
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นท่ี ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 

๑.  อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ - ปริญญาโท   ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๐๘๑- ๙๒๐-๘๗๔๗ 

๒.  อาจารย์ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย - ปริญญาโท   วท.ม. 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีการอาหาร 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๐๙๔-๕๔๗-๖๕๑๓ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท   วท.ม. 
สาขาวิชา     พยาธิวิทยาคลินิก 

 เทคนิคการแพทย์ ๐๘๔-๖๓๖-๔๔๒๙ 

๔.  อาจารย์อรพิมพ์ มงคลเคหา - ปริญญาโท   วท.ม. 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา    
                ทรัพยากร 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๐๘๑-๗๒๒-๖๙๗๗ 

๕.  อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

อาหารฟังก์ชั่น, จุลชีววิทยาทางอาหาร,      
เคมีอาหาร, งานวิเทศสัมพันธ์, งานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๐๘๑-๕๓๓-๒๓๑๔ 

๖.  อาจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุล - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     เคมีอุตสาหกรรม 

เคมีพอลิเมอร์, สิ่งแวดล้อม, เคมีวิเคราะห์, 
เคมีอินทร์, ชีวเคมี 

๐๘๖-๖๕๖-๒๔๑๕ 

๗.  อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     เคมีวิเคราะห์ 

เคมีวิเคราะห์, เคมีสิ่งแวดล้อม          ๐๘๔-๐๐๙-๑๑๖๓ 

๘.  อาจารย์เชิดสิริ  นิลผาย -  ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      วิศวกรรมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,      
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, สาธารณสุขศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

๐๘๖-๕๐๖-๖๖๙๗ 

๙.  อาจารย์ประมูล  อรุณจรัส - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     เทคนิคการแพทย์ 
 

เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา จุลชีววิทยา) สาธารณสุข 

๐๘๒-๔๗๔-๖๒๕๓ 



๒ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ยืนยงชัยวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  วท.ด. 

สาขาวิชา     เคมีเทคนิค 
ปริญญาโท   วท.ม. 
สาขาวิชา     ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

เคมี, เคมีอุตสาหกรรม ๐๘๙-๑๐๘-๔๘๕๗ 

๑๑.  อาจารย์ ดร.มนสิการ 
 

พร้อมสุขกุล - ปริญญาเอก  ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     ดนตรีศึกษา 
ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     ดนตรีปฏิบัต ิ

ดนตรีตะวันตก ๐๘๖ – ๓๗๔-๒๙๑๙ 

๑๒.  อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การจัดการนันทนาการ 

 นาฏศิลป์ไทย ๐๘๑ – ๖๑๑-๗๒๑๖ 

๑๓.  อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ - ปริญญาโท   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การเมืองการปกครอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , นโยบาย
สาธารณะ, ภาษาเวียดนาม, อาเซียนศึกษา, 
ประวัติศาสตร์เอเชีย 

 ๐๘๑ – ๘๗๖-๙๖๓๓ 

๑๔.  อาจารย์เอกชัย      พุหิรัญ - ปริญญาโท   ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา  การประพันธ์เพลง 

ประวัติดนตรีสากล,  เครื่องสายสากล,     
ทฤษฎีดนตรี,  การเรียบเรียงเสียงประสาน,
การประพันธ์เพลง 

  ๐๘๓-๕๔๓-๒๔๘๙ 
 
 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  อุดมศึกษา 
สาขาวิชา     อุดมศึกษา 
ปริญญาโท   อุดมศึกษา 
สาขาวิชา    อุดมศึกษา 

ดนตรีนิพนธ์, ความเป็นครู, การสอน, 
บริหาร 

  ๐๘๗-๕๙๗-๐๑๓๒ 

๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์  อ่อนตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท   M.A 
สาขาวิชา    Philosophy 
 

ปรัชญาและศาสนา, สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 

  ๐๘๑-๗๕๓-๙๙๖๗ 



๓ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๑๗.  อาจารย์วรุณรัตน์  คนซ่ือ - ปริญญาโท   ศศม. 

สาขาวิชา    สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ 
คอมพิวเตอร์, ธุรกิจอิสลามศึกษา, 
ภาษาไทย, ภาษาจีน, การจัดการ
สารสนเทศ, รัฐประศาสนศาสตร์ 

  ๐๘๙-๔๘๑-๒๔๖๒ 

๑๘.  อาจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง - ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา    ภาษาไทย 
ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา    การศึกษา (ผู้ใหญ่) 

การวิจัยทางภาษาไทย,สาขาวิชาภาษาไทย 
,  การจัดการสารสนเทศ , ภาษาจีน , 
ภาษาอังกฤษ , สังคมศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนา 

๐๘๒-๔๖๘-๒๑๒๑ 

๑๙.  อาจารย์พัฒน์วิภา  อานัญจวณิชย์ - ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา    นิติศาสตร์ 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,นิติศาสตร์ ,         
รัฐประศาสนศาสตร์ , รัฐศาสตร์ 

๐๘๑-๙๐๖-๒๘๗๑ 
 

๒๐.  อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์ - ปริญญาโท   ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     นาฏยศิลป์ 

 นาฏยศิลป์ไทย , นาฏยศิลป์ตะวันตก ๐๘๔-๕๓๘-๑๗๐๑ 

๒๑.  อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชา     การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ  
                ต่างประเทศ 

 ภาษาอังกฤษ 
 

๐๘๖-๕๗๖-๕๐๙๔ 

๒๒.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา    นาฏยศิลป์ไทย 

 นาฏศิลป์ 
 

๐๘๑-๙๒๗-๙๙๖๖ 

๒๓.  อาจารย์วรรณภร ศิริพละ -  ปริญญาโท   พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถิติประยุกต์) 
 สาขาวิชา    สถิต ิ

 คณิตศาสตร ์ ๐๘๑-๘๔๒-๙๙๑๓ 

๒๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศม์ิ  
 

เฟื่องฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ ,การสอนคณิตศาสตร์ 
สถิติ, การศึกษาคณิตศาสตร์, คณิตศึกษา 

๐๘๙-๘๙๕-๐๙๓๙ 
 
 
 



๔ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๒๕.  อาจารย์นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์ - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา     คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์ ๐๘๗-๙๐๐-๐๓๕๒ 

๒๖.  อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี - 
 
 

ปริญญาโท   วท.ม. 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์, เทศโนโลยีสารสนเทศ ๐๘๙-๒๗๘-๓๓๒๔ 

๒๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  กศ.ด. 
สาขาวิชา     พัฒนาศึกษาศาสตร์ 
ปริญญาโท   กศ.ม. 
สาขาวิชา     การแนะแนว 

จิตวิทยา, การแนะแนว, จิตวิทยาและ 
การแนะแนว, การบริหารการศึกษา,    
หลักสูตรและการสอน, ภาษาไทย 
 

๐๘๑-๔๘๔-๘๙๘๗ 

๒๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ  วรวัฒนชัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  คด. 
สาขาวิชา     การบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท   กศ.ม. 
สาขาวิชา     จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยา, บริหารการศึกษา ๐๘๑-๖๒๑-๔๘๗๒ 

๒๙.  อาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ - ปริญญาโท   MBA 
 สาขาวิชา    การจัดการโลจิสติกส์ 

 การจัดการโลจิสติกส์, ธุรกิจการน าเข้า – 
ส่งออกสินค้า,การจัดการขนส่ง, การจัดการ
คลังสินค้าและการกระจายสินค้า 

๐๘๖-๘๓๓-๒๑๘๕ 

๓๐.  อาจารย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท์ - ปริญญาโท   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา    การโฆษณา 

 การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์ ๐๘๑ – ๓๔๗-๘๖๐๐ 

๓๑.  อาจารย์นิตยา  มณีวงศ์ - ปริญญาโท   RMIT, AUSTRALIA 
สาขาวิชา     LOGISTICS MGNT 

หลักการจัดการโลจิสติกส์, การจัดซ้ือ, 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ, การจัดเชิงกลยุทธ์ 

๐๘๑-๗๓๔-๙๕๐๑ 

๓๒.  อาจารย์รัชนก  
 

ปัญญาสุพัฒน์ - ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การประกอบการ 
 

บริหารธุรกิจ ๐๘๕-๑๔๖-๘๒๗๙ 
 



๕ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๓๓.  อาจารย์สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ - ปริญญาโท   วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา     การบริหารสื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสื่อสาร , 
สื่อสารการตลาด โฆษณา , ประชาสัมพันธ์ 
, ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย 

๐๘๓-๘๙๓-๗๕๕๕ 

๓๔.  อาจารย์สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ - ปริญญาโท   MA.(Communication) 
สาขาวิชา     Speech Performing Arts 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ , การสื่อสาร
การตลาด , สื่อสารมวลชน ,  
ศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง ,         
ดนตรีศึกษา 

๐๘๑-๙๒๓-๒๖๒๖ 

๓๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา   นาคะผดุงรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  ปร.ด. 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท   กศ.ม. 
สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยา ๐๘๖-๕๕๕-๒๕๔๔ 

 
 

 


