รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

ชีววิทยา

ชีววิทยา

Fishery scienec

วิทยาศาสตร์

P580001

ฟิสิกส์

การอุดมศึกษา

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

P580002

เทคนิคการแพทย์
สัตวศาสตร์

ชีวเคมี
การผลิตสัตว์
นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร

ชีวเคมี
animal nutrition

เคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
เกษตรศาสตร์,สถิติ

P580003
P580004

หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน

P580005

1 ศาสตราจารย์

ดร. วิเชียร มากตุ่น

2 รองศาสตราจารย์

ดร. ชัชจริยา ใบลี

3 รองศาสตราจารย์
4 รองศาสตราจารย์

ดร. รัชนา ศานติยานนท์
ดร. จรัส สว่างทัพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

5 รองศาสตราจารย์

ดร. วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

6 รองศาสตราจารย์

ดร. ยุวดี รอดจากภัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

เดชา พวงดาวเรือง
เสมอ ถาน้อย
สุพล อนันตา
ประณัฐ โพธิยะราช
จักรพงษ์ พวงงามชื่น
สยาม คาปรีดา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

13 รองศาสตราจารย์

สุภาวดี เครือโชติกุล

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

14 รองศาสตราจารย์

พัชรา ก้อยชูสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พยาบาลและพดุงครรภ์

15 รองศาสตราจารย์

ประภากร แก้ววรรณา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บรรณารักษ์ศาสตร์

วาริศา พลายบัว
คณิตา ตังคณานุรักษ์
อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
นวลฉวี แสงชัย
ธีระศักดิ์ พราพงษ์
นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
โพธิพนั ธ์ พานิช
จันทร์แรม เรืองแป้น
สมถวิล จริตควร
ปราณี เสนีย์
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
ชีวินทร์ ลิ้มศิริ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การประชาสัมพันธ์
เคมี
เภสัชศาสตร์
ธุรกิจศึกษา
สัตวแพทย์
บัญชี
คณิตศาสตร์
เคมี
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมโยธา

7
8
9
10
11
12

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

P580006

วิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมบาบัด
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
การตลาด
ภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า
anatomy&cell biology
วัสดุศาสตร์
Textiles
Rural Development

วิศวกรรมไฟฟ้า
reproductive กายภาพบาบัด
วิศวกรรมวัสดุศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุศาสตร์
พัฒนาชนบทและส่งเสริมการเกษตร
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

P580007
P580008
P580009
P580010
P580011
P580012

พยาบาลศาสตร์

P580013

สรีรวิทยา

P580015

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

P580016

นิเทศศาสตร์
environmental science
จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
Veterinary Histology สัตวแพทย์
ด้านการบัญชี
การวิจัยดาเนินงาน (Operation Research)
การศึกษา
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
พยาบาลพื้นฐาน
กฎหมาย
วิศวกรรมโยธา

P580017
P580018
P580019
P580020
P580021
P580022
P580023
P580024
P580025
P580026
P580027
P580028
P580029

พยาบาล

Ceramies Engineering
พัฒนาสังคม
บริหารรัฐกิจ
นิเทศการศึกษและพัฒนา
หลักสูตร
สรีรวิทยา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
เคมีวิเคราะห์
จุลชีววิทยา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
การบัญชีการเงิน
สถิติประยุกต์
การแนะแนว
สังคมศึกษา
ชีววิทยาทางทะเล
การพยาบาลผู้ใหญ่
กฎหมายเอกชน
วิศวกรรมโยธา

14-09-17
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Microbiology
Management Seiencer
Veterinary Histology
บัญชี
Applied Nathematico
จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
ประชากรศึกษา
biological sciences
หลักสูตรและการสอน
กฎหมายเอกชน
วิศวกรรมโยธา

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. จานง แก้วเพ็ชร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยแสงธรรม

31
32
33
34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทนงศักดิ์ มะมม
สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล
ยงยุทธ นาราษฎร์
ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

ภาษาไทย,วัดและประเมินผล
การศึกษา

วรรณคดีเปรียบเทียบ

ภาษาเขมร

ภาษาไทย

P580030

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

TEASOL

ภาษาอังกฤษ

P580031

กายวิภาคศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีการศึกษา

pathology
Biological Sciences
วิศวกรรมไฟฟ้า
บริหารการศึกษา

พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
กายวิภาคศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
บริหารการศึกษา

P580032
P580033
P580034
P580035

การวัดผลการศึกษา

การบริหารการศึกษา

การบริหารจัดการศึกษา

P580036

พัฒนาผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตร์อาหาร

ดนตรี

ดนตรีวิทยา

ดุริยางคศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product
Development)
วิจัยวัฒนธรรมดนตรี

สัตวแพทยศาสตร์
กายภาพบาบัด
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย,การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. นฤมล ธนานันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เกษตรศาสตร์

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ

P580039

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พรรัชนี วีระพงศ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กายภาพบาบัด

สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย

กายภาพบาบัด

กายภาพบาบัด

P580040

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมัน
ดร. ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีเซรามิกส์
วิศวกรรมเครื่องกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องเคลือบดินเผา
วิศวกรรมเครื่องกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Meehanieal Engineering

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมเครื่องกล

P580041
P580042
P580043

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชนิตา ไกรเพชร

สถาบันการพลศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

การวัดและการประเมินผลการศึกษา

การวัดและการประเมินผลการศึกษา

P580044

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุดสรวง ยุทธนา
ดร. ก่อศักดิ์ อาชวากร
ดร. ศิริพร เพียรสุขมณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วิศวกรรมเครื่องกล
สัตวแพทย์

ภาษาอังกฤษ
Mechatronics
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาอังกฤษศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกล
Pathology

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วิศวกรรมเครื่องกล
สัตวแพทยศาสตร์

P580045
P580046
P580047

ดร. วินัย สยอวรรณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

เภสัชศาสตร์

การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข

การแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก

การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์ทางเลือก
สารธารณสุขศาสตร์

P580048

47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พิเศษ)

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดมศึกษำ
53กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
สำนั

ดร. มณีกานต์ ชินวรรังสี(น้าสอาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เคมี
ดร. สุธินี อัตถากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
อภิวรรณ ศิรินันทนา (กรรณิการ์ โห้มหาวิ
ยสิ้น)ทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
การโฆษณา
การบริหารการสื่อสาร
บุษบา มาตระกูล
วิทยาลัยนครราชสีมา
เทคนิคการแพทย์
พยาธิวิทยาคลินิก
เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
14-09-17
ทองสุข ขูรีรัง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง
พลศึ
ก
ษา
กษายน 2 ปี
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึพลศึ
น
้ ทะเบี

เคมีอินทรีย์
รัฐประศาสนศาสตร์

เคมี
รัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
คณิตศาสตร์
พลศึกษา

P580037
P580038

P580049
P580050
P580051
P580052
P580053
P580054 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งฤดี อภิวัฒนศร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นาฏยา นิลทจันทร์
ประคอง บุญทน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อัจฉรียา โชติกลาง
ชะรัตน์ เทพสิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิธ์ ร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธยา ภิรมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เทคโนโลยีเสื้อผ้า

มาลี จัตุรัส
วันชัย เอื้อจิตรเมศ
เบญจพร รอดอาวุธ
กฤษณา พูลเพิ่ม
อร่าม ชนะโชติ
อัญชลี สุพทิ กั ษ์
ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
มณีรัตน์ รัตนพันธ์
สุรกิจ คาวงศ์ปนี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาลัยสภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภััฏสงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ชุมพล รอดแจ่ม

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

62
63
64
65
66
67
68
69
70

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บรรณารักษ์ศาสตร์
พลศึกษา
บรรณารักษศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
อาหาร
การสหกรณ์
พลศึกษา
computer science

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
การบริหารการศึกษา
บรรณารักษศาสตร์

บรรณารักษ์ศาสตร์

P580055

พลศึกษา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

P580056
P580057

วิทยาศาสตร์การอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P580058

การตลาด
พลศึกษา
computer and information
science

การตลาด
พลศึกษา

P580059
P580060

วิทยาการสารสนเทศ

P580061

วิศวกรรมอุตสาหการ

P580062

บัญชี
ดนตรีศึกษา
วิทยาศาสตร์การอาหาร
พยาบาลศาสตร์
ฟิสิกส์
วิศวกรรมเคมี
คหกรรมศาสตร์
การตลาด
บัญชี

บัญชี
ดนตรีไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การพยาบาลแม่และทารก
ฟิสิกส์
วิศวกรรมอุตสาหการ
สาธารณสุข การจัดการมูลฝอยชุมชน
บริหารธุรกิจ
การบัญชี

P580063
P580064
P580065
P580066
P580067
P580068
P580069
P580070
P580071

เศรษฐศาสตร์ทรั พยากรมนุษย์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์

P580072

พยาบาลสาธารณสุข

การศึกษาผู้ใหญ่

อุดมศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์

P580073

คณิต-อังกฤษ

สถิติประยุกต์

อุดมศึกษา

การศึกษา

P580074

การบริหารการพยาบาล

การบริหารการศึกษา

การศึกษาพยาบาล

P580075

จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
วัฒนธรรมศึกษา

สงคมสงเคราะห์การแพทย์และ
สาธารณสุข
ดนตรี

สาธารณสุข

P580076

ดนตรีไทย

P580077

การบริหารการพยาบาล

ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษาทางการพยาบาล

P580078

ดร. วิบลู ย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล

73 อาจารย์

ดร. สมานจิต ภรมย์รื่น

74 อาจารย์

ดร. ลิลลี่ ศิริพร

สถาบันพระบรมราชชนก สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พยาบาล

75 อาจารย์

ดร. อุทยั วรรณ เจริญสุข

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

สุขศึกษา

76 อาจารย์

ดร. ดุษฎี มีปอ้ ม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

77 อาจารย์

ดร. ปัทมา แคนยุกต์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

บริหารธูรกิจการจัดการ
อุตสาหกรรม
บัญชีการเงิน
ดุริยางค์ไทย
วิทยาศาสตร์การอาหาร
การพยาบาลแม่และเด็ก
ฟิสิกส์
วิศวกรรมอุตสาหกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริหารธุรกิจ
บัญชี

72 อาจารย์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีส
เทิร์น

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

ดุริยางค์ไทย
พยาบาลศาสตร์และผดุง
ครรภ์ขั้นสูง

14-09-17
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

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

P580079

78 อาจารย์

ดร. ประกิต หงษ์แสนยาธรรม

สถาบันการพลศึกษา

พลศึกษา

79 อาจารย์

ดร. ทวีวรรณ ธารพิพฒ
ั น์

มหาวิทยาลัยพายัพ

การบัญชี

80 อาจารย์

ดร. จรัสศรี เพ็ชรคง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

พยาบาล

81 อาจารย์

ดร. สุรี ขันธรักวงศ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์

82 อาจารย์

ดร. นฤมล เอนกวิทย์

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

83 อาจารย์

ดร. สุมาลี เอี่ยวสมัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธ
บาท

84 อาจารย์

ดร. พนิต ศรีประดิษฐ์

85 อาจารย์

computer information
system
จิตวิทยาคลินิค

managemant

การบัญชี

P580080

บริหารการศึกษา

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

P580081

สุขศึกษา

การอุดมศึกษา

การศึกษาพยาบาล

P580082

การพยาบาล

การพยาบาลครอบครัว

หลักสูตรและการสอน

การพยาบาล

P580083

ประกาสนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง

จิตวิทยาการพัฒนาการ
บริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

พยาบาลเด็ก

P580084

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บริหารการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

P580085

ดร. พรชัย ผาดไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การบริหารการศึกษา

หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรและการสอน

P580086

86 อาจารย์

ดร. สุรีย์พร ใหญ่สง่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาษาอังกฤษ

TEFL

ภาษาอังกฤษ

P580087

87 อาจารย์

ดร. พรรณี ไพศาลทักษิณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง

การพยาบาลและผดุงครรภ์

การประเมินการศึกษา

การพยาบาล

P580088

88 อาจารย์

ดร. ศรีอุบล อินทร์แป้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

นิติศาสตร์

เทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน
ภาษาศาสตร์
การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

การบริหารพยาบาล

กกหมายจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล

P580089

89 อาจารย์

ดร. ถนอมศักดิ์ บุญสู่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี

บริหารสาธารณสุข

บริหารการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

สาธารณสุข

P580090

90 อาจารย์

ดร. เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

P580091

91 อาจารย์
92 อาจารย์

ดร. ศรีสกุล เฉียบแหลม
ดร. ยงยุทธ ขาคง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

การอุดมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารและพื้นฐานพยาบาล
ภาษาอังกฤษ

P580092
P580093

93 อาจารย์

ดร. ไวพจน์ จันทร์เสม

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

94 อาจารย์
95 อาจารย์
96 อาจารย์

ดร. พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
ดร. ประเสริฐ พัฒนาประทีป
ดร. พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ

97 อาจารย์

พยาบาลศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

จิตวิทยาการศึกษา อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
การพยาบาลศึกษา
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

พลศึกษา

พลศึกษา

พลศึกษา

P580094

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การเกษตร
เคมี
พยาบาลศาสตร์

ธุรกิจ
เคมีประยุกต์
clinic nursing spedist

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การพยาบาล

เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
เคมี
การพยาบาล

P580095
P580096
P580097

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธิ์

การประถมศึกษา

การวัดผลการศึกษา

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

P580098

98 อาจารย์

ดร. มาลัยวัลย์ ตรีโมกข์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

P580099

99 อาจารย์

ดร. น้าฝน กระมล

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้

การศึกษา

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

สุขศึกษา

การบัญชี14-09-17
การบริหารการศึกษา
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

P580100
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

100 อาจารย์
101 อาจารย์
102 อาจารย์

ดร. วรวุฒิ อินทนนท์
ดร. ปิ่นนเรศ กาศอุดม
ดร. ดวงใจ เปลี่ยนบารุง

มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

103 อาจารย์

ดร. สุภาวดี นพรุจจินดา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

104 อาจารย์

ดร. รัชนีพร ไชยมิ่ง

105 อาจารย์

ดร. ม.ล.สรสิริ วรวรรณ

สถาบันพระบรมราชชนก สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

106 อาจารย์

ดร. นงณภัทร รุ่งเนย

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

107 อาจารย์

ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

108 อาจารย์

ดร. นิจวรรณ วีรวัฒโนดม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

109 อาจารย์

ดร. ชิชญาสุ์ ช่างเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

110 อาจารย์

ดร. มยุรี ทรัพย์เที่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

111 อาจารย์

โสภิดา ทะสังขา

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

จิตวิทยาและการแนะแนว
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

จิตวิทยาการศึกา
การพยาบาลสาธารณสุข
การพยาบาลผู้ใหญ่

รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
บริหารการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่

P580101
P580102
P580103

พยาบาล

การพยาบาลผู้ใหญ่

การบริหารการศึกษา

การพยาบาลผู้ใหญ่

P580104

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลสาธารณสุข

อุดมศึกษา

การศึกษา

P580105

ประถมศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์

ประถมศึกษา

พัฒนศึกษา

การศึกษา

P580106

การพยาบาลผู้ใหญ่

อุดมศศึกษา

การพยาบาลผู้ใหญ่

P580107

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สารสนเทศศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

P580108

พยาบาลศาสตร์

อนามัยครอบครัว

อุดมศึกษา

การพยาบาลแม่และเด็กทารกและการผดุงครรภ์

P580109

เศรษฐศาสตร์/ปะมง
(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

เศรษฐศาสตร์

Development Administration

เศรษฐศาสตร์

P580110

การจัดการสาหรับนักบริหาร

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P580111

การบริหารและการจัดการทั่วไป

P580112

บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

112 อาจารย์

ดร. น้าฝน ใจดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

113 อาจารย์

ดร. สุวัฒน์ มณีวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

114 อาจารย์

ดร. เรืองเดช เร่งเพียร

115 อาจารย์
116 อาจารย์

ดร. ฐิติมา พูลเพชร
ดร. อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

117 อาจารย์

ดร. สุรวี ศุนาลัย

118 อาจารย์
119 อาจารย์
120 อาจารย์
อาจารย์
121กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
สำนั
ดมศึกษำ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

การบริหารการเงินการคลัง

การจัดการ

การจัดการ

การจัดการ

สาขาการจัดการ

P580113

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

P580114

Hotel Management

Information Systems

Business Administration

บริหารธุรกิจ

P580115

การบริหารบุคคล
ไฟฟ้ากาลัง

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
ไฟฟ้า

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิศวกรรมไฟฟ้า

P580116
P580117

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประถมศึกษา

การพัฒนาทรัพยากร

การจัดการ
ไฟฟ้า
Human Resource
Development

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

P580118

ดร. กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

marketing

english lauguage teaching

educational leadership

การศึกษา

P580119

ดร. นพคุณ สุดประเสริฐ
ดร. สุภาวดี สุทธิรักษ์
ดร. จุฑาทิพย์ สุจริตกุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

ดนตรีศึกษา
การจัดการ
Human Sciences

ต้นดุริยางคศิลป์(คีตศิลป์ไทย)
บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์

คีตศิลปไทย
การอุดมศึกษา
บัญชี
บัญชี
14-09-17
การจั
ด
การ
M.A./M.P.A
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน

2 ปี

P580120
P580121
P580122 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

P580123

กีฎวิทยาและสิ่งแวดล้อม
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

เกษตรศาสตร์
ชีววิทยา

P580124
P580125

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P580126

คอมพิวเตอร์

ไฟฟ้าและสารสนเทศ

ไฟฟ้าและสารสนเทศ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

P580127

เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
นิติศาสตร์
โทรคมนาคม
ศิลปศึกษา

โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
ไฟฟ้า
ศิลปศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ศิลปกรรมศาสตร์

P580128
P580129
P580130
P580131
P580132

พยาบาล

การพยาบาลแม่และเด็ก

การพยาบาลแม่และเด็ก

P580133

ไทยคดีศึกษา
การบริหารการพยาบาล
การพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์

การพยาบาล
พยาบาลศาสตร์

P580134
P580135

การพยาบาล

P580136

123 อาจารย์
124 อาจารย์

ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล
ดร. บุษราคัม ป้อมทอง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กีฎวิทยา
พันธุศาสตร์

125 อาจารย์

ดร. อุทยั วรรณ ฉัตรธง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

วัสดุศาสตร์

126 อาจารย์

ดร. ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
ดร. นภาภรณ์ ยอดสิน
เอกชัย แซ่จึง
กชกร คงเสมา
เอกชัย พรหมมาส
สมาน สรรพศรี

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

บริหารการศึกษา

ดร. เอกธิป สุขวารี

127
128
129
130
131

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กีฎ
พันธุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

122 อาจารย์

มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

132 อาจารย์

จารุวรรณ รังสิยานนท์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

133 อาจารย์
134 อาจารย์

กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ
ดลฤดี โรจน์วิริยะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

บรรณารักษศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

135 อาจารย์

แพรวระพี เรืองเดช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

สาธารณสุข

136 อาจารย์

สมใจ เจียระพงษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

พยาบาลศาสตร์

สุขภาพจิตและจิตเวช

พยาบาลศาสตร์

P580137

137 อาจารย์

พร บุญมี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

บริหารการพยาบาล

บริหารการพยาบาล

P580138

138 อาจารย์

ดาเนิน ไชยแสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์

P580139

พิมล จงวรนนท์
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
มณฑา อุดมเลิศ
ศักดา กาญจนวนาวัลย์
จริยา รอดจันทร์
วีรพงษ์ สุทาวัน
ปธานศาสน จับจิตร
ปานทิพย์ ปูรณานนท์
ภาสกร ปาละกูล

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นิติศาสตร์
กฎหมายธุรกิจ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
การพยาบาล
การพยาบาลแม่และเด็ก
วิทยาลัยดุสิตธานี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
การบัญชี
การบัญชี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ศาสตร์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่
14-09-17
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
วิ
ท
ยาการคอมพิ
ว
เตอร์
วิ
ยาการสารสนเทศ
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกทำรขึ
น
้ ทะเบียน 2 ปี

139 อาจารย์
140 อาจารย์
141 อาจารย์
142 อาจารย์
143 อาจารย์
144 อาจารย์
145 อาจารย์
146 อาจารย์
อาจารย์
147กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
สำนั
ดมศึกษำ

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การสอนภาษาอังกฤษ
บัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การพยาบาลผู้ใหญ่แผนกศัลกรรม
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

P580140
P580141
P580142
P580143
P580144
P580145
P580146
P580147
P580148 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

ภาษาอังกฤษ

P580149

บริหารธุรกิจ

P580150

148 อาจารย์

ดวงเดือน จังพานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาษาอังกฤษ

149 อาจารย์

นิพฐิ พนธ์ สนิทเหลือ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

สถิติ

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
สถิติประยุกต์

150 อาจารย์

ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสารวจ

วิศวกรรมสารวจ

P580151

151 อาจารย์

พรชัย ขุมคงมี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

บริหารสาธารณสุข

อนามัยสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุข

P580152

152 อาจารย์

พยอม สินธุศิริ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์

การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด

สูติศาสตร์

P580153

153 อาจารย์

ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบลู ย์

ธุรกิจศึกษา

การบัญชี

สาขาบัญชี

P580154

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมี
การจัดการ/รัฐประศาสน
ประกาศนีศาสตร์
ยบัตรพยาบาล
ศาสตร์
สุขศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชึวเคมี
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการพยาบาล
วิทยาการศึกษาและแนะแนว
การโรงแรมการท่องเที่ยว

คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชีวเคมี
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการพยาบาล
การศึกษา
การท่องเที่ยว

P580155
P580156
P580157
P580158
P580159
P580160
P580161

วรรณคดีไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

P580162

วิทยาการคอมพิวเตอร์
นิติศาสตร์
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด

เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายธุรกิจ
บัญชี
การตลาด
วิศวกรรมเครื่องกล

P580163
P580164
P580165
P580166
P580167

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

P580168

การพยาบาล

การบริหารสาธารณสุข

พยาบาลศาสตร์

P580169

อังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

P580170

การวิจัยดาเนินงาน

P580171

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
ประวรดา โภชนจันทร์
อุบล ตันสม
นินุช บุญยฤทธานนท์
วีรวรรณ เกิดทอง
ณภัค อุทยั มณีรัตน์
ชวนชม อาษา

161 อาจารย์

พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย
เพชร ขวัญใจสกุล
อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ทวีพร นาคา
วรวุฒิ วรวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์
ธานี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

167 อาจารย์

บุษญา แสงแก้ว

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม การเงินการธนาคาร-การบัญชี

168 อาจารย์

กุลินทร คาแน่น

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

169 อาจารย์

ปิติโชค จันทร์หนองไทร

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

170 อาจารย์

จิรัญญา โชตยะกุล

154
155
156
157
158
159
160

162
163
164
165
166

อาจารย์
171กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
สำนั
ดมศึกษำ

ยอดนภา เกษเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
ฟิสิกส์
อุตสาหการ
บรมราชูปถัมภ์
14-09-17
มหาวิทยาลัยธนบุรี
วกรรมอุ
ตสาหการ
วกรรมอุ
ตสาหการ
กำรขึน
้ ทะเบียนผูวิศ
้ประเมิ
นคุณ
ภำพหลักสูตรมีอำยุวิกศำรขึ
น
้ ทะเบี
ยน 2 ปี

วิศวกรรมอุตสาหการ

P580172 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

189 รองศาสตราจารย์
190 รองศาสตราจารย์
191 รองศาสตราจารย์
192 รองศาสตราจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บริหารการศึกษา
การประถมศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
นฤมิตรศิลป์
รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ชีววิทยาประยุกต์
พลศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า
นาฏศิลป์ไทย
นาฎศิลป์ไทย
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
การพยาบาล
นาฏศิลป์ไทย

การจัดการ
หลักสูตรและการนิเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การสื่อสารการตลาด
ประยุกตศิลปศึกษา
การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า
การอุดมศึกษา
นาฎศิลป์ไทย
การตลาด
การพยาบาลแม่และเด็ก
นาฏศิลป์ไทย

ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

ชุติมา มาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุง
ครรภ์ชั้นสูง

การพยาบาลศึกษา

การบริหารการศึกษา

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

โรคพืช

โรคพืช

เทคนิคการแพทย์

รำยชือ่

ประสิทธชัย เดชขา
นที ศรีมะกล่า
วิรัช กาฬภักดี
จิราภรณ์ บัวพวง
ปาริชาติ ศรีสนาม
วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์
ยุทธนา เรียนสร้อย
อิริยา ผ่องพิทยา
อเนชา เพียรทอง
ดร. วิรัติ อัศวานุวัตร
พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
วรินทร์พร ทับเกตุ
ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์
นารี ณาณิสสร
ขวัญใจ คงถาวร

187 อาจารย์
188 อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

ดร.

ดร.

ดร. สุนทรีพร ดวนใหญ่
ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
ดร. จันทนา เมฆสีประหลาด

สถำบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร. กัญญดา อนุวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันทนีย์ แสนภักดี
นงนุช อังยุรีกุล
อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ดร. เจริญชัย พรไพรเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยสันตพล

198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อาพล นววงศ์เสถียร

199 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

193
194
195
196
197

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เภสัชศาสตร์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
ออกแบบสิ่งทอ(ผลิตภัณฑ์)
รปศ.องค์การและการจัดการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พลศึกษา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นาฏศิลป์ไทย
นาฎศิลป์ไทย
การตลาด
พยาบาลศาสตร์
นาฏศิลป์ไทย

P580173
P580174
P580175
P580176
P580177
P580178
P580179
P580180
P580181
P580182
P580183
P580184
P580185
P580186
P580187

การจัดการท่องเที่ยว

P580188

พยาบาลศาสตร์

P580189

Animal Producation

Animal Producation

Plant Pathology

โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

Microbiology

Microbiology

P580190
P580191
P580192

เภสัชกรรมคลินกิ

Pharmacy Practice &
Administration

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

P580193

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

management

สังคมศึกษา

นิเทศน์ศาสตร์พัฒนาการ

บริหารธุรกิจ,นิเทศศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การเกษตร

Agribusiness Management

ธุรกิจการเกษตร

เทคนิคการแพทย์

จุลชีววิทยา

อาหาร

อาหาร

อาชีวศึกษา

อาหาร

ปกครอง

บริหารทั่วไป

บริหาธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

P580194
P580195
P580196
P580197
P580198

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

นิติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์เกษตร

การตลาด

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

บริหารธุรกิจ

P580199

ดร. ศรีสวคนธ์ แดงสอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา

คอมพิวเตอร์

P580200

ดร. อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาชีวศึกษา

สังคมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์
14-09-17
คหกรรมศาสตรศึกษา
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

วิทยาศาสตร์การแพทย์

P580201

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
202
203
204
205
206
207

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

รำยชือ่

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การบัญชี

International Business

การจัดการธุรกิจบริหารระหว่าง
ประเทศ

การจัดการและการบริหารระหว่างประเทศ

P580202

ดร. ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์
พูลสุข กรรรณาริก
ปวารณา อัจฉริยบุตร
มนตรี ไชยานุกูลกิตติ
สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
ธวัชชัย ประหยัดวงศ์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

209 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
210 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิรัตน์ พัฒนิบลู ย์
จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณฐมน เสมือนคิด

212
213
214
215
216
217
218

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

ดร. ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

208 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

211 อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

เททคโนโลยีเซรามิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P580203
P580204
P580205
P580206
P580207
P580208

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P580209

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

ทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว

เษตรศาสตร์

นิติศาสตร์

กฎหมายระหว่าประเทศ

กฎหมาย

P580210
P580211

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

ชีววิทยา

วิทยาการระบาด

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ธุรกิจศึกษาบัญชี

บริหารธุรกิจ

วิศวกรรมสิ่งทอ

Management

วิศวกรรมอุตสาหการ

ดร. กิติกร ดาวพิเศษ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การจัดการ

ระบบการจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บริหารธุรกิจ

P580212

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตวิทยา

อุดมศึกษา,บริหารธุรกิจ

อุดมศึกษา

ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

กฤติมา เหมวิภาต
สุริย์วิภา ไชยพันธุ์
สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
พรพนา ศรีสถานนท์
เบญจพร ชนะกุล
นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์
นิสาพร วัฒนศัพท์

สถิติ

การเงินและการธนาคาร

การเงินและการธนาคาร

การเงินและการธนาคาร

ประถมศึกษา

การประมศึกษา

การประเมินการศึกษา

การประเมินการศึกษษ

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

การเงินและการธนาคาร

การเงินและการธนาคาร

ประวัติศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

ประชากรศาสตร์

ประชากรและสังคม

P580213
P580214
P580215
P580216
P580217
P580218
P580219

การจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

ระบบการจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

P580220

การเงินและการธนาคาร,การ
จัดการการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวและบูรณาการ

การท่องเที่ยวและบริการ

P580221

วิทยาศาตร์ทั่วไป

การสอนอชีวศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P580222

การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์

การจัดการ

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

P580223

พัฒนาชุมชน

รัฐประศาสนศาสตร์

การจัดการ

การจัดการ

การเงินและการธนาคาร

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

เศรษฐศาสตร์

219 อาจารย์

ดร. ชมพู เนื่องจานงค์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

220 อาจารย์

ดร. ทัศนีย์ นาคเสนีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

221 อาจารย์

ดร. วรางคนา โพธิรักษ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

222 อาจารย์

ดร. ภคมณฑน์ สาสะตานันท์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

223 อาจารย์

พรพิมล อ่อนศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณิตศาสตร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

P580224

บุญส่ง อุดมกิจโกศล
ชุดาภัค เดชพันธ์
ชยารัฐ จุลสุคนธ์
จารุมาศ เสน่หา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ศิลปศึกษา

เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

ออกแบบนิเทศน์ศิลป์

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

ทัศนศิลป์

P580225
P580226
P580227
P580228

224
225
226
227

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

การตลาด14-09-17
การตลาด
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

การตลาด

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

228 อาจารย์

ดร.
ดร.

229 อาจารย์
230
231
232
233
234
235
236

อาจารย์
อาจารย์
นาง
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การตลาด

การตลาด

P580229

การตลาด

เทคโนโลยีขนถ่ายพัสดุ,วิศวกรรม
อุตสาหการ

เทคโนโลยีการผลิต

P580230

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลผู้ใหญ่

สาธารณสุขชุมชน

วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วนิดา หาจักร
วิภาวดี คูณวงศ์
มยุรี สิงห์ไข่มุกข์
อุทยั ผ่องรัศมี
กนกอร สมปราชญ์
ศริศักดิ์ สุนทรไชย
สุภกร พงศบางโพธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยพะเยา

การบัญชี

การบัญชี

การสอนบัญชี

ภาษาอังกฤษ

อุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

วิศวกรรมเครื่องกล
พยาบาล
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
พยาบาล

วิศวกรรมเครื่องกล
การบริหารการศึกษา
สรีรวิทยา
ชีวเคมี
การพยาบาลศึกษา(การ
พยาบาลแม่และเด็ก)

237 รองศาสตราจารย์

ดร. สุภาพ ไทยแท้

มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช

238 รองศาสตราจารย์

ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประถมศึกษา

239 รองศาสตราจารย์

ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมเคมี

240 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
241 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ร.ต.หญิง วรรณี ศุขสาตร
ดร. นิตยา ตากวิริยะนันท์

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์

วิศวกรรมโยธา
พยาบาล

242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อรุณี เฮงยศมาก

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

243 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธรัช อารีราษฎร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

244 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล

245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เทคโนโลยีการศึกษา,
Communication
Petrochemical &
Technology
geotechnical engineering
การพยาบาล

การพยาบาลอนามัยและการ
ผดุงครรภ์

การพยาบาลผู้ใหญ่

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพยาบาลและผดุงครรภ์

สรีรวิทยา

ดร. สมภพ รอดอัมพร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้า

ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน
ดร. ดลฤทัย ศรีทะ
ดร. อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

การจัดการตลาด
สัตวแพทย์ศาสตร์
ชีวเคมี
เทคโนโลยีการอาหาร

การจัดการการเงิน
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

250 อาจารย์

ดร. พิมพ์หทัย บารุงกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สังคมศึกษา,คอมพิวเตอร์ศึกษา

อาชีวศึกษา

251 อาจารย์

ดร. อาภา สธนเสาวภาคย์

14-09-17
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำรขึน้ ทะเบียนผู ้ประเมิ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโครงสร้
าง
นคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

246
247
248
249

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

การจัดการเทคโนโลยี
Educational Administation
โภชนาศาสตร์พษิ วิทยา
Biochemistry

วิศวกรรมเครื่องกล
การบริหารและการจัดการ
พิษวิทยา
ชีวเคมี

P580231
P580232
P580233
P580234
P580235
P580236
P580237

การบริหารการศึกษา

พยาบาลศาสตร์

P580238

การสื่อสารระหว่างประเทศ

นิเทศศาสตร์

P580239

วิศวกรรมเคมี

เคมีวิศวกรรม

P580240

วิศวกรรมโยธา
การพยาบาล

วิศวกรรมฐานราก
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

P580241
P580242

วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
แขนงการตรวจและประกัน
คุณภาพการศึกษา

พยาบาลศาสตร์

P580243

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P580244

สรีรวิทยา

P580245

วิศวกรรมไฟฟ้า

P580246

การจัดการการตลาด
สัตวแพทย์ศาสตร์
ชีวเคมี
เทคโนโลยีการอาหาร

P580247
P580248
P580249
P580250

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

P580251

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

คอมพิวเตอร์ศึกษา/การจัดการ
เทคโนโลยี
สรีรวิทยา
Electronics and Electrical
Engineering
การตลาด
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
Biochemistry

เทคโนโลยีการอาหาร

P580252

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่
252
253
254
255

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ดร.

รำยชือ่

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

จงกล จันทร์เรือง
พญ.กันยรัตน์ กตัญญู
เพียงแข ภูผายาง
ชมพูนุช ชัยรัตนะ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวแตอร์ธุรกิจ
แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
เคมี-คณิตศาสตร์
วาริชศาสตร์

วิทยาการสารสนเทศ
ระบาดวิทยาทางคลินิก
หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

วิทยาการคอมพิวเตอร์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทะเล
อนุพนั ธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา

สถำบัน

256 อาจารย์

ดร. พญ.ไปรยาภัค สกุลวทัญญู

มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช

แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต

257 อาจารย์
258 อาจารย์

ดร. ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
มยุรี เนื่องจากอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

เทคโนโลยีการศึกษา
การจัดการทั่วไป
ภาพถ่าย,วารสารและสี่อมวล
ชน

259 อาจารย์

ดรุณี สะอาดดี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

260 อาจารย์

รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

261 อาจารย์

ภาวินี ศรีสันต์

มหาวิทยาลัยราชธานี

262 อาจารย์

วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาษาอังกฤษ

263 อาจารย์

เชาวลิต เต็มปวน

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสยาม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พยาบาล

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ศาสตราจารย์

ดร.

ณฐมน หมวกฉิม (ศณิตตา)
สุธาสินี ครุฑธกะ
ศิริวัลย์ จันทร์แก้ว
เกรียงไกร การชัยศรี
อัจจิมา สมบัติปนั
ชนิตา รักษ์ผลเมือง

270 ผู้ช่วยศาสตรจารย์

ดร.

เฉลิมพล งามสุทธิ

ข้าราชการบานาญ

271
272
273
274
275

ดร.
ดร.
ดร.

บุญเรือง สมประจบ
นภดล ทิพยรัตน์
ระวิวรรณ วรรณวิไชย
สมควร สนองอุทยั
ธวัชชัย ประหยัดวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏาญจนบุรี

276 อาจารย์

ดร.

วราวรรณ สุวรรณผาติ

มหาวิทยาลัยรังสิต

277 อาจารย์

ดร.

ธนาทร เจียรกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

264
265
266
267
268
269

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เทคโนโลยีการศึกษา
บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทยศาสตร์
บริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

P580253
P580254
P580255
P580256

พยาธิวิทยาคลินิก

P580257

เทคโนโลยีการศึกษา
การจัดการ

P580258
P580259

การถ่ายภาพ,นิเทศศาสตร์

P580260

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

P580261

การพยาบาลผู้ใหญ่

P580262

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

P580263

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P580264

พื้นฐานการศึกษา

รัฐศาสตร์
สัตวศาสตร์
การบัญชี
Molecular biology
บัญชีบริหาร
พัฒนาการศึกษา

P580265
P580266
P580267
P580268
P580269
P580270

Mucis Education

ดนตรี

P580271

วัฒนธรรมศาสตร์
ดนตรีวิทยา
นาฏยศิลป์

การออกแบบผลิตภัณฑ์
ดนตรี
นาฏศิลป์
ศิลปกรรม,ออกแบบ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P580272
P580273
P580274
P580275
P580276

ศิลปะการออกแบบ

P580277

ศิลปะและการออกแบบ

P580278

การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การพยาบาลผู้ใหญ่
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

ช่างอุตสาหกรรม
ดนตรีศึกษา
ศิลปการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ศิลปกรรม
เทคโนโลยีเซรามิกส์
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การมัธยมศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

การพิมพ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ
รัฐศาสตร์
สัตวศาสตร์
การบัญชี
Medical Parasitology
การบัญชี
การศึกษาเปรียบเทียบ
Music eor Elementary
teacher
อุตสาหกรรมศึกษา
วัฒนธรรมการดนตรี
ศิลปศึกษา
ประชากรศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)
การบัญชี
Biology
การบัญชี
นิติศาสตร์

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

14-09-17
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Anministrative and policy
studies
การบริหารการศึกษา

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

278 อาจารย์

ดร.

ไมตรี เกตุขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏาญจนบุรี

ศิลปกรรม

ศิลปศึกษา

วัฒนธรรมศาสตร์(กาลังอยู่ใน
ขั้นตอนการเผยแพร่บทความ)

ศิลปกรรม,ออกแบบ

P580279

279 อาจารย์

ดร.

สุภาสิริร์ ปิยะพิพฒ
ั น์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดุริยางค์ไทย

วัฒนธรรมศึกษา(วัฒนธรรม
การดนตรี)

ศิลปกรรมศาสตร์

ดนตรีไทย

P580280

280 อาจารย์

ดร.

เสาวลักษณ์ พันธบุตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิลปะ

ทัศศิลป์ ศิลปะสมัยใหม่

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ออกแบนิเทศน์ศิลป์,สื่อมัลติมิเดีย,plot &
character animation

P580281

281 อาจารย์

ดร.

ถาวรดา จันทนะสุต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดนตรีสากล

ดนตรีชาติพนั ธ์วิทยา

ดนตรีตะวันตก

P580282

282
283
284
285
286
287
288

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ดร.
ดร.

ดร.

หฤทัย นัยโมกข์
คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
สมศักดิ์ พนเสาวภาคย์
ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ
จารุชา จันทสิโร
วิชัย โยธาวงศ์
อัจศรา ประเสริฐสิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นาฎศิลป์ไทย
รัฐศาสตร์
ภาษาไทย,บริหารโรงเรียน
เครื่องเคลือบดินเผา
นาฎศิลป์ไทย
ประติมากรรม
วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์

นาฏยศิลป์ไทย
เทคโนโลยีการศึกษา
ดนตรี
ศิลปศึกษา
ศิลปะการแสดง
ประติมากรรม
จิตวิทยาพัฒนาการ

วิธีวิจัยทางวิชาการ

นาฏศิลป์ไทย
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
ดนตรี
เครื่องเคลือบดินเผา
นาฏศิลป์ไทย
ศิลปะและการออกแบบ
ประเมินผล

P580283
P580284
P580285
P580286
P580287
P580288
P580289

289 อาจารย์

ดร.

ธิติวุฒิ หมั่นมี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังคมศึกษา

ปรัชญา

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P580290

290 ศาสตราจารย์

ดร.

นัยนา เกิดวิชัย

โรงเรียนนายร้อยตารวจ

ปรัชญา รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

P580291

291
292
293
294
295
296
297

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จินตนา สายทองคา
ชยากร เรืองจารูญ
ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
ปรเมศวร์ พืชผักหวาน
สุวะณา ศิลปารัตน์
อภิเทพ แซ่โค้ว
ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อุดมศึกษา

คอมพิวเตอร์
Chemistry

นาฎศิลป์ไทย
ออกแบบตกแต่งภายใน
ดนตรีคีตศิลป์ไทย
บริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์
เคมี

P580292
P580293
P580294
P580295
P580296
P580297
P580299

298 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

อานาจ จารัสจรุงผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์

สถาปัตยกรรม

P580300

299 อาจารย์
300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นงลักษณ์ เหรียญทอง
บุรินทร์ ศรีสมถวิล

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Chinese Philology

สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาจีน

P580301
P580302

301 อาจารย์

ทอปัด วงษาลังการ

ออกแบบนิเทศน์ศิลป์

P580303

302 ผู้ช่วยศาสตรจารย์
อาจารย์
303กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
สำนั
ดมศึกษำ

ดร.

ดร. ดรุณี มงคลสวัสดิ์
ดร. ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์

รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การปกครอง กฏหมายมหาชน
นาฎศิลป์ไทย
การออกแบบตกแต่งภายใน
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เคมี
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
ภาษาจีน

อุดมศึกษา
การจัดการออกแบบภายใน
มานุษยดุริยางควิทยา
การเงินการธนาคาร
รับประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
การวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม
การบัญชี
Chinese Philology

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ออกแบบนิเทศน์ศิลป์
การออกแบบนิเทศศิลป์
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมเขตร้อน
14-09-17
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุกำรขึ
งเทพน้ ทะเบียนผู ้ประเมิ
พยาบาลศาสตร์
นคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกการพยาบาลเด็
ำรขึน
้ ทะเบียนก 2 ปี

ศิลปกรรมศาสตร์(ดุริยางศิลป์
ตะวันตก)
การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

built environment
nursing

สถาปัตยกรรมภายใน
การพยาบาลเด็ก

P580304
P580305
สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

304 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
305 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
ดร. อมรรัตน์ เจือสุข

306 รองศาสตราจารย์

รุ่งทิวา ชูทอง

307
308
309
310

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
อาจารย์

311 อาจารย์

สถำบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

พยาบาลและผดุงครรภ์
สัตวแพทยศาสตร์

ชีวเคมี
ปรสิตวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์,บริหาร
อาชีวะและเทคนิคศึกษา
Music Education
Performance study
การออกแบบนิเทศน์ศิลป์
นาฏศิลป์

ชีวเคมี
ปรสิตวิทยา

วิทยาศาสตร์การแพทย์
สัตวแพทยศาสตร์

P580306
P580307

การจัดการ

P580308

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ดนตรีสากล
ศิลปะการแสดง
การออกแบบนิเทศน์ศิลป์
นาฏยศิลป์

P580309
P580310
P580311
P580312

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

P580313

ดนตรีแจ๊ส

P580314

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

P580315

การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข

P580316
P590001

ดร. เอกราช เจริญนิตย์
มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
สุพชิ ญา เข็มทอง
ดร. วรรณวิกา มัธยมนันท์
ดร. จักรี ไชยพินิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ดนตรีแจ๊ส
เทคโนโลยีการศึกษา
,ภาพยนตร์
การจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
การบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การศึกษา

ดนตรีสากล
นาฏศาสตร์(การละคร)
ออกแบบนิเทศน์ศิลป์
นาฎศิลป์ไทย

313 อาจารย์

ดร. อัญชนา สุขสมจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

314 อาจารย์
315 รองศาสตราจารย์

สัจจาภรณ์ แสนคา
ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟกิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

317 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อภิชากร
ดวงแขเพ็ญศิริกุล
ดร. สมปอง สุวรรณภูมา

318 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุภธัชวุฒิ ตู้พจ

319 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. เฉลิมพล มีชีย

320 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชาติชาย ม่วงปฐม
สุรินทร์ อ่อนน้อม

มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

322 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

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

การจัดการ

กิตติธัช สาเภาทอง

323
324
325
326
327
328

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

312 อาจารย์

316 ผู้ช่วยศาสตรจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สังคีตวิจัยและพัฒนา
โสตทัศนศึกษา,การ
สื่อสารมวลชน
การจัดการ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

การประพันธ์เพลง

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์

บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

P590002

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

14-09-17
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Mathermatics

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

329 อาจารย์

330 อาจารย์
331
332
333
334
335
336

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

337 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

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

ดร.

รำยชือ่

เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

ผกามาส ปุรินทราภิบาล

วิทยาการคอมพิวเตอร์
การวัดผลการศึกษา

การพยาบาลผู้ใหญ่,
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พืชสวน
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
การบัญชี
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การบัญชี
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
จุลชีววิทยา

บริหารธุรกิจ

338 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชญานิศ ลือวานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พยาบาลศาสตร์

339 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
340 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
341 อาจารย์

มนทิรา ไชยตะญากูร
ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ
สมนึก เลิศแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยตาปี

เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี

342 อาจารย์

ดร. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษ

343 อาจารย์
344 อาจารย์

จุฑามาศ กระจ่างศรี
จุฑาพร รัตนมุสิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

345 อาจารย์

มานพ ชาชิโย

346 อาจารย์

เสาวภาคย์ เพชรฤทธิ์

347 อาจารย์

ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

348 อาจารย์
349 อาจารย์

ดร. ธารหทัย มาลาเวช
ดร. พัชรี เชบ-บึนเนอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

350 อาจารย์

สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์

คนึงนิจ ศรีสุวรรณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

351กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนั

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

พลศึกษา

P590015

การศึกษา

P590016

รัฐประศาสนศาสตร์
Food sicence and Biotechnology
ภาษาอังกฤษ
การบริหารและการจัดการ
นิเทศศาสตร์
การจาแนกราโดยMorphology

P590017
P590018
P590019
P590020
P590021
P590022

การควบคุมคุณภาพอาหารและครวามปลอภัย
อาหาร

P590023

Nursing

สาธารณาสุข

P590024

วิศวกรรมไฟฟ้า

พืชสวน
วิศวกรรมศาสตร์
การบัญชี

P590025
P590026
P590027

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

P590028

คอมพิวเตอร์
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
ศึกษา
บริหารธุรกิจ

P590029
P590030

อุดมศึกษา

Food Biotechnology

การจัดการการสื่อสาร

P590031
P590032

พิษวิทยา

Moleculor Toicology

วิทยาศษสตร์สุขภาพ

P590033

จุลชีววิทยา

อยู่ระหว่างศึกษา
Education

วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
การสอนภาอังกฤษ

P590034
P590035

การศึกษาสารสนเทศ

P590036

การวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
14-09-17
การบั
ญ
ชี
ญชียน 2 ปี
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึการบั
น
้ ทะเบี
การตจัดการสารสนเทศ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

การบัญชี

P590037 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สัตวบาล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สัตวบาล

Computing
สัตวศาสตร์

คอมพิวเตอร์
โภชนศาสต์

P590038
P590039

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

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P590047

วิทยาการคอมพิวเตอร์

P590048

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

P590049

การสอนภาษาจีน

P590050

การบัญชี

P590051

352 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
353 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชาติชาย ดวงสอาด
ดร. ณิฐิมา เฉลิมแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

354 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

355 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
356 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
357 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฟิสิกส์
การพยาบาล
โรคพืช

วิศวกรรมไฟฟ้า
การพยาบาลผู้สูงอายุ
กีฏวิทยา

358 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. รสริน โอสถานันต์กุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

359 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
360 อาจารย์

ดร. ณภัทร ทิพย์ศรี
อดิศักดิ์ จาปาทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเนชั่น

การจัดการ
การโฆษณา

361 อาจารย์

ดร. ชนันท์ภสั ร์ ราษฎร์นิยม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เคมีอุตสาหกรรม

362 อาจารย์

ดร. สมนึก สินธุปวน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาการคอมพิวเตอร์

363 อาจารย์

ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์

มหาวิทยาลัยพายัพ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

364 อาจารย์

ดร. บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

บ้านและชุมชน

365 อาจารย์

วราพร กลิ่นประสาท

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง

การบัญชี

หลักสุตรและการสอนภาจีน
เป็นภาษาที่สอง
การบัญชี

สถิติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการ
Packaging Technology
อาหาร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กรและการจัดการ
และองค์กร
สมรรถนะของมนุษย์

366 อาจารย์

ดร. อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

367
368
369
370
371
372
373
374
375

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

376 รองศาสตราจารย์
377 รองศาสตราจารย์
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ขนิษฐา เจริญลาภ
ดร. ปัญญา รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การสอนมัธยมศึกษา
พื้นฐานการศึกษา(ปรัชญา
14-09-17
(ภาษาไทย/ภู
ม
ศ
ิ
าสตร์
การศึ
กษา)
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

หลักสุตรและการสอนภาจีนเป็น
ภาษาที่สอง
Enviromental Science and
Technology
กฎหมายเอกชน

Applied statistics
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้
เภสัชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมศึกษา

ดนตรี

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

P590053
P590054
P590055
P590056
P590057
P590058
P590059
P590060
P590061

สิ่งแวดล้อม

P590062

ดนตรี

P590063
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

แพทย์ศาสตร์

สรีวิทยา

อนุมัติบตั ร สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว,จิตวิทยา(ผิวหนัง)

แพทย์ศาสตร์

P590064

วิศวกรรมเครื่องกล

P590065

378 รองศาสตราจารย์

ดร. พญ.จุไรพร สมบุญวงค์

379 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เกษม เจนวิไลศิลป์

380 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

381 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

382 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วงศ์ธีรา สุวรรณิน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

383 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วราภรณ์ วิยานนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Apllied Computer Science

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บัญชีการเงิน
เกษตรศาสตร์

บริหารธุรกิจ
เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาษาอังกฤษ

Business Education

384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
385 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธนิดา ภู่แดง
ประมวล แซ่โค้ว

386 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วราภรณ์ ไทยมา

387 อาจารย์

ดารง สัตยวากย์สกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ

จารุณี วรรณศิริกุล
ดร. ธนวรรณ พงษธา
ดร. ปิยมาศ ไชยนอก

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

391 อาจารย์

ดร. กันทิมา คงสถิตสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

392
393
394
395
396
397

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

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

398 อาจารย์

ดร. ฉันทนา ปาปัดถา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 อาจารย์
400 อาจารย์

ดร. รักษ์จินดา วัฒนาลัย
ดร. สุจิตรา ศรีสังข์

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

การบัญชี

เครื่องกล
เภสัชวิทยา

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

P590066

การบริหารการศึกษา,การ
จัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

การอุดมศึกษา

การบัญชี

P590067

การจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

P590068

Computer Science

วิทยาการคอมพิวเตอร์

P590069

บริหารธุรกิจ
เกษตรศาสตร์

P590070
P590071

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

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

388 อาจารย์
389 อาจารย์
390 อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วิศวกรรม
เครื่องกล
พยาบาลและผดุงครรภ์

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

14-09-17
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

Administrative and Policy
Studies

Currirulum Instruction
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ
ปรัชญาและศาสนา

จิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
Chemistry

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

401 อาจารย์

ดร.

รำยชือ่
หิรัญญา กลางนุรักษ์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

พฤกษศาสตร์,การประถมศึกษา

ครุศาสตร์เกษตร,การประถมศึกษา

Educational Administration
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

P590087

Educational Administration

P590088

วิทยาการคอมพิวเตอร์

402 รองศาสตราจารย์

ดร. ชุติมา มุสิตานนท์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

403 อาจารย์
404 อาจารย์
405 อาจารย์

ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช
พระมหาสุทศั น์ ติสสรวาที
ดร. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญา

ปรัชญา

ภาษาอังกฤษ

พุทธศาสนศึกษา

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

P590089
P590090
P590091

406 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

ดุริยางคศาสตร์

มานุษยดุริยางวิทยา

ดุริยางคศิลป์

ดนตรี

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การบริหารชีวศึกษา

การบริหารหรือการจัดการ

เทคนิคการแพทย์

พยาธิวทิ ยาคลินกิ

เทคนิคการแพทย์

รังสีเทคนิค

ชีวเคมี

ชีวเคมี

P590093
P590094
P590095
P590096

วิศวกรรมเครื่องกล

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

บริหารการศึกษา, แผนกลยุทธ์, เทคโนโลยี, นวัตกรรม,
ความเสี่ยง, การจัดการความรู้

รัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

บริหารศาสตร์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารเชิงกลยุทธ์

อุตสาหกรรมศิลป์

การอุดมศึกษา, การจัดการ

407
408
409
410

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

411 รองศาสตราจารย์
412
413
414
415
416

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

417 อาจารย์
418
419
420
421

อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วิชญพงศ์ ศรีคชา
นภดล เชนะโยธิน
สุทธิวรรณ กัลยา
ดร. สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช
วริศรา เชนะโยธิน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

ดร. สุกุมา อ่วมเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การบัญชี

การบัญชี

ภาษาและวรรณคดีไทย

ภาษาไทย

พระพุทธศาสนาและปรัชญา

บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ

P590098
P590099
P590100
P590101
P590102

คอมพิวเตอร์

P590103

ภาษาอังกฤษ

การจัดการและบริหารธุรกิจ
ด้านการบัญชี
ภาษาศาสตร์

นาฏศิลป์และการละคร

การจัดการ

สารสนเทศศึกษา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่
การศึกษา

ภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

ภาษาไทย

การจัดการเทคโนโลยี

วิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสินภาษาอังกฤษ

TESOL and Applied Lingvistion

ภาษาอังกฤษ

P590104
P590105
P590106
P590107

บริหารธุรกิจ

นวัตกรรมการจัดการ (การจัดการภาค
ธุรกิจ)

บริหารธุรกิจ

P590108

สถาปัตยกรรม

การวางแผนภาคและเมือง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ภาษาอังกฤษ

สถาปัตยกรรม

422 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

423 ผู้ช่วยศาสตรารย์
424 ผู้ช่วยศาสตรารย์

ดร. สุทศั น์ สุระวัง
นทีชัย ผัสดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Food Science and Technology
Food Science and Technology
Food Science and Technology Quality Control and Assurance
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
วิศวกรรมแม่พมิ พ์

425 ผู้ช่วยศาสตรารย์

ดร. ชนกันต์ จิตมนัส

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วาริชศาสตร์

ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง
ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
ดร. มงคล ยะไชย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

426 ผู้ช่วยศาสตรารย์
427 ผู้ช่วยศาสตรารย์
อาจารย์
428กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
สำนั
ดมศึกษำ

การจัดการทัว่ ไป

P590097

Fisheries and Allied Aquaculture/Med
การจัดการสิMicrobiology
่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
วาริชศาสตร์
Aquaculture
14-09-17
วศาสตร์
สัตอวศาสตร์
กำรขึน
้ ทะเบีสัยตนผู
้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมี
ำยุกำรขึน
้ ทะเบียน

2 ปี

เทคโนโลยีชีวภาพ)
Food Technology

P590109
P590110

การประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/โรคสัตว์น้า/
P590111
สิ่งแวดล้อมทางน้า
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
P590112
การประมง (การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
P590113
อาหารสูตรการผลิตสุกร ปศุสัตว์อินทรีย์
P590114 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร
ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ที่

429 ผู้ช่วยศาสตรารย์
430 อาจารย์
431
432
433
434
435
436

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตรารย์
อาจารย์
อาจารย์

ดร.

รำยชือ่

ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์

สุรัสวดี อินทร์ชัย
ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
มิ่งขวัญ กันจินะ
สาโรช สอาดเอี่ยม
ดร. ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
ฐิติพร ฐิติจาเริญพร
คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

437 อาจารย์

สกุณา คงจันทร์

438 อาจารย์

ดร. นพมาส เครือสุวรรณ

439 พันตารวจโทหญิง
440 อาจารย์

กนกพร แสนแก้ว
ดร. สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์

441 อาจารย์

เพ็ญศรี ทองเพชร

442 อาจารย์

ดร. เกียรติศักดิ์ แซ่อิว

443 อาจารย์

นิกร จันภิลม

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

P590115

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

รัฐประศาสนศาสตร์

P590116

เศรษฐศาสตร์เกษตร
สถิติประยุกต์
เทคโนโลยีการศึกษา
สถิติประยุกต์
บัญชี
บริหารธุรกิจ

พัฒนาทรัพยากรชนบท
สถิติ
-

การพัฒนาสังคม
สถิติประยุกต์
เทคโนโลยีการศึกษา
สถิต/ิ สถิติประยุกต์
บัญชี
บริหารธุรกิจ, การจัดการ

P590117
P590118
P590119
P590120
P590121
P590122

รัฐประศาสนศาสตร์

-

รัฐศาสตร์

P590123

บริหารการศึกษา

เวชระเบียน

P590124

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

P590125

การพยาบาล

P590126

พยาบาลศาสตร์

P590127

เภสัชกรรม

P590128

เคมี

Agriculture

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รัฐศาสตร์

นิเทศศาสตร์
คณิตศาสตร์
บริหารธุรกิจ
สถิติ
บัญชี
การจัดการ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิต

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ
อาหารสัตว์ สัณฐานวิทยาของลาไส้เล็กสัตว์ปกี
วิเคราะห์อาหารสัตว์ ประเมินคุณภาพอาหารสัตว์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก
Agriculture

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก

เวชระเบียน

จิตวิทยาชุมชน

โรงเรียนนายร้อยตารวจ

ภาษาไทย

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.นิติวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์
ประชารักษ์นครสวรรค์

พยาบาลศาสตร์

บริหารการพยาบาล

อุดมศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พยาบาลศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

เภสัชศาสตร์

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

พยาบาลศาสตร์

1.พยาบาลเวชบฏิบตั ิชุมชน
2.เทคโนโลยีทางการศึกษา

เภสัชศาสตร์

P590129

444 นาง

ดร. มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์

สถาบันพระบรมราชชนก

การพยาบาลมารดาทารกขั้นสูง การพยาบาล

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

P590130

445 อาจารย์

ดร. อัจฉรา จั่นเพ็ชร์

สถาบันพระบรมราชชนก

พยาบาลศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา

พยาบาลศาสตร์

P590131

446 อาจารย์

ดร. กรกนก ลัธธนันท์

สถาบันพระบรมราชชนก

พยาบาลศาสตร์

สิ่งแวดล้อมศึกษา

การบริหารการศึกษา
สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข

การพยาบาล

P590132

447 อาจารย์

เพ็ญจมาศ คาธนะ

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

การพยาบาลและผดุงครรภ์

การพยาบาลศึกษา

การพยาบาลศึกษา การพยาบาลผู้สูงอายุ

P590133

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพยาบาล

การพยาบาล

P590134

448 อาจารย์
อาจารย์

449กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนั

ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
สัมฤทธิ์ ขวัญโพน

การพยาบาล

14-09-17

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กำรขึน้ ทะเบีพยาบาลและผดุ
งครรภ์
พยาบาลศาสตร์
ยนผู ้ประเมินคุณ
ภำพหลักสูตรมี
อำยุกำรขึน
้ ทะเบียน

2 ปี

การพยาบาลอนามัยชุมชน

P590135 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สถำบัน

450 อาจารย์

ดร. เพลินตา พรหมบัวศรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

451 อาจารย์

ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม

452 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล

453 อาจารย์

ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

454 อาจารย์

สมชาย สุพสิ าร

พยาบาลศาสตร์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

การพยาบาลแม่และเด็ก

หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน

P590136

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาการท่องเที่ยว

P590137

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.ม. (สรีวิทยาของการออก
กาลังกาย)

Ph.D.(Biomechanics)

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

P590138

ปร.ด.(วนศาสตร์)

การสารวจและทาแผนที่ปา่ ไม้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางป่าไม้ โลจิสติกส์
ในทางป่าไม้

P590139

-

สถาปัตยกรรมภายใน

P590140

เกษตรศาสตร์ พืชสวน กีฎวิทยา การเลี้ยงผึ้ง
ชันโรง การจัดการแมลงผสมเกสร

P590141

จิตวิทยาชุมชน การวิจัยทางสังคมศาสตร์

P590142

วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (วนศาสตร์)

วท.ม.(วนศาสตร์)

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

455 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อัญชลี สวาสดิ์ธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

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

456 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (จิตวิทยา)

วท.ม (จิตวิทยาคลินิค)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การเงินและการธนาคาร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บัญชีบริหาร

การบัญชี , บริหารธุรกิจ

P590143

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วทบ.(เทคโนโลยีการพิมพ์)
ศศษ (บริหารการศึกษา)

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

ศปด (ศิลปะและการออกแบบ)
และคศด (บริหารการศึกษา)

การพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ บริหารการศึกษา

P590144

วท.ม. (พฤกษศาสตร์)

-

สัณฐานวิทยา และ อนุกรมวิธานพืช

P590145

วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร

-

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

P590146

457 อาจารย์

458 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กาญจนา ผลาผล

ดร. ประทุมทอง ไตรรัตน์

Ph. D (Family Resource
Management)

459 รองศาสตราจารย์

จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์

460 อาจารย์

วรรณศิริ หิรัญเกิด

461 รองศาสตราจารย์

ประดนเดช นีละคุปต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ. (ไฟฟ้า)

MS. Electrical and
Computer Engineering

-

Algorithm, Digital Design, Embeded System,

P590147

462 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) -

ระบบสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
,เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

P590148

463 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อ้อยทิพย์ ผู้พฒ
ั น์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

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

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , ออกแบบแฟชั่นและ
เครื่องแต่งกาย

P590149

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

464 อาจารย์

ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) -

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

P590150

465 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นพรัตน์ พิเภก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)

นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

สารสนเทศ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร

P590151

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

14-09-17
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

-

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ดร.

รำยชือ่

สถำบัน

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

466 อาจารย์

วรรณี สินศุภรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

467 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อริยา สุอังคะวาทิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

468 อาจารย์
469 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โอบเอื้อ ต่อสกุล
จิตรลดา ตรีสาคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

470 อาจารย์

นฤมล แสนเสนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถ.บ. (เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม)

471 อาจารย์

นิลุบล ขอรวมเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

472 อาจารย์

สุภาพร จันทร์คง

473 อาจารย์

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

บธม. (บริหารธุรกิจ-การตลาด) -

การตลาด การจัดการ

P590152

คม.ศิลปศึกษา

-

ศิลปะภาพพิมพ์ /ศิลปกรรม/ศิลปศึกษา

P590153

ว.ม.(สื่อสารมวลชน)
บริหารธุรกิจ การจัดการ

-

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การจัดการ

P590154
P590155

สถ.ม. (เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม)

การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน

P590156

คบ. (ศิลปศึกษา)

คม. (ศิลปศึกษา

-

ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
ประวัติศาสตร์ศิลป์ อนุรักษ์ศิลปะ วิจัยศิลปะ
ทัศนศิลป์

P590157

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วท.บ (คณิตศาสตร์)

ศศ.ม (การสอนคณิตศาสตร์)

-

คณิตศาสตร์

P590158

ดร. อุมาวสี ศรีบญ
ุ ลือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บธ.บ.(การตลาด)

M.B.A. (Marketing)

D.B.A. (International Businessการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
Marketing)

P590159

474 อาจารย์

สุรัตน์ บุญพึ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

ว่ศ.ม (วิศวกรรมเคมี)

-

วิศวกรรมเคมี

P590160

475 อาจารย์

ดร. ดารารัตน์ สุขแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

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

บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)

การบัญชี

P590161

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษาวศ.ม. สิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

-

การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต เสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กาย สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

P590162

เครื่องปั้นดินเผา

P590163

Textile Chemistry, Chemistry, Textiles

P590164

โรคพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุม
ศัตรูพชื แบบผสมผสาน

P590165

476 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

477 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี

ศรัทธา แข่งเพ็ญแข

ศรัทธา สินสาธิตสุกุล

478 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ

479 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฉวีวรรณ บุญเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

480กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนั

ดร. สมยศ อวเกียรติ

บธบ. (การตลาด)

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

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

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)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วท.บ.เกษตรศาสตร์(โรคพืช) วท.มเ.กษตรศาสตร์(โรคพืช)
สุวรรณภูมิ
14-09-17
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การจั
ดการ
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

International Business

การจัดการ

P590166 ณภำพกำรศึกษำ
สำนั กมำตรฐำนและคุ

รำยชือ่ ผูป้ ระเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

481 อาจารย์

สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ดร.

รำยชือ่
ฉัตรชัย ทองคาพันธุ์

สถำบัน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำตรี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำ
ระดับปริญญญำโท

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐศาสตร์

14-09-17
กำรขึน
้ ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภำพหลักสูตรมีอำยุกำรขึน
้ ทะเบียน 2 ปี

สำขำทีจ่ บกำรศึกษำระดับ
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ ชีย่ วชำญ

รหัสผู้ประเมิน
ฯ MUA

รัฐประศาสนศาสตร์

P590167

สำนั กมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ

