
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาที่เช่ียวชาญ เบอร์โทร 

๑.  อาจารยจ์ิราพร  ทรงพระ - ปริญญาโท  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    สาธารณสุขศาสตร์ 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม สาธารณสุขศาสตร์   ๐๘๕-๓๑๐๔๒๓๓ 

๒.  อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์ - ปริญญาโท  คอ.ม. 
สาขาวิชา    เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

-   ๐๘๒-๐๐๘๒๗๘๘ 

๓.  อาจารย์วิทวัส  กมุทศรี - ปริญญาโท   ส.ม. 
สาขาวิชา    สาธารณสุขศาสตร์ 

 โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร   
 โภชนาการชุมชน 

 ๐๘๖-๘๑๑๑๑๔๖ 

๔.  อาจารยจ์ารุกิตติ ์ ดิษสระ - ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา    ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๐๘๗-๙๗๓๖๓๐๑ 

๕.  อาจารย์พรทิพย์  เหลียวตระกูล - ปริญญาโท   คอม. 
สาขาวิชา    คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
               สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 ๐๘๑-๒๖๙๒๗๔๗ 

๖.  อาจารย์ณัฏฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี - ปริญญาโท  ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต   
สาขาวิชา    คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
               สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๐๘๕-๒๑๒๒๓๒๔ 

๗.  อาจารย์ภัทรภร  เอือ้รักสกุล - ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   
สาขาวิชา    พฤกษศาสตร์ 

ชีววิทยา   ๐๘๑-๖๒๔๐๒๖๘ 

๘.  อาจารย์วนิดา ช่ืนชัน - ปริญญาโท  วท.ม 
สาขาวิชา    ชีววิทยา 
 

ชีววิทยา  ๐๘๗-๐๔๔๖๔๔๕ 
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ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 
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วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาที่เช่ียวชาญ เบอร์โทร 

๙.  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ - ปริญญาเอก  ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต 
สาขาวิชา     การจดัการเทคโนโลย ี
ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี  ๐๘๖-๕๙๑๑๙๙๒ 

๑๐.  อาจารย์พีระพงษ์  ยืนยงชัยวฒัน์ - ปริญญาโท   วศม. 
สาขาวิชา    การจัดการเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม 

วิศวเคร่ืองกล อตุสาหกรรม พลังงาน 
สิ่งแวดลอ้ม 

 ๐๘๕-๑๑๖๘๐๑๘ 

๑๑.  อาจารย์เกษม  ตริตระการ - ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ การเขยีนโปรแกรม  ๐๘๑-๙๐๗๗๒๓๑ 

๑๒.  อาจารย์ไพลิน  มุนินทรวัฒน์ - ปริญญาโท   M.A. 
สาขาวิชา     การสอนภาษาจีน 
                ส าหรับชาวต่างชาต ิ

ภาษาจีน ประวัตศิาสตร์จีน   ๐๘๔-๐๗๑๘๙๐๑ 

๑๓.  อาจารย์ชัชศรัณย์  จติคงคา - ปริญญาโท   กศ.ม 
สาขาวิชา     ภาษาไทย 

ภาษาไทย  ๐๘๗-๓๔๔๐๔๕๐ 

๑๔.  อาจารย์บูรณจติร  แก้วศรีมล - ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชา     รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

รัฐประศาสนศาสตร์ ๐๘๔-๗๗๒๐๒๒๙ 

๑๕.   อาจารย์นงนุช  ทึง่ในธรรมะ - ปริญญาโท   M.ED. 
สาขาวิชา    การสอนภาษาจีนเป็นภาษา 
               ต่างประเทศ 
 

ภาษาจีน การสอนภาษาจีน   ๐๙๙-๑๙๔๕๑๔๙ 



รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาที่เช่ียวชาญ เบอร์โทร 

๑๖.  อาจารย์พรรษา  ตระกูลบางคล้า - ปริญญาโท   ค.ม. 
สาขาวิชา    การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวยั   ๐๘๕-๑๙๙๕๗๕๓ 

๑๗.  อาจารย์สมภพ  แซ่ลี ้ -  ปริญญาโท  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     คณิตศาสตร์และสถติ ิ

คณิตศาสตร์  ๐๘๐-๕๔๖๓๗๗๖ 

๑๘.  อาจารย์ฤดี  กมลสวัสดิ ์ - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การสอนภาษาไทยในฐานะ 
                ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาไทย วรรณคดีไทย วฒันธรรมไทย     
การสอนภาษาไทย 

๐๘๐-๕๕๓๒๒๔๔ 

๑๙.  อาจารย์สายสุนีย ์ อุลศิ  ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา     การสอนภาษาองักฤษในฐานะ 
                ภาษาต่างประเทศ 

การอ่านภาษาองักฤษ ๐๘๑-๙๙๕๖๘๙๗ 

๒๐.  อาจารย์กฤษฎา  สังขมงคล - ปริญญาโท   วทิยาศาสตร์  
สาขาวิชา     คณิตศาสตร์ 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น  
การวิเคราะห์เชิงจริง 

๐๘๔-๑๒๑๒๔๖๑ 

๒๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลัก สรรคพงษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา     การศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาปฐมวยั ๐๙๔-๔๘๓๙๕๙๗ 

๒๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุษกร  ปั้นหุ่น 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท   คม. 
สาขาวิชา     การสอนภาษาไทย 
 

ภาษาไทย ๐๘๑-๖๓๘๙๒๖๖ 

๒๓.  อาจารย์วาป ี คงอินทร์ - ปริญญาโท   ศศ.ม. 
สาขาวิชา     ภาษาศาสตร์เพือ่การสือ่สาร 
 

ภาษาศาสตร์ การสอนภาษา ๐๘๔-๒๐๗๔๐๙๕ 
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วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาที่เช่ียวชาญ เบอร์โทร 

๒๔.  อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา - ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     อดุมศึกษา 
ปริญญาโท   นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา     สือ่สารมวลชน 

การศึกษา ๐๘๖-๐๖๘๑๐๐๔ 

๒๕.  อาจารย์ยุวรัตน์  จงใจรักษ ์ - ปริญญาโท   คม. 
สาขาวิชา     การศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาปฐมวยั ๐๘๑-๒๕๖๙๖๓๘ 

๒๖.  อาจารย์ ดร.อโนทัย แทนสวัสดิ ์ - ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     อดุมศึกษา 
ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การวดัผลการศึกษา 

- ๐๘๔-๕๓๐๑๒๐๑ 

๒๗.  อาจารยอ์าทติย ์ อินธาระ - ปริญญาโท   วท.ม. 
สาขาวิชา     ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์การขนสง่ ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก ภูมิศาสตร์
มนุษย์  การจดัการการทอ่งเที่ยว 

๐๘๑-๙๓๑๒๕๒๑ 

๒๘.  อาจารย์นราธร  สายเสง็ - ปริญญาโท   วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 
 

๐๘๙-๘๕๑๒๖๓๖ 

๒๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รัศมี  ตันเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     การศึกษาปฐมวยั 
ปริญญาโท   สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา 
 

การศึกษาปฐมวยั ๐๘๑-๘๐๗๘๓๐๕ 
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วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาที่เช่ียวชาญ เบอร์โทร 

๓๐.  อาจารย์เดอืนเด่น  วสุนันต ์ - ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา    การบริหารการตลาด 

การตลาด   ๐๘๙-๑๑๒๕๖๘๕ 

๓๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบตุร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก   บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา      การพัฒนาธุรกิจอตุสาหกรรม 
                 และทรัพยากรมนุษย ์
ปริญญาโท    บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา      การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
                 และองค์การ 

บริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การบริหาร
อุตสาหกรรม 

   ๐๘๑-๘๔๘๓๓๕๘ 

๓๒.  อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน - ปริญญาโท    MBA 
สาขาวิชา      การตลาด 

การจดัการธุรกิจอเิล็กทรอนิคส ์
การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

  ๐๘๑-๔๘๕๒๐๘๓ 

๓๓.  อาจารย์นเรศ   นิภากรพันธ ์ - ปริญญาโท    วท.ม. 
สาขาวิชา      เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์    ๐๘๕-๘๒๕๕๖๑๘ 

๓๔.  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
 

รองศาสตราจารย ์ ปริญญาโท    บญัชีมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      ต้นทุน 

การบัญชี    ๐๘๙-๑๒๕๘๓๗๙ 

๓๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ ์
 
 

  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก   D.M.S. 
สาขาวิชา      Management Science 
ปริญญาโท    MBA MPS 
สาขาวิชา     การจดัการและบริหารองค์การ 

บริหารธุรกิจ    ๐๘๙-๗๗๐๒๖๔๕ 

๓๖.  อาจารย์พิทักษ์พงษ์  คมพดุซา - ปริญญาโท   วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๐๘๓-๕๔๓๔๕๘๐ 
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ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาที่เช่ียวชาญ เบอร์โทร 

๓๗.  อาจารย์วิรัชต์  แสงดาวฉาย - ปริญญาโท   นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา     นิเทศศาสตรพฒันาการ 

วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน ๐๘๙-๒๓๓๕๒๕๕ 

๓๘.  อาจารยจ์ารุณี  บญุเรืองรัตน์ - ปริญญาโท   Master of Business 
สาขาวิชา     สือ่สารมวลชน 

Event Management ๐๘๒-๕๔๒๘๙๙๙ 

๓๙.  อาจารยอ์ารยา  แสงมหาชัย - ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ ๐๘๐-๖๐๘๐๗๐๖ 

๔๐.  อาจารย์นภัสพร  นิยะวานนท์ - ปริญญาโท   บธ.ม. 
สาขาวิชา     การประกอบการ 

บริหารธุรกิจ ๐๘๕-๖๙๔๐๒๕๒ 

๔๑.  อาจารย์ปณติา  แจด้นาลาว - ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา     การเงินและการธนาคาร 
                บริหารธุรกิจ (MBA) 

บริหารธุรกิจ ๐๘๑-๙๐๕๖๘๓๒ 

๔๒.  อาจารย์กสมล  ชนะสุข 
* อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- ปริญญาโท   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                มหาบัณฑติ 
สาขาวิชา     คอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ี  
                 สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมเบือ้งต้น 
Microsoft Office ศิลปการประดิษฐ ์

๐๘๔-๖๕๐๙๙๐๕ 

๔๓.  อาจารยเ์อกชัย  ไวยโสภ ี
 * อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี) 

หลักสูตรและการสอน  
การสอนวิทยาศาสตร์  
การประถมศึกษา 

๐๘๕-๒๑๒๒๓๑๒ 

๔๔.  อาจารยค์มสัน  สมคง 
 * อาจารย์จากวิทยาลัยทองสุข 

 ปริญญาโท   บธ.ม. 
สาขาวิชา     การจดัการ 

การจดัการ ๐๙๗-๒๓๗๑๕๙๒ 



รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาที่เชียวชาญ เบอร์โทร 

๔๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรีสวคนธ ์ แดงสอาด  
* อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก  ปร.ด 
สาขาวิชา     คอมพวิเตอร์ 
ปริญญาโท    พบ.ม. 
สาขาวิชา      คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์   ๐๘๗-๖๐๘๕๕๓๗ 

๔๖.  อาจารยศ์ิริกุล  บัวแก้ว 
* อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การบริหารงานคลงั 

รัฐประศาสนศาสตร์  
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

๐๘๑-๙๐๗๒๙๙๕ 

๔๗.  อาจารย์พัชนี  เดชประเสริฐ 
       * อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา    อดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ( คบ ) ๐๘๙-๙๘๑๑๖๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


