
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นท่ี ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 

๑.  อาจารย์ณัฐชัย     เปลี่ยนวิจารณ์ - ปริญญาโท       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา         เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
คอมพิวเตอร์ 

   ๐๘๑-๗๖๗-๔๙๗๓ 

๒.  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน - ปริญญาเอก      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา         การจัดการเทคโนโลยี 
ปริญญาโท        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชา         บริหารงานอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
การจัดการเทคโนโลยี 

     ๐๘๑-๔๐๐-๐๘๘๖ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  แก้วเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท       วิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา         การสอนคณิตศาสตร์ 

 
- 

๐๘๕-๓๓๖-๘๗๘๒ 

๔.  อาจารย์อัครนันท์   อัศวรัชต์โภคิน - ปริญญาโท       วศม. 
สาขาวิชา         เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ 

ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  
กระบวนการผลิต เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๐๘๑-๗๗๖-๙๕๒๖ 

๕.  อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ - ปริญญาเอก      ปร.ด. 
สาขาวิชา         การจัดการเทคโนโลยี 
ปริญญาโท        วท.บ. 
สาขาวิชา          วิทยาศาสตร์รังสี 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๐๘๑-๙๒๘-๐๕๒๙ 

๖.  อาจารย์เกษม  กมลชัยพิสิฐ - ปริญญาโท        วิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา         การจัดการเทคโนโลยี 

แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๐๘๙-๑๑๕-๓๔๔๙ 

๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก      วท.ด. 
สาขาวิชา         คณิตศาสตร ์
ปริญญาโท       วท.บ. 
สาขาวิชา         การสอนคณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์ ๐๘๖-๙๐๓-๘๔๑๙ 



๒ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชา        ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ ๐๘๙-๘๙๓-๓๐๔๒ 

๙.  อาจารย์ชัชนันท์    อินเอ่ียม - ปริญญาโท      คม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
สาขาวิชา        บริหารอุตสาหกรรม                  

วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

๐๘๖-๖๗๙-๙๐๖๙ 

๑๐.  อาจารย์นภาพร   เจียพงษ์ - ปริญญาโท      ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สาขาวิชา        คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
                   สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

๐๘๑-๓๔๑-๗๕๒๙ 

๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท      วิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา        เวชศาสตร์ชุมชน 

เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา  
จุลวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๐๘๑-๙๐๖-๙๓๒๖ 

๑๒.  อาจารย์วรัญญา  กิตติวงศ์วัฒนชัย - ปริญญาโท      MA Linguistics 
สาขาวิชา        Linguistics 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์    ๐๘๕-๑๗๐-๖๕๗๑ 

๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก     ปรด. 
สาขาวิชา        การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ปริญญาโท      ศษ.ม. 
สาขาวิชา        การสอนภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

๐๘๑-๙๘๕-๔๗๒๓ 

๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก     ค.ด. 
สาขาวิชา        พัฒนศึกษา 
ปริญญาโท       อ.ม. 
สาขาวิชา        ภาษาไทย 

ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ พัฒนศึกษา 
การพัฒนา 

๐๘๑-๓๔๗-๑๐๓๑ 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท       ม.ธรรมศาสตร์   
สาขาวิชา        ญี่ปุ่นศึกษา 

ภาษาญี่ปุ่น ๐๘๙-๔๙๕-๑๙๑๘ 



๓ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๑๖.  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธ์ิเขียว - ปริญญาเอก     ปรด. 

สาขาวิชา        การจัดการเทคโนโลยี 
ปริญญาโท      อม. 
สาขาวิชา        บรรณรักษศาสตรและ 
                   สารนิเทศศาสตร์ 

การบริหารและจัดการห้องสมุด ๐๘๑-๙๑๘-๒๑๘๙ 

๑๗.  อาจารย์สุพิชฌาย์   นพวงศ์ ณ อยุธยา - ปริญญาโท      อม. 
สาขาวิชา        ภาษาไทย 

ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ ๐๙๔-๔๑๕-๔๒๔๖ 

๑๘.  อาจารย์อภิญญา  หนูมี  ปริญญาโท     ศศ.ม 
สาขาวิชา       สารสนเทศศาสตร์และ 
                  บรรณรักษศาสตร์ 

- ๐๘๕-๑๔๔-๙๕๗๑ 

๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชา       การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปริญญาโท     อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) 
สาขาวิชา       บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ 

บรรณรักษศาสตร์  
สารสนเทศศาสตร์  
การพัฒนาท้องถิ่น 

๐๘๑-๙๑๗-๙๗๑๗ 

๒๐.  อาจารย์ ดร.สุเนตร  ทวีถาวรสวัสดิ์ - ปริญญาเอก    ปรด. 
สาขาวิชา       การจัดการเทคโนโลยี 
ปริญญาโท     วทม. 
สาขาวิชา       เทคโนโลยีการวางแผน 
                  สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน 

สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ๐๘๑-๔๒๘-๕๙๕๘ 



๔ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๒๑.  อาจารย์จริยา          วิชัยดิษฐ - ปริญญาโท     การศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา       เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

    ๐๘๙-๑๓๓-๕๒๘๘ 

๒๒.  อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์    โรจนปุณยา - ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา       วัฒนธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       ประวัติศาสตร์ 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมศาสตร์ 

๐๘๑-๘๓๑-๖๐๓๘ 

๒๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท      ครุศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา        จิตวิทยาการศึกษาและ 
                   การแนะแนว 

สาขาจิตวิทยา สาขาด้าน
การศึกษา 

๐๘๑-๙๘๗-๖๑๕๐ 

๒๔.  รองศาสตราจารย์ศรีมงคล   เทพเรณ ู รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท       กศ.ม. 
สาขาวิชา        การอุดมศึกษา 

สาขาสังคมศึกษา การศึกษา 
บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ  

๐๘๑-๙๓๔-๗๑๖๕ 

๒๕.  อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี - ปริญญาเอก     ปร.ด. 
สาขาวิชา        การวิจัยละสถิติทางวิทยา 
                   การปัญญา 
ปริญญาโท      ศษ.ม.  
สาขาวิชา       การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การวัดผลและวิจัยทางการศึกษา ๐๘๗-๖๙๒-๗๐๔๙ 

๒๖.  รองศาสตราจารย์อาจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชา       หลักสูตรและการสอน 
ปริญญาโท     ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       นิเทศการศึกษาและพัฒนา 
                  หลักสูตร 

การสอน การพัฒนาหลักสูตร ๐๘๑-๘๒๖-๑๘๖๒ 



๕ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๒๗.  อาจารย์กนกกาญจน์   กาญจนรัตน์ - ปริญญาโท    วท.ม. 

สาขาวิชา      วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมศึกษา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว 

๐๘๓-๔๔๓-๕๔๓๓ 

๒๘.   อาจารย์ ดร.วิทยา  
 

วิสูตรเรืองเดช - ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     การศึกษาและการพัฒนาสังคม            
ปริญญาโท   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร์การศึกษา 

สังคมศึกษา การศึกษา  
พัฒนาสังคม สังคมศาสตร์  
การพัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ 

๐๘๓-๑๓๙-๒๒๑๙ 

๒๙.  อาจารย์ ดร.ธัชกร   สุวรรณจรัส - ปริญญาเอก  ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) 
สาขาวิชา     การวัดผลทางการศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 

๐๘๑-๙๔๖-๑๔๕๑ 

๓๐.  อาจารย์ภาณุ   กุศลวงศ์ - ปริญญาโท    ค.ม. 
สาขาวิชา      พลศึกษา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา ๐๘๖-๕๐๕-๐๗๐๗ 

๓๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา      ดุริยางคศิลป์ 
ปริญญาโท    ศิลปกรรมศาสตรามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      มานุษยดุริยางควิทยา 

ดนตรี ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา ๐๘๓-๐๘๓-๗๔๙๐ 

๓๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท     วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 

นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน    ๐๘๙-๑๑๐-๖๖๓๘ 

๓๓.  อาจารย์วิชุณี    สารสุวรรณ - ปริญญาโท     ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา       เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

๐๘๕-๐๖๓-๖๔๖๖ 



๖ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 
๓๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  Ph.D 

สาขาวิชา     การวางแผนและการจัดการ 
ปริญญาโท   ศ.ม. / M.S 
สาขาวิชา     ภาษาอังกฤษ/การบริหาร 

ภาษาอังกฤษ  การบริหารธุรกิจ ๐๘๙-๐๓๑-๐๘๒๖ 

๓๕.  อาจารย์พรรณา    พูนพิน - ปริญญาโท   ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

การจัดการเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๐๘๙-๘๙๒-๓๑๓๔ 

๓๖.  อาจารย์ธีรวีร์   เอ่ียมสุวรรณ - ปริญญาโท   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
เศรษฐศาสตร์การเงิน 
และการลงทุน 

๐๘๕-๓๖๕-๒๕๙๙ 

๓๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก   Doctor of Management Seince 
สาขาวิชา       DMS. 
ปริญญาโท     บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา       การตลาด 

การตลาด บริหารธุรกิจ ๐๘๙-๔๔๕-๗๖๘๙ 

๓๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์ ศรีเสวก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท     บธ.ม. 
สาขาวิชา       การบัญชี 

บัญช ี ๐๘๑-๓๙๙-๗๔๑๒ 

๓๙.  รองศาสตราจารย์ศิริจันทร์   
 

ศิริปทุมานนท์     รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท     วท.ม. 
สาขาวิชา       การจัดการป่าไม้ (การตลาด) 

การจัดการตลาด งานวิจัย 
 วิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๐๘๙-๗๗๐-๒๖๔๕ 

 
 


