รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

1 รองศาสตราจารย์

ดร.

รำยชือ่

ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตร์

อนามัยสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข

P590001

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

P590002

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
การบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การศึกษา

สถำบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อภิชากร
ดวงแขเพ็ญศิริกุล
ดร. สมปอง สุวรรณภูมา

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุภธัชวุฒิ ตู้พจ

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. เฉลิมพล มีชีย

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชาติชาย ม่วงปฐม
สุรินทร์ อ่อนน้อม

มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี
ดร. เชษฐา จักรไชย
ดร. ดรุณี พ่วงพรพิทกั ษ์
เชี่ยวชาญ ยางศิลา
สุภาพงศ์ แก่นสาร์
ดร. บังอร กุมพล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 ผู้ช่วยศาสตรจารย์

9
10
11
12
13
14

15 อาจารย์

16 อาจารย์
17
18
19
20
21
22

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บริหารธุรกิจ
Political science
การบริหารโครงการและ
นโยบายสาธรณะ

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P590003

การจัดการ

บริหา/จัดการ

P590004

วิศวกรรมไฟฟ้า

การจัดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

P590005

วิทยาศาสตร์
โทรคมนาคม
การประถมศึกษา/
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
สาธารณสุขศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สถิติ

วิทยาศาสตร์ศึกษา
ไฟฟ้าสื่อสาร

หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

P590006
P590007

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

P590008

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย
ชีวเคมีทางการแพทย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
สถิติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย
ชีวเคมีทางการแพทย์

สารสนเทศ
ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย
ชีวเคมี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
Modelling

P590009
P590010
P590011
P590012
P590013
P590014

พลศึกษา

P590015

การศึกษา

P590016

รัฐประศาสนศาสตร์
Food sicence and Biotechnology
ภาษาอังกฤษ
การบริหารและการจัดการ
นิเทศศาสตร์
การจาแนกราโดยMorphology

P590017
P590018
P590019
P590020
P590021
P590022

การควบคุมคุณภาพอาหารและครวามปลอภัย
อาหาร

P590023

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พลศึกษา

พลศึกษา

ดร. จิตรา พึ่งพานิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาษาฝรั่งเศส

อุดมศึกษา

สาราญ วิเศษ
ดร. สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
นวพร วรรณทอง
อรุโณทัย อุ่นไธสง
ดร. ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
เสานิตย์ ชอบบุญ

มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปรัชญาและศาสนา
จุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
การจัดการ
การสื่อสารมวลชน
ชีววิทยา

รัฐประศาสนศาตร์
จุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
การจัดการ
นิเทศศาสตร์พฒ
ั นาการ
จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

อุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีอาหาร

เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

ผกามาส ปุรินทราภิบาล

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Mathermatics

อุดมศึกษา

Food Biotechnology

การจัดการการสื่อสาร

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

วิทยาการคอมพิวเตอร์
การวัดผลการศึกษา

การพยาบาลผู้ใหญ่,
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พืชสวน
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
การบัญชี
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การบัญชี
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
จุลชีววิทยา

บริหารธุรกิจ

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชญานิศ ลือวานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พยาบาลศาสตร์

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 อาจารย์

มนทิรา ไชยตะญากูร
ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ
สมนึก เลิศแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยตาปี

เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี

28 อาจารย์

ดร. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษ

29 อาจารย์
30 อาจารย์

จุฑามาศ กระจ่างศรี
จุฑาพร รัตนมุสิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

31 อาจารย์

มานพ ชาชิโย

32 อาจารย์

เสาวภาคย์ เพชรฤทธิ์

33 อาจารย์

ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

34 อาจารย์
35 อาจารย์

ดร. ธารหทัย มาลาเวช
ดร. พัชรี เชบ-บึนเนอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

36 อาจารย์

สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

Nursing

สาธารณาสุข

P590024

วิศวกรรมไฟฟ้า

พืชสวน
วิศวกรรมศาสตร์
การบัญชี

P590025
P590026
P590027

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

P590028

คอมพิวเตอร์
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
ศึกษา
บริหารธุรกิจ

P590029
P590030
P590031
P590032

พิษวิทยา

Moleculor Toicology

วิทยาศษสตร์สุขภาพ

P590033

จุลชีววิทยา

อยู่ระหว่างศึกษา
Education

วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
การสอนภาอังกฤษ

P590034
P590035

การศึกษาสารสนเทศ

P590036
P590037
P590038
P590039

การบัญชี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สัตวบาล

การวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
การบัญชี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สัตวบาล

Computing
สัตวศาสตร์

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
โภชนศาสต์

เคมี

เคมี

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา

เคมีอินทรีย์

P590040

วิศวกรรมไฟฟ้า
การพยาบาล
ชีววิทยา
Policy Development and
Management
การจัดการ

วิศวกรรมไฟฟ้า
การพยาบาลผู้สูงอายุ
กีฏวิทยา/ชีววิทยา

P590041
P590042
P590043

เศรษฐศาสตร์

P590044

การจัดการธุรกิจ
การโฆษณา

P590045
P590046

Packaging Technology

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P590047

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

P590048

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การตจัดการสารสนเทศ

37 อาจารย์
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คนึงนิจ ศรีสุวรรณ
ดร. ชาติชาย ดวงสอาด
ดร. ณิฐิมา เฉลิมแสน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ
ดร. ปะราลี โอภาสนันท์
ดร. ณัฎฐ์พชั ร เถียรวรกานต์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฟิสิกส์
การพยาบาล
โรคพืช

วิศวกรรมไฟฟ้า
การพยาบาลผู้สูงอายุ
กีฏวิทยา

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. รสริน โอสถานันต์กุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
46 อาจารย์

ดร. ณภัทร ทิพย์ศรี
อดิศักดิ์ จาปาทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเนชั่น

การจัดการ
การโฆษณา

47 อาจารย์

ดร. ชนันท์ภสั ร์ ราษฎร์นิยม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เคมีอุตสาหกรรม

48 อาจารย์

ดร. สมนึก สินธุปวน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาการคอมพิวเตอร์

บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร

การพัฒนาองค์กรและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

P590049

หลักสุตรและการสอนภาจีนเป็น
ภาษาที่สอง

การสอนภาษาจีน

P590050

การบัญชี

P590051

49 อาจารย์

ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์

มหาวิทยาลัยพายัพ

50 อาจารย์

ดร. บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

บ้านและชุมชน

51 อาจารย์

วราพร กลิ่นประสาท

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง

การบัญชี

หลักสุตรและการสอนภาจีน
เป็นภาษาที่สอง
การบัญชี

สถิติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

52 อาจารย์

ดร. อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

53
54
55
56
57
58
59
60
61

จินตนา จันเรือน
ดร. สุชาดา รัตนพิบลู ย์
พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
อาภาพร ยกโต
เพ็ญศรี รอดพรม
ดร. กฤษณะ ลาน้าเที่ยง
ดร. สิริพร มีผดุง
ดร. ภก.สุพฒ
ั น์ จิรานุสรณ์กุล
ดร. วิไลลักษณ์ รัตนะเพียรธัมมะ

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกริก

การตลาด
นิติศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
บริหารรัฐกิจ
พยาบาล
สถิติ
การบัญชี
เภสัชศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจ
กฎหมายเอกชน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
บริหารทรัพยากรมนุษย์
พยาบาลผู้ใหญ่
สถิติประยุกต์
บริหารธุรกิจ
เภสัชเคมี
สิ่งแวดล้อม,การจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เคมี

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์

62 รองศาสตราจารย์

ขนิษฐา เจริญลาภ

Enviromental Science and
Technology
กฎหมายเอกชน

Applied statistics
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้
เภสัชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมศึกษา

P590052
การตลาด
กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
รัฐประศาสนศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่
สถิต/ิ สถิติประยุกต์
การจัดการเรียนรู(้ การศึกษา)
เภสัชเคมี
บริหารธุรกิจ,บริหารจัดการทางธุรกิจ

P590053
P590054
P590055
P590056
P590057
P590058
P590059
P590060
P590061

สิ่งแวดล้อม

P590062

63 รองศาสตราจารย์

ดร. ปัญญา รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การสอนมัธยมศึกษา
(ภาษาไทย/ภูมิศาสตร์

พื้นฐานการศึกษา(ปรัชญา
การศึกษา)

ดนตรี

ดนตรี

P590063

64 รองศาสตราจารย์

ดร. พญ.จุไรพร สมบุญวงค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ศาสตร์

สรีวิทยา

อนุมัติบตั ร สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว,จิตวิทยา(ผิวหนัง)

แพทย์ศาสตร์

P590064

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เกษม เจนวิไลศิลป์

วิศวกรรมเครื่องกล

P590065

66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วงศ์ธีรา สุวรรณิน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วราภรณ์ วิยานนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
71กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดมศึกษำ
สำนั

ธนิดา ภู่แดง
ประมวล แซ่โค้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิศวกรรม
เครื่องกล
พยาบาลและผดุงครรภ์
การบัญชี

เครื่องกล
เภสัชวิทยา

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

P590066

การบริหารการศึกษา,การ
จัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

การอุดมศึกษา

การบัญชี

P590067

การจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

P590068

Computer Science

วิทยาการคอมพิวเตอร์

P590069

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

Apllied Computer Science

บัญชีการเงิน
บริหารธุรกิจ
28-09-18
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน

2 ปี

บริหารธุรกิจ
เกษตรศาสตร์

P590070
P590071 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
73 อาจารย์

ดร.

รำยชือ่

ดร. วราภรณ์ ไทยมา
ดารง สัตยวากย์สกุล

สถำบัน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ

74 อาจารย์
75 อาจารย์
76 อาจารย์

จารุณี วรรณศิริกุล
ดร. ธนวรรณ พงษธา
ดร. ปิยมาศ ไชยนอก

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

77 อาจารย์

ดร. กันทิมา คงสถิตสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

78
79
80
81
82
83

ดร. สวัสดิ์ อโณทัย
พีระนันท์ บูรณะโสภณ
ศิระ นาคะศิริ
ดร. ฐิติวัสส์ สุขป้อม
สุนทร วงศ์เสน
อรนี บุญมีนิมิตร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

84 อาจารย์

ดร. ฉันทนา ปาปัดถา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

85 อาจารย์
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. รักษ์จินดา วัฒนาลัย
ดร. สุจิตรา ศรีสังข์

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

87 อาจารย์

หิรัญญา กลางนุรักษ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

88 รองศาสตราจารย์

ดร. ชุติมา มุสิตานนท์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

89 อาจารย์
90 อาจารย์
91 อาจารย์

ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช
พระมหาสุทศั น์ ติสสรวาที
ดร. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร

92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
93
94
95
96

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

97 รองศาสตราจารย์
สำนั
ดมศึกษำ
อาจารย์
98กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

ภาษาอังกฤษ

Business Education

Administrative and Policy
Studies

บริหารการศึกษา

P590072

การจัดการ

P590073

นิเทศศาสตร์
Education
วิทยาศาสตร์

P590074
P590075
P590076

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P590077

ปรัชญาและศาสนา
นิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจ
จิตวิทยา
วิศวกรรมเครื่องกล
บริหารธุรกิจ

P590078
P590079
P590080
P590081
P590082
P590083

เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

P590084

แภสัชศาสตร์ชีวภาพ
Chemistry

P590085
P590086

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

P590087

Educational Administration

P590088

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เศรฐศาสตร์ธุรกิจ,การเงินการ
การจัดการ
ธนาคาร
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
การสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีการศึกษา
Currirulum Instruction
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
การจัดการสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา
อังกฤษ
การประชาสัมพันธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจ
การสอนสังคมศึกษา
จิตวิทยาการสึกษา
วิศวกรรมเครื่องกล
บริหารธุรกิจ
การตลาด
วารสารสื่อประสม,
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เภสัชศาสตร์
เคมี
Chemistry
การจัดการโรงแรมและการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

Currirulum Instruction
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ
ปรัชญาและศาสนา

จิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
Chemistry

พฤกษศาสตร์,การประถมศึกษา

ครุศาสตร์เกษตร,การประถมศึกษา

Educational Administration

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญา

ปรัชญา

ภาษาอังกฤษ

พุทธศาสนศึกษา

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

P590089
P590090
P590091

ดร. ณุศณี มีแก้วกุญชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริหารธุรกิจ

การเงินและการวิเคราะห์โครงการ

Finance

การเงิน

P590092

ดร. สุพตั รา วิไลลักษณ์
ชัยวุฒิ รื่นเริง
บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
ปนัดดา โรจน์พบิ ลู สถิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดุริยางคศิลป์

ดนตรี

P590093
P590094
P590095
P590096

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา
ดร. วิชญพงศ์ ศรีคชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พระพุทธศาสนาและปรัชญา

ดุริยางคศาสตร์

มานุษยดุริยางวิทยา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การบริหารชีวศึกษา

การบริหารหรือการจัดการ

เทคนิคการแพทย์

พยาธิวทิ ยาคลินกิ

เทคนิคการแพทย์

รังสีเทคนิค

ชีวเคมี

ชีวเคมี

วิศวกรรมเครื่องกล

บริหารการศึกษา, แผนกลยุทธ์, เทคโนโลยี, นวัตกรรม,
ความเสี่ยง, การจัดการความรู้

เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมิ
คุณภำพหลักสูตรมีอำยุกรัำรขึ
น
้ ทะเบียน 2 ปี
รัฐนศาสตร์
ฐประศาสนศาสตร์

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
บริหารศาสตร์

P590097

การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารเชิงกลยุทสธ์ำนั กมำตรฐำนและคุ
P590098 ณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

99
100
101
102

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

103 อาจารย์

ดร.

รำยชือ่

นภดล เชนะโยธิน
สุทธิวรรณ กัลยา
ดร. สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช
วริศรา เชนะโยธิน

สถำบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอื้อมพร รุ่งศิริ
ปณิตา สงวนทรัพย์
ดร. วิทยา เมฆขา
ดร. ธญวรรณ ก๋าคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

109 ผู้ช่วยศาสตรารย์

ดร. สุทศั น์ สุระวัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ผู้ช่วยศาสตรารย์

นทีชัย ผัสดี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

อุตสาหกรรมศิลป์

การอุดมศึกษา, การจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ดร. สุกุมา อ่วมเจริญ

104
105
106
107

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การบัญชี

การบัญชี

ภาษาและวรรณคดีไทย

ภาษาไทย

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

นาฏศิลป์และการละคร

การจัดการ

สารสนเทศศึกษา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่
การศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

ภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ

การวางแผนภาคและเมือง

สถาปัตยกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การจัดการเทคโนโลยี

วิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ

การสินภาษาอังกฤษ

TESOL and Applied Lingvistion

ภาษาอังกฤษ

P590104
P590105
P590106
P590107

การจัดการทัว่ ไป

บริหารธุรกิจ

นวัตกรรมการจัดการ (การจัดการภาค
ธุรกิจ)

บริหารธุรกิจ

P590108

Food Science and Technology

Quality Control and Assurance

P590109

วิศวกรรมแม่พมิ พ์

P590110

Food Science and
Technology
วิศวกรรมอุตสาหการ

Food Science and
Technology
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

วาริชศาสตร์

Fisheries and Allied Aquaculture/Med
การจัดการสิMicrobiology
่งแวดล้อม

112 ผู้ช่วยศาสตรารย์
113 ผู้ช่วยศาสตรารย์
114 อาจารย์

ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง
ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
ดร. มงคล ยะไชย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาษาอังกฤษ
วาริชศาสตร์
สัตวศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ
Aquaculture
สัตวศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ)
Food Technology

115 ผู้ช่วยศาสตรารย์

ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เคมี

Agriculture

Agriculture

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตรารย์
อาจารย์
อาจารย์

123 อาจารย์
อาจารย์
124กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
สำนั
ดมศึกษำ

ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
มิ่งขวัญ กันจินะ
สาโรช สอาดเอี่ยม
ดร. ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
ฐิติพร ฐิติจาเริญพร
คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
สกุณา คงจันทร์
ดร. นพมาส เครือสุวรรณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

P590103

ภาษาไทย

สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

117
118
119
120
121
122

คอมพิวเตอร์

ด้านการบัญชี
ภาษาศาสตร์

ดร. ชนกันต์ จิตมนัส

สุรัสวดี อินทร์ชัย

บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ

P590099
P590100
P590101
P590102

การจัดการและบริหารธุรกิจ

111 ผู้ช่วยศาสตรารย์

116 อาจารย์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

นิเทศศาสตร์
คณิตศาสตร์
บริหารธุรกิจ
สถิติ
บัญชี
การจัดการ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิต

การประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/โรคสัตว์น้า/
สิ่งแวดล้อมทางน้า
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
การประมง (การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
อาหารสูตรการผลิตสุกร ปศุสัตว์อินทรีย์

P590115

รัฐประศาสนศาสตร์

P590116

การพัฒนาสังคม
สถิติประยุกต์
เทคโนโลยีการศึกษา
สถิต/ิ สถิติประยุกต์
บัญชี
บริหารธุรกิจ, การจัดการ

P590117
P590118
P590119
P590120
P590121
P590122
P590123

พัฒนาทรัพยากรชนบท
สถิติ
-

รัฐประศาสนศาสตร์

-

รัฐศาสตร์

บริหารการศึกษา

เวชระเบียน

2 ปี

P590112
P590113
P590114

อาหารสัตว์ สัณฐานวิทยาของลาไส้เล็กสัตว์ปกี
วิเคราะห์อาหารสัตว์ ประเมินคุณภาพอาหารสัตว์

เศรษฐศาสตร์เกษตร
สถิติประยุกต์
เทคโนโลยีการศึกษา
สถิติประยุกต์
บัญชี
บริหารธุรกิจ

28-09-18
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
ยน นคุณภำพหลักสูตรมี
จิตอวิำยุ
ทยาชุ
มชน
กำรขึน
้ ทะเบีเวชระเบี
ยนผู ้ประเมิ
กำรขึ
น
้ ทะเบียน
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก

P590111

P590124 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

125 พันตารวจโทหญิง
126 อาจารย์

ดร.

รำยชือ่
กนกพร แสนแก้ว

ดร. สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์

127 อาจารย์

เพ็ญศรี ทองเพชร

128 อาจารย์

ดร. เกียรติศักดิ์ แซ่อิว

129 อาจารย์

นิกร จันภิลม

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

โรงเรียนนายร้อยตารวจ

ภาษาไทย

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.นิติวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์
ประชารักษ์นครสวรรค์

พยาบาลศาสตร์

บริหารการพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

เภสัชศาสตร์

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

พยาบาลศาสตร์

1.พยาบาลเวชบฏิบตั ิชุมชน
2.เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

อุดมศึกษา

เภสัชศาสตร์

130 อาจารย์

ดร. มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์

สถาบันพระบรมราชชนก

การพยาบาลมารดาทารกขั้นสูง การพยาบาล

การบริหารการศึกษา

131 อาจารย์

ดร. อัจฉรา จั่นเพ็ชร์

สถาบันพระบรมราชชนก

พยาบาลศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา

132 อาจารย์

ดร. กรกนก ลัธธนันท์

สถาบันพระบรมราชชนก

พยาบาลศาสตร์

สิ่งแวดล้อมศึกษา

การบริหารการศึกษา
สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข

133 อาจารย์

เพ็ญจมาศ คาธนะ

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

การพยาบาลและผดุงครรภ์

การพยาบาลศึกษา

134 อาจารย์

ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพยาบาล

135 อาจารย์
136 อาจารย์

สัมฤทธิ์ ขวัญโพน
ดร. เพลินตา พรหมบัวศรี

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

พยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลศาสตร์

137 อาจารย์

ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม

138 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การพยาบาล

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

P590125

การพยาบาล

P590126

พยาบาลศาสตร์

P590127

เภสัชกรรม

P590128

พยาบาลศาสตร์

P590129

การบริหารการศึกษา

P590130

พยาบาลศาสตร์

P590131

การพยาบาล

P590132

การพยาบาลศึกษา การพยาบาลผู้สูงอายุ

P590133

การพยาบาล

P590134
P590135
P590136

พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลแม่และเด็ก

หลักสูตรและการสอน

การพยาบาลอนามัยชุมชน
หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาการท่องเที่ยว

P590137

ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)

วท.ม. (สรีวิทยาของการออก
กาลังกาย)

Ph.D.(Biomechanics)

Biomechanics, Musculoskeletal modelling,
Exercise for disease prevention, Exercise for
Bone Health

P590138

139 อาจารย์

ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (วนศาสตร์)

วท.ม.(วนศาสตร์)

ปร.ด.(วนศาสตร์)

การสารวจและทาแผนที่ปา่ ไม้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางป่าไม้ โลจิสติกส์
ในทางป่าไม้

P590139

140 อาจารย์

สมชาย สุพสิ าร

สถาปัตยกรรมภายใน

P590140

เกษตรศาสตร์ พืชสวน กีฎวิทยา การเลี้ยงผึ้ง
ชันโรง การจัดการแมลงผสมเกสร

P590141

จิตวิทยาชุมชน การวิจัยทางสังคมศาสตร์

P590142

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศป.บ(ออกแบบตกแต่งภายใน) สถ.ม(สถาปัตยกรรมภายใน)

141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อัญชลี สวาสดิ์ธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พืชสวน วท.ม. (เกษตรศาสตร์) กีฏวิทยา Dr.agr. Entomology

142 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (จิตวิทยา)

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

28-09-18 วท.ม (จิตวิทยาคลินิค)
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Ph. D (Family Resource
Management)

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

143 อาจารย์

144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

รำยชือ่
กาญจนา ผลาผล

ดร. ประทุมทอง ไตรรัตน์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การบัญชี , บริหารธุรกิจ

P590143

การพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ บริหารการศึกษา

P590144

สัณฐานวิทยา และ อนุกรมวิธานพืช

P590145

วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P590146

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การเงินและการธนาคาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บัญชีบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วทบ.(เทคโนโลยีการพิมพ์)
ศศษ (บริหารการศึกษา)

ค.อ.ม (บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษษ และ คอม
(ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ศปด (ศิลปะและการออกแบบ)
และคศด (บริหารการศึกษา)

145 รองศาสตราจารย์

จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์

146 อาจารย์

วรรณศิริ หิรัญเกิด

147 รองศาสตราจารย์

ประดนเดช นีละคุปต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ. (ไฟฟ้า)

MS. Electrical and
Computer Engineering

Algorithm, Digital Design, Embeded System,

P590147

148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ระบบสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
,เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

P590148

149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อ้อยทิพย์ ผู้พฒ
ั น์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) คศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) ปร.ด. (เกษตรเขตร้อน)

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , ออกแบบแฟชั่นและ
เครื่องแต่งกาย

P590149

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

P590150

สารสนเทศ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร

P590151

การตลาด การจัดการ

P590152

ศิลปะภาพพิมพ์ /ศิลปกรรม/ศิลปศึกษา

P590153

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การจัดการ

P590154
P590155

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีการอาหาร

วท.ม. (พฤกษศาสตร์)

150 อาจารย์

ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

151 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นพรัตน์ พิเภก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)

นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

152 อาจารย์

วรรณี สินศุภรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บธบ. (การตลาด)

บธม. (บริหารธุรกิจ-การตลาด)

153 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อริยา สุอังคะวาทิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

154 อาจารย์
155 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โอบเอื้อ ต่อสกุล
จิตรลดา ตรีสาคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

156 อาจารย์

นฤมล แสนเสนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถ.บ. (เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม)

สถ.ม. (เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม)

การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน

P590156

157 อาจารย์

นิลุบล ขอรวมเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

คบ. (ศิลปศึกษา)

คม. (ศิลปศึกษา

ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
ประวัติศาสตร์ศิลป์ อนุรักษ์ศิลปะ วิจัยศิลปะ
ทัศนศิลป์

P590157

158 อาจารย์

สุภาพร จันทร์คง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วท.บ (คณิตศาสตร์)

ศศ.ม (การสอนคณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์

P590158

159 อาจารย์

ดร. อุมาวสี ศรีบญ
ุ ลือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บธ.บ.(การตลาด)

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ศษ.บ. (ศิลปกรรม-ศิลปะ
ภาพพิมพ์)
ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

คม.ศิลปศึกษา
ว.ม.(สื่อสารมวลชน)
บริหารธุรกิจ การจัดการ

28-09-18 M.B.A. (Marketing)
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

D.B.A. (International BusinessMarketing)

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

P590159
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

160 อาจารย์

สุรัตน์ บุญพึ่ง

161 อาจารย์

ดร. ดารารัตน์ สุขแก้ว

162 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

163 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี),
บช.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)

ศรัทธา แข่งเพ็ญแข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษาวศ.ม. สิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

ศรัทธา สินสาธิตสุกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

ศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เครื่อง
ดิน)

ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่อง
เคลือบดินเผา) และ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)

M.Sc.Textile Dyeing and
Ph.D. (Textile Chemistry)
Finishing (with Distinction)

วท.บ.เกษตรศาสตร์(โรคพืช)

วท.มเ.กษตรศาสตร์(โรคพืช)

165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฉวีวรรณ บุญเรือง
ดร. สมยศ อวเกียรติ
ฉัตรชัย ทองคาพันธุ์
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ดร. ประภากร ธาราฉาย
ดร. เนตรนภา อินสลุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เศรษฐศาสตร์เกษตร

ว่ศ.ม (วิศวกรรมเคมี)

การจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการทั่วไป
สัตวศาสตร์
โรคพืช

รัฐศาสตร์
ประชากรและการพัฒนา
สัตวศาสตร์
พืชไร่

171 อาจารย์

ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

172 อาจารย์

ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชีววิทยาประยุกต์

เกษตรศาสตร์

เฌอริสา นันทา
บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
ดร. กชกร เจตินัย
ภักศจีภรณ์ ขันทอง

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
กายภาพบาบัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิจัยการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กายภาพบาบัด

177 ผู้ช่วยศาสตรารย์

ดร. อรวรรณ บุญพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

การเงิน

การจัดการทั่วไป

173
174
175
176

อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตรารย์
ผู้ช่วยศาสตรารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

166
167
168
169
170

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)

International Business

ประชากรและการพัฒนา
Animal.functional Anatomy
พืชไร่

พืชสวน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

วิศวกรรมเคมี

P590160

การบัญชี

P590161

การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต เสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กาย สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

P590162

เครื่องปั้นดินเผา

P590163

Textile Chemistry, Chemistry, Textiles

P590164

โรคพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุม
ศัตรูพชื แบบผสมผสาน

P590165
P590166
P590167
P590235
P590236
P590237

การจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ,การจัดการ
ผลิตสัตว์ปกี อาหารสัตวืปกี ปักษีวิทยา
สรีรวิทยาและการผลิตพืช
วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ระบบสารสนเทศ

P590238

ไม้ผล,การขยายพันธุพ์ ชื ,วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

P590239

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

P590240
P590241
P590242
P590243

การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
และบริการ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา, การจัดการ

P590244
P590246
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

ดร. สูติเทพ ศิริพฒ
ั นกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ,การ
วัดผลประเมินผลการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ,การบริหาร
การศึกษา

วชิรา พันธุไ์ พโรจน์
ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน
สุดหทัย นิยมธรรม
วรฉัตร อังคะหิรัญ
ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

185 ผู้ช่วยศาสตรารย์

ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

186 อาจารย์
187 อาจารย์

บุษณีย์ เทวะ
ดร. ณฐวัฒน์ พระงาม

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ฟิสิกส์
ปรัชญาและศาสนา
Catechesi Missionaria
อัญมณีวิทยา
พืชศาสตร์
ศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การจัดการสารสนเทศ

188 รองศาสตราจารย์

ดร. กนกพร นุ่มทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.บ.(ภาษาจีน)

189 อาจารย์

ดร. เบญญา กสานติกถล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ. (เครื่องกล)

Dipl.Ing.Global Production
วศ.ด. (เครื่องกล)
Engineering

190 รองศาสตราจารย์

ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (ประมง)

Marine Biochemistry

191 รองศาสตราจารย์

ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ(ชีววิทยา)

192 ศาสตราจารย์

ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

193 อาจารย์

ดร. ธีราพร ทองปัญญา

194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

P590247

บริหารธุรกิจ
การบริหารการศึกษา
Missione&Religioni
การประกอบการ
เกษตรศาสตร์

พืชสวน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปรัชญาและศาสนา
คริสตศาสนาศึกษา
อัญมณีศาสตร์
สรีรวิทยาพืช การปรับปรุงพันธุพ์ ชื

P590248
P590249
P590250
P590251
P590252

การตลาด

บริหารธุรกิจ

การตลาด/บริหารธุรกิจ

P590253

การบัญชีการเงิน
บริหารการศึกษา

P590254
P590255

ภาษาจีน วรรณคดีจีน การแปล

P590256

การจัดการพลังงาน การออกแบบถังความดัน

P590257

Marine Environmental
Chemistry

Marine environment

P590258

วท.ม(จุลชีววิทยา)

D of Eng(Fermentation
Technology)

จุลชีววิทยาา, เทคโนโลยีการหมัก

P590259

วท.บ. (ฟิสิกส์)

วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)

วท.ด. (ปฐพีวิทยา)

การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีในการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม

P590260

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สม.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)

สม.ม. (สังคมวิทยา)

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมวิทยาครอบครัว, การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
และชุมชน)
(แบบมีส่วนร่วม), การพัฒนาชุมชน

P590261

ดร. สังคม ศรีสมพร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

Numerical Method, Optimization Method

P590262

195 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชื่นจิต แก้วกัญญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

ปร.ดร.(พืชไร่นา)

การผลิตพืชไร่

P590263

196 อาจารย์

ดร. นิตยา สินเธาว์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

บริหารรัฐกิจ

นโยบายสาธารณและการจัดการ

นโยบายธารณะ

P590264

197 อาจารย์

ดร. สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วิเคราะห์นโยบายและการ
วางแผนทางสังคม
วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

P590265

198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental Engineering Environmental Engineering

Water Treatment Engineering

P590266

199 อาจารย์

ดร. รัตติกร เหมือนนาดอน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

180
181
182
183
184

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ร.อ.หญิง

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

การบัญชี
บริหารการศึกษา
M.A.(Classical Chinese
Literature)

บริหารการศึกษา
Ph.D.(Classical Chinese
Literature)

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
การพยาบาล
เวชศาสตร์ ้ ทะเบียน 2 ปี
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
การพยาบาลและผดุ28-09-18
งครรภ์

การพยาบาล

P590267
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

200 อาจารย์
201 อาจารย์
202 รองศาสตราจารย์

ยุพนิ พวกยะ
สัญฌา พันธุแ์ พง
ธัชคณิน จงจิตวิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชีววิทยา

203 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สายฝน บูชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์

204 ผู้ช่วยศาสตรารย์

โสภณ ฟองเพชร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบริหาร

205 อาจารย์

ธานี สุคนธะชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อส.บ(วิศวกรรมอุตสาหการ)

สุชาดา เกตุดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ธรรมรัตน์ สินธุเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
207 อาจารย์

ดร.

ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์)

ดร. ปริ่มมาลา ขาคมเขตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

209 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปถัฐมศาสตร์
ภ์
ศศ.บ.รั

211 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
212 อาจารย์

ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

ศศิธร แก้วมั่น
ดร. จิตราภรณ์ วงศ์คาจันทร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ศศ.ม.บรรณารักษ์ศาสตร์และ
นิเทศศาสตร์
การเงิน
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วท.ม.(วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์)

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

208 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

210 อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ชีววิทยา

P590268
P590269
P590270

-

สารสนเทศ,มนุษยศาสตร์

P590271

-

การเงิน

P590272

-

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

P590273

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตร์

P590274

รัฐประศาสนศาสตร์

P600001

เคมี/วิทยาศาสตร์

P600002

บริหารธุรกิจ

P600003

การบริหารการศึกษา/
การบริหารทรัพยากรมนุษย์/จิตวิทยา

P600004

คอมพิวเตอร์

P600005

หลักสูตรและการสอน

P600006

การบัญชี

P600007

เคมีอินทรีย์

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

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

213 อาจารย์

อารยะรัตน์ ชารีแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บธ.บ.การบัญชี

บธ.ม.บริหารธุรกิจ

214 อาจารย์

ดร. นฤมล วลีประทานพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การบัญชี

การตลาด

215 อาจารย์

รุจิเรข บุญกาพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
บริหารการศึกษา

ปร.ด.นวัตกรรมหลักสูตรและการ
เรียนรู้

ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บริหารธุรกิจ

P600008

วิทยาศาสตร์

P600009

การสอนคณิตศาสตร์

P600010

216 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ปาริชาติ ประเสริฐสังข์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คบ.คณิตศาสตร์

ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์

ปร.ด.นวัตกรรมหลักสูตรและการ
เรียนรู้

217 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. นิตยา วรรณกิตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ม. (วรรณคดีไทย)

อ.ด.ภาษาไทย สายคติชนวิทยา

ภาษาและวรรณกรรมไทย/ คติชนวิทยา/ ภาษาไทย

P600011

ดร. วารนันท์ นิติศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เทคโนโลยีการศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

P600012

อาจารย์

218กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนั

28-09-18
ิศาสตร์
เทคโนโลยี
การศึ
กษายน 2 ปี
กำรขึน
้ ทะเบีภูยมนผู
้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมี
อำยุกำรขึ
น
้ ทะเบี

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

219 อาจารย์

ดร. สัจธรรม พรทวีกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คบ.ดนตรีศึกษา

220 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วินิรณี ทัศนะเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การศึกษาปฐมวัย

221 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พิมพ์พจี บรรจงปรุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

222 อาจารย์

พิมลศักดิ์ นิลผาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

223 อาจารย์

กุณฑีรา อาษาศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน

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

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

ปร.ด.หลักสูตรและการเรียนการ
สอน

ดนตรี/การพัฒนาหลักสูตร/การวิจัยทางการศึกษา

P600013

การบริหารการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

P600014

รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์

การปกครองท้องถิ่นไทย

P600015

นิติศาสตร์

P600016

การบัญชีต้นทุน

P600017

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานิเทศศาสตร์

P600018

ปร.ด.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
รป.ด.รัฐศาสตร์

224 อาจารย์

ดร. ดนุชา สลีวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ บณ
นิเทศศาสตร์
ั ฑิต

วาสารศาสตร์มหาบัณพิต

225 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ปนัดดา โพธินาม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจ

P600019

226 อาจารย์

ดร. วิชิต กามันตะคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ค.บ.(การประถมศึกษา)

การศึกษา(การประกันคุณภาพการศึกษา)

P600020

227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นิเทศศาสตร์

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

การตลาด

P600021

228 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. จันทิราพร ศิรินนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

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

ดวงดี แสนรักษ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

การออกแบบระบบไฟฟ้า

P600025

232 อาจารย์

ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

มหาวิทยาลัยพะเยา

เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)

-

ชีววิทยา

1. โรคพืช
2. จุลชีววิทยา
3. การจัดการโรคพืชโดยชีววิธี

P600026

233 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
234 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
235 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

น.ด.(กฎหมาย)

เทคโนโลยีเซรามิกส์,
กฎหมาย
สาธารณะสุข, การพัฒนาชุมชน

P600027
P600028
P600029

บริหารธุรกิจ ,สารสนเทศศาสตร์

P600030

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , การ
จัดการ

P600031

229 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
230 อาจารย์
231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
ดร. วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์

236 อาจารย์

อัศนีย์ ณ น่าน

มหาวิทยาลัยเนชั่น

สารบรรการการศาสตร์

237 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

(เทคโนโลยีการจัดการ)

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสื่อสารมวลชน

เทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมพลังงาน

238 อาจารย์

ดร. จิระศักดิ์ สาระรัตน์

239 อาจารย์

พิเชษฐ์ ทานิล

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

ปร.ด.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
-

Edueational Ieehnology

เทคโนโลยีการศึกษา, บริหารการศึกษา,
สื่อสารมวลชน
วิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมพลังงาน

P600032
P600033
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

240 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

รำยชือ่

ดร. อดิศักดิ์ จูมวงษ์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชีววิทยา

การสอนชีววิทยา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

สถิติประยุกต์
กฏหมายมหาชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ บริหารศาสตร์ - การบริหาร
จัดการ
เทคโนโลยี

241 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
วสุ สิงหัษฐิต

243 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พีรดา ประจงการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(จิตวิทยา)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อิเล็กทรอนิสก์

(จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว)
โทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ

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

244 อาจารย์
245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
246 อาจารย์
247 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
248 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
249 อาจารย์
250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
251 รองศาสตราจารย์
252 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
253 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
254 อาจารย์

255 รองศาสตราจารย์

256
257
258
259
260
261

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

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

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชีววิทยา

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ
ชีววิทยา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/สรีรวิทยาหลังการเก็บ
เกี่ยว
สถิติ , สถิติประยุกต์
กฎหมายแรงงาน , กฏหมายมหาชน
บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน / เทคโนโลยี
สารสนเทศ / สุขภาพ

P600034
P600035
P600036
P600037

จิตวิทยา

P600038

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600039

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแปร
รูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

P600040

การจัดการ
Applied Linguistics

การตลาด
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษ)

P600041
P600042

การตลาด

การตลาด,ประกอบการ

P600043

(วิศวกรรมเคมี)
ภาษาไทย
ธุรกิจอุตสาหกรรม

วิศวกรรมเคมี,วัสดุวิศวกรรม,การแยกสาร
ภาษาไทย,กวีนิพนธ์ไทย
การจัดการธุรกิจ

P600044
P600045
P600046

เศรษฐศาสตร์/การเงิน, การพัฒนา/การเกษตร

P600047

การจัดการ

P600048

ไฟฟ้าและสื่อสาร

Applied Linguistics

ภาษาไทย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาเศรษฐกิจ
การจัดการ , การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยรังสิต

การบริหาร

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

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

วิศวกรรมศาสตร์

การจัดการ (กาลังศึกษา)

Fish Protein and Its Denaturation, Food
Processing,
Fruit and Vegetable Processing
วิศวกรรมเครื่องกล
การสอนคหกรรมศาสตร์
การเงินและบัญชี
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ,สถิติประยุกต์
ดนตรี
การจัดการ

P600049

P600050
P600051
P600052
P600053
P600054
P600055
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

International
Development Education

Administrative and Policy
Studies (Higher Education
Administration)

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

P600056

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

ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์

Social Sciehces

สังคมศาสตร์

P600057

264 รองศาสตราจารย์

ดร. รัชพล สันติวรากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

P600058

265 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
266 อาจารย์
267 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จินตนา สมสวัสดิ์
ดร. จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
ดร. นิศาชล ฤาแก้วมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ประมง

เศรษฐศาสตร์
การเงิน
เทคโนโลยีชีวภาพ

พัฒนาบูรณาการศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ

เศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐศาสตร์
ประมง

P600059
P600060
P600061

268 รองศาสตราจารย์

ภรณี ศิริโชติ

สารสนเทศศาสตร์

P600062

บริหารธุรกิจ
ชีววิทยา

P600063
P600064

เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ,ศิลปะ,ทัศนศิลป์

P600065

262 อาจารย์

ดร. อรรณพ โพธิสุข

263 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

269 อาจารย์
270 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. เสาวลักษณ์ จิตติมงคล
ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

271 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธีระยุทธ์ เพ็งชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

272
273
274
275

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
จงรักษ์ หงษ์งาม
ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
ปรียาภรณ์ เจริญบุตร

การปกครอง

วศ.บ(วิศวกรรมเครื่องกล)

อักษรศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์)

บริหารธุรกิจ
พฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การจัดการ,เศรษฐศาสตร์
ชีววิทยา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ธุรกิจศึกษา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
วิศวกรรมเคมี
ภาษาอังกฤษ

การบริหารการศึกษา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
English

การบริหารการศึกษา
Ph.D. Economics
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
English Studies

การศึกษา
สาขาเศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วรรณคดี

P600066
P600067
P600068
P600069

(เทคนิคการแพทย์)

(ชีวเคมี)

(ชีวเคมี)

วิทยาศาสตร์การแพทย์/ชีวโมลกุลด้านการแพทย์

P600070

สาธารณสุขศาสตร์

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์

P600071

อายุรศาสตร์เขตร้อน

จุลชีววิทยาการแพทย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์

P600072

พยาบาลศาสตร์)

.(การพยาบาล)

พยาบาลศาสตร์/การพยาบาลผู่ใหญ่และผู้สูงอายุ

P600073

คอมพิวเตอร์ศึกษา

P600074

276 รองศาสตราจารย์

ดร. พัชรี เจียรนัยกูร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

277 รองศาสตราจารย์

ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

278 รองศาสตราจารย์

ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุขศึกษา และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
เทคนิคการแพทย์

279 รองศาสตราจารย์

ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(พยาบาลศาสตร์)

280 อาจารย์
281 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
282 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
283กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดมศึกษำ
สำนั

ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์
ดร. ไมตรี ปะการะสังข์
ดร. รัฐกรณ์ คิดการ
ปุญทรี พ่วงสุวรรณ

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

คอมพิวเตอร์ศึกษา/
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เทคนิคการแพทย์)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
28-09-18
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศึ
ก
ษา
อุดอมศึ
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมี
ำยุกกษา
ำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บริหารธุรกิจ
ชีววิทยา

การบัญชี/คอมพิวเตอร์

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

P600075
P600076
P600077 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

284 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
285 อาจารย์

ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา
ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

286 อาจารย์

ดร. อรพิมพ์ มงคลเคหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชีวเคมีและชีวเทคโนโลยี

287 อาจารย์

291 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุวรรณี จรรยาพูน

292 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
293 อาจารย์

ดร. สุวิมล เรืองศรี
ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

294 อาจารย์

ดร. ศิรินันท์ แก่นทอง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

288 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
289 อาจารย์
290 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

295 อาจารย์

พฤกษ์ โปร่งสาโรง

(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คณิตศาสตร์

ดร. กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์
วาสนา เนียมแสวง
รวีวรรณ งามสันติกุล

นิภาพร คังคะวิสุทธิ์

P600078
P600079

การจัดการสิ่งแวดล้อม

P600080

วิทยาศาสตร์ศึกษา

P600081

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมอาหาร

P600082

เทคโนโลยีชีวภาพ
สถิติ

ชีววิทยา
สถิติ

P600083
P600084

เทคโนโลยีชีวภาพ

Environmental Monitoring Chemistry

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมีสิ่งแวดล้อม

P600085

เคมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600086
P600087

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

P600088

เทคโนโลยีการอาหาร บรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

P600089

วิทยาศาสตร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์

P600090

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาศาสตร์ศึกษา

P600091

ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ชีววิทยาประยุกต์
คณิตศาสตร์

เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขตจันทบุรี
การอาหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตร์

297 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

299 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

302 อาจารย์

303 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ผกามาศ มูลวันดี

ดร. สุพตั รา รักการศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ
วิศวกรรมอุตสาหการ/การวางผังโรงงาน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ดร. ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

พิภทั รา สิมะโรจนา

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

(วิศวกรรมอุตสาหการ)
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
การวัดผลการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
การจัดการเทคโนโลยี
พัฒนาทรัพยากร
วิทยาศาสตร์ศึกษา

296 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

298 อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

วิทยาการคอมพิวเตอร์

chemical Engineering

เคมี

Textile chemistry and
coloration Technology

การจัดการนวัตกรรม
สถิติประยุกต์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศาสตร์
Physics
การศึกษาวิทยาศาสตร์
วิชาเอกคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600092

ชีววิทยา

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ศึกษา

P600093

การศึกษาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์การศึกษา

Linguistics

ภาษาอังกฤษ , ภาษาศาสตร์Linguistics,Applied
Linguistics,Teating,
Teaching English

P600094

ชีวเคมี

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์ศึกษา

P600095

ชีววิทยา
บธ.บ.การบัญชี / ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู

บช.ม.การบัญชี

บธ.บ. ธุรกิจศึกษา-การบัญชี /
กศ.ม.ธุรกิจศึกษา
บธ.บ.การบัญชี 28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

ปรด.ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ

การบัญชี

P600096

บริหารธุรกิจ-การบัญชี

P600097
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

304 อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

รำยชือ่

สถำบัน

เสาวลักษณ์ สีดาเกษ

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

ภาษาอังกฤษ

จิตวิทยาการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์

P600098

วิศวกรรมไฟฟ้า

Data Telecommunication Electronic and Electtical
and Networks
Engineering

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600099

305 รองศาสตราจารย์

ดร. จันทร์บรู ณ์ สถิตวิริยวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

306 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี

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

วิศวกรรม
อุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

P600100

307 อาจารย์

ดร. พงษ์พทิ ยา สัพโส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดนตรีสากล

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต ดุริยางคศิลป์
(ดนตรีศึกษา)

ดุริยางคศิลป์

P600101

308 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

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

309 อาจารย์

ดร.

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

พระครูศรีปญ
ั ญาวิกรม(บุญเรือง)
ปญญาวชิโร/เจนทร
310 รองศาสตราจารย์

พระครูโสภณปริยัติสุธี
ดร. (ศรีบรรดร)
ถิรธมฺโม/ไชยะวุฒิกุล

311 อาจารย์

พระมหาสุเทพ
สุปณฺฑิโต/ผิวเผือด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
ปรัชญา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

P600102

312 อาจารย์

ดร.

พระมหาสมพงษ์
คุณากโร/อัญโย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ (บริหารการศึกษา)

M.A. (Philosophy)

Ph.D. (Philosophy)

1.ปรัชญา
2.พระพุทธศาสนา

P600106

313 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

พระเมธาวินัยรส
ปสิวิโก /สุเทพ

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

พุทธศาสนศึกษา

พุทธศาสน์ศึกษา รัฐประศาสน
ศาสตร์ และการจัดการศึกษา

1.พระพุทธศาสนา
2.รัฐประศาสนศาสตร์

P600107

314 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

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

1.พระพุทธศาสนา
2.บาลี

P600110

315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พุทธศาสนาและปรัชญา

316 อาจารย์

ดร.

พระมหาสุรศักดิ์
ปจฺจนฺตเสโน/ประจันตะเสน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

317 อาจารย์

ดร.

พระมหาบุญนา
ฐานวีโร/ประทุมชาติ

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
28-09-18 M.A. Linguistics
ภาษาอังกฤษ
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน

Ph.D. Linguistics
2 ปี

1.การสอนภาษาอังกฤษ
2.ภาษาอังกฤษ

P600111
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

รำยชือ่

สถำบัน

318 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ศิริชัย วัฒนาโสภณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

319 อาจารย์

ดร. ปกาศิต เจิมรอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

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

320 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

ศน.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุภทั รชัย ชมพันธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

322 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

323 อาจารย์

ดร. ระบิล พ้นภัย

324 อาจารย์

พระมหามฆวินทร์
ปุริสุตฺตโม/อามาตมนตรี

พระครูอรุณสุตาลังการ(ปรีดา)
ขนฺติโสภโณ/บัวเมือง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ สังคมวิทยา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

1.วิศวกรรมไฟฟ้า
2.พลังงาน

P600112

Ph.D (Psychology)

1.จิตวิทยา
2.พระพุทธ
ศาสนา

P600113

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

Ph.D. Buddhist
Studies:Philosophy

1.พระพุทธศาสนาและปรัชญา
2.สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
และการสอนพระพุทธศาสนา

P600114

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

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

P600115

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

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)

326 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

พระครูสิริธรรมาภิรัต
อริยธมฺโม /ยศขุน

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

327 อาจารย์

ดร.

Ph.D (Psychology)

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

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์(สมจิต)
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

329 อาจารย์
330 อาจารย์
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ดร.

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

325 อาจารย์

328 รองศาสตราจารย์

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Ph.D.(Psychology)

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

ดร. เนตรนภิส แก้วช่วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)
สาขาวิชาเคมี

วท.ม.(เคมี) ด้านเคมีวิเคราะห์

332 อาจารย์

ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศษบ. หัตถกรรม
(เครื่องปั้นดินเผา)

333 อาจารย์

พระมหาภาณุวัฒน์
ปฏิภาณเมธี/แสนคา

331 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก
Ph.D (Maritimes Science)
Environmental Science

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ
1.เคมี
2.เคมีวิเคราะห์

P600125

ศม.เครื่ลเคลือบดินเผา

1.เครื่องปั้น
ดินเผา
2.ศิลปกรรม

P600126

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ. สาขาวิชาปรัชญา

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

1.พระพุทธศาสนา
2.การจัดการเชิงพุทธ

P600127

1.การบริหารการศึกษา
2.ภาษาศาสตร์

P600128

334 อาจารย์

ดร.

พระครูวิจิตร์ปญ
ั ญาภรณ์
ภูมาพันธ์

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

M. A linguistics

ปร. ด. การบริหารการศึกษา

335 อาจารย์

ดร.

พระมหาวิเชียร
ธมฺมวชิโร/สายศรี

มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

ศน.บ. ศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ.ม. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
Ph.D. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

1.พระพุทธศาสนา
2.ศาสนาเปรียบเทียบ

P600129

336 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ณัทธีร์ ศรีดี

ศศ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา

1.ศาสนาและปรัชญา
2.พระพุทธศาสนา

P600130

1.บาลีและสันสกฤต
2.พระพุทธศาสนา

P600131

1.การบริหารการศึกษา 2.การศึกษา

P600132

337 อาจารย์

พระมหาโกมล กมโล/
แก้วดึง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ. รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาวิชาบาลี
พุทธศาสตร์

การบริหารการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์

Ph.D. Philosophy and Religion

ปริญญาโท
สาขาวิชา
ภาษา
สันสกฤต

338 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
โสตทัศนศึกษา
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา

การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

339 อาจารย์

ดร. ปารณีย์ ขาวเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กศ.บ.การแนะแนว

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

P600133

340 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ทรงศรี ตุ่นทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กศ.ด. สาขา ทดสอบและวัดผล
การศึกษา

1.การวัดผลการศึกษา
2.การวิจัยทางสังคมศาสตร์

P600134

341 อาจารย์

ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)

1.รัฐประศาสนศาสตร์ 2.รัฐศาสตร์

P600135

342 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. กมลวรรณ วรรณธนัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(นโยบายสาธารณะ)

1.รัฐประศาสนศาสตร์ 2.การบริหารจัดการ

P600136

343 อาจารย์

ดร. เยาวเรศ ใจเย็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี, ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา

1.การสอนวิทยาศาสตร์ 2.หลักสูตรและการสอน

P600137

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท
กศ.ม.การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา

344 อาจารย์

อัจฉราพรรณ กันสุยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศษ.บ. การประถมศึกษา

345 อาจารย์

รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศศบ. สาขาวิชาอุตสาหกรรม ศศม. สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์-การเมือง
การปกครอง)

ร.ม.(สื่อสารการเมือง)

346 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

ปร.ด.(สื่ดสารการเมือง)

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ
1.วิจัยทางการศึกษา
2.การประถมศึกษา

P600138

1.การท่องเที่ยว
2.การโรงแรม

P600139

1.การสื่อสารทางการเมือง
2.การเมืองการปกครองไทย

P600140

347 อาจารย์

ปิยะพงษ์ แดงขา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมสารสนเทศ)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

1.วิศวกรรมศาสตร์
2.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P600141

348 อาจารย์

สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1.โรคพืช
2.อารักขาพืช

P600142

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การศึกษาบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เกษตรศาสตร์ดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขา
ชีววิทยา
เกษตรเขตร้อน

1.เทคโนโลยีการเกษตร 2.ชีววิทยาโมเลกุล

P600143

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์
เอกคอมพิวเตอร์)

Computer

P600144

349 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์

350 อาจารย์

ปัณณรัตน์ วงศ์พฒ
ั นานิภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์)

351 อาจารย์

กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

1.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

P600145

352 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

353 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชนิตา ไกรเพชร

การวัดและประเมินผลการศึกษา

354 อาจารย์

จงรักษ์ กะรัมย์

สถาบันการพลศึกษา ศรีสะเกษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(พลศึกษา)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พลศึกษา)

พลศึกษา

P600148

355 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุษญา

สถาบันการพลศึกษา มหาสารคาม

การเงินการธนาคาร

บริหารธุรกิจ

1.บริหารธุรกิจ
2.การเงินและการธนาคาร

P600149

356 อาจารย์

ปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร

สถาบันการพลศึกษา ยะลา

วท.บ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

วท.ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.การฝึกสอนกีฬา

P600150

สถาบันการพลศึกษา สุโขทัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1.การศึกษา
2.บริหารธุรกิจ

P600151

357 อาจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

แสงแก้ว

ดร. สิริพร มีผดุง

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
การศึกษาและการเรียนรู้

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

358 อาจารย์

ดร. โสภณ ผู้มีจรรยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

359 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ดารงพล อินทรจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)

สังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยามหาบัณฑิต
(มนุษยวิทยา)

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(สหวิทยาการ)

1.สหวิทยาการ
2.มนุษยวิทยา

P600153

360 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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ค.บ.
ธุรกิจศึกษา
(การบัญชี)

บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
(การตลาด)

1.การตลาด /
การสื่อสารการตลาด
2.ารบริหารธุรกิจ /
นิเทศศาสตร์

P600156

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยุกระจายเสียง
และ ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาไทย

1.การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาการศึกษา
2.วารสารศาสตรม
หาบัณฑิต
สาขาการจัดการการ
สื่อสารองค์กร

1.นิเทศศาสตร์
2.จิตวิทยา

P600157

361 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

362 อาจารย์

วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

ดร. พัทธพสุตม์ สาธุนุวัฒน์

363 อาจารย์

ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

364 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สิงห์ สิงห์ขจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นิเทศศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.วิศวกรรมไฟฟ้า
2.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

P600152

Dprof
(Marketing
Communications)

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

365 อาจารย์

ดร. สุชาดา แสงดวงดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

366 อาจารย์

ดร. ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

367 อาจารย์

ดร. นันทวัน เอื้อวงศ์กูล

มหาวิทยาลัยนครพนม

368 อาจารย์

ดร. พรเทพ ปัญญาแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

1.วิศวกรรมไฟฟ้า
2.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

P600162

369 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สามารถ อัยกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รป.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์)

ปร.ด.
(การบริหารการพัฒนา)

1.รัฐประศาสนศาสตร์
2.บริหารธุรกิจ

P600163

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

P600160
P600161

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

370 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รำยชือ่
อารีรัตน์ วุฒิเสน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วท.บ. (สถิต)ิ

พบ.ม.
(สถิติประยุกต์)

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

1.คอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600164

1.สัตวศาสตร์
2.เกษตรศาสตร์

P600165

371 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. นิภา นาสินพร้อม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

372 อาจารย์

ดร. ศตพล มุ่งค้ากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

วท.ม.การจัดการทรัพยากร
ชีวภาพ

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

P600166

373 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วรางคณา นิพทั ธ์สุขกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อักษรศาสตรบัณฑิต
ประวัติศาสตร์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติศาสตร์

อักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

P600167

Master of Applied
Science, Computing
Science

Doctor of
Philosophy,
Computing Science

1.วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.คอมพิวเตอร์ศึกษา

P600168

ปร.ด. สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

1.คอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ

P600169

1.เทคโนโลยี
เครื่องกลและ
การผลิต
2.อุตสาหกรรมศิลป์

P600170

374 อาจารย์

ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

375 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พจนีย์ สุขชาวนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คบ. สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

วท.บ. สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ค.บ.
อุตสาหกรรมศิลป์

กศม.
อุตสาหกรรมศึกษา

376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภวัต มิสดีย์

377 รองศาสตราจารย์

ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อส.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.สาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม

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

P600171

378 อาจารย์

ดร. ประกิต หงษ์แสนยาธรรม

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

379 รองศาสตราจารย์

380 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
381 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
382 อาจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา

ดร.
ดร.

โกญจนาท เจริญสุข
สุพรรณี พฤกษา
วิบลู เป็นสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นิติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เกษตรศาสตร์

กฏหมายธุรกิจ
โภชนาวิทยา
เกษตรศาสตร์

28-09-18
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Ph.D. (Aquatic Medicine)
พืชไร่

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

