
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

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

การศึกษา, การบริหารจัดการ ครุศาสตร์ ๐๘๙-๕๓๑-๗๖๙๙ 

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

- ครุศาสตร์ ๐๘๓-๑๘๘-๗๘๒๕ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ   วรวัฒนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก   คด. 
สาขาวิชา      การบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท    กศ.ม. 
สาขาวิชา      จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยา, บริหารการศึกษา ครุศาสตร์ ๐๘๑-๖๒๑-๔๘๗๒ 

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

จิตวิทยา ครุศาสตร์ ๐๘๖-๕๕๕-๒๕๔๔ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศม์ิ   เฟื่องฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา      คณิตศาสตร์ประยุกต ์
ปริญญาโท    การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ , 
การสอนคณิตศาสตร์ สถิติ, 
การศึกษาคณิตศาสตร์, คณิตศึกษา 

ครุศาสตร์ ๐๘๙-๘๙๕-๐๙๓๙ 
 
 
 



    ๒ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

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

จิตวิทยา, การแนะแนว,  
จิตวิทยาและการแนะแนว,  
การบริหารการศึกษา,    
หลักสูตรและการสอน, ภาษาไทย 
 

ครุศาสตร์ ๐๘๑-๔๘๔-๘๙๘๗ 

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

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมศาสตร์ 

ครุศาสตร์ ๐๘๑-๘๓๑-๖๐๓๘ 

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

การบริหารการศึกษา,  
การวางแผนกลยุทธ์ 

ครุศาสตร์ ๐๘๑-๙๗๑-๓๐๔๓ 

๙.  อาจารย์ภัทรวีร์    เทียนชัยอนันต์ - ปริญญาโท    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา      ดนตร ี

ดนตรีตะวันตก ครุศาสตร์ ๐๘๙-๑๗๐-๒๘๐๓ 

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

ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ ๐๘๑-๖๒๗-๙๐๔๓ 

๑๑.  อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี - 
 

ปริญญาโท    วท.ม. 
สาขาวิชา      เทคโนโลยีการจัดการระบบ 
                 สารสนเทศ 
 

คอมพิวเตอร์,  
เทศโนโลยีสารสนเทศ 

ครุศาสตร์ ๐๘๙-๒๗๘-๓๓๒๔ 



    ๓ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

๑๒.  อาจารย์ ดร.วิทยา  
 

วิสูตรเรืองเดช - ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา      การศึกษาและการพัฒนาสังคม            
ปริญญาโท    เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      เศรษฐศาสตร์การศึกษา 

สังคมศึกษา การศึกษา  
พัฒนาสังคม สังคมศาสตร์  
การพัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ 

ครุศาสตร์ ๐๘๓-๑๓๙-๒๒๑๙ 

๑๓.  อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย - ปริญญาโท    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชา      การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ  
                 ต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 
 

ครุศาสตร์ ๐๘๖-๕๗๖-๕๐๙๔ 

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

คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ ๐๘๑-๘๔๒-๙๙๑๓ 

๑๕.  อาจารย์นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์ - ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา      คณิตศาสตร์ประยุกต ์

คณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ ๐๘๗-๙๐๐-๐๓๕๒ 

๑๖.   อาจารย์ปรวีณ์   โชติพิทยสุนนท์ - ปริญญาโท    วิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา      คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ ๐๘๑-๓๐๐-๖๖๔๕ 

๑๗.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน - ปริญญาโท    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา     นาฏยศิลป์ไทย 

นาฏศิลป์ 
 

ครุศาสตร์ ๐๘๑-๙๒๗-๙๙๖๖ 

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

- 
 

ครุศาสตร์ ๐๘๑-๓๖๓-๔๘๖๐ 

๑๙.  อาจารย์ลักษณา   เกยุราพันธ์ - ปริญญาโท    กศม. 
สาขาวิชา      ประวัติศาสตร์ 
 

ศาสนา และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ๐๘๑-๕๕๖-๙๔๒๔ 



    ๔ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

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

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
การจัดการเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

     ๐๘๑-๔๐๐-
๐๘๘๖ 

๒๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท     วิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       เวชศาสตร์ชุมชน 

เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา  
จุลวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๑-๙๐๖-๙๓๒๖ 

๒๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก    วท.ด. 
สาขาวิชา       คณิตศาสตร์ 
ปริญญาโท     วท.บ. 
สาขาวิชา       การสอนคณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๖-๙๐๓-๘๔๑๙ 

๒๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ยืนยงชัยวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก    วท.ด. 
สาขาวิชา       เคมีเทคนิค 
ปริญญาโท     วท.ม. 
สาขาวิชา       ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์ 
                  พอลิเมอร์ 
 

เคมี, เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๙-๑๐๘-๔๘๕๗ 



    ๕ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

๒๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา   จิตรภิรมย์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก    วท.ด 
สาขาวิชา       วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ปริญญาโท     ว.ม 
สาขาวิชา       การใช้ที่ดินและการจัดการ   
                  ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,   
สาธารณสุขศาสตร์, จุลชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๑-๙๐๓-๓๐๖๙ 

๒๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา       ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 
 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๙-๘๙๓-๓๐๔๒ 

๒๖.  อาจารย์ชัชนันท์    อินเอ่ียม - ปริญญาโท     คม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
สาขาวิชา       บริหารอุตสาหกรรม                  

วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๖-๖๗๙-๙๐๖๙ 

๒๗.  อาจารย์โยธิน   พลประถม - ปริญญาโท     คม. 
สาขาวิชา       เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมความปลอดภัย, 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๔-๓๒๕-๖๐๖๐ 

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

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๑-๙๒๘-๐๕๒๙ 

๒๙.  อาจารย์เกษม  กมลชัยพิสิฐ - ปริญญาโท     วิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       การจัดการเทคโนโลยี 

แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๙-๑๑๕-๓๔๔๙ 

๓๐.  อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ - ปริญญาโท     ครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา       เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  และคอมพิวเตอร์ 
 

 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๑- ๙๒๐-๘๗๔๗ 



    ๖ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

๓๑.  อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล - ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       เคมีวิเคราะห์ 

เคมีวิเคราะห์, เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

         ๐๘๔-๐๐๙-๑๑๖๓ 

๓๒.  อาจารย์อรพิมพ์ มงคลเคหา - ปริญญาโท     วท.ม. 
สาขาวิชา       เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                  เพื่อการพัฒนาทรัพยากร           

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๑-๗๒๒-๖๙๗๗ 

๓๓.  อาจารย์ประมูล  อรุณจรัส - ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       เทคนิคการแพทย์ 

เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา จุลชีววิทยา) สาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๒-๔๗๔-๖๒๕๓ 

๓๔.  อาจารย์เชิดสิริ  นิลผาย - ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       วิศวกรรมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,      
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, 
สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๖-๕๐๖-๖๖๙๗ 

๓๕.  อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร - ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                  การอาหาร 

อาหารฟังก์ชั่น,  
จุลชีววิทยาทางอาหาร, เคมีอาหาร
, งานวิเทศสัมพันธ์,  
งานศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๑-๕๓๓-๒๓๑๔ 

๓๖.  อาจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุล - ปริญญาโท      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา        เคมีอุตสาหกรรม 
 

เคมีพอลิเมอร์, สิ่งแวดล้อม,  
เคมีวิเคราะห์, เคมีอินทร์, ชีวเคมี 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๘๖-๖๕๖-๒๔๑๕ 

๓๗.  อาจารย์ธวัชชัย   พงษ์สนาม - ปริญญาโท      อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

วิศวกรรมการผลิต วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๐๙๐-๙๖๐-๖๙๗๓ 
 



    ๗ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

๓๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชา       การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปริญญาโท     อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) 
สาขาวิชา       บรรณรักษศาสตร์ 
                  และสารนิเทศศาสตร์ 

บรรณรักษศาสตร์  
สารสนเทศศาสตร์  
การพัฒนาท้องถิ่น 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๑-๙๑๗-๙๗๑๗ 

๓๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์  อ่อนตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท     M.A 
สาขาวิชา       Philosophy 
 

ปรัชญาและศาสนา, 
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

  ๐๘๑-๗๕๓-
๙๙๖๗ 

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

ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ พัฒนศึกษา 
การพัฒนา 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๑-๓๔๗-๑๐๓๑ 

๔๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท     ศศ.บ 
สาขาวิชา       วัฒนธรรมศึกษา 

ดนตรีไทย มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๑-๔๐๑-๓๐๖๑ 

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

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๑-๙๘๕-๔๗๒๓ 

๔๓.  อาจารย์วรัญญา  กิตติวงศ์วัฒนชัย - ปริญญาโท     MA Linguistics 
สาขาวิชา       Linguistics 
 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

   ๐๘๕-๑๗๐-๖๕๗๑ 



    ๘ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

๔๔.  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธ์ิเขียว - ปริญญาเอก    ปรด. 
สาขาวิชา       การจัดการเทคโนโลยี 
ปริญญาโท     อม. 
สาขาวิชา       บรรณรักษศาสตรและ 
                  สารนิเทศศาสตร์ 

การบริหารและจัดการห้องสมุด มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๑-๙๑๘-๒๑๘๙ 

๔๕.  อาจารย์ปาณิสรา   เบี้ยมุกดา - ปริญญาโท     ศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชา       ภาษาไทย 

- มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๙-๒๑๖-๙๑๖๖ 

๔๖.  อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ - ปริญญาโท     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       การเมืองการปกครอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , 
นโยบายสาธารณะ,  
ภาษาเวียดนาม, อาเซียนศึกษา, 
ประวัติศาสตร์เอเชีย 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 ๐๘๑ – ๘๗๖-
๙๖๓๓ 

๔๗.  อาจารย์อภิญญา  หนูมี  ปริญญาโท     ศศ.ม 
สาขาวิชา       สารสนเทศศาสตร์และ 
                  บรรณรักษศาสตร์ 

- มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๕-๑๔๔-๙๕๗๑ 

๔๘.  อาจารย์พัฒน์วิภา  อานัญจวณิชย์ - ปริญญาโท     นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา      นิติศาสตร์ 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,
นิติศาสตร์ ,รัฐประศาสนศาสตร์ , 
รัฐศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๑-๙๐๖-๒๘๗๑ 
 

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

ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๙๔-๔๑๕-๔๒๔๖ 

๕๐.  อาจารย์อารีย์   รุ่งแสง - ปริญญาโท     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       นโยบายสาธารณะ 

- มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๙๒-๖๔๖-๑๖๗๔ 



    ๙ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

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

สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 
ศาสนาและปรัชญา,  
ศาสนากับการพัฒนา,   
เทววิทยา, อิสลามศึกษา 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๑-๔๕๐-๐๗๑๐ 

๕๒.  อาจารย์นงนุช ทึ่งในธรรมะ - ปริญญาโท    การสอนภาษาจีน 
สาขาวิชา      การสอนภาษาจีน 

ภาษาจีน  มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๙๙-๑๙๔๕๑๔๙ 

๕๓.  อาจารย์บูรณจิตร                     แก้วศรีมล - ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชา     รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๔-๗๗๒-๐๒๒๙ 

๕๔.  อาจารย์ชัชศรัณย์                     จิตคงคา - ปริญญาโท    กศ.ม 
สาขาวิชา     ภาษาไทย 

ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๗-๓๔๔-๐๔๕๐ 

๕๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก  Ph.D Chinese Folk Arts 
สาขาวิชา     Chinese Folk Arts 
ปริญญาโท    อ.ม.ภาษาจีน 
สาขาวิชา     ภาษาจีน 

ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๙๑-๘๗๐-๑๒๘๓ 

๕๖.  อาจารย์วรรณรุจน์                    มณีอินทร์ - ปริญญาโท   ศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การออกแบบนิเทศศิลป์ 

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ, 
กราฟิกกับการโฆษณา,  
การออกแบบสัญลักษณ์,  
กราฟิกส าหรับสภาพแวดล้อม,             
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๑-๘๑๘-๖๒๒๙ 

๕๗.  อาจารย์กันยาวรรนธ์                 ก าเนิดสินธ์ุ - ปริญญาโท   รัฐศาสตร ์
สาขาวิชา     รัฐศาสตร ์

รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

๐๘๑-๙๐๐-๕๘๔๓ 



    ๑๐ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

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

การเงิน, การเงินระหว่างประเทศ, 
เศรษฐศาสตร์ 

วิทยาการจัดการ ๐๘๑-๙๔๘-๗๗๑๕ 

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

การตลาด บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ๐๘๙-๔๔๕-๗๖๘๙ 

๖๐.  รองศาสตราจารย์ศิริจันทร์   
 

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

การจัดการตลาด งานวิจัย 
 วิจัยทางสังคมศาสตร์ 

วิทยาการจัดการ ๐๘๙-๗๗๐-๒๖๔๕ 

๖๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก    Ph.D 
สาขาวิชา       การวางแผนและการจัดการ 
ปริญญาโท     ศ.ม. / M.S 
สาขาวิชา       ภาษาอังกฤษ/การบริหาร 

ภาษาอังกฤษ  การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ๐๘๙-๐๓๑-๐๘๒๖ 

๖๒.  อาจารย์วิชุณี    สารสุวรรณ - ปริญญาโท     ครุศาสตรอุตสาหกรรม  
                  มหาบัณฑิต  
สาขาวิชา       เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

วิทยาการจัดการ ๐๘๕-๐๖๓-๖๔๖๖ 

๖๓.  อาจารย์พรรณา    พูนพิน - ปริญญาโท     ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
                  มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา       เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

การจัดการเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาการจัดการ ๐๘๙-๘๙๒-๓๑๓๔ 



    ๑๑ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

๖๔.  อาจารย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท์ - ปริญญาโท     นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา      การโฆษณา 

การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ ๐๘๑ – ๓๔๗-
๘๖๐๐ 

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

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ,  
การสื่อสารการตลาด , 
สื่อสารมวลชน ,  
ศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง ,         
ดนตรีศึกษา 

วิทยาการจัดการ ๐๘๑-๙๒๓-๒๖๒๖ 

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

หลักการจัดการโลจิสติกส์,  
การจัดซ้ือ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, 
การจัดเชิงกลยุทธ์ 

วิทยาการจัดการ ๐๘๑-๗๓๔-๙๕๐๑ 

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

นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, 
หนังสือพิมพ์ 
 

วิทยาการจัดการ ๐๘๖-๘๙๔-๕๙๙๙ 

๖๘.  อาจารย์สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ - ปริญญาโท   วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา     การบริหารสื่อสารมวลชน 

นิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์และ
สื่อสาร , สื่อสารการตลาด โฆษณา 
, ประชาสัมพันธ์ , ภาพยนตร์และ
มัลติมีเดีย 

วิทยาการจัดการ ๐๘๓-๘๙๓-๗๕๕๕ 

๖๙.  อาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ - ปริญญาโท    MBA 
 สาขาวิชา    การจัดการโลจิสติกส์ 

การจัดการโลจิสติกส์,  
ธุรกิจการน าเข้า – ส่งออกสินค้า,
การจัดการขนส่ง, การจัดการ
คลังสินค้าและการกระจายสินค้า 

วิทยาการจัดการ ๐๘๖-๘๓๓-๒๑๘๕ 



    ๑๒ 
รายชื่อผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาท่ีเชี่ยวชาญ คณะ เบอร์โทร 

๗๐.  อาจารย์อดิเรก   วัชรพัฒนกุล - ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ/การจัดการ 
สาขาวิชา     การเป็นผู้ประกอบการ/การจัดการ  
                ทั่วไป 

- วิทยาการจัดการ ๐๙๒-๑๑๓-๓๓๑๘ 

 


