471
P570472

Computer network

P570473

พยาบาล

P570470

P570474
P570475
P570476
สํP570477
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

478 รองศาสตราจารย์

ดร.

พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

479 รองศาสตราจารย์

ดร.

ศจีมาจ ณ วิเชียร

480 รองศาสตราจารย์

ดร.

จารุวัจน์ สองเมือง

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

บุษรา สร้อยระย้า
สํารวย กมลายุตต์
ศีลศิริ สง่าจิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกษตรศาสตร์

คหกรรมศาสตร์
computertechnology
Agricultural System

481 รองศาสตราจารย์
482 รองศาสตราจารย์
483 รองศาสตราจารย์

วิศวกรรมไฟฟ้า

โทรคมนาคม,ไฟฟ้า,ICT

P570478

พยาบาลศาสตร์

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์กร

ชีววิทยาทางการศึกษา

จิตวิทยา

P570479

อิสลามศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาวะผู้นําและนวัตกรรมทาง
การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

P570480

คหกรรมศาสตร์
Information Technology
เกษตรศาสตร์

P570481
P570482
P570483

Educational Communications
เทคโนโลยีการศึกษา
and Technology

P570484

สถิติประยุกต์
การศึกษาปฐมวัย
ไทยคดีศึกษา

Curriculum & Instruction
ภาษาศาสตร์
วิจัยและประเมินผล
การศึกษาปฐมวัย
การบริหารการศึกษา

P570485
P570486
P570487
P570488
P570489

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและการสอน(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ

เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สกอ.

การสอนมัธยมศึกษา

โสตทัศนศึกษา

485
486
487
488
489

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

พูลสุข กิจรัตน์ภร
วารุณี ปัทมะศังข์
ชุมพล เสมาขันธ์
อัญชลี ไสยวรรณ
ชัชภูมิ สีชมภู

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การมัธยมศึกษา

การมัธยมศึกษา

คณิตศาสตร์,นิติศาสตร์
การอนุบาลศึกษา
สังคมศึกษา

490 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สุมิตรา ด่านพาณิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

491 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จุมพต พุ่มศรีภานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ชีววิทยา

การสอนวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

492 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ทัศพร เกตุถนอม

สถาบันเทคโลยีแห่งอโยธยา

ภาษาไทย

493 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สุภาวดี นนทแก้ว

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บัญชี

494 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ภาวดี ภักดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกษตรศาสตร์

การสอนภาษาไทย
Business information
system
สัตวศาสตร์

ดร.

วิศาล มหาสิทธิวัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
พราม อินพรม
กอบกุล สรรพกิจจํานง
ลินดา เกณฑ์มา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สกอ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)
พลศึกษา
รัฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย

การตลาด
พลศึกษา
โสตทัศนศึษา
ภาษาไทย

500 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

กัลทิมา พิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชีววิทยา

การสอนชีววิทยา

501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

นิคม มูลเมือง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ดร.วราพร ลักษณลม้าย

มหาวิทยาลัยรังสิต

พยาบาลศาสตร์,สาธารณสุข
ศาสตร์
พันธุศาสตร์

503 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วันวิสาข์ กระแสร์คุปต์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จุลชีววิทยา

504 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บรรณารักษศาสตร์

ดร.

อรพิณ สิริสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

496
497
498
499

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

505 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

วิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.

นพ.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโทรคมนาคม

484 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

495 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา
บริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน
มนุษยศาสตร์,ศิลปศาสตร์
วิจัย,สถิติ,การบริหารความเสี่ยง
การศึกษาปฐมวัย
การบริหารการศึกษา

P570490

วิทยาศาสตร์ศึกษา,ชีววิทยา

P570491

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร,ระเบียบวิธีวิจัย

P570492

Development Administration เทคโนโลยีสารสนเทศ

P570493

Animal Science
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ
นาสิก
Management Science
พลศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
Applied Biology &
Biotechnology

การผลิตสัตว์,อาหารสัตว์

P570494

แพทย์

P570495

การตลาด/การบริหารธุรกิจ/การจัดการ
พลศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย

P570496
P570497
P570498
P570499

ชีววิทยา

P570500

สาธารณสุขศาสตร์

Health Science & Psychology พยาบาลชุมชน,สาธารณสุขศาสตร์

P570501

Agronomy

Post Haruest Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

Rice Processing Technology

P570502

Food science and Technology

P570503

การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

บรรณารักษ์ศาสตร์

P570504

การอุดมศึกษา

หลักสูตรและการสอน,การพัฒนาวิชาชีพครู

วิทยาศาสตร์การอาหาร
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
14/3/2018
การสอนสังคมศึกษา

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

P570505

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

506 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
507 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ดร.
ดร.

วรปภา อารีราษฎร์
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สกอ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์

508 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อิสริยาภรณ์ ดํารงรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์

509 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สกอ.

เภสัชศาสตร์

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

510 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สมใจ กงเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การปฐมศึกษา

การปฐมศึกษา

หลักสูตรและการสอน(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรและการสอน,ศึกษาศาสตร์

P570510

511 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

รวิภา ลาภศิริ

เศรษฐศาสตร์เกษตร

P570511

ดร.

ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี

513 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อนิวัช แก้วจํานงค์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาษาอังกฤษ,การคลัง

514
515
516
517
518
519
520

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

กมลณัฏฐ์ พลวัน
ฤดี นิยมรัตน์
สมบูรณ์ ชาวชายโขง
พูนศักดิ์ ศิริโสม
วิรัช เลิศไพฑูรย์
นุชรัตน์ มังคละคีรี
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีเซรามิกส์
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
การพยาบาล
วิศวอุตสาหการ

การตลาด
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
นิเทศศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมการศึกษา
สถิติ
สถิติประยุกต์
Civil Engineering
การพยาบาลอนามัยชุมชน
Industrial Engineering

International Business

512 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

521 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

มารุจ ลิมปะวัฒนะ

มหาวิทยาลัยสยาม

อุตสาหกรรมเกษตร

Food Technology

522 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์

523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

เจษฎา ความคุ้นเคย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บริหารธุรกิจ
บรมราชูปถมภ์

524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สมยศ วัฒนากมลชัย

525 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

526 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ธีระยุทธ์ เพ็งชัย

527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

กตัญญู แก้วหานาม

528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ณัฐกานต์ พุทธรักษ์

529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

530 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
531 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
532 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ดร.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การศึกษาทางไกล,ระบบสารสนเทศและการ
ออกแบบ

บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ

P570506
P570507
P570508
P570509

นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศ

P570512

การจัดการ

P570513

การจัดการ,รัฐประศาสนศาสตร์

นิเทศศาสตร์
Technology Management
สารสนเทศศึกษา
สถิติ(นานาชาติ)
Civil Engineering
การพัฒนาชุมชน
Manufacturing Engineering

การเงินการธนาคาร

นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์
บริหารอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สารสนเทศ
สถิติ,วิจัย
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง
พยาบาลศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,อุตสาหกรรม
Food science and technology
เกษตร
Management
บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

Management

Hospitality and Tourism
Management

Hospitality and Tourism
Management
Polymer Chemistry and
Engineering

P570514
P570515
P570516
P570517
P570518
P570519
P570520
P570521
P570522

บริหารธุรกิจ,การจัดการ

P570523

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

P570524

เคมี,สิ่งแวดล้อม

P570525

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
เคมี
บรมราชูปถมภ์
ออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
การจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ทหารลาดกระบัง
โทรคมนาคม

Industail Design
Technology
รัฐประศาสนศาสตร์

วิธีศิลปะและวัฒนธรรม

ออกแบบผลิตภัณฑ์

P570526

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์,การจัดการ

P570527

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์

P570528

อาจรี ศุภสุธีกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิศวกรรมเครื่องกล

Refigeration and Air
Condition

วิศวกรรมระบบควบคุมพลังงาน

P570529

สรัณกร เหมะวิบูลย์
สุพรรณี สมบุณธรรม
กมลรัตน์ คนองเดช

มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สกอ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชีววิทยา
การอนุบาลศึกษา

ชีววิทยา
จิตวิทยาการศึกษา

วิศวกรรม
การจัดการศึกษาทางไกลในสถาบันการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

P570530
P570531
P570532

Polymer Science

14/3/2018

Building
Technology/Sustainable
Energy Technology
วิศวกรรมโครงสร้าง

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อุมาพร อุประ

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544

สุพยอม นาจันทร์
ฟ้อน เปรมพันธุ์
ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
สมศักดิ์ คํามา
สายหยุด อุไรสกุล
ศรีจิตร รัตนแก้วกาญจน์
สุมาลี รามนัฏ
เสงี่ยม บุษบาบาน
ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
สุวรรณี จันทร์ตา
ชุติรัตน์ เจริญสุข

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สัตวบาล
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การตลาด

545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกรินทร์ ยลระบิล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการการปฏิบัติการ

546
547
548
549

เบญจวรรณ เลาลลิต
สมศักดิ์ แก้วพลอย
กรรณิการ์ ม่วงชู
ขนิษฐา สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

นิเทศศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นิติศาสตร์

550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้อง
ประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โสภี แก้วชะฎา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิทยาการคอมพิวเตอร์

552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กฤษณพงค ฟองสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

Food Science and
Technology
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
การสอนภาษาไทย
บัญชีการเงิน
วิศวกรรมเกษตร
คุรุศาสตร์เกษตร
คอมพิวเตอร์
การเงิน
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรศาสตร์
ธุรกิจศึกษา
โลจิสติกส์และการจัดการการ
ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการศึกษา
วิศวกรรมระบบการผลิต
คณิตศาสตร์
กฏหมายเอกชนและธุรกิจ
รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ,
Telecommunication
Managetment
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

P570533

การบัญชี
คติชนวิทยา,ภาษาโบราณ
บัญชี
วิศวกรรมเครื่องกล
เกษตรศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การบัญชีการเงิน
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ,การตลาด

P570534
P570535
P570536
P570537
P570538
P570539
P570540
P570541
P570542
P570543
P570544

การจัดการการปฏิบัติการ

P570545

นิเทศศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมระบบการผลิต
คณิตศาสตร์และสถิติ,การสอนคณิตศาสตร์
กฎหมายเอกชนและธุรกิจ

P570546
P570547
P570548
P570549

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

P570550

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P570551

วิศวกรรมโยธา

P570552

553 อาจารย์

ดร.

มานิต บุญประเสริฐ

มหาวิทยาลัยรังสิต

การมัธยมศึกษา(ภาษาอังกฤษ) บริหารการศึกษา

Language Communication

หลักสูตรและการสอน,บริหารการศึกษา

P570553

554 อาจารย์
555 อาจารย์
556 อาจารย์

ดร.
ดร.
ดร.

มาลินี วิกรานต์
จันทนา หล่อตระกูล
ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Vacational Agriculture
พยาบาล
นิวเคลียร์เทคโนโลยี

Agriculture Education
พยาบาล
บริหารการศึกษา

การวิจัย,การประเมินผล
การพยาบาลผู้ใหญ่
ฟิสิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้า

P570554
P570555
P570556

557 อาจารย์

ดร.

สิริวรรณ รัตนาคาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Reading Education

Language and Literacy

Thai Studies

P570557

558 อาจารย์

ดร.

อัจฉรา หล่อตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เศรษฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

P570558

559 อาจารย์

ดร.

กรภัค จ๋ายประยูร

มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

พัฒนศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ,การศึกษาเพื่อการพัฒนา

P570559

560 อาจารย์

ดร.

ธนีนาฎ ณ สุนทร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เกษตรศาสตร์
พยาบาล
ฟิสิกส์
ภาษาและวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์,ภาษาอังกฤษ
นาฏศิลป์ไทย

อุดมศึกษา

อุดมศึกษา

การบริหารอุดมศึกษา

P570560

561 อาจารย์

ดร.

เพชรา พิพัฒน์สันติกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ

มัธยมศึกษา(เคมี-คณิตศาสตร์) การวิจัยการศึกษา

การวัดและประเมินผลดารศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

P570561

562 อาจารย์
563 อาจารย์

ดร.
ดร.

สิบโทพิศุทธิ์ บัวเปรม
ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุตสาหกรรมศิลป์
Biology

การบริหารการศึกษา
Agricultural science

อุตสาหกรรม,บริหารการศึกษา
Biochemistry

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อุตสาหกรรมศึกษา
Environmental science

14/3/2018

P570562
P570563

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

564 อาจารย์
565 อาจารย์

ดร.
ดร.

สันธยา ดารารัตน์
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สังคมวิทยา
การตลาด

บริหารการเงิน
การตลาด

บริหารธุรกิจ
การตลาด

566 อาจารย์

ดร.

ไสว ศิริทองถาวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิศวกรรมโยธา

บริหารธุรกิจ

Managetment of Technology การจัดการอุตสาหกรรม

567 อาจารย์

ดร.

ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์

มหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง

พยาบาลศาสตร์

Couseling Psychology

568 อาจารย์

ดร.

สุดารัตน์ ถนนแก้ว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เทคโนโลยีการผลิตพืช

พฤกษศาสตร์

569 อาจารย์

ดร.

พวงทอง อินใจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ จิตวิทยาการให้คําปรึกษา

570 อาจารย์

ดร.

อารี สาริปา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การปฐมศึกษา

571 อาจารย์
572 อาจารย์
573 อาจารย์

ดร.
ดร.
ดร.

ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
ประสพ ยลสิริธัม
ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรังสิต

พยาบาล
ภาษาฝรั่งเศส
การบัญชี

574 อาจารย์

ดร.

กาญจนา พิบูลย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

575 อาจารย์

ดร.

ทิพย์สุดา หมื่นหาญ

576 อาจารย์

ดร.

577 อาจารย์

Industail orgatination
Psychology
เทคโนโลยีชีวภาพ

บริหารธุรกิจ
การตลาด

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA
P570564
P570565
P570566

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

P570567

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ,วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

P570568

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

P570569

Curriculum and Instruction

การพัฒนาหลักสูตร,การจัดการเรียนรู้

P570570

สถิติ
รัฐประศาสนศาสตร์
การบัญชี

สถิติ
รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์
การบัญชี

P570571
P570572
P570573

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การบริหารการพยาบาล

พยาบาล

การพยาบาลผู้สูงอายุ

P570574

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

การจัดการ

บริหารธุรกิจ

ผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง การจัดการ

P570575

วัลลภา ศรีทองพิมพ์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

การตลาด,การจัดการ

การจัดการ

การจัดการ

P570576

ดร.

มยุรี ทรัพย์เที่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการสําหรับนักวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P570577

578 อาจารย์

ดร.

รังสิต ศรจิตติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การบัญชี
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีพลังงาน

คณิตศาสตร์

P570578

579 อาจารย์

ดร.

ตระกูล จิตวัฒนากร

มหาวิทยาลัยนอร์ท-กรุงเทพ

เศรษฐศาสตร์

การจัดการ

เทคโนโลยีพลังงาน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์

บริหารธุรกิจ,การจัดการ

P570579

580 อาจารย์

ดร.

นิภารัตน์ สายประเสริฐ

มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

พัฒนาการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว,การโรงแรม

P570580

581 อาจารย์

ดร.

รินรดี พรวิริยะสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรและการสอน

การพัฒนาหลักสูตร

P570581

582 อาจารย์

ดร.

พรชณิตว์ แก้วเนตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Financial and Banking

Marketing

การท่องเที่ยว,การโรงแรม

P570582

583
584
585
586
587
588
589
590
591

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

สุวรรณา เดชาทัย
อัญชลี ทองกําเหนิด
ธิติ ปัญญาอินทร์
ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
นพวรรณ ศรีเกตุ
นรภัทร สถานสถิตย์
นภาดล หพันธุ์
พิเชฐ จิระประเสริฐวงศ์
นวลใย วัฒนกูล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เคมี
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ดนตรีศึกษา
บริหารรัฐกิจ,ไฟฟ้ากําลัง
ฟิสิกส์
การบริหารการตลาด
การพยาบาล
วิศวกรรมอุตสาหการ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เคมีอินทรีย์
สถิติ
ดนตรี
เทคโนโลยีการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
การตลาด
การพยาบาล
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
พัฒนาสังคม

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ทฤษฎีสถิติ
ดนตรีศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
บริหารธุรกิจ,โลจิสติกส์,การตลาด
การพยาบาลศัลยศาสตร์-อายุรศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาการ
สังคมสงเคราะห์

P570583
P570584
P570585
P570586
P570587
P570588
P570589
P570590
P570591

ภคพล คติวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์
14/3/2018

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
สํ592
านักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา

การวัดและประเมินผล
การศึกษา
สถิติ
รัฐศาสตร์
การบัญชี

อุทยานนันทนาการและการ
ท่องเที่ยว
นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร

Leadeship and Change
management
เคมีอินทรีย์
สถิติ
ดุริยางคศิลป์
เทคโนโลยีการศึกษา
การทดสอบและวัดผลการศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์

เศรษฐศาสตร์

สํP570592
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

ปราณี ศรีกอบัว
สุนีย์ คุรุธัช
ศรีสุรักษ์ สีวันนา
ปิยวรรณ คุสินธุ์
นฤมล วันทนีย์
ผ่องใส สินธุสกุล
ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ
ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์
ชลวิทย์ ศุภนิกร
ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์
สายเพชร อักโข
เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิทย์-เคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพายัพ
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์ การตลาด
มหาวิทยาลัยเนชั่น
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเงินและการธนาคาร
วิทยาลัยสันตพล
นิติศาสตร์

เคมี
Telecommunication
นิติศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
การบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคมี
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
กฏหมายธุรกิจ

เคมีวิเคราะห์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
นิติศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
นิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคมี
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
การตลาด
นิติศาสตร์

P570593
P570594
P570595
P570596
P570597
P570598
P570599
P570600
P570601
P570602
P570603
P570604

605 อาจารย์

เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สถิติประยุกต์

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

วิจัย/วัดผล/ประเมินผล,สถิติทางการศึกษา

P570605

606
607
608
609

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นีรนุช เนื่องวัง
เรณู จันทะวงศา
เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์
วิเชียร โสมวิภาต

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

การจัดการ
ภาษาไทย
เทคโนโลยีเซรามิกส์
การตลาด

บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
เซรามิกส์,การบริหารจัดการอุตสาหกรรม
การบริหารการตลาด

P570606
P570607
P570608
P570609

610 อาจารย์

รัฐทิตยา หิรัณยหาด

มหาวิทยาลัยราชภัชกาญจนบุรี

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว,การโรงแรม

P570610

611
612
613
614
615

ธรรมรัตน์ โถวสกุล
ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์
วิลัยพร ยาขามป้อม
อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
สายพิน เดชเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยดุสิตธานี

นาฏศิลป์และการละคร
พยาบาลและการผดุงครรภ์
การจัดการทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการทั่วไป(บัญชี)

นาฏศิลป์ไทย,ศิลปะการแสดง
พยาบาล
บริหารธุรกิจ
การพัฒนาซอฟต์แวร์,ระบบสารสนเทศ
บัญชี,เทคนิคการสอน

P570611
P570612
P570613
P570614
P570615

616 อาจารย์

บุปผา(จิตานันธ์) พิกุลแก้ว

สถาบันรัชต์ภาคย์

ธุรกิจศึกษา

บริหารการศึกษา

P570616

617 อาจารย์
618 อาจารย์
619 อาจารย์

กุลธรา มหาดิลกรัตน์
สุภาวดี มีนาภา
ภัทรภร สฤษชสมบัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พยาบาล

คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์โครงการ
การพยาบาลสุขภาพเด็ก

P570617
P570618
P570619

620 อาจารย์

สุทธินันท์ โสตวิถี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

P570620

621
622
623
624
625
626

สุพจน์ สกุลแก้ว
นิศานาจ โสภาพล
พล เหลืองรังษี
นภา นาคแย้ม
สุกัญญา ใจเย็น
ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การจัดการ
ภาษาไทย
จิตวิทยา
การบัญชี
การเงิน
นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ
การจัดการภาครัฐและเอกชน
อุตสาหกรรมการศึกษา
การจัดการ
การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
นาฏยศิลป์ไทย
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การจัดการทั่วไป
การบริหารโทรคมนาคม
การบัญชี
การศึกษา,พุทธศาสนา
,บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากร
การพยาบาลสุขภาพเด็ก
การสื่อสารการท่องเที่ยวและ
บันเทิง
บริหารธุรกิจ
ภาษาไทย
การวิจัยการศึกษา
บัญชีการเงิน
บริหารธุรกิจ
นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ
การอ่าน/วรรณกรรมปัจจุบัน
งานวิจัย
บัญชี,ภาษี
บริหารธุรกิจ
นิติศาสตร์

P570621
P570622
P570623
P570624
P570625
P570626

สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

นิเทศศาตร์

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

P570627

พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

627 อาจารย์
สํ628
านักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา
อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

14/3/2018
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สํP570628
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

629 อาจารย์
630 อาจารย์
631 อาจารย์

สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
เนาวรัตน์ ปิ่นอํานาจ
วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การเงินและการธนาคาร

632 อาจารย์

ประภัสสร มีน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สังคมวิทยา

633 อาจารย์

สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง

การจัดการ

634 อาจารย์

กนิษฐา อินธิชิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

635 อาจารย์
636 อาจารย์

อิริยา ผ่องพิทยา
ภาณุ ปัณฑุกําพล

มหาวิทยาลัยรุงเทพธนบุรี
ชีววิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
เคมี
บรมราชูปถัมภ์

637 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

สิตา ทิศาดลดิลก

638 อาจารย์

จิรนันท์ กมลสินธุ์

639 อาจารย์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการทั่วไป
การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
การบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการ
การสอนวิทยาศาสตร์

Science Education

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

การบัญชี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร. ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chinese and Literature

linguistics and applied
linguistics

640 อาจารย์

ดร. วราภรณ์ สีหนาท

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การมัธยมศึกษา

จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

641 อาจารย์

ดร. ยุพาวดี เหล่าเลิศชัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

642 ศาสตราจารย์

ดร. วิเชียร มากตุ่น

643 รองศาสตราจารย์

ดร. ชัชจริยา ใบลี

644 รองศาสตราจารย์
645 รองศาสตราจารย์

ดร. รัชนา ศานติยานนท์
ดร. จรัส สว่างทัพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

646 รองศาสตราจารย์

ดร. วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประวัติศาสตร์

647 รองศาสตราจารย์

ดร. ยุวดี รอดจากภัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

648
649
650
651
652
653

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

เดชา พวงดาวเรือง
เสมอ ถาน้อย
สุพล อนันตา
ประณัฐ โพธิยะราช
จักรพงษ์ พวงงามชื่น
สยาม คําปรีดา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

654 รองศาสตราจารย์

สุภาวดี เครือโชติกุล

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

655 รองศาสตราจารย์

พัชรา ก้อยชูสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

656 รองศาสตราจารย์

ประภากร แก้ววรรณา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วาริศา พลายบัว

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

สํ657
านักงานคณะกรรมการการอุ
รองศาสตราจารย์ ดมศึกษา

Ancien Chinese Literature

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

Computer Science,Information system
วิทยาการคอมพิวเตอร์
บริหารธุรกิจ

P570629
P570630
P570631

การพัฒนาชุมชน

P570632

การบัญชี

P570633

วิทยาการคอมพิวเตอร์

P570634

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการ

P570635
P570636

การสอนเคมี/วิทยาศาสตร์

P570637

วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาจีน,วรรณคดีจีน,จีนศึกษา,ภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

P570638
P570639

การศึกษา

P570640

สารสนเทศและการบริหารจัดการ

สารสนเทศและการบริหารจัดการ

P570641

ชีววิทยา

สารสนเทศและการบริหาร
จัดการ
ชีววิทยา

Fishery scienec

วิทยาศาสตร์

P580001

ฟิสิกส์

การอุดมศึกษา

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

P580002

เทคนิคการแพทย์
สัตวศาสตร์

ชีวเคมี
การผลิตสัตว์
นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร

ชีวเคมี
animal nutrition

เคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
เกษตรศาสตร์,สถิติ

P580003
P580004

หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน

P580005

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

P580006

วิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมบําบัด
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
การตลาด
ภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมไฟฟ้า
anatomy&cell biology
วัสดุศาสตร์
Textiles
Rural Development

วิศวกรรมไฟฟ้า
reproductive กายภาพบําบัด
วิศวกรรมวัสดุศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุศาสตร์
พัฒนาชนบทและส่งเสริมการเกษตร
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

P580007
P580008
P580009
P580010
P580011
P580012

พยาบาลศาสตร์

P580013

สรีรวิทยา

P580015

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

P580016

วิศวกรรมไฟฟ้า
Ceramies Engineering

พัฒนาสังคม
บริหารรัฐกิจ
นิเทศการศึกษและพัฒนา
พยาบาล
หลักสูตร
พยาบาลและพดุงครรภ์
สรีรวิทยา
บรรณารักษศาสตร์และ
บรรณารักษ์ศาสตร์
สารนิเทศศาสตร์
การประชาสัมพันธ์ 14/3/2018
นิเทศศาสตรพัฒนาการ

นิเทศศาสตร์

สํP580017
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

รายชื่อ
คณิตา ตังคณานุรักษ์
อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
นวลฉวี แสงชัย
ธีระศักดิ์ พราพงษ์
นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
โพธิพันธ์ พานิช
จันทร์แรม เรืองแป้น
สมถวิล จริตควร
ปราณี เสนีย์
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
ชีวินทร์ ลิ้มศิริ

สถาบัน
มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

670 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

671 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. จํานง แก้วเพ็ชร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

672
673
674
675

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทนงศักดิ์ มะมม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยงยุทธ นาราษฎร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทวิทยาลัยแสงธรรม

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี
เคมี
เภสัชศาสตร์
ธุรกิจศึกษา
สัตวแพทย์
บัญชี
คณิตศาสตร์
เคมี
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ภาษาไทย,วัดและประเมินผล
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก
Microbiology
Management Seiencer
Veterinary Histology
บัญชี
Applied Nathematico
จิตวิทยาการให้คําปรึกษา
ประชากรศึกษา
biological sciences
หลักสูตรและการสอน
กฎหมายเอกชน
วิศวกรรมโยธา

environmental science
จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
Veterinary Histology สัตวแพทย์
ด้านการบัญชี
การวิจัยดําเนินงาน (Operation Research)
การศึกษา
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
พยาบาลพื้นฐาน
กฎหมาย
วิศวกรรมโยธา

P580018
P580019
P580020
P580021
P580022
P580023
P580024
P580025
P580026
P580027
P580028
P580029

วรรณคดีเปรียบเทียบ

ภาษาเขมร

ภาษาไทย

P580030

ภาษาอังกฤษ

P580031

พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
กายวิภาคศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
บริหารการศึกษา

P580032
P580033
P580034
P580035

การบริหารจัดการศึกษา

P580036

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
TEASOL
ภาษาต่างประเทศ
pathology
กายวิภาคศาสตร์
Biological Sciences
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีการศึกษา
บริหารการศึกษา

สัตวแพทยศาสตร์
กายภาพบําบัด
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย,การวัดและ
การวัดผลการศึกษา
ประเมินผลการศึกษา

ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

677 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พัฒนาผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตร์อาหาร

678 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์

ดนตรี

ดนตรีวิทยา

679 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. นฤมล ธนานันต์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เกษตรศาสตร์

พันธุศาสตร์

680 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พรรัชนี วีระพงศ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กายภาพบําบัด

681 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
682 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
683 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมัน
ดร. ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท

684 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
685 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
686 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
687 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พิเศษ)

สํ689
านักงานคณะกรรมการการอุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดมศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

เคมีวิเคราะห์
จุลชีววิทยา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
การบัญชีการเงิน
สถิติประยุกต์
การแนะแนว
สังคมศึกษา
ชีววิทยาทางทะเล
การพยาบาลผู้ใหญ่
กฎหมายเอกชน
วิศวกรรมโยธา

676 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

688

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การบริหารการศึกษา

ดุริยางคศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product
Development)
วิจัยวัฒนธรรมดนตรี

P580038

พันธุศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ

P580039

สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

P580040

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
เทคโนโลยีเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมเครื่องกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องเคลือบดินเผา
วิศวกรรมเครื่องกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Meehanieal Engineering

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมเครื่องกล

P580041
P580042
P580043

ดร. ชนิตา ไกรเพชร

สถาบันการพลศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

การวัดและการประเมินผลการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา

P580044

ดร. สุดสรวง ยุทธนา
ดร. ก่อศักดิ์ อาชวากร
ดร. ศิริพร เพียรสุขมณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วิศวกรรมเครื่องกล
สัตวแพทย์

ภาษาอังกฤษ
Mechatronics
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาอังกฤษศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกล
Pathology

P580045
P580046
P580047

ดร. วินัย สยอวรรณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

เภสัชศาสตร์

การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข

การแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก

ดร. มณีกานต์ ชินวรรังสี(น้ําสอาด)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เคมี

14/3/2018
-

เคมีอินทรีย์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วิศวกรรมเครื่องกล
สัตวแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์ทางเลือก
สารธารณสุขศาสตร์
เคมี

P580037

P580048
สํP580049
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

690
691
692
693
694

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

ดร. สุธินี อัตถากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร. อภิวรรณ ศิรินันทนา (กรรณิก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
บุษบา มาตระกูล
วิทยาลัยนครราชสีมา
เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ทองสุข ขูรีรัง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง

695 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งฤดี อภิวัฒนศร

696 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
697 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นาฏยา นิลทจันทร์
ประคอง บุญทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี
บริหารรัฐกิจ
การโฆษณา
เทคนิคการแพทย์
คณิตศาสตร์
พลศึกษา
บรรณารักษ์ศาสตร์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการสื่อสาร
พยาธิวิทยาคลินิก
คณิตศาสตร์
พลศึกษา
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
การบริหารการศึกษา
บรรณารักษศาสตร์

บรรณารักษ์ศาสตร์

P580055

พลศึกษา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

P580056
P580057

วิทยาศาสตร์การอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P580058

การตลาด
พลศึกษา
computer and information
science
บริหารธูรกิจการจัดการ
อุตสาหกรรม
บัญชีการเงิน
ดุริยางค์ไทย
วิทยาศาสตร์การอาหาร
การพยาบาลแม่และเด็ก
ฟิสิกส์
วิศวกรรมอุตสาหกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริหารธุรกิจ
บัญชี

การตลาด
พลศึกษา

P580059
P580060

วิทยาการสารสนเทศ

P580061

วิศวกรรมอุตสาหการ

P580062

บัญชี
ดนตรีไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การพยาบาลแม่และทารก
ฟิสิกส์
วิศวกรรมอุตสาหการ
สาธารณสุข การจัดการมูลฝอยชุมชน
บริหารธุรกิจ
การบัญชี

P580063
P580064
P580065
P580066
P580067
P580068
P580069
P580070
P580071

เศรษฐศาสตร์

P580072

699 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
700 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
701 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

computer science

702 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธยา ภิรมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เทคโนโลยีเสื้อผ้า

703
704
705
706
707
708
709
710
711

มาลี จัตุรัส
วันชัย เอื้อจิตรเมศ
เบญจพร รอดอาวุธ
กฤษณา พูลเพิ่ม
อร่าม ชนะโชติ
อัญชลี สุพิทักษ์
ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
มณีรัตน์ รัตนพันธ์
สุรกิจ คําวงศ์ปีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาลัยสภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎฏสงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

บัญชี
ดนตรีศึกษา
วิทยาศาสตร์การอาหาร
พยาบาลศาสตร์
ฟิสิกส์
วิศวกรรมเคมี
คหกรรมศาสตร์
การตลาด
บัญชี

ชุมพล รอดแจ่ม

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

เศรษฐศาสตร์ทัรพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

712 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
713 อาจารย์
714 อาจารย์
715 อาจารย์

ดร. วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีส
ดร. สมานจิต ภรมย์รื่น
เทิร์น
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ดร. ลิลลี่ ศิริพร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

716 อาจารย์

ดร. อุทัยวรรณ เจริญสุข

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

717 อาจารย์

ดร. ดุษฎี มีป้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

718 อาจารย์

ดร. ปัทมา แคนยุกต์

719 อาจารย์

ดร. ประกิต หงษ์แสนยาธรรม

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พยาบาลสาธารณสุข

การศึกษาผู้ใหญ่

อุดมศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์

P580073

คณิต-อังกฤษ

สถิติประยุกต์

อุดมศึกษา

การศึกษา

P580074

พยาบาล

การบริหารการพยาบาล

การบริหารการศึกษา

การศึกษาพยาบาล

P580075

จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
วัฒนธรรมศึกษา

สงคมสงเคราะห์การแพทย์และ
สาธารณสุข
ดนตรี

สาธารณสุข

P580076

ดนตรีไทย

P580077

การบริหารการพยาบาล

ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษาทางการพยาบาล

P580078

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย
และการกีฬา

P580079

สุขศึกษา

ดุริยางค์ไทย
พยาบาลศาสตร์และผดุง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ครรภ์ขั้นสูง

สถาบันการพลศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA
P580050
P580051
P580052
P580053
P580054

พลศึกษา
บรรณารักษศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
อาหาร
การสหกรณ์
พลศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
รัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
คณิตศาสตร์
พลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อัจฉรียา โชติกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชะรัตน์ เทพสิงห์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

698 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

พลศึกษา

14/3/2018

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

720 อาจารย์

ดร. ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยพายัพ

การบัญชี

721 อาจารย์

ดร. จรัสศรี เพ็ชรคง

พยาบาล

722 อาจารย์

ดร. สุรี ขันธรักวงศ์

723 อาจารย์

ดร. นฤมล เอนกวิทย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์
วชิระ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

724 อาจารย์

ดร. สุมาลี เอี่ยวสมัย

725 อาจารย์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท
computer information
system
จิตวิทยาคลินิค

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

managemant

การบัญชี

P580080

บริหารการศึกษา

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

P580081

พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ สุขศึกษา

การอุดมศึกษา

การศึกษาพยาบาล

P580082

การพยาบาล

การพยาบาลครอบครัว

หลักสูตรและการสอน

การพยาบาล

P580083

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธ
บาท

ประกาสนียบัตรพยาบาล
จิตวิทยาการพัฒนาการ
ศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง บริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

พยาบาลเด็ก

P580084

ดร. พนิต ศรีประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บริหารการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

P580085

726 อาจารย์

ดร. พรชัย ผาดไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การบริหารการศึกษา

หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรและการสอน

P580086

727 อาจารย์

ดร. สุรีย์พร ใหญ่สง่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาษาอังกฤษ

TEFL

ภาษาอังกฤษ

P580087

728 อาจารย์

ดร. พรรณี ไพศาลทักษิณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง การพยาบาลและผดุงครรภ์

729 อาจารย์

ดร. ศรีอุบล อินทร์แป้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

730 อาจารย์

ดร. ถนอมศักดิ์ บุญสู่

731 อาจารย์

ดร. เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช

732 อาจารย์
733 อาจารย์

เทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน
ภาษาศาสตร์
การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

การประเมินการศึกษา

การพยาบาล

P580088

การบริหารพยาบาล

กกหมายจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล

P580089

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี บริหารสาธารณสุข

บริหารการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

สาธารณสุข

P580090

จิตวิทยาการศึกษา อาชีวอนา
การบริหารการศึกษา
มัยและความปลอดภัย
การพยาบาลศึกษา
การอุดมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารการศึกษา

P580091

ดร. ศรีสกุล เฉียบแหลม
ดร. ยงยุทธ ขําคง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

การบริหารและพื้นฐานพยาบาล
ภาษาอังกฤษ

P580092
P580093

734 อาจารย์

ดร. ไวพจน์ จันทร์เสม

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาศาสตร์การกีฬา

พลศึกษา

พลศึกษา

พลศึกษา

P580094

735 อาจารย์
736 อาจารย์
737 อาจารย์

ดร. พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
ดร. ประเสริฐ พัฒนาประทีป
ดร. พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การเกษตร
เคมี
พยาบาลศาสตร์

ธุรกิจ
เคมีประยุกต์
clinic nursing spedist

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การพยาบาล

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
เคมี
การพยาบาล

P580095
P580096
P580097

738 อาจารย์

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธิ์

การประถมศึกษา

การวัดผลการศึกษา

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา

P580098

739 อาจารย์

ดร. มาลัยวัลย์ ตรีโมกข์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

P580099

740 อาจารย์

ดร. น้ําฝน กระมล

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

การบัญชี

การบริหารการศึกษา

การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ การศึกษา

P580100

741 อาจารย์
742 อาจารย์
743 อาจารย์

ดร. วรวุฒิ อินทนนท์
ดร. ปิ่นนเรศ กาศอุดม
ดร. ดวงใจ เปลี่ยนบํารุง

มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

จิตวิทยาและการแนะแนว
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

จิตวิทยาการศึกา
การพยาบาลสาธารณสุข
การพยาบาลผู้ใหญ่

รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
บริหารการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่

P580101
P580102
P580103

744 อาจารย์

ดร. สุภาวดี นพรุจจินดา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พยาบาล

การพยาบาลผู้ใหญ่

การบริหารการศึกษา

การพยาบาลผู้ใหญ่

P580104

745 อาจารย์

ดร. รัชนีพร ไชยมิ่ง

การพยาบาลสาธารณสุข

อุดมศึกษา

การศึกษา

P580105

746 อาจารย์

ดร. ม.ล.สรสิริ วรวรรณ

ประถมศึกษา

พัฒนศึกษา

การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นิติศาสตร์

สุขศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

พยาบาลศาสตร์
ประถมศึกษา

14/3/2018

P580106

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์

การพยาบาลผู้ใหญ่

อุดมศศึกษา

การพยาบาลผู้ใหญ่

P580107

ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สารสนเทศศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

P580108

749 อาจารย์

ดร. นิจวรรณ วีรวัฒโนดม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

พยาบาลศาสตร์

อนามัยครอบครัว

อุดมศึกษา

การพยาบาลแม่และเด็กทารกและการผดุงครรภ์

P580109

750 อาจารย์

ดร. ชิชญาสุ์ ช่างเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เศรษฐศาสตร์

Development Administration เศรษฐศาสตร์

P580110

751 อาจารย์

ดร. มยุรี ทรัพย์เที่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการสําหรับนักบริหาร

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P580111

752 อาจารย์

ดร. โสภิดา ทะสังขา

มหาวิทยาลัยสยาม

นิติศาสตร์

การบริหารการเงินการคลัง

การบริหารและการจัดการทั่วไป

P580112

753 อาจารย์

ดร. น้ําฝน ใจดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การจัดการ

การจัดการ

การจัดการ

สาขาการจัดการ

P580113

754 อาจารย์

ดร. สุวัฒน์ มณีวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

P580114

755 อาจารย์

ดร. เรืองเดช เร่งเพียร

บริหารธุรกิจ

P580115

ดร. ฐิติมา พูลเพชร
ดร. อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

Information Systems
จตวทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
ไฟฟ้า

Business Administration

756 อาจารย์
757 อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
Hotel Management
บรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
การบริหารบุคคล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ไฟฟ้ากําลัง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิศวกรรมไฟฟ้า

P580116
P580117

758 อาจารย์

ดร. สุรวี ศุนาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประถมศึกษา

การพัฒนาทรัพยากร

การจัดการ
ไฟฟ้า
Human Resource
Development

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

P580118

759 อาจารย์

ดร. กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

marketing

english lauguage teaching educational leadership

การศึกษา

P580119

760 อาจารย์
761 อาจารย์
762 อาจารย์

ดร. นพคุณ สุดประเสริฐ
ดร. สุภาวดี สุทธิรักษ์
ดร. จุฑาทิพย์ สุจริตกุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

คีตศิลปไทย
บัญชี
การจัดการ

ดนตรีศึกษา
การจัดการ
Human Sciences

ต้นดุริยางคศิลป์(คีตศิลป์ไทย)
บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

P580120
P580121
P580122

763 อาจารย์

ดร. เอกธิป สุขวารี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาการคอมพิวเตอร์

บริหารการศึกษา

การศึกษา

P580123

764 อาจารย์
765 อาจารย์

ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล
ดร. บุษราคัม ป้อมทอง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กีฎวิทยา
พันธุศาสตร์

P580124
P580125

ดร. อุทัยวรรณ ฉัตรธง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วัสดุศาสตร์

กีฎวิทยาและสิ่งแวดล้อม
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

เกษตรศาสตร์
ชีววิทยา

766 อาจารย์

การอุดมศึกษา
บัญชี
M.A./M.P.A
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กีฎ
พันธุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P580126

767 อาจารย์

ดร. ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา

คอมพิวเตอร์

ไฟฟ้าและสารสนเทศ

ไฟฟ้าและสารสนเทศ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

P580127

768
769
770
771
772

ดร. นภาภรณ์ ยอดสิน
ดร. เอกชัย แซ่จึง
กชกร คงเสมา
เอกชัย พรหมมาส
สมาน สรรพศรี

เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
นิติศาสตร์
โทรคมนาคม
ศิลปศึกษา

โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
ไฟฟ้า
ศิลปศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สารสนเทศศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ศิลปกรรมศาสตร์

P580128
P580129
P580130
P580131
P580132

747 อาจารย์

ดร. นงณภัทร รุ่งเนย

748 อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
สํ773
านักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา

จารุวรรณ รังสิยานนท์

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

เศรษฐศาสตร์/ปะมง
(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พยาบาล

การพยาบาลแม่และเด็ก
14/3/2018

การพยาบาลแม่และเด็ก

สํP580133
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

774 อาจารย์
775 อาจารย์

กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ
ดลฤดี โรจน์วิริยะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

บรรณารักษศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

776 อาจารย์

แพรวระพี เรืองเดช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

สาธารณสุข

777 อาจารย์

สมใจ เจียระพงษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

778 อาจารย์

พร บุญมี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

พยาบาลศาสตร์
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

779 อาจารย์

ดําเนิน ไชยแสน

780
781
782
783
784
785
786
787
788

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

ไทยคดีศึกษา
การบริหารการพยาบาล
การพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์
สุขภาพจิตและจิตเวช

การพยาบาล
พยาบาลศาสตร์

P580134
P580135

การพยาบาล

P580136

พยาบาลศาสตร์

P580137

บริหารการพยาบาล

บริหารการพยาบาล

P580138

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์

P580139

พิมล จงวรนนท์
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
มณฑา อุดมเลิศ
ศักดา กาญจนวนาวัลย์
จริยา รอดจันทร์
วีรพงษ์ สุทาวัน
ปธานศาสน จับจิตร
ปานทิพย์ ปูรณานนท์
ภาสกร ปาละกูล

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
การพยาบาล
ภาษาอังกฤษ
การบัญชี
ศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การสอนภาษาอังกฤษ
บัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การพยาบาลผู้ใหญ่แผนกศัลกรรม
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

P580140
P580141
P580142
P580143
P580144
P580145
P580146
P580147
P580148

789 อาจารย์

ดวงเดือน จังพานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

P580149

790 อาจารย์
791 อาจารย์

นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ
ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สถิติ
วิศวกรรมโยธา

กฎหมายธุรกิจ
นิติศาสตร์
การพยาบาลแม่และเด็ก
ภาษาและการสื่อสาร
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
พลศึกษา
การพยาบาลผู้ใหญ่
วิทยาการสารสนเทศ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
สถิติประยุกต์
วิศวกรรมสํารวจ

บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมสํารวจ

P580150
P580151

792 อาจารย์

พรชัย ขุมคงมี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี บริหารสาธารณสุข

อนามัยสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุข

P580152

793 อาจารย์

พยอม สินธุศิริ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์

การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด

สูติศาสตร์

P580153

794 อาจารย์

ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์

ธุรกิจศึกษา

การบัญชี

สาขาบัญชี

P580154

795
796
797
798
799
800
801

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
ประวรดา โภชนจันทร์
อุบล ตันสม
นินุช บุญยฤทธานนท์
วีรวรรณ เกิดทอง
ณภัค อุทัยมณีรัตน์
ชวนชม อาษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมี
การจดการ/รฐประศาสน
ศาสตร์
ประกาศนยบตรพยาบาล
ศาสตร์
สุขศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชึวเคมี
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการพยาบาล
วิทยาการศึกษาและแนะแนว
การโรงแรมการท่องเที่ยว

คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชีวเคมี
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการพยาบาล
การศึกษา
การท่องเที่ยว

P580155
P580156
P580157
P580158
P580159
P580160
P580161

802 อาจารย์

พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

วรรณคดีไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

P580162

เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายธุรกิจ
บัญชี

P580163
P580164
สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
P580165

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

803 อาจารย์
804 อาจารย์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
805 อาจารย์

นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย
เพชร ขวัญใจสกุล
อัจฉรา กลิ่นจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วทยาลยพยาบาลบรมราชชนน สุราษฎร
ธานี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์
นิติศาสตร์
การบัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายธุรกิจ
14/3/2018
การบัญชี

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

806 อาจารย์
807 อาจารย์

ทวีพร นาคา
วรวุฒิ วรวัฒนกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

808 อาจารย์

บุษญา แสงแก้ว

809 อาจารย์
810 อาจารย์
811 อาจารย์
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

828 อาจารย์
830 อาจารย์

P580168

กุลินทร คําแน่น

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

การพยาบาล

การบริหารสาธารณสุข

พยาบาลศาสตร์

P580169

ปิติโชค จันทร์หนองไทร

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

P580170

ฟิสิกส์

อุตสาหการ

การวิจัยดําเนินงาน

P580171

วิศวกรรมอุตสาหการ
บริหารการศึกษา
การประถมศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
นฤมิตรศิลป์
รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ชีววิทยาประยุกต์
พลศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า
นาฏศิลป์ไทย
นาฎศิลป์ไทย
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
การพยาบาล
นาฏศิลป์ไทย

วิศวกรรมอุตสาหการ
การจัดการ
หลักสูตรและการนิเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การสื่อสารการตลาด
ประยุกตศิลปศึกษา
การจดการภาครฐและ
ภาคเอกชน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า
การอุดมศึกษา
นาฎศิลป์ไทย
การตลาด
การพยาบาลแม่และเด็ก
นาฏศิลป์ไทย
การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

วิศวกรรมอุตสาหการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
ออกแบบสิ่งทอ(ผลิตภัณฑ์)
รปศ.องค์การและการจัดการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พลศึกษา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นาฏศิลป์ไทย
นาฎศิลป์ไทย
การตลาด
พยาบาลศาสตร์
นาฏศิลป์ไทย

P580172
P580173
P580174
P580175
P580176
P580177
P580178
P580179
P580180
P580181
P580182
P580183
P580184
P580185
P580186
P580187

การจัดการท่องเที่ยว

P580188

การบริหารการศึกษา

พยาบาลศาสตร์

P580189

Animal Producation
Plant Pathology
Microbiology
Pharmacy Practice &
Administration

Animal Producation
โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์
Microbiology

P580190
P580191
P580192

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

P580193

อาชีวศึกษา
บริหาธุรกิจ

บริหารธุรกิจ,นิเทศศาสตร์
ธุรกิจการเกษตร
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อาหาร
บริหารธุรกิจ

P580194
P580195
P580196
P580197
P580198

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

บริหารธุรกิจ

ชุติมา มาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุง
การพยาบาลศึกษา
ครรภ์ชั้นสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกษตรศาสตร์
โรคพืช
เทคนิคการแพทย์

เกษตรศาสตร์
โรคพืช
จุลชีววิทยาทางการแพทย์

834 รองศาสตราจารย์

ดร. กัญญดา อนุวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เภสัชศาสตร์

เภสัชกรรมคลินิก

835
836
837
838
839

วันทนีย์ แสนภักดี
นงนุช อังยุรีกุล
อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ดร. เจริญชัย พรไพรเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยสันตพล

สังคมศึกษา
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
เทคนิคการแพทย์
อาหาร
ปกครอง

นิเทศน์ศาสตร์พัฒนาการ
Agribusiness Management
จุลชีววิทยา
อาหาร
บริหารทั่วไป

ดร. อําพล นววงศ์เสถียร

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

นิติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์เกษตร การตลาด

840 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

บริหารธุรกิจ

ดร. สุนทรีพร ดวนใหญ่
ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
ดร. จันทนา เมฆสีประหลาด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม การเงินการธนาคาร-การบัญชี บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การตลาด

831 รองศาสตราจารย์
832 รองศาสตราจารย์
833 รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

P580166
P580167

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
ยอดนภา เกษเมือง
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประสิทธชัย เดชขํา
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
นที ศรีมะกล่ํา
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
วิรัช กาฬภักดี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
จิราภรณ์ บัวพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปาริชาติ ศรีสนาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยุทธนา เรียนสร้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อิริยา ผ่องพิทยา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อเนชา เพียรทอง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ดร. วิรัติ อัศวานุวัตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วรินทร์พร ทับเกตุ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นารี ณาณิสสร
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ขวัญใจ คงถาวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
บรมราชูปถัมภ์

การเงินและการธนาคาร
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

การตลาด
วิศวกรรมเครื่องกล

จิรัญญา โชตยะกุล

ดร.

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

14/3/2018

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

management

P580199

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

841 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ศรีสวคนธ์ แดงสอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์

P580200

842 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตรศึกษา

สังคมศาสตร์

P580201

843 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนค การบัญชี

International Business

การจัดการและการบริหารระหว่างประเทศ

P580202

844
845
846
847
848
849

ดร. ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์
พูลสุข กรรรณาริก
ปวารณา อัจฉริยบุตร
มนตรี ไชยานุกูลกิตติ
สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
ธวัชชัย ประหยัดวงศ์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการระบาด
บริหารธุรกิจ
Management
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาชีวศึกษา
การจัดการธุรกิจบริหารระหว่าง
ประเทศ
นิติศาสตร์

นิติศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P580203
P580204
P580205
P580206
P580207
P580208

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P580209

ทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
กฎหมายระหว่าประเทศ
ระบบการจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
อุดมศึกษา,บริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
การประมศึกษา
การเงินและการธนาคาร
สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

เษตรศาสตร์
กฎหมาย

P580210
P580211

การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บริหารธุรกิจ

P580212

อุดมศึกษา
การจัดการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การเงินและการธนาคาร
การประเมินการศึกษา
การเงินและการธนาคาร
ประชากรศาสตร์

ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
การจัดการ
เศรษฐศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การประเมินการศึกษษ
การเงินและการธนาคาร
ประชากรและสังคม

P580213
P580214
P580215
P580216
P580217
P580218
P580219

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

P580220

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวและบูรณาการ

การท่องเที่ยวและบริการ

P580221

การสอนอชีวศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P580222

การจัดการ

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

P580223

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

850 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณฐมน เสมือนคิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

851 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
852 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา
ธุรกิจศึกษาไม่มีรหัสบัญชี
วิศวกรรมสิ่งทอ
เททคโนโลยีเซรามิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
นิติศาสตร์

853 อาจารย์

ดร. กิติกร ดาวพิเศษ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การจัดการ

854
855
856
857
858
859
860

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตวิทยา
พัฒนาชุมชน
การเงินและการธนาคาร
สถิติ
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ประวัติศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
การเงินและการธนาคาร,การ
จัดการการท่องเที่ยว
วิทยาศาตร์ทั่วไป
การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

กฤติมา เหมวิภาต
สุริย์วิภา ไชยพันธุ์
สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
พรพนา ศรีสถานนท์
เบญจพร ชนะกุล
นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์
นิสาพร วัฒนศัพท์

861 อาจารย์

ดร. ชมพู เนื่องจํานงค์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

862 อาจารย์

ดร. ทัศนีย์ นาคเสนีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

863 อาจารย์

ดร. วรางคนา โพธิรักษ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

864 อาจารย์

ดร. ภคมณฑน์ สาสะตานันท์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

865 อาจารย์

พรพิมล อ่อนศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณิตศาสตร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

P580224

866
867
868
869

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

บุญส่ง อุดมกิจโกศล
ชุดาภัค เดชพันธ์
ชยารัฐ จุลสุคนธ์
จารุมาศ เสน่หา

ศิลปศึกษา
วิศวกรรมโยธา
ภาพพิมพ์
การตลาด

เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา
วิศวกรรมโยธา
ภาพพิมพ์
การตลาด

ออกแบบนิเทศน์ศิลป์
วิศวกรรมโยธา
ทัศนศิลป์
การตลาด

P580225
P580226
P580227
P580228

870 อาจารย์

วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การตลาด

การตลาด

P580229

871 อาจารย์

รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การตลาด

เทคโนโลยีการผลิต

P580230

วนิดา หาจักร

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

พยาบาลศาสตร์

อาจารย์
สํ872
านักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา

เทคโนโลยีขนถ่ายพัสดุ,วิศวกรรม
อุตสาหการ
การพยาบาลผู้ใหญ่
14/3/2018

สาธารณสุขชุมชน

สํP580231
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่
873
874
875
876
877
878

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
นาง
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ดร.

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

รายชื่อ
วิภาวดี คูณวงศ์
มยุรี สิงห์ไข่มุกข์
อุทัย ผ่องรัศมี
กนกอร สมปราชญ์
ศริศักดิ์ สุนทรไชย
สุภกร พงศบางโพธิ์

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยพะเยา

การบัญชี
ภาษาอังกฤษ

การบัญชี
อุดมศึกษา

วิศวกรรมเครื่องกล
พยาบาล
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช

พยาบาล

วิศวกรรมเครื่องกล
การบริหารการศึกษา
สรีรวิทยา
ชีวเคมี
การพยาบาลศึกษา(การ
พยาบาลแม่และเด็ก)
เทคโนโลยีการศึกษา,
Communication
Petrochemical &
Technology
geotechnical engineering
การพยาบาล

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การจัดการเทคโนโลยี
Educational Administation
โภชนาศาสตร์พิษวิทยา
Biochemistry

วิศวกรรมเครื่องกล
การบริหารและการจัดการ
พิษวิทยา
ชีวเคมี

P580232
P580233
P580234
P580235
P580236
P580237

การบริหารการศึกษา

พยาบาลศาสตร์

P580238

การสื่อสารระหว่างประเทศ

นิเทศศาสตร์

P580239

วิศวกรรมเคมี

เคมีวิศวกรรม

P580240

วิศวกรรมโยธา
การพยาบาล
วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
แขนงการตรวจและประกัน
คุณภาพการศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา/การจัดการ
เทคโนโลยี
สรีรวิทยา
Electronics and Electrical
Engineering
การตลาด
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
Biochemistry

วิศวกรรมฐานราก
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

P580241
P580242

พยาบาลศาสตร์

P580243

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P580244

สรีรวิทยา

P580245

วิศวกรรมไฟฟ้า

P580246

การจัดการการตลาด
สัตวแพทย์ศาสตร์
ชีวเคมี
เทคโนโลยีการอาหาร

P580247
P580248
P580249
P580250

การสอนบัญชี
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

879 รองศาสตราจารย์

ดร. สุภาพ ไทยแท้

880 รองศาสตราจารย์

ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประถมศึกษา

881 รองศาสตราจารย์

ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมเคมี

882 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
883 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ดร. ร.ต.หญิง วรรณี ศุขสาตร
ดร. นิตยา ตากวิริยะนันท์

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์

วิศวกรรมโยธา
พยาบาล

884 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อรุณี เฮงยศมาก

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การพยาบาลอนามัยและการ
การพยาบาลผู้ใหญ่
ผดุงครรภ์

885 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธรัช อารีราษฎร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

886 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพยาบาลและผดุงครรภ์

สรีรวิทยา

887 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สมภพ รอดอัมพร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้า

888
889
890
891

ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน
ดร. ดลฤทัย ศรีทะ
ดร. อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

การจัดการตลาด
สัตวแพทย์ศาสตร์
ชีวเคมี
เทคโนโลยีการอาหาร

การจัดการการเงิน
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

892 อาจารย์

ดร. พิมพ์หทัย บํารุงกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สังคมศึกษา,คอมพิวเตอร์ศึกษา อาชีวศึกษา

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

P580251

893
894
895
896
897

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิศวกรรมโยธา
คอมพิวแตอร์ธุรกิจ
แพทยศาสตร์บัณฑิต
เคมี-คณิตศาสตร์
วาริชศาสตร์

วิศวกรรมโยธา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทะเล
อนุพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา

วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทยศาสตร์
บริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

P580252
P580253
P580254
P580255
P580256

พยาธิวิทยาคลินิก

P580257

เทคโนโลยีการศึกษา
การจัดการ

P580258
P580259

การถ่ายภาพ,นิเทศศาสตร์

P580260

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาภา สธนเสาวภาคย์
จงกล จันทร์เรือง
พญ.กันยรัตน์ กตัญญู
เพียงแข ภูผายาง
ชมพูนุช ชัยรัตนะ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิศวกรรมโครงสร้าง
วิทยาการสารสนเทศ
ระบาดวิทยาทางคลินิก
หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

898 อาจารย์

ดร. พญ.ไปรยาภัค สกุลวทัญญู

มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช

แพทยศาสตร์บัณฑิต

899 อาจารย์
900 อาจารย์

ดร. ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
มยุรี เนื่องจากอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
การจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจ
ภาพถ่าย,วารสารและสี่อมวล
การพิมพ์
ชน
การจัดการอุตสาหกรรมการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 14/3/2018
ท่องเที่ยว

901 อาจารย์
อาจารย์
สํ902
านักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา

ดรุณี สะอาดดี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

สํP580261
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ดร.

รายชื่อ

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

903 อาจารย์

ภาวินี ศรีสันต์

มหาวิทยาลัยราชธานี

พยาบาล

904 อาจารย์

วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาษาอังกฤษ

905 อาจารย์

เชาวลิต เต็มปวน

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

คอมพิวเตอร์ศึกษา

906
907
908
909
910
911

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสยาม

รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)
การบัญชี
Biology
การบัญชี
นิติศาสตร์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ศาสตราจารย์

ดร.

ณฐมน หมวกฉิม (ศณิตตา)
สุธาสินี ครุฑธกะ
ศิริวัลย์ จันทร์แก้ว
เกรียงไกร การชัยศรี
อัจจิมา สมบัติปัน
ชนิตา รักษ์ผลเมือง

912 ผู้ช่วยศาสตรจารย์

ดร.

เฉลิมพล งามสุทธิ

ข้าราชการบํานาญ

การมัธยมศึกษา

913
914
915
916
917

ดร.
ดร.
ดร.

บุญเรือง สมประจบ
นภดล ทิพยรัตน์
ระวิวรรณ วรรณวิไชย
สมควร สนองอุทัย
ธวัชชัย ประหยัดวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏาญจนบุรี

ช่างอุตสาหกรรม
ดนตรีศึกษา
ศิลปการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ศิลปกรรม
เทคโนโลยีเซรามิกส์

การพยาบาลผู้ใหญ่
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ
รัฐศาสตร์
สัตวศาสตร์
การบัญชี
Medical Parasitology
การบัญชี
การศึกษาเปรียบเทียบ
Music eor Elementary
teacher
อุตสาหกรรมศึกษา
วัฒนธรรมการดนตรี
ศิลปศึกษา
ประชากรศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

918 อาจารย์

ดร.

วราวรรณ สุวรรณผาติ

มหาวิทยาลัยรังสิต

เทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

919 อาจารย์

ดร.

ธนาทร เจียรกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

920 อาจารย์

ดร.

ไมตรี เกตุขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏาญจนบุรี

ศิลปกรรม

ศิลปศึกษา

921 อาจารย์

ดร.

สุภาสิริร์ ปิยะพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดุริยางค์ไทย

922 อาจารย์

ดร.

เสาวลักษณ์ พันธบุตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

923 อาจารย์

ดร.

ถาวรดา จันทนะสุต

924
925
926
927
928
929
930

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ดร.
ดร.

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การพยาบาลผู้ใหญ่

P580262

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

P580263

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P580264

พื้นฐานการศึกษา

รัฐศาสตร์
สัตวศาสตร์
การบัญชี
Molecular biology
บัญชีบริหาร
พัฒนาการศึกษา

P580265
P580266
P580267
P580268
P580269
P580270

Mucis Education

ดนตรี

P580271

วัฒนธรรมศาสตร์
ดนตรีวิทยา
นาฏยศิลป์

การออกแบบผลิตภัณฑ์
ดนตรี
นาฏศิลป์
ศิลปกรรม,ออกแบบ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P580272
P580273
P580274
P580275
P580276

Anministrative and policy
studies
การบริหารการศึกษา
วัฒนธรรมศาสตร์(กําลังอยู่ใน
ขั้นตอนการเผยแพร่บทความ)

ศิลปะการออกแบบ

P580277

ศิลปะและการออกแบบ

P580278

ศิลปกรรม,ออกแบบ

P580279

วัฒนธรรมศึกษา(วัฒนธรรม
การดนตรี)

ศิลปกรรมศาสตร์

ดนตรีไทย

P580280

ศิลปะ

ทัศศิลป์ ศิลปะสมัยใหม่

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ออกแบนิเทศน์ศิลป์,สื่อมัลติมิเดีย,plot &
character animation

P580281

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดนตรีสากล

ดนตรีชาติพันธ์วิทยา

ดนตรีตะวันตก

P580282

ดร.

หฤทัย นัยโมกข์
คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
สมศักดิ์ พนเสาวภาคย์
ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ
จารุชา จันทสิโร
วิชัย โยธาวงศ์
อัจศรา ประเสริฐสิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นาฎศิลป์ไทย
รัฐศาสตร์
ภาษาไทย,บริหารโรงเรียน
เครื่องเคลือบดินเผา
นาฎศิลป์ไทย
ประติมากรรม
วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์

นาฏยศิลป์ไทย
เทคโนโลยีการศึกษา
ดนตรี
ศิลปศึกษา
ศิลปะการแสดง
ประติมากรรม
จิตวิทยาพัฒนาการ

วิธีวิจัยทางวิชาการ

นาฏศิลป์ไทย
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
ดนตรี
เครื่องเคลือบดินเผา
นาฏศิลป์ไทย
ศิลปะและการออกแบบ
ประเมินผล

P580283
P580284
P580285
P580286
P580287
P580288
P580289

931 อาจารย์

ดร.

ธิติวุฒิ หมั่นมี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังคมศึกษา

ปรัชญา

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P580290

932 ศาสตราจารย์

ดร.

นัยนา เกิดวิชัย

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ

รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การปกครอง กฏหมายมหาชน ปรัชญา รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P580291

ดร.

จินตนา สายทองคํา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นาฎศิลป์ไทย

นาฎศิลป์ไทย

สํ933
านักงานคณะกรรมการการอุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดมศึกษา

14/3/2018
อุดมศึกษา

ศิลปกรรมศาสตร์(ดุริยางศิลป์
ตะวันตก)
การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อุดมศึกษา

สํP580292
านักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ขึ้นทะเบียน สกอ. ปีการศึกษา 57-58
ที่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

934 อาจารย์
935 อาจารย์
936 อาจารย์

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดร.

รายชื่อ
ชยากร เรืองจํารูญ
ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
ปรเมศวร์ พืชผักหวาน

สถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาตรี

สาขาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญญาโท

การออกแบบตกแต่งภายใน
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การจัดการออกแบบภายใน
มานุษยดุริยางควิทยา
การเงินการธนาคาร

14/3/2018

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาเอก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ออกแบบตกแต่งภายใน
ดนตรีคีตศิลป์ไทย
บริหารธุรกิจ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA
P580293
P580294
P580295

สํานักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

