
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นท่ี ๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา   จิตรภิรมย์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  วท.ด 
สาขาวิชา     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ปริญญาโท   ว.ม 
สาขาวิชา     การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร    
                ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,   
สาธารณสุขศาสตร์, จุลชีววิทยา 

๐๘๑-๙๐๓-๓๐๖๙ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ   น าสุวิมลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  ปร.ด. 
สาขาวิชา     การจัดการเทคโนโลยี  
ปริญญาโท   วท.ม. 
สาขาวิชา     เกษตร 

- ๐๘๙-๒๐๗-๘๙๙๕ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ   ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  ปร.ด. 
สาขาวิชา     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
ปริญญาโท   วทม. 
สาขาวิชา     จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

จุลชีววิทยา (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 
, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 

๐๒-๒๓๖-๑๔๒๒ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   อุทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท   วท.ม. 
สาขาวิชา     วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศ,   แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 

๐๙๑-๕๗๕-๔๙๖๔ 

๕.  อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ - ปริญญาเอก  ปรด. 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 
ปริญญาโท   คอม. 
สาขาวิชา     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๘๙-๔๐๙-๒๗๔๒ 

๖.  อาจารย์ธวัชชัย   พงษ์สนาม - ปริญญาโท   อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

วิศวกรรมการผลิต ๐๙๐-๙๖๐-๖๙๗๓ 
 



๒ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 

๗.  อาจารย์นพนันต์   เมืองเหนือ - ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชา    เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม,  
การจัดการโลจิสติกส์และซับฟลายเชน 

๐๘๖-๒๖๕-๑๙๓๕ 

๘.  อาจารย์นิศากร   เถาสมบัติ - ปริญญาโท  สาขาวิชา  วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, การพัฒนา
ซอฟแวร์ 

๐๘๗-๙๐๑-๖๐๓๓ 

๙.  อาจารย์เพชรน้ าผึ้ง   รอดโพธ์ิ - ปริญญาโท  วิทยศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางค์ 

เภสัชกรรมไทย, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน,        
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องส าอางค์ 

๐๘๓-๐๘๐-๕๔๑๖ 

๑๐.  อาจารย์มาลี ลิขิตชัยกุล - ปริญญาโท  วท.ม.   
สาขาวิชา    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

EIA, การส ารวจและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๐๘๑-๕๑๘-๘๑๓๕ 

๑๑.  อาจารย์โยธิน   พลประถม - ปริญญาโท  คม. 
สาขาวิชา    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมความปลอดภัย, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๐๘๔-๓๒๕-๖๐๖๐ 

๑๒.  อาจารย์สร้อยสุดา เลาะหมุด 
- 

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชา    เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

การจัดการอุตสาหกรรม, โลจิสติกส์ ๐๘๖-๐๑๐-๑๑๐๐ 

๑๓.  อาจารย์สุรพงษ์   รามัญจิตต์ - ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- ๐๘๔-๑๑๙-๑๕๕๓ 

๑๔.  อาจารย์สุรินทร์   ผลงาม - ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คอม.) 
สาขาวิชา    คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๘๔-๖๗๑-๔๔๐๒ 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย   มงคลเคหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษ ๐๘๔-๗๖๘-๒๗๘๗ 

๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท  ศศ.บ 
สาขาวิชา   วัฒนธรรมศึกษา 

ดนตรีไทย ๐๘๑-๔๐๑-๓๐๖๑ 

๑๗.  อาจารย์ศักดา  เซะวิเศษ - ปริญญาโท  อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
สาขาวิชา    ศาสนาเปรียบเทียบ 

สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศาสนาและ
ปรัชญา, ศาสนากับการพัฒนา,  เทววิทยา, 
อิสลามศึกษา 

๐๘๑-๔๕๐-๐๗๑๐ 



๓ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 

๑๘.  อาจารย์ประสงค์   ผ่องภิรมย์ - ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชา     นโยบายสาธารณะ 
 

นโยบายสาธารณะ ๐๘๖-๑๒๐-๕๐๘๑ 

๑๙.  อาจารย์อารีย์   รุ่งแสง - ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     นโยบายสาธารณะ 

- ๐๙๒-๖๔๖-๑๖๗๔ 

๒๐.  อาจารย์ปาณิสรา   เบี้ยมุกดา - ปริญญาโท    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา      ภาษาไทย 

- ๐๘๙-๒๑๖-๙๑๖๖ 

๒๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา   รัตนพลแสนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก   ปร.ด.  
สาขาวิชา      วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 
ปริญญาโท    กศ.ม. 
สาขาวิชา      จิตวิทยาการศึกษา 

- ๐๘๓-๑๘๘-๗๘๒๕ 

๒๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย   กีรติรัตนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก   ปร.ด. 
สาขาวิชา      การจัดการเทคโนโลยี 
ปริญญาโท    ศษ.ม. 
สาขาวิชา      จิตวิทยาการศึกษา 

คณิตศาสตร์, จิตวิทยา, การจัดการ, สถิติ, 
IT 

๐๘๑-๖๒๓-๓๐๔๓ 

๒๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.มณี   เหมทานนท์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา      การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปริญญาโท    การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      การอุดมศึกษา 

การศึกษา, การบริหารจัดการ ๐๘๙-๕๓๑-๗๖๙๙ 

๒๔.  อาจารย์ ดร.กฤษดา   ผ่องพิทยา - ปริญญาเอก   กศ.ด 
สาขาวิชา      การบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท    คศ.บ. 
สาขาวิชา      อุตสาหกรรมศึกษา 

การบริหารการศึกษา, การวางแผนกลยุทธ์ ๐๘๑-๙๗๑-๓๐๔๓ 



๔ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 

๒๕.  อาจารย์กิตติยา   รัศมีแจ่ม - ปริญญาโท    กศ.ม. 
สาขาวิชา      การสอนภาษาไทย 

- 
 

๐๘๑-๓๖๓-๔๘๖๐ 

๒๖.  อาจารย์จีรภรณ์   กิจเจริญ - ปริญญาโท    ศ.ม.   
สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ ๐๘๑-๖๒๗-๙๐๔๓ 

๒๗.  อาจารย์ณัฐมน   พันธ์ุชาตรี - ปริญญาโท   กศ.ม 
สาขาวิชา     จิตวิทยาการแนะแนว 
สาขาวิชา     การบริหารการศึกษา 

- ๐๘๖-๘๙๘-๓๑๑๑ 

๒๘.  อาจารย์ตุลย์   จิรโชคโสภณ - ปริญญาโท   Master of Arts   
สาขาวิชา     History 

ประวัติศาสตร์ ๐๙๕-๕๑๘-๐๖๓๘ 

๒๙.  อาจารย์ปรวีณ์   โชติพิทยสุนนท์ - ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา     คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์ ๐๘๑-๓๐๐-๖๖๔๕ 

๓๐.  อาจารย์ภัทรวีร์   เทียนชัยอนันต์ - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา     ดนตร ี

ดนตรีตะวันตก ๐๘๙-๑๗๐-๒๘๐๓ 

๓๑.  อาจารย์ลักษณา   เกยุราพันธ์ - ปริญญาโท   กศม. 
สาขาวิชา     ประวัติศาสตร ์

ศาสนา และสังคมศาสตร์ ๐๘๑-๕๕๖-๙๔๒๔ 

๓๒.  อาจารย์หทัยรัก   ตุงคะเสน - ปริญญาโท   วท.ม. 
สาขาวิชา     เภสัชวิทยา 

- ๐๙๕-๖๑๖-๔๑๕๙ 

๓๓.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก   Ph.D 
สาขาวิชา      บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
ปริญญาโท    พบ.ม. 
สาขาวิชา      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

การเงิน, การเงินระหว่างประเทศ, 
เศรษฐศาสตร์ 

๐๘๑-๙๔๘-๗๗๑๕ 

๓๔.  อาจารย์ณิชาภา   แก้วประดับ - ปริญญาโท    นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      วารสารสนเทศ (การหนังสือพิมพ์) 

นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, หนังสือพิมพ์ ๐๘๖-๘๙๔-๕๙๙๙ 



๕ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ เบอร์โทร 

๓๕.  อาจารย์อดิเรก   วัชรพัฒนกุล - ปริญญาโท    บริหารธุรกิจ/การจัดการ 
สาขาวิชา      การเป็นผู้ประกอบการ/การจัดการทั่วไป 

 ๐๙๒-๑๑๓๓-๓๑๘ 

๓๖.   อาจารย์ ดร.สิทธิชัย                    ธรรมเสน่ห ์
* อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา      นวัตกรรมการจัดการ 
ปริญญาโท    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      บรหิารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ ๐๘๕-๐๔๖-๓๓๔๕ 

 


