รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

1 อาจารย์

ดร.

รำยชือ่
ธรรมรัตน์ สินธุเดช

สถำบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

รป.บ.บริหารัฐกิจและกิจการ รป.ม.นโยบายสาธารณะและ
สาธารณะ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
เคมี
การสอนเคมี

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ปริ่มมาลา ขาคมเขตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปถัฐมศาสตร์
ภ์
ศศ.บ.รั

4 อาจารย์

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 อาจารย์

ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

ศศิธร แก้วมั่น
ดร. จิตราภรณ์ วงศ์คาจันทร์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1.ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหาร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
2.ประกาศนียบัตรวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

พบ.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กศ.บ.วิทย์-เคมี

กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา

อารยะรัตน์ ชารีแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บธ.บ.การบัญชี

บธ.ม.บริหารธุรกิจ

8 อาจารย์

ดร. นฤมล วลีประทานพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การบัญชี

การตลาด

9 อาจารย์

รุจิเรข บุญกาพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์การแพทย์

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ปาริชาติ ประเสริฐสังข์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คบ.คณิตศาสตร์

ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. นิตยา วรรณกิตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

12 อาจารย์

ดร. วารนันท์ นิติศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

13 อาจารย์

ดร. สัจธรรม พรทวีกุล

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
บริหารการศึกษา

ปร.ด.นวัตกรรมหลักสูตรและการ
เรียนรู้

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ
รัฐประศาสนศาสตร์

P600001

เคมี/วิทยาศาสตร์

P600002

บริหารธุรกิจ

P600003

การบริหารการศึกษา/
การบริหารทรัพยากรมนุษย์/จิตวิทยา

P600004

คอมพิวเตอร์

P600005

หลักสูตรและการสอน

P600006

การบัญชี

P600007

ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บริหารธุรกิจ

P600008

วิทยาศาสตร์

P600009

ปร.ด.นวัตกรรมหลักสูตรและการ
เรียนรู้

การสอนคณิตศาสตร์

P600010

อ.ม. (วรรณคดีไทย)

อ.ด.ภาษาไทย สายคติชนวิทยา

ภาษาและวรรณกรรมไทย/ คติชนวิทยา/ ภาษาไทย

P600011

ภูมิศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

P600012

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คบ.ดนตรีศึกษา

ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน

เทคโนโลยีการศึกษา
ปร.ด.หลักสูตรและการเรียนการ
สอน

ดนตรี/การพัฒนาหลักสูตร/การวิจัยทางการศึกษา

P600013

ดร. วินิรณี ทัศนะเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การศึกษาปฐมวัย

การบริหารการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

P600014

ดร. พิมพ์พจี บรรจงปรุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์

การปกครองท้องถิ่นไทย

P600015

นิติศาสตร์

P600016

การบัญชีต้นทุน

P600017

16 อาจารย์

พิมลศักดิ์ นิลผาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

17 อาจารย์

กุณฑีรา อาษาศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เคมีอินทรีย์

MBA.Business,
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
MPA.Public Administration

7 อาจารย์

18 อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

ดร. ดนุชา สลีวงศ์

จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
น.บ.นิติศาสตร์/เนติบณ
ั ฑิต
น.บ.นิติศาสตร์/เนติบณ
ั ฑิตไทย
ไทย/น.ม.นิติศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ บณ
นิเทศศาสตร์
ั ฑิต08-02-19 วาสารศาสตร์มหาบัณพิต
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

ปร.ด.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานิเทศศาสตร์

P600018
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ปนัดดา โพธินาม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การจัดการทั่วไป

20 อาจารย์

ดร. วิชิต กามันตะคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ค.บ.(การประถมศึกษา)

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. จันทิราพร ศิรินนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 อาจารย์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
ดร. วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์
ดวงดี แสนรักษ์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก
บริหารธุรกิจ

P600019

การศึกษา(การประกันคุณภาพการศึกษา)

P600020

นิเทศศาสตร์

บธ.ม.การจัดการทั่วไป
รป.ด.รัฐศาสตร์
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและการ
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
พัฒนาหลักสูตร)
การตลาด
กจ.ด.การจัดการสื่อสาร

การตลาด

P600021

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด)

บริหารธุรกิจ, การจัดการ

P600022

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปถัมภ์
อุตสาหกรรมการท่
องเที่ยว

การจัดการท่องเที่ยว

การจัดการท่องเที่ยว

P600023

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วท.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

P600024

มหาวิทยาลัยพะเยา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

การออกแบบระบบไฟฟ้า

P600025

ชีววิทยา

1. โรคพืช
2. จุลชีววิทยา
3. การจัดการโรคพืชโดยชีววิธี

P600026

น.ด.(กฎหมาย)

เทคโนโลยีเซรามิกส์,
กฎหมาย
สาธารณะสุข, การพัฒนาชุมชน

P600027
P600028
P600029

บริหารธุรกิจ ,สารสนเทศศาสตร์

P600030

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , การ
จัดการ

P600031

26 อาจารย์

ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

มหาวิทยาลัยพะเยา

เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)

-

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 รองศาสตราจารย์

ธิติมา คุณยศยิ่ง
ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
ปรีชา วงศ์ทพิ ย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทคโนโลยีเซรามิกส์ (วท.บ.)
น.บ.(นิติศาสตร์)
สาธารณสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมศึกษา
น.ม.(กฎหมายอาญา)
สาธารณสุขศาสตร์
บรรณาการศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

ปร.ด.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
-

30 อาจารย์

อัศนีย์ ณ น่าน

มหาวิทยาลัยเนชั่น

สารบรรการการศาสตร์

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

(เทคโนโลยีการจัดการ)

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสื่อสารมวลชน

เทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมพลังงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชีววิทยา

การสอนชีววิทยา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถิติ
นิติศาสตร์
พืชศาสตร์-พืชผัก และ วท.บ.
(สุขศึกษา)

สถิติประยุกต์
กฏหมายมหาชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ บริหารศาสตร์ - การบริหาร
จัดการ
เทคโนโลยี

32 อาจารย์

ดร. จิระศักดิ์ สาระรัตน์

33 อาจารย์

พิเชษฐ์ ทานิล

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อดิศักดิ์ จูมวงษ์

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
วสุ สิงหัษฐิต

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พีรดา ประจงการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(จิตวิทยา)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อิเล็กทรอนิสก์

38 อาจารย์
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ดร. สันต์ชัย รัตนนนท์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

(จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว)
โทรคมนาคม

08-02-19
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Edueational Ieehnology

ชีววิทยา

ไฟฟ้าและสื่อสาร

เทคโนโลยีการศึกษา, บริหารการศึกษา,
สื่อสารมวลชน
วิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมพลังงาน
ชีววิทยา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/สรีรวิทยาหลังการเก็บ
เกี่ยว
สถิติ , สถิติประยุกต์
กฎหมายแรงงาน , กฏหมายมหาชน
บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน / เทคโนโลยี
สารสนเทศ / สุขภาพ

P600032
P600033
P600034
P600035
P600036
P600037

จิตวิทยา

P600038

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600039
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

40 อาจารย์
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 อาจารย์
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 รองศาสตราจารย์
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
48 อาจารย์

ดร.

รำยชือ่

เสน่ห์ บัวสนิท
ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
ดร. ภาสพงศ์ ศรีพจิ ารณ์
ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ
กนกพร อนันต์ชื่นสุข
ดร. นิตยา แก้วคัลณา
ดร. ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
ดร. เฉลิมพร เย็นเยือก

สถำบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร

เลขานุการ
ภาษาอังกฤษ
การคลัง/การค้าระหว่าง
ประเทศ
(เคมีอุตสาหกรรม)
ภาษาไทย
ธุรกิจศึกษา
1.(เศรษฐศาสตร์)
2.(เกษตรศาสตร์)

การจัดการ
Applied Linguistics

การบริหาร

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

Applied Linguistics

การตลาด
(วิศวกรรมเคมี)
ภาษาไทย
ธุรกิจอุตสาหกรรม

ภาษาไทย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาเศรษฐกิจ
การจัดการ , การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ดร. วรางคณา สมพงษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

Aquatic Product Utilization Food Science

ดร. สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
ชนกนาถ ชูพยัคฆ์
อัมพร เที่ยงตระกูล
มาริสา แก้วสุวรรณ
อรอนงค์ อิงชานิ
ดร. วัลลี พุทโสม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ

วิศวกรรมเครื่องกล
การสอนคหกรรมศาสตร์
บัญชี
คณิตศาสตร์
ดุริยางคศาสตร์ -ไทย
การจัดการ

วิศวกรรมเครื่องกล
คหกรรมศาสตรศึกษา
บัญชี
สถิติประยุกต์
มานุษยดุริยางควิทยา
การตลาด

56 อาจารย์

ดร. อรรณพ โพธิสุข

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การปกครอง

International
Development Education

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังคมศึกษา,รัฐศาสตร์
ดร. ว่าที่ พ.ต.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
,ปรัชญาประวัติศาสตร์

58 รองศาสตราจารย์

ดร. รัชพล สันติวรากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จินตนา สมสวัสดิ์
ดร. จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
ดร. นิศาชล ฤาแก้วมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การเงิน
การเงิน
08-02-19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกำรขึ
สาน น้ วิททะเบี
ยาเขตสกลนคร
ประมง
เทคโนโลยี
ชีวน้ ภาพ
ยนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมี
อำยุกำรขึ
ทะเบียน

49 รองศาสตราจารย์

50
51
52
53
54
55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60 อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดมศึกษำ
61กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
สำนั

วศ.บ(วิศวกรรมเครื่องกล)

วิศวกรรมศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแปร
รูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

P600040

การตลาด
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษ)

P600041
P600042

การตลาด,ประกอบการ

P600043

วิศวกรรมเคมี,วัสดุวิศวกรรม,การแยกสาร
ภาษาไทย,กวีนิพนธ์ไทย
การจัดการธุรกิจ

P600044
P600045
P600046

เศรษฐศาสตร์/การเงิน, การพัฒนา/การเกษตร

P600047

การจัดการ

P600048

Fish Protein and Its Denaturation, Food
Processing,
Fruit and Vegetable Processing

P600049

วิศวกรรมเครื่องกล
การสอนคหกรรมศาสตร์
การเงินและบัญชี
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ,สถิติประยุกต์
ดนตรี
การจัดการ

P600050
P600051
P600052
P600053
P600054
P600055

Administrative and Policy
Studies (Higher Education
Administration)

การบริหาร/นโยบายศึกษา/รัฐศาสตร์/การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/การวิจัย/ศึกษาศาสตร์

P600056

ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์

Social Sciehces

สังคมศาสตร์

P600057

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

P600058

พัฒนาบูรณาการศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ

เศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐศาสตร์
ประมง

การจัดการ (กาลังศึกษา)

2 ปี

P600059
P600060
P600061 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

62 รองศาสตราจารย์

รำยชือ่

ภรณี ศิริโชติ

ดร. เสาวลักษณ์ จิตติมงคล
ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธีระยุทธ์ เพ็งชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
จงรักษ์ หงษ์งาม
ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
ปรียาภรณ์ เจริญบุตร

อักษรศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

63 อาจารย์
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

66
67
68
69

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

(ชีวเคมี)

วิทยาศาสตร์การแพทย์/ชีวโมลกุลด้านการแพทย์

P600070

สาธารณสุขศาสตร์

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์

P600071

อายุรศาสตร์เขตร้อน

จุลชีววิทยาการแพทย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์

P600072

พยาบาลศาสตร์)

.(การพยาบาล)

พยาบาลศาสตร์/การพยาบาลผู่ใหญ่และผู้สูงอายุ

P600073

คอมพิวเตอร์ศึกษา

P600074

(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิศวกรรมอุตสาหการ/การวางผังโรงงาน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา

P600075
P600076
P600077
P600078
P600079

การจัดการเทคโนโลยี

การจัดการสิ่งแวดล้อม

P600080

วิทยาศาสตร์ศึกษา

P600081

วิศวกรรมอาหาร

P600082

ชีววิทยา
สถิติ

P600083
P600084

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

73 รองศาสตราจารย์

ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(พยาบาลศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การบัญชี/คอมพิวเตอร์

ดร. ไมตรี ปะการะสังข์
ดร. รัฐกรณ์ คิดการ
ปุญทรี พ่วงสุวรรณ
ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา
ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เทคนิคการแพทย์)
เทคโนโลยีการศึกษา
พยาบาลศึกษา
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คณิตศาสตร์

ดร. อรพิมพ์ มงคลเคหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชีวเคมีและชีวเทคโนโลยี

83 อาจารย์
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

วาสนา เนียมแสวง
รวีวรรณ งามสันติกุล

P600065

(ชีวเคมี)

ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา

ดร. กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ,ศิลปะ,ทัศนศิลป์

(เทคนิคการแพทย์)

72 รองศาสตราจารย์

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

P600066
P600067
P600068
P600069

สุขศึกษา และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
เทคนิคการแพทย์

พฤกษ์ โปร่งสาโรง

P600063
P600064

การศึกษา
สาขาเศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วรรณคดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

81 อาจารย์

บริหารธุรกิจ
ชีววิทยา

การบริหารการศึกษา
Ph.D. Economics
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
English Studies

ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ

80 อาจารย์

P600062

การบริหารการศึกษา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
English

71 รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

สารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

75
76
77
78
79

MA. (Library and
Information Management),
(บรรณารักษ์ศาสตร์)

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

บริหารธุรกิจ
พฤกษศาสตร์

ดร. พัชรี เจียรนัยกูร

ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

การจัดการ,เศรษฐศาสตร์
ชีววิทยา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ธุรกิจศึกษา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
วิศวกรรมเคมี
ภาษาอังกฤษ

70 รองศาสตราจารย์

74 อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ชีววิทยาประยุกต์
คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา/
บริหารธุรกิจ
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เทคโนโลยีการศึกษา
อุดมศึกษา
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
การวัดผลการศึกษา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
สถิติ

08-02-19
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

บริหารธุรกิจ
ชีววิทยา

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เทคโนโลยีการศึกษา

chemical Engineering

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุวรรณี จรรยาพูน

86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
87 อาจารย์

ดร. สุวิมล เรืองศรี
ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

88 อาจารย์

ดร. ศิรินันท์ แก่นทอง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

89 อาจารย์

นิภาพร คังคะวิสุทธิ์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมีสิ่งแวดล้อม

P600085

เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

เคมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600086
P600087

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

P600088

เทคโนโลยีการอาหาร บรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

P600089

วิทยาศาสตร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์

P600090

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาศาสตร์ศึกษา

P600091

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขตจันทบุรี
การอาหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตร์

91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฟิสิกส์

93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

96 อาจารย์

97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
98 อาจารย์

ผกามาศ มูลวันดี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชีววิทยา

การศึกษาบัณฑิต
ชีววิทยา
บธ.บ.การบัญชี / ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เคมี

Textile chemistry and
coloration Technology

การจัดการนวัตกรรม
สถิติประยุกต์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศาสตร์
Physics
การศึกษาวิทยาศาสตร์
วิชาเอกคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600092

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ศึกษา

P600093

ภาษาศาสตร์การศึกษา

Linguistics

ภาษาอังกฤษ , ภาษาศาสตร์Linguistics,Applied
Linguistics,Teating,
Teaching English

P600094

ชีวเคมี

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์ศึกษา

P600095

เทคโนโลยีชีวภาพ

บช.ม.การบัญชี
ปรด.ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ

การบัญชี

P600096

บริหารธุรกิจ-การบัญชี

P600097

ดร. สุพตั รา รักการศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บธ.บ. ธุรกิจศึกษา-การบัญชี /
กศ.ม.ธุรกิจศึกษา
บธ.บ.การบัญชี

เสาวลักษณ์ สีดาเกษ

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

ภาษาอังกฤษ

จิตวิทยาการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์

P600098

วิศวกรรมไฟฟ้า

Data Telecommunication Electronic and Electtical
and Networks
Engineering

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600099

P600100

99 รองศาสตราจารย์

ดร. จันทร์บรู ณ์ สถิตวิริยวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี

(วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ เครื่องมือกล),
อุตสาหการ
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

วิศวกรรม
อุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

101 อาจารย์

ดร. พงษ์พทิ ยา สัพโส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต ดุริยางคศิลป์
(ดนตรีศึกษา)

ดุริยางคศิลป์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

Environmental Monitoring Chemistry

ดร. ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

พิภทั รา สิมะโรจนา

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

92 อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

ดนตรีสากล

08-02-19 เทคโนโลยีทางการศึกษา
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

P600101
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์

103 อาจารย์

ดร.

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

วิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ. (ปรัชญา)

พธ.ม.(ปรัชญา)

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

1.พระพุทธศาสนา
2.ปรัชญา

P600103

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค

1.รัฐศาสตร์
2.รัฐประศาสนศาสตร์

P600104

-

1.สังคมวิทยา
2.ปรัชญาการพัฒนาชุมชน

P600105

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมเคมี

ปญญาวชิโร/เจนทร
พระครูโสภณปริยัติสุธี
ดร. (ศรีบรรดร)
ถิรธมฺโม/ไชยะวุฒิกุล

105 อาจารย์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

D. Eng. (Environmental
Chemistry and Engineering)
วิศวกรรมเคมี ,การเร่งปฎิกิริยา
Tokyo Institute of Technology

พระครูศรีปญ
ั ญาวิกรม(บุญเรือง)

104 รองศาสตราจารย์

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

พระมหาสุเทพ
สุปณฺฑิโต/ผิวเผือด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
ปรัชญา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

P600102

106 อาจารย์

ดร.

พระมหาสมพงษ์
คุณากโร/อัญโย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ (บริหารการศึกษา)

M.A. (Philosophy)

Ph.D. (Philosophy)

1.ปรัชญา
2.พระพุทธศาสนา

P600106

107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

พระเมธาวินัยรส
ปสิวิโก /สุเทพ

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

พุทธศาสนศึกษา

พุทธศาสน์ศึกษา รัฐประศาสน
ศาสตร์ และการจัดการศึกษา

1.พระพุทธศาสนา
2.รัฐประศาสนศาสตร์

P600107

108 รองศาสตราจารย์

ดร.

พระมหาหรรษา
ธมฺมหาโส/นิธิบณ
ุ ยากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรัชญา

พุทธศาสนศึกษา

พระพุทธศาสนา

1.พระพุทธศาสนา
2.สันติศึกษา

P600108

ทศพล ปรีชาศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

1.การจัดการ
2.บริหารธุรกิจ

P600109

109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พุทธศาสนาและปรัชญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

110 อาจารย์

ดร.

พระมหาสุรศักดิ์
ปจฺจนฺตเสโน/ประจันตะเสน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
Ph.D in Buddhist Studies
บาลีสันสกฤต
พุทธศาสนศึกษา

1.พระพุทธศาสนา
2.บาลี

P600110

111 อาจารย์

ดร.

พระมหาบุญนา
ฐานวีโร/ประทุมชาติ

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ

M.A. Linguistics

Ph.D. Linguistics

1.การสอนภาษาอังกฤษ
2.ภาษาอังกฤษ

P600111

112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ศิริชัย วัฒนาโสภณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.วิศวกรรมไฟฟ้า
2.พลังงาน

P600112

113 อาจารย์

ดร. ปกาศิต เจิมรอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน)

Ph.D (Psychology)

1.จิตวิทยา
2.พระพุทธ
ศาสนา

P600113

114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

ศน.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

Ph.D. Buddhist
Studies:Philosophy

1.พระพุทธศาสนาและปรัชญา
2.สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
และการสอนพระพุทธศาสนา

P600114

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

พระมหามฆวินทร์
ปุริสุตฺตโม/อามาตมนตรี

ศน.ม. พุทธศาสนาและ
ปรัชญา/M.Phil. Buddhist
Studies:Pali

08-02-19
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุภทั รชัย ชมพันธุ์

116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

117 อาจารย์

ดร. ระบิล พ้นภัย

118 อาจารย์

พระครูอรุณสุตาลังการ(ปรีดา)
ขนฺติโสภโณ/บัวเมือง

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ สังคมวิทยา

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

Doctor of Engineering สาขาวิชา 1.การประมวลสัญญานดิจิทลั
Information Processing
2.เทคโนโลยีเสียงพูด

M.A. in Sociology

Ph.D. in Sociology

1.รัฐศาสตร์
2.สังคมวิทยา

P600116

ปร.ด. (การจัดการ)

1.บริหารธุรกิจ
2.การจัดการ

P600117

1.เศรษฐศาสตร์
2.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

P600118

1.จิตวิทยา
2.พระพุทธศาสนา

P600119

1.พระพุทธ
ศาสนาและปรัชญาสังคมศาสตร์
2.รัฐศาสตร์

P600120

1.การบริหารการศึกษา
2.การจัดการเชิงพุทธ

P600121

1.รัฐศาสตร์
2.รัฐประศาสนศาสตร์

P600122

1.จิตวิทยา
2.พระพุทธศาสนา

P600123

1.บัญชี
2.ภาษีอากร

P600124

1.เคมี
2.เคมีวิเคราะห์

P600125

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

อโณทัย ทิพเนตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ดร.

พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ/
ดวงชัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน)

120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

พระครูสิริธรรมาภิรัต
อริยธมฺโม /ยศขุน

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

Ph.D (Psychology)

รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ., สาขา
ศาสนศาสตมหาบัณฑิต ศน.ม., ศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ศน.ด.,
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
สาขาพุทธศาสน์ศกึ ษา
สาขาพุทธศาสน์ศึกษา
รัฐศาสตร์

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์(สมจิต)
ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

พระมหาบุญเลิศ
อินฺทปญฺโญ,/ช่วยธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ.รัฐศาสตร์

รป.ม. สาขาการ
จัดการความขัดแย้ง

พระมหาเผื่อน
กิตฺตโสภโณ/เฉลิมจาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการปรึกษา)

จินตนา โสมโสดา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บธ.บ. (การบัญชี)

บธ.ม.(การบัญชี)

การบริหารการศึกษา

พุทธวิริโย/เดชคุณรัมย์
122 รองศาสตราจารย์
123 อาจารย์

ดร.

124 อาจารย์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

119 อาจารย์

121 อาจารย์

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

Ph.D.(Psychology)

ดร. เนตรนภิส แก้วช่วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)
สาขาวิชาเคมี

วท.ม.(เคมี) ด้านเคมีวิเคราะห์

126 อาจารย์

ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศษบ. หัตถกรรม
(เครื่องปั้นดินเผา)

ศม.เครื่ลเคลือบดินเผา

1.เครื่องปั้น
ดินเผา
2.ศิลปกรรม

P600126

127 อาจารย์

พระมหาภาณุวัฒน์
ปฏิภาณเมธี/แสนคา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ. สาขาวิชาปรัชญา

M.A. (Linguistic), ค.ม.
(การบริหารการศึกษา)

1.พระพุทธศาสนา
2.การจัดการเชิงพุทธ

P600127

พระครูวิจิตร์ปญ
ั ญาภรณ์
ภูมาพันธ์

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

128 อาจารย์
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ดร.

M. A linguistics

08-02-19 ปร. ด. การบริหารการศึกษา
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Ph.D (Maritimes Science)
Environmental Science

P600115

การบริหารการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์

1.การบริหารการศึกษา
2.ภาษาศาสตร์

P600128
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่
พระมหาวิเชียร
ธมฺมวชิโร/สายศรี

129 อาจารย์

ดร.

130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ณัทธีร์ ศรีดี

131 อาจารย์

พระมหาโกมล กมโล/
แก้วดึง

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

ศน.บ. ศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

อ.ม. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
Ph.D. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

1.พระพุทธศาสนา
2.ศาสนาเปรียบเทียบ

P600129

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ. รัฐศาสตร์

ศศ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา

1.ศาสนาและปรัชญา
2.พระพุทธศาสนา

P600130

ปริญญาตรี สาขาวิชาบาลี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศาสตร์

ปริญญาโท
สาขาวิชา
ภาษา
สันสกฤต

1.บาลีและสันสกฤต
2.พระพุทธศาสนา

P600131

1.การบริหารการศึกษา 2.การศึกษา

P600132

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

Ph.D. Philosophy and Religion

132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
โสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา

การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

133 อาจารย์

ดร. ปารณีย์ ขาวเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กศ.บ.การแนะแนว

ปร.ด.วิทยาการทางการศึกษาและ
1.จิตวิทยาการแนะแนว 2.หลักสุตรและการสอน
การจัดการเรียนรู้

P600133

134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ทรงศรี ตุ่นทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กศ.ด. สาขา ทดสอบและวัดผล
การศึกษา

1.การวัดผลการศึกษา
2.การวิจัยทางสังคมศาสตร์

P600134

135 อาจารย์

ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)

1.รัฐประศาสนศาสตร์ 2.รัฐศาสตร์

P600135

136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. กมลวรรณ วรรณธนัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(นโยบายสาธารณะ)

1.รัฐประศาสนศาสตร์ 2.การบริหารจัดการ

P600136

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี, ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา

1.การสอนวิทยาศาสตร์ 2.หลักสูตรและการสอน

P600137

1.วิจัยทางการศึกษา
2.การประถมศึกษา

P600138

1.การท่องเที่ยว
2.การโรงแรม

P600139

1.การสื่อสารทางการเมือง
2.การเมืองการปกครองไทย

P600140

1.วิศวกรรมศาสตร์
2.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P600141

137 อาจารย์

ดร. เยาวเรศ ใจเย็น

กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว

กศ.ม.การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา

138 อาจารย์

อัจฉราพรรณ กันสุยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศษ.บ. การประถมศึกษา

139 อาจารย์

รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศศบ. สาขาวิชาอุตสาหกรรม ศศม. สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์-การเมือง
การปกครอง)

ร.ม.(สื่อสารการเมือง)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมสารสนเทศ)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

141 อาจารย์

ปิยะพงษ์ แดงขา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

142 อาจารย์

สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
08-02-19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

ปร.ด.(สื่ดสารการเมือง)

1.โรคพืช
2.อารักขาพืช

P600142
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

รำยชือ่

ดร. พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การศึกษาบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เกษตรศาสตร์ดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขา
ชีววิทยา
เกษตรเขตร้อน

1.เทคโนโลยีการเกษตร 2.ชีววิทยาโมเลกุล

P600143

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์
เอกคอมพิวเตอร์)

Computer

P600144

144 อาจารย์

ปัณณรัตน์ วงศ์พฒ
ั นานิภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์)

145 อาจารย์

กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วศ.ม.สนเทศศาสตร์
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

1.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

P600145

146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มันทิรา ผ่องอาไพ

สถาบันการพลศึกษา ตรัง

กศ.บ.
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วท.ม.สถิติประยุกต์

1.สถิติ
2.คณิตศาสตร์

P600146

สถาบันการพลศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

1.การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.การวิจัย

P600147

147 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชนิตา ไกรเพชร

การวัดและประเมินผลการศึกษา

148 อาจารย์

จงรักษ์ กะรัมย์

สถาบันการพลศึกษา ศรีสะเกษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(พลศึกษา)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พลศึกษา)

พลศึกษา

P600148

149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุษญา

สถาบันการพลศึกษา มหาสารคาม

การเงินการธนาคาร

บริหารธุรกิจ

1.บริหารธุรกิจ
2.การเงินและการธนาคาร

P600149

สถาบันการพลศึกษา ยะลา

วท.บ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

วท.ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.การฝึกสอนกีฬา

P600150

สถาบันการพลศึกษา สุโขทัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
การศึกษาและการเรียนรู้

1.การศึกษา
2.บริหารธุรกิจ

P600151

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.วิศวกรรมไฟฟ้า
2.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

P600152

150 อาจารย์

151 อาจารย์

แสงแก้ว

ปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร

ดร. สิริพร มีผดุง

152 อาจารย์

ดร. โสภณ ผู้มีจรรยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

153 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ดารงพล อินทรจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยามหาบัณฑิต
(มนุษยวิทยา)

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(สหวิทยาการ)

1.สหวิทยาการ
2.มนุษยวิทยา

P600153

154 อาจารย์

ดร. เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การศึกษาบัณฑิต
(พยาบาลศึกษา)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลแม่และเด็ก)

การศึกษามหาบัณฑิต
(การอุดมศึกษา)

1.พยาบาล
2.บริหารการศึกษา

P600154

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเคมีอินทรีย์

1.สาขาวิชาเคมี
2.วิทยาศาสตร์

P600155

155 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

08-02-19
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

156 อาจารย์

ดร.

รำยชือ่

ดร. พัทธพสุตม์ สาธุนุวัฒน์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ค.บ.
ธุรกิจศึกษา
(การบัญชี)

บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
(การตลาด)

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยุกระจายเสียง
และ ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาไทย

1.การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาการศึกษา
2.วารสารศาสตรม
หาบัณฑิต
สาขาการจัดการการ
สื่อสารองค์กร

157 อาจารย์

ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สิงห์ สิงห์ขจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นิเทศศาสตรบัณฑิต

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก
Dprof
(Marketing
Communications)

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

1.การตลาด /
การสื่อสารการตลาด
2.ารบริหารธุรกิจ /
นิเทศศาสตร์

P600156

1.นิเทศศาสตร์
2.จิตวิทยา

P600157

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

-

1.นิเทศศาสตร์
2.การประชาสัมพันธ์

P600158

อักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1.นิเทศศาสตร์
2.บริหารธุรกิจ

P600159

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วทบ.เคมี

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ด.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปรด.ชีวเคมี

1.ระบบไฟฟ้ากาลัง
2.การอนุรักษ์พลังงาน
ชีวเคมี

159 อาจารย์

ดร. สุชาดา แสงดวงดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

160 อาจารย์

ดร. ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

161 อาจารย์

ดร. นันทวัน เอื้อวงศ์กูล

มหาวิทยาลัยนครพนม

162 อาจารย์

ดร. พรเทพ ปัญญาแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

1.วิศวกรรมไฟฟ้า
2.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

P600162

163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สามารถ อัยกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รป.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์)

ปร.ด.
(การบริหารการพัฒนา)

1.รัฐประศาสนศาสตร์
2.บริหารธุรกิจ

P600163

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วท.บ. (สถิต)ิ

พบ.ม.
(สถิติประยุกต์)

1.คอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600164

1.สัตวศาสตร์
2.เกษตรศาสตร์

P600165

164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อารีรัตน์ วุฒิเสน

P600160
P600161

165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. นิภา นาสินพร้อม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

166 อาจารย์

ดร. ศตพล มุ่งค้ากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

วท.ม.การจัดการทรัพยากร
ชีวภาพ

ปร.ด. พัฒนาสังคมและการจัดการ 1.สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
2.พลังงาน

P600166

167 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วรางคณา นิพทั ธ์สุขกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อักษรศาสตรบัณฑิต
ประวัติศาสตร์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติศาสตร์

อักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

P600167

168 อาจารย์

ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

Master of Applied
Science, Computing
Science

Doctor of
Philosophy,
Computing Science

1.วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.คอมพิวเตอร์ศึกษา

P600168

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

08-02-19
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

169 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รำยชือ่

ดร. พจนีย์ สุขชาวนา

170 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภวัต มิสดีย์

171 รองศาสตราจารย์

ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร

172 อาจารย์

ดร. ประกิต หงษ์แสนยาธรรม

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

ปร.ด. สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

คบ. สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

วท.บ. สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ค.บ.
อุตสาหกรรมศิลป์

กศม.
อุตสาหกรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อส.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.สาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม

Ph.D. in the field of Media and
วิศวกรรมไฟฟ้า
Network Technologies

P600171

สถาบันการพลศึกษา กรุงเทพ

การศึกษาบัณฑิต
วิชาเอกพลศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา

1.วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.พลศึกษา

P600172

Doctor of Natural
Sciences (Dr.rer.nat.)
Pharmaceutical
Technology)

1.เภสัชศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์

P600173

นิติศาสตร์
โภชนาการ
เกษตรศาสตร์

P600174
P600175
P600176

อุตสาหกรรมยา

P600177

เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการศึกษา
สรีวิทยาพืช
บริหารธุรกิจ

P600178
P600179
P600180
P600181

การท่องเที่ยว

P600182

วินิจฉัยโรคช่องปาก

P600183

อนามัยสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

P600184

173 รองศาสตราจารย์

ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตรบัณฑิต

174 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
175 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
176 อาจารย์

โกญจนาท เจริญสุข
ดร. สุพรรณี พฤกษา
ดร. วิบลู เป็นสุข

มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นิติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เกษตรศาสตร์

กฏหมายธุรกิจ
โภชนาวิทยา
เกษตรศาสตร์

177 รองศาสตราจารย์

ดร. เจนจิรา เรืองชยจตุพร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เภสัชศาสตร์

เภสัชอุตสาหกรรม

178
179
180
181

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
สุมาลี ชัยเจริญ
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
เพ็ญศรี เจริญวานิช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยีอาหาร
การประถมศึกษา
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการศึกษา

ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาษาฝรั่งเศส

เพ็ญศรี โพธิภกั ดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์

บริหารธุรกิจ/เอกการตลาด
Architectural Heritage
Management & tourism
เวชศาสตร์ช่องปาก

กาญจนา นาถะพินธุ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาชีวอนามัย

(วิทยาการระบาด)

182 อาจารย์
183 รองศาสตราจารย์

ทพญ.

184 รองศาสตราจารย์
185 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
186 รองศาสตราจารย์
187 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
189กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
รองศาสตราจารย์ ดมศึกษำ
สำนั

ดร. ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
ดร. พญ.สุดา วรรณประสาท
ลิ่มทอง พรหมดี
ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
ดร. พรเทพ ถนนแก้ว

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชอุตสาหกรรม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
แพทย์
อายุรศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมีทางการแพทย์
สัตวแพทศาสตร์
สัตวแพทยสาธารณสุข
08-02-19
(พื
ช
ศาสตร์
)
ภาพ)ยน
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมี(เทคโนโลยี
อำยุกำรขึชน
้ ีวทะเบี

Ph.D. (Aquatic Medicine)
พืชไร่
เภสัชการ

2 ปี

วิศวกรรมอาหาร
เทคโนโลยีทางการศึกษา
พืชไร่
การตลาด
Architectural Heritage
Management & tourism

สถาปัตยกรรม
อายุรศาสตร์
สัตวแพทยสาธารณสุข
(Molecular Biology)

1.คอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600169

1.เทคโนโลยี
เครื่องกลและ
การผลิต
2.อุตสาหกรรมศิลป์

P600170

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เภสัชและพิษวิทยาคลินิก
เคมีคลินิก
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ

P600185
P600186
P600187
P600188
P600189 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

190 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
191 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์
ดร. กรวิภา พูลผล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

192 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมไฟฟ้า

193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
194 อาจารย์

ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู
ดร. ภัทรขวัญ พิลางาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เศรษฐศาสตร์เกษตร
การเงินและการธนาคาร

195 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. คณิต ชูคันหอม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัตวแพทศาสตร์

196 รองศาสตราจารย์
197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ประจักร บัวผัน
ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม
ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาธารณสุขศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิสวกรรมโยธา

199 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พญ.กิติวรรณ วิปลุ ากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์ศาสตร์

200
201
202
203
204
205

ดร. มาริสา ไกรฤกษ์
ดร. ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
กิตติ ชยางคกุล
ธนากร น้าหอมจันทร์
ศิรประภา ศรีวิโรจน์
ปรียา งามสอาด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การพยาบาล
คณิตศาสตร์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
บัญชี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก
คณิตศาสตร์
Ph.D. (Applied Linguistics)
วิศวกรรมไฟฟ้า

เศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการ

บริหารการพัฒนา
เภสัชเคมี
Structural Engineering

เศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการ
สพ.บ., Ph.D. (Aquatic
Medicine) สัตวแพทยศาสตร์
พัฒนศาสตร์
Natural Product Chemistry
Construcytion mechanics

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ
Mathematics (Complex Anaiysis)
ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
พฤติกรรมองค์การ

P600190
P600191

อายุรศาสตร์สัตว์น้า

P600195

การบริหารสาธารณสุข
Natural Product Chemistry
วิศวกรรมโครงสร้าง

P600196
P600197
P600198

1.ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
2.ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ ศัลยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาออร์โธปิดิกส์
การพยาบาล
การจัดการ
นิติศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
บัญชีการเงิน
บริหารธุรกิจ

08-02-19
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Nursing
การจัดการ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การบริหารการพยาบาล
การจัดการ,โลจิสติกส์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
การบัญชีการเงิน
คอมพิวเตอร์

P600192
P600193
P600194

P600199

P600200
P600201
P600202
P600203
P600204
P600205

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

