
ที่
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร
ดร. รำยชือ่ สถำบนั

สำขำทีจ่บกำรศึกษำ
ระดบัปริญญญำตรี

สำขำทีจ่บกำรศึกษำ
ระดบัปริญญญำโท

สำขำทีจ่บกำรศึกษำระดบั
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ชีย่วชำญ
รหสัผู้ประเมนิ

ฯ MUA

1 ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชีววิทยา ชีววิทยา Fishery scienec วิทยาศาสตร์ P580001

2 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชจริยา ใบลี
มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฟสิิกส์ การอุดมศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา P580002

3 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนา ศานติยานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคนิคการแพทย์ ชีวเคมี ชีวเคมี เคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ P580003

4 รองศาสตราจารย์ ดร. จรัส สว่างทพั มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ สัตวศาสตร์ การผลิตสัตว์ animal nutrition เกษตรศาสตร์,สถิติ P580004

5 รองศาสตราจารย์ ดร. วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา ประวัติศาสตร์
นิเทศการศึกษาและพฒันา

หลักสูตร
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน P580005

6 รองศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  รอดจากภยั มหาวิทยาลัยบรูพา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ P580006

7 รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา พวงดาวเรือง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ P580007

8 รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ  ถาน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมบ าบดั anatomy&cell biology reproductive กายภาพบ าบดั P580008

9 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟสิิกส์ Ceramies Engineering วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุศาสตร์ P580009

10 รองศาสตราจารย์ ดร. ประณัฐ โพธิยะราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัสดุศาสตร์ Textiles วิศวกรรมวัสดุศาสตร์ P580010

11 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ ์ พวงงามชื่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การตลาด พฒันาสังคม Rural Development พฒันาชนบทและส่งเสริมการเกษตร P580011

12 รองศาสตราจารย์ สยาม  ค าปรีดา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภาษาอังกฤษ บริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ P580012

13 รองศาสตราจารย์ สุภาวดี เครือโชติกุล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พยาบาล
นิเทศการศึกษและพฒันา

หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ P580013

14 รองศาสตราจารย์ พชัรา  ก้อยชูสกุล มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย พยาบาลและพดุงครรภ์ สรีรวิทยา สรีรวิทยา P580015

15 รองศาสตราจารย์ ประภากร  แก้ววรรณา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี บรรณารักษศ์าสตร์
บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ P580016

16 รองศาสตราจารย์ วาริศา  พลายบวั มหาวิทยาลัยรามค าแหง การประชาสัมพนัธ์ นิเทศศาสตรพฒันาการ นิเทศศาสตร์ P580017

17 รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมี เคมีวิเคราะห์ environmental science P580018

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เภสัชศาสตร์ จุลชีววิทยา Microbiology จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ P580019

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี  แสงชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ Management Seiencer บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด P580020

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักด์ิ พราพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์  - Veterinary Histology Veterinary Histology สัตวแพทย์ P580021

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล  วิเศษสรรพ ์ มหาวิทยาลัยรังสิต บญัชี การบญัชีการเงิน บญัชี ด้านการบญัชี P580022

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  ภวูพฒันะพนัธุ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ Applied Nathematico การวิจัยด าเนินงาน (Operation Research) P580023

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธิพนัธ์ พานิช สถาบนับณัฑิตพฒัน์ศิลป์ เคมี การแนะแนว จิตวิทยาการใหค้ าปรึกษา การศึกษา P580024

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์แรม เรืองแปน้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา ประชากรศึกษา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ P580025

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล  จริตควร มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยาทางทะเล biological sciences วิทยาศาสตร์ชีววิทยา P580026

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี เสนีย์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรและการสอน พยาบาลพื้นฐาน P580027

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปญัญาอนันต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ กฎหมายเอกชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย P580028

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวินทร์ ล้ิมศิริ มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา P580029

รำยชือ่ผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดบัหลักสูตร
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รำยชือ่ผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดบัหลักสูตร

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุบา  บวัสมบรูณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาไทย,วัดและประเมินผล

การศึกษา
วรรณคดีเปรียบเทยีบ ภาษาเขมร ภาษาไทย P580030

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จ านง แก้วเพช็ร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ
TEASOL ภาษาอังกฤษ P580031

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักด์ิ มะมม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สัตวแพทยศาสตร์ pathology พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ P580032

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินันท ์พงศ์เมธีกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กายภาพบ าบดั กายวิภาคศาสตร์ Biological Sciences กายวิภาคศาสตร์ P580033

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ P580034

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์ วิทยาลัยแสงธรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา P580035

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาโร เพง็สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร
การศึกษาปฐมวัย,การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา P580036

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พฒันาผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร
การพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร (Food Product 

Development)
P580037

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดนตรี ดนตรีวิทยา ดุริยางคศาสตร์ วิจัยวัฒนธรรมดนตรี P580038

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธนานันต์
มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกษตรศาสตร์ พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ P580039

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรัชนี วีระพงศ์ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กายภาพบ าบดั สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย กายภาพบ าบดั กายภาพบ าบดั P580040

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ  บวัทอง มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต คอมพวิเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ P580041

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักด์ิ เขียวมัน มหาวิทยาลัยบรูพา เทคโนโลยีเซรามิกส์ เคร่ืองเคลือบดินเผา การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ P580042

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏภิาณ  ถิ่นพระบาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล Meehanieal Engineering วิศวกรรมเคร่ืองกล P580043

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา ไกรเพชร สถาบนัการพลศึกษา คอมพวิเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา P580044

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสรวง  ยุทธนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาอังกฤษธุรกิจ P580045

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก่อศักด์ิ อาชวากร มหาวิทยาลัยศรีปทมุ วิศวกรรมเคร่ืองกล Mechatronics วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล P580046

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร เพยีรสุขมณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ Pathology สัตวแพทยศาสตร์ P580047

47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(พเิศษ)
ดร. วินัย สยอวรรณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข กาญจนาภเิษก
เภสัชศาสตร์

การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข

การแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก

การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์ทางเลือก

สารธารณสุขศาสตร์

P580048

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีกานต์ ชินวรรังสี(น้ าสอาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคมี  - เคมีอินทรีย์ เคมี P580049

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธินี  อัตถากร มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P580050

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภวิรรณ ศิรินันทนา (กรรณิการ์ โหย้ส้ิน)มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี การโฆษณา การบริหารการส่ือสาร นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ P580051

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บษุบา  มาตระกูล วิทยาลัยนครราชสีมา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย์ P580052

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทอดศักด์ิ จันทร์อรุณ มหาวิทยาลัยพษิณุโลก คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ P580053

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองสุข ขูรีรัง สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา P580054
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ที่
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร
ดร. รำยชือ่ สถำบนั

สำขำทีจ่บกำรศึกษำ
ระดบัปริญญญำตรี

สำขำทีจ่บกำรศึกษำ
ระดบัปริญญญำโท

สำขำทีจ่บกำรศึกษำระดบั
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ชีย่วชำญ
รหสัผู้ประเมนิ

ฯ MUA

รำยชือ่ผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดบัหลักสูตร

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งฤดี อภวิัฒนศร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ บรรณารักษศ์าสตร์
บรรณารักษศ์าสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศ์าสตร์ P580055

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาฏยา นิลทจันทร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร พลศึกษา การบริหารการศึกษา พลศึกษา P580056

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประคอง  บญุทน มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ P580057

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ

อาหาร
วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร P580058

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรียา  โชติกลาง มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ การสหกรณ์ การตลาด การตลาด P580059

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชะรัตน์ เทพสิงห์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา P580060

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธนนท ์หงส์วริทธิธ์ร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ computer science
computer and information 

science
วิทยาการสารสนเทศ P580061

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธยา  ภริมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทคโนโลยีเส้ือผ้า
บริหารธูรกิจการจัดการ

อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ P580062

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี จัตุรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ บญัชี บญัชีการเงิน บญัชี P580063

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย เอื้อจิตรเมศ มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช ดนตรีศึกษา ดุริยางค์ไทย ดนตรีไทย P580064

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร รอดอาวุธ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร P580065

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา พลูเพิ่ม วิทยาลัยสภากาชาดไทย พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลแม่และเด็ก การพยาบาลแม่และทารก P580066

66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม  ชนะโชติ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ฟสิิกส์ ฟสิิกส์ ฟสิิกส์ P580067

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี สุพทิกัษ์ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ P580068

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญกมล ขุนพทิกัษ์ มหาวิทยาลัยราชภััฏสงขลา คหกรรมศาสตร์ การจัดการส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข การจัดการมูลฝอยชุมชน P580069

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณีรัตน์ รัตนพนัธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การตลาด บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ P580070

70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ค าวงศ์ปนี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บญัชี บญัชี การบญัชี P580071

71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล รอดแจ่ม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ P580072

72 อาจารย์ ดร. วิบลูย์ลักษณ์  ปรียาวงศากุล สถาบนัเทคโนโลยีแหง่อโยธยา พยาบาลสาธารณสุข การศึกษาผู้ใหญ่ อุดมศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ P580073

73 อาจารย์ ดร. สมานจิต  ภรมย์ร่ืน
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีส

เทร์ิน
คณิต-อังกฤษ สถิติประยุกต์ อุดมศึกษา การศึกษา P580074

74 อาจารย์ ดร. ลิลล่ี ศิริพร
สถาบนัพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พยาบาล การบริหารการพยาบาล การบริหารการศึกษา การศึกษาพยาบาล P580075

75 อาจารย์ ดร. อุทยัวรรณ เจริญสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบรีุ สุขศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว

สงคมสงเคราะหก์ารแพทย์และ

สาธารณสุข
สาธารณสุข P580076

76 อาจารย์ ดร. ดุษฎ ีมีปอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดุริยางค์ไทย วัฒนธรรมศึกษา ดนตรี ดนตรีไทย P580077

77 อาจารย์ ดร. ปทัมา แคนยุกต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
พยาบาลศาสตร์และผดุง

ครรภข์ั้นสูง
การบริหารการพยาบาล ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษาทางการพยาบาล P580078
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ที่
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วิชำกำร
ดร. รำยชือ่ สถำบนั

สำขำทีจ่บกำรศึกษำ
ระดบัปริญญญำตรี

สำขำทีจ่บกำรศึกษำ
ระดบัปริญญญำโท

สำขำทีจ่บกำรศึกษำระดบั
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ชีย่วชำญ
รหสัผู้ประเมนิ

ฯ MUA

รำยชือ่ผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดบัหลักสูตร

78 อาจารย์ ดร. ประกิต หงษแ์สนยาธรรม สถาบนัการพลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา P580079

79 อาจารย์ ดร. ทวีวรรณ ธารพพิฒัน์ มหาวิทยาลัยพายัพ การบญัชี
computer information 

system
managemant การบญัชี P580080

80 อาจารย์ ดร. จรัสศรี เพช็รคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช พยาบาล จิตวิทยาคลินิค บริหารการศึกษา สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช P580081

81 อาจารย์ ดร. สุรี ขันธรักวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ สุขศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษาพยาบาล P580082

82 อาจารย์ ดร. นฤมล  เอนกวิทย ์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม การพยาบาล การพยาบาลครอบครัว หลักสูตรและการสอน การพยาบาล P580083

83 อาจารย์ ดร. สุมาลี เอี่ยวสมัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพทุธ
บาท

ประกาสนียบตัรพยาบาล
ศาสตร์และการผดุงครรภช์ั้นสูง

จิตวิทยาการพฒันาการ 
บริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน พยาบาลเด็ก P580084

84 อาจารย์ ดร. พนิต ศรีประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา P580085

85 อาจารย์ ดร. พรชัย  ผาดไธสง มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด การบริหารการศึกษา
การพฒันาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน
หลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรและการสอน P580086

86 อาจารย์ ดร. สุรีย์พร  ใหญ่สง่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ TEFL ภาษาอังกฤษ P580087

87 อาจารย์ ดร. พรรณี ไพศาลทกัษณิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง การพยาบาลและผดุงครรภ์
การพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์
การประเมินการศึกษา การพยาบาล P580088

88 อาจารย์ ดร. ศรีอุบล อินทร์แปน้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ นิติศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การบริหารพยาบาล กกหมายจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล P580089

89 อาจารย์ ดร. ถนอมศักด์ิ บญุสู่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี บริหารสาธารณสุข บริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาธารณสุข P580090

90 อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราช

สุขศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา อาชีวอนา

มัยและความปลอดภยั
การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา P580091

91 อาจารย์ ดร. ศรีสกุล เฉียบแหลม วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบรีุ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลศึกษา การอุดมศึกษา การบริหารและพื้นฐานพยาบาล P580092

92 อาจารย์ ดร. ยงยุทธ  ข าคง วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษ P580093

93 อาจารย์ ดร. ไวพจน์ จันทร์เสม สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา P580094

94 อาจารย์ ดร. พฒันพงษ ์จันทร์ควง มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร การเกษตร ธุรกิจ ยุทธศาสตร์การพฒันา เศรษฐศาสตร์บณัฑิต P580095

95 อาจารย์ ดร. ประเสริฐ พฒันาประทปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคมี เคมีประยุกต์ เภสัชเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ เคมี P580096

96 อาจารย์ ดร. พชัราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก พยาบาลศาสตร์ clinic nursing spedist การพยาบาล การพยาบาล P580097

97 อาจารย์ ดร. ศักด์ิสิทธิ ์ฤทธิลัน มหาวิทยาลัยราชภฎักาฬสินธิ์ การประถมศึกษา การวัดผลการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา P580098

98 อาจารย์ ดร. มาลัยวัลย์ ตรีโมกข์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภมูิ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย P580099

99 อาจารย์ ดร. น้ าฝน กระมล สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทยั การบญัชี การบริหารการศึกษา การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ การศึกษา P580100
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100 อาจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ มหาวิทยาลัยนครพนม จิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P580101

101 อาจารย์ ดร. ปิ่นนเรศ กาศอุดม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสาธารณสุข การศึกษาและการพฒันาสังคม พยาบาลศาสตร์ P580102

102 อาจารย์ ดร. ดวงใจ เปล่ียนบ ารุง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ บริหารการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ P580103

103 อาจารย์ ดร. สุภาวดี นพรุจจินดา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบรีุ พยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่ การบริหารการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ P580104

104 อาจารย์ ดร. รัชนีพร ไชยมิ่ง
สถาบนัพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสาธารณสุข อุดมศึกษา การศึกษา P580105

105 อาจารย์ ดร. ม.ล.สรสิริ วรวรรณ สถาบนัการจัดการปญัญาภวิัฒน์ ประถมศึกษา ประถมศึกษา พฒันศึกษา การศึกษา P580106

106 อาจารย์ ดร. นงณภทัร รุ่งเนย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบรีุ
ประกาศนียบตัรพยาบาล

ศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่ อุดมศศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ P580107

107 อาจารย์ ดร. ปยิวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริหารธุรกิจ
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
สารสนเทศศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) P580108

108 อาจารย์ ดร. นิจวรรณ วีรวัฒโนดม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท พยาบาลศาสตร์ อนามัยครอบครัว อุดมศึกษา การพยาบาลแม่และเด็กทารกและการผดุงครรภ์ P580109

109 อาจารย์ ดร. ชิชญาส์ุ  ช่างเรียน มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์
เศรษฐศาสตร์/ปะมง

(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
เศรษฐศาสตร์ Development Administration เศรษฐศาสตร์ P580110

110 อาจารย์ ดร. มยุรี   ทรัพย์เที่ยง มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี
บรรณารักษศ์าสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์
การจัดการส าหรับนักบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P580111

111 อาจารย์ โสภดิา ทะสังขา มหาวิทยาลัยสยาม รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การบริหารการเงินการคลัง การบริหารและการจัดการทั่วไป P580112

112 อาจารย์ ดร. น้ าฝน ใจดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การจัดการ การจัดการ การจัดการ สาขาการจัดการ P580113

113 อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ มณีวรรณ มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟา้ส่ือสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ P580114

114 อาจารย์ ดร. เรืองเดช  เร่งเพยีร
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์
Hotel Management Information Systems Business Administration บริหารธุรกิจ P580115

115 อาจารย์ ดร. ฐิติมา  พลูเพชร วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง การบริหารบคุคล
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ
การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ P580116

116 อาจารย์ ดร. อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวัน ไฟฟา้ก าลัง ไฟฟา้ ไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ P580117

117 อาจารย์ ดร. สุรวี ศุนาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ ประถมศึกษา การพฒันาทรัพยากร
Human Resource 

Development
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ P580118

118 อาจารย์ ดร.  กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ marketing english lauguage teaching educational leadership การศึกษา P580119

119 อาจารย์ ดร. นพคุณ สุดประเสริฐ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ คีตศิลปไทย การอุดมศึกษา ดนตรีศึกษา ต้นดุริยางคศิลป(์คีตศิลปไ์ทย) P580120

120 อาจารย์ ดร. สุภาวดี สุทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยตาปี บญัชี บญัชี การจัดการ บริหารธุรกิจ P580121

121 อาจารย์ ดร. จุฑาทพิย์ สุจริตกุล วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ การจัดการ M.A./M.P.A Human  Sciences สังคมศาสตร์ P580122
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122 อาจารย์ ดร. เอกธิป  สุขวารี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาการคอมพวิเตอร์
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ
บริหารการศึกษา การศึกษา P580123

123 อาจารย์ ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กีฎวิทยา กีฎ กีฎวิทยาและส่ิงแวดล้อม เกษตรศาสตร์ P580124

124 อาจารย์ ดร. บษุราคัม  ปอ้มทอง มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ ชีวเคมี ชีววิทยา P580125

125 อาจารย์ ดร. อุทยัวรรณ  ฉัตรธง มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม วัสดุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร P580126

126 อาจารย์ ดร. ศิริมาเมธ์วดี  ศิรธนิตรา
มหาวิทยาลัยการจัดการ

และเทคโนโลยีอีสเทร์ิน
คอมพวิเตอร์ ไฟฟา้และสารสนเทศ ไฟฟา้และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ P580127

127 อาจารย์ ดร. นภาภรณ์  ยอดสิน มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม เทคโนโลยีการศึกษา โสตทศันศึกษา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา P580128

128 อาจารย์ ดร. เอกชัย แซ่จึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ P580129

129 อาจารย์ กชกร คงเสมา มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์ นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ P580130

130 อาจารย์ เอกชัย พรหมมาส มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต โทรคมนาคม ไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ P580131

131 อาจารย์ สมาน สรรพศรี มหาวิทยาลัยบรูพา ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ P580132

132 อาจารย์ จารุวรรณ รังสิยานนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช พยาบาล การพยาบาลแม่และเด็ก การพยาบาลแม่และเด็ก P580133

133 อาจารย์ กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา บรรณารักษศาสตร์ ไทยคดีศึกษา การพยาบาล P580134

134 อาจารย์ ดลฤดี โรจน์วิริยะ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พยาบาลศาสตร์ การบริหารการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ P580135

135 อาจารย์ แพรวระพ ีเรืองเดช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ สาธารณสุข
การพยาบาลอายุรศาสตร์-

ศัลยศาสตร์
การพยาบาล P580136

136 อาจารย์ สมใจ เจียระพงษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ สุขภาพจิตและจิตเวช พยาบาลศาสตร์ P580137

137 อาจารย์ พร บญุมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ประกาศนียบตัรพยาบาล

ศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง
บริหารการพยาบาล บริหารการพยาบาล P580138

138 อาจารย์ ด าเนิน  ไชยแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ P580139

139 อาจารย์ พมิล จงวรนนท์ มหาวิทยาลัยอีสเทร์ินเอเชีย นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ นิติศาสตร์ P580140

140 อาจารย์ ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ P580141

141 อาจารย์ มณฑา อุดมเลิศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ การพยาบาล การพยาบาลแม่และเด็ก การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น P580142

142 อาจารย์ ศักดา กาญจนวนาวัลย์ วิทยาลัยดุสิตธานี ภาษาอังกฤษ ภาษาและการส่ือสาร การสอนภาษาอังกฤษ P580143

143 อาจารย์ จริยา รอดจันทร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง การบญัชี การบญัชี บญัชี P580144

144 อาจารย์ วีรพงษ ์ สุทาวัน วิทยาลัยนอร์ทเทร์ิน ศาสตร์คอมพวิเตอร์ ระบบสารสนเทศ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ P580145

145 อาจารย์ ปธานศาสน จับจิตร สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา P580146

146 อาจารย์ ปานทพิย์ ปรูณานนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบรีุ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้ใหญ่แผนกศัลกรรม P580147

147 อาจารย์ ภาสกร ปาละกูล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาการคอมพวิเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอร์สารสนเทศ P580148
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148 อาจารย์ ดวงเดือน  จังพานิช มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ P580149

149 อาจารย์ นิพฐิพนธ์  สนิทเหลือ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่สุวรรณภมูิ สถิติ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ P580150

150 อาจารย์ ณรงค์  เฉลิมวัฒนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมส ารวจ P580151

151 อาจารย์ พรชัย ขุมคงมี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบรีุ บริหารสาธารณสุข อนามัยส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข P580152

152 อาจารย์ พยอม สินธุศิริ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ประกาศนียบตัรพยาบาล

ศาสตร์

การพยาบาลมารดาและทารก

แรกเกิด
สูติศาสตร์ P580153

153 อาจารย์ ชฎาณัฎฐ์ ปยิะวิบลูย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์
ธุรกิจศึกษา การบญัชี สาขาบญัชี P580154

154 อาจารย์ ภาคย์ พราหมณ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ วิทยาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพวิเตอร์ P580155

155 อาจารย์ ประวรดา โภชนจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม P580156

156 อาจารย์ อุบล ตันสม มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา เคมี ชึวเคมี ชีวเคมี P580157

157 อาจารย์ นินุช  บญุยฤทธานนท์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การจัดการ/รัฐประศาสน

ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P580158

158 อาจารย์ วีรวรรณ เกิดทอง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์
ธานี

ประกาศนียบตัรพยาบาล
ศาสตร์

การบริหารการพยาบาล การบริหารการพยาบาล P580159

159 อาจารย์ ณภคั อุทยัมณีรัตน์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สุขศึกษา วิทยาการศึกษาและแนะแนว การศึกษา P580160

160 อาจารย์ ชวนชม อาษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว การโรงแรมการทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยว P580161

161 อาจารย์ พชิญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์
วรรณคดีไทย ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการส่ือสาร P580162

162 อาจารย์ นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ P580163

163 อาจารย์ เพชร  ขวัญใจสกุล มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ P580164

164 อาจารย์ อัจฉรา  กล่ินจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ การบญัชี การบญัชี บญัชี P580165

165 อาจารย์ ทวีพร นาคา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ การเงินและการธนาคาร การตลาด การตลาด P580166

166 อาจารย์ วรวุฒิ วรวัฒนกุล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ วิศวกรรมเคร่ืองกล P580167

167 อาจารย์ บษุญา แสงแก้ว สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม การเงินการธนาคาร-การบญัชี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ P580168

168 อาจารย์ กุลินทร ค าแน่น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา การพยาบาล การบริหารสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ P580169

169 อาจารย์ ปติิโชค จันทร์หนองไทร สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบรีุ อังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ P580170

170 อาจารย์ จิรัญญา โชตยะกุล
มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์
ฟสิิกส์ อุตสาหการ การวิจัยด าเนินงาน P580171

171 อาจารย์ ยอดนภา เกษเมือง มหาวิทยาลัยธนบรีุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ P580172
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172 อาจารย์ ประสิทธชัย เดชข า วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง บริหารการศึกษา การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ P580173

173 อาจารย์ นท ีศรีมะกล่ า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การประถมศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ การศึกษา P580174

174 อาจารย์ วิรัช  กาฬภกัดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ P580175

175 อาจารย์ จิราภรณ์  บวัพวง มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ การตลาด การส่ือสารการตลาด การตลาด P580176

176 อาจารย์ ปาริชาติ ศรีสนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นฤมิตรศิลป์ ประยุกตศิลปศึกษา ออกแบบส่ิงทอ(ผลิตภณัฑ์) P580177

177 อาจารย์ วิภาพรรณ  ตระกูลสันติรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน
รปศ.องค์การและการจัดการ P580178

178 อาจารย์ ยุทธนา  เรียนสร้อย มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา P580179

179 อาจารย์ อิริยา  ผ่องพทิยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรีุ ชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ P580180

180 อาจารย์ อเนชา เพยีรทอง สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชลบรีุ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา P580181

181 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัติ  อัศวานุวัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ วิจัยและพฒันาหลักสูตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ P580182

182 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พมิณภทัร์ ถมังรักษสั์ตว์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ นาฏศิลปไ์ทย การอุดมศึกษา นาฏศิลปไ์ทย P580183

183 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์พร ทบัเกตุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ นาฎศิลปไ์ทย นาฎศิลปไ์ทย นาฎศิลปไ์ทย P580184

184 อาจารย์ ดร. ภทัรา  สุขะสุคนธ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรีุ พยาบาลศาสตรบณัฑิต การตลาด management การตลาด P580185

185 อาจารย์ นารี ณาณิสสร มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ การพยาบาล การพยาบาลแม่และเด็ก พยาบาลศาสตร์ P580186

186 อาจารย์ ขวัญใจ คงถาวร สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ นาฏศิลปไ์ทย นาฏศิลปไ์ทย นาฏศิลปไ์ทย P580187

187 อาจารย์ ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

การจัดการโรงแรมและการ

ทอ่งเที่ยว
การจัดการทอ่งเที่ยว P580188

188 อาจารย์ ดร. ชุติมา มาลัย วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีราชบรีุ
ประกาศนยีบตัรพยาบาลและผดุง

ครรภช์ั้นสูง
การพยาบาลศึกษา การบริหารการศึกษา พยาบาลศาสตร์ P580189

189 รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรีพร ดวนใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ Animal Producation Animal Producation P580190

190 รองศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคพืช โรคพืช Plant Pathology โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์ P580191

191 รองศาสตราจารย์ ดร. จันทนา เมฆสีประหลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เทคนคิการแพทย์ จุลชีววทิยาทางการแพทย์ Microbiology Microbiology P580192

192 รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญดา อนุวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมคลินกิ
Pharmacy Practice & 

Administration
วทิยาศาสตร์สุขภาพ P580193

193 รองศาสตราจารย์ วันทนีย์ แสนภกัดี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา สังคมศึกษา นเิทศนศ์าสตร์พัฒนาการ บริหารธรุกิจ,นเิทศศาสตร์ P580194

194 รองศาสตราจารย์ นงนุช อังยุรีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร Agribusiness Management ธรุกิจการเกษตร P580195

195 รองศาสตราจารย์ อิสยา จันทร์วิทยานุชิต มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เทคนคิการแพทย์ จุลชีววทิยา วทิยาศาสตร์การแพทย์ P580196

196 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม อาหาร อาหาร อาชีวศึกษา อาหาร P580197

197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย พรไพรเพชร วิทยาลัยสันตพล ปกครอง บริหารทั่วไป บริหาธรุกิจ บริหารธรุกิจ P580198

198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ าพล นววงศ์เสถียร วิทยาลัยเซาธ์อีสทบ์างกอก นติิศาสตร์,เศรษฐศาสตร์เกษตร การตลาด การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธรุกิจ P580199

199 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสวคนธ์  แดงสอาด มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรีุ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ P580200

200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรศึกษา อาชีวศึกษา สังคมศาสตร์ P580201
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201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิตินันธุ ์ชาญโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การบญัชี International Business
การจัดการธรุกิจบริหารระหวา่ง

ประเทศ
การจัดการและการบริหารระหวา่งประเทศ P580202

202 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนิต์ิ เทพสุเมธานนท์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง นติิศาสตร์ นติิศาสตร์ นติิศาสตร์ นติิศาสตร์ P580203

203 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลูสุข  กรรรณาริก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ P580204

204 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวารณา อัจฉริยบตุร มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต ชีววทิยา วทิยาการระบาด วทิยาศาสตร์สุขภาพ P580205

205 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี ไชยานุกูลกิตติ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ ธรุกิจศึกษาบญัชี บริหารธรุกิจ P580206

206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมาล หวังวณิชพนัธุ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วศิวกรรมส่ิงทอ Management วศิวกรรมอุตสาหการ P580207

207 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ เททคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม P580208

208 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐมน เสมือนคิด มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
การบริหารการศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร P580209

209 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิรัตน์ พฒันิบลูย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว ทยาการหลังการเก็บเกีย่ว เษตรศาสตร์ P580210

210 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาภรณ์ คงรักษก์วิน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นติิศาสตร์ กฎหมายระหวา่ประเทศ กฎหมาย P580211

211 อาจารย์ ดร. กิติกร ดาวพเิศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การจัดการ
ระบบการจัดการสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์
การจัดการวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธรุกิจ P580212

212 อาจารย์ ดร. กฤติมา เหมวิภาต มหาวิทยาลัยอีสเทร์ินเอเชีย จิตวทิยา อุดมศึกษา,บริหารธรุกิจ อุดมศึกษา ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ P580213

213 อาจารย์ ดร. สุริย์วิภา ไชยพนัธุ์ มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต พัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ การจัดการ P580214

214 อาจารย์ ดร. สุรางค์ บญุยะพงศ์ไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ วจิัยและพัฒนาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ P580215

215 อาจารย์ ดร. พรพนา ศรีสถานนท์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ สถิติ การเงินและการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การเงินและการธนาคาร P580216

216 อาจารย์ ดร. เบญจพร ชนะกุล มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช ประถมศึกษา การประมศึกษา การประเมินการศึกษา การประเมินการศึกษษ P580217

217 อาจารย์ ดร. นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต การเงินและการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การเงินและการธนาคาร P580218

218 อาจารย์ ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวติัศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม ประชากรศาสตร์ ประชากรและสังคม P580219

219 อาจารย์ ดร. ชมพ ูเนื่องจ านงค์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์
การจัดการสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

ระบบการจัดการสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ P580220

220 อาจารย์ ดร. ทศันีย์ นาคเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ
การเงินและการธนาคาร,การ

จัดการการทอ่งเที่ยว
การทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยวและบรูณาการ การทอ่งเที่ยวและบริการ P580221

221 อาจารย์ ดร. วรางคนา   โพธิรักษ ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรีุ วทิยาศาตร์ทั่วไป การสอนอชีวศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P580222

222 อาจารย์ ดร. ภคมณฑน์ สาสะตานันท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
การโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ์
การจัดการ นเิทศศาสตร์ นเิทศศาสตร์ P580223

223 อาจารย์ พรพมิล อ่อนศรี มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ คณิตศาสตร์ การวดัและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ P580224

224 อาจารย์ บญุส่ง อุดมกิจโกศล มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต ศิลปศึกษา เทคโนโลยีเทคนคิการศึกษา ออกแบบนเิทศนศิ์ลป์ P580225

225 อาจารย์ ชุดาภคั เดชพนัธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา P580226

226 อาจารย์ ชยารัฐ จุลสุคนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ ทศันศิลป์ P580227

227 อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การตลาด การตลาด การตลาด P580228
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228 อาจารย์ ดร. วรีรัตน์ สัมพทัธ์พงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์           
      ในพระบรมราชูปถัมภ์

คอมพิวเตอร์ธรุกิจ การตลาด การตลาด P580229

229 อาจารย์ รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ การตลาด
เทคโนโลยีขนถ่ายพัสดุ,วศิวกรรม

อุตสาหการ
เทคโนโลยีการผลิต P580230

230 อาจารย์ วนิดา หาจักร มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ สาธารณสุขชุมชน P580231

231 อาจารย์ วิภาวดี คูณวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมูิ การบญัชี การบญัชี การสอนบญัชี P580232

232 นาง มยุรี สิงหไ์ข่มุกข์ ข้าราชการบ านาญ ภาษาอังกฤษ อุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา P580233

233 รองศาสตราจารย์ ดร. อุทยั ผ่องรัศมี มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล การจัดการเทคโนโลยี วิศวกรรมเคร่ืองกล P580234

234 รองศาสตราจารย์ ดร. กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พยาบาล การบริหารการศึกษา Educational Administation การบริหารและการจัดการ P580235

235 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักด์ิ สุนทรไชย มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช เทคนิคการแพทย์ สรีรวิทยา โภชนาศาสตร์พษิวิทยา พษิวิทยา P580236

236 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร  พงศบางโพธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เทคนิคการแพทย์ ชีวเคมี Biochemistry ชีวเคมี P580237

237 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ไทยแท้ มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช พยาบาล
การพยาบาลศึกษา(การ
พยาบาลแม่และเด็ก)

การบริหารการศึกษา พยาบาลศาสตร์ P580238

238 รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การประถมศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา,

Communication
การส่ือสารระหว่างประเทศ นิเทศศาสตร์ P580239

239 รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
Petrochemical & 

Technology
วิศวกรรมเคมี เคมีวิศวกรรม P580240

240 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.หญิง วรรณี ศุขสาตร มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมโยธา geotechnical engineering วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมฐานราก P580241

241 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา ตากวิริยะนันท์ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ พยาบาล การพยาบาล การพยาบาล การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช P580242

242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี เฮงยศมาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
การพยาบาลอนามัยและการ

ผดุงครรภ์
การพยาบาลผู้ใหญ่

วิจัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์

แขนงการตรวจและประกัน

คุณภาพการศึกษา

พยาบาลศาสตร์ P580243

243 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรัช  อารีราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม คอมพวิเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพวิเตอร์
คอมพวิเตอร์ศึกษา/การจัดการ

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ P580244

244 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพยาบาลและผดุงครรภ์ สรีรวิทยา สรีรวิทยา สรีรวิทยา P580245

245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ รอดอัมพร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟา้
Electronics and Electrical 

Engineering
วิศวกรรมไฟฟา้ P580246

246 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลีลา   เต้ียงสูงเนิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ การจัดการตลาด การจัดการการเงิน การตลาด การจัดการการตลาด P580247

247 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤทยั ศรีทะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สัตวแพทย์ศาสตร์ พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ศาสตร์ P580248

248 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยพงษ ์วงษน์พวิชญ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีวเคมี Biochemistry ชีวเคมี P580249

249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง มหาวิทยาลัยราชภฎัสกลนคร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร P580250

250 อาจารย์ ดร. พมิพห์ทยั บ ารุงกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สังคมศึกษา,คอมพวิเตอร์ศึกษา อาชีวศึกษา บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ P580251

251 อาจารย์ ดร. อาภา สธนเสาวภาคย์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา P580252
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252 อาจารย์ ดร. จงกล จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คอมพวิแตอร์ธุรกิจ วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร P580253

253 อาจารย์ ดร. พญ.กันยรัตน์ กตัญญู มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช แพทยศาสตร์บณัฑิต ระบาดวิทยาทางคลินิก รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แทยศาสตร์ P580254

254 อาจารย์ ดร. เพยีงแข   ภผูายาง มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ เคม-ีคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา บริหารการศึกษา P580255

255 อาจารย์ ดร. ชมพนูุช ชัยรัตนะ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล P580256

256 อาจารย์ ดร. พญ.ไปรยาภคั สกุลวทญัญู มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช แพทยศาสตร์บณัฑิต
อนุพนัธุศาสตร์และพนัธุ

วิศวกรรมศาสตร์
พยาธิวิทยาคลินิก P580257

257 อาจารย์ ดร. ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา P580258

258 อาจารย์ มยุรี  เนื่องจากอินทร์ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่อโยธยา การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การจัดการ P580259

259 อาจารย์ ดรุณี สะอาดดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ภาพถ่าย,วารสารและส่ีอมวล

ชน
การพมิพ์ การถ่ายภาพ,นิเทศศาสตร์ P580260

260 อาจารย์ รัชฎาพร  วงษโ์สพนากุล มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว
การจัดการอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยว
การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม P580261

261 อาจารย์ ภาวินี ศรีสันต์ มหาวิทยาลัยราชธานี พยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้ใหญ่ P580262

262 อาจารย์ วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศ์าสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ P580263

263 อาจารย์ เชาวลิต เต็มปวน มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ คอมพวิเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ P580264

264 อาจารย์ ณฐมน หมวกฉิม (ศณิตตา) วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ P580265

265 อาจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ P580266

266 อาจารย์ ศิริวัลย์  จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยธนบรีุ การบญัชี การบญัชี การบญัชี P580267

267 อาจารย์ เกรียงไกร การชัยศรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน Biology Medical Parasitology Molecular biology P580268

268 อาจารย์ อัจจิมา  สมบติัปนั มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา การบญัชี การบญัชี บญัชีบริหาร P580269

269 ศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา  รักษผ์ลเมือง มหาวิทยาลัยสยาม นิติศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทยีบ พื้นฐานการศึกษา พฒันาการศึกษา P580270

270 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. เฉลิมพล งามสุทธิ ข้าราชการบ านาญ การมัธยมศึกษา
Music eor Elementary 

teacher
Mucis Education ดนตรี P580271

271 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. บญุเรือง สมประจบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศึกษา วัฒนธรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ P580272

272 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. นภดล ทพิยรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปตัตานี ดนตรีศึกษา วัฒนธรรมการดนตรี ดนตรีวิทยา ดนตรี P580273

273 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปการแสดงนาฏศิลปไ์ทย ศิลปศึกษา นาฏยศิลป์ นาฏศิลป์ P580274

274 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สมควร สนองอุทยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ศิลปกรรม ประชากรศึกษา ศิลปกรรม,ออกแบบ P580275

275 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัาญจนบรีุ เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม P580276

276 อาจารย์ ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
Anministrative and policy 

studies
ศิลปะการออกแบบ P580277

277 อาจารย์ ดร. ธนาทร  เจียรกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีทางการศึกษา การบริหารการศึกษา ศิลปะและการออกแบบ P580278
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278 อาจารย์ ดร. ไมตรี เกตุขาว มหาวิทยาลัยราชภฏัาญจนบรีุ ศิลปกรรม ศิลปศึกษา
วัฒนธรรมศาสตร์(ก าลังอยู่ใน
ขั้นตอนการเผยแพร่บทความ)

ศิลปกรรม,ออกแบบ P580279

279 อาจารย์ ดร. สุภาสิริร์ ปยิะพพิฒัน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ดุริยางค์ไทย
วัฒนธรรมศึกษา(วัฒนธรรม

การดนตรี)
ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย P580280

280 อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ พนัธบตุร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปะ ทศัศิลป ์ศิลปะสมัยใหม่ ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
ออกแบนิเทศน์ศิลป,์ส่ือมัลติมิเดีย,plot & 

character animation
P580281

281 อาจารย์ ดร. ถาวรดา จันทนะสุต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ดนตรีสากล ดนตรีชาติพนัธ์วิทยา
ศิลปกรรมศาสตร์(ดุริยางศิลป์

ตะวันตก)
ดนตรีตะวันตก P580282

282 อาจารย์ ดร. หฤทยั นัยโมกข์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ นาฎศิลปไ์ทย นาฏยศิลปไ์ทย การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลปไ์ทย P580283

283 อาจารย์ ดร. คชากฤษ เหล่ียมไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คอมพวิเตอร์แอนิเมชันและเกม P580284

284 อาจารย์ สมศักด์ิ พนเสาวภาคย์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ภาษาไทย,บริหารโรงเรียน ดนตรี ดนตรี P580285

285 อาจารย์ ศิริเพญ็ ธนานันทกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เคร่ืองเคลือบดินเผา ศิลปศึกษา เคร่ืองเคลือบดินเผา P580286

286 อาจารย์ จารุชา จันทสิโร สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ นาฎศิลปไ์ทย ศิลปะการแสดง นาฏศิลปไ์ทย P580287

287 อาจารย์ วิชัย โยธาวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ ประติมากรรม ประติมากรรม ศิลปะและการออกแบบ P580288

288 อาจารย์ ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์,ฟสิิกส์ จิตวิทยาพฒันาการ วิธีวิจัยทางวิชาการ ประเมินผล P580289

289 อาจารย์ ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังคมศึกษา ปรัชญา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P580290

290 ศาสตราจารย์ ดร. นัยนา เกิดวิชัย โรงเรียนนายร้อยต ารวจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การปกครอง กฏหมายมหาชน ปรัชญา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P580291

291 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองค า สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ นาฎศิลปไ์ทย อุดมศึกษา อุดมศึกษา นาฎศิลปไ์ทย P580292

292 อาจารย์ ชยากร เรืองจ ารูญ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ การออกแบบตกแต่งภายใน การจัดการออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน P580293

293 อาจารย์ ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา มานุษยดุริยางควิทยา ดนตรีคีตศิลปไ์ทย P580294

294 อาจารย์ ปรเมศวร์ พชืผักหวาน สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ P580295

295 อาจารย์ สุวะณา ศิลปารัตน์ สถาบนัการบนิพลเรือน การัดการทั่วไป รับประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P580296

296 อาจารย์ ดร. อภเิทพ  แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คอมพวิเตอร์และการส่ือสาร วิทยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ P580297

297 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรยุทธ ล่ิวพรเจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคมี Chemistry เคมี P580299

298 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ านาจ  จ ารัสจรุงผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ สถาปตัยกรรม
การวางผังเมืองและ

สภาพแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อมสร้างสรรค์ สถาปตัยกรรม P580300

299 อาจารย์ นงลักษณ์ เหรียญทอง วิทยาลัยเซาธ์อีสทบ์างกอก การบญัชี การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี P580301

300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริุนทร์ ศรีสมถวิล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาษาจีน Chinese Philology Chinese Philology ภาษาจีน P580302

301 อาจารย์ ทอปดั วงษาลังการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์
ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ การออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ P580303

302 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ดรุณี มงคลสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาปตัยกรรม สถาปตัยกรรมเขตร้อน built environment สถาปตัยกรรมภายใน P580304

303 อาจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็ก nursing การพยาบาลเด็ก P580305
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304 รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยส่ิงแวดล้อมและการสาธารณสุข P590001

305 ผู้ช่วยศาสตรจารย์
อภชิากร  

ดวงแขเพญ็ศิริกุล
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร
บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร P590002

306 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  สุวรรณภมูา มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ การบริหารรัฐกิจ Political science รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P590003

307 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภธัชวุฒิ ตู้พจ มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ การศึกษา
การบริหารโครงการและ

นโยบายสาธรณะ
การจัดการ บริหา/จัดการ P590004

308 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล  มีชีย
มหาวิทยาลัยการจัดการ

และเทคโนโลยีอีสเทร์ิน
วิศวกรรมไฟฟา้ การจัดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา P590005

309 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย  ม่วงปฐม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน P590006

310 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์  อ่อนน้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทรคมนาคม ไฟฟา้ส่ือสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ P590007

311 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสันทิ์  ขจรปญัญาไพศาล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การประถมศึกษา/

คอมพวิเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา P590008

312 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ P590009

313 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐา จักรไชย มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย P590010

314 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  พว่งพรพทิกัษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์ ชีวเคมีทางการแพทย์ ชีวเคมีทางการแพทย์ ชีวเคมี P590011

315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ  ยางศิลา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด คอมพวิเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ P590012

316 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพงศ์  แก่นสาร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ P590013

317 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บงัอร กุมพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถิติ สถิติ Mathermatics Modelling P590014

318 อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  พร้อมนฤฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พลศึกษา พลศึกษา 15 พลศึกษา P590015

319 อาจารย์ ดร. จิตรา  พึ่งพานิช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ภาษาฝร่ังเศส อุดมศึกษา อุดมศึกษา การศึกษา P590016

320 อาจารย์ ส าราญ  วิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม ปรัชญาและศาสนา รัฐประศาสนศาตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ P590017

321 อาจารย์ ดร. สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา Food Biotechnology Food sicence and Biotechnology P590018

322 อาจารย์ นวพร  วรรณทอง มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ P590019

323 อาจารย์ อรุโณทยั  อุ่นไธสง มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ การจัดการ การจัดการ การบริหารและการจัดการ P590020

324 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์  แก้วสีนวล มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช การส่ือสารมวลชน นิเทศศาสตร์พฒันาการ การจัดการการส่ือสาร นิเทศศาสตร์ P590021

325 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสานิตย์ ชอบบญุ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ชีววิทยา จุลชีววิทยา การจ าแนกราโดยMorphology P590022

326 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกามาส ปริุนทราภบิาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ไสใหญ)่
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร

การควบคุมคุณภาพอาหารและครวามปลอภยั

อาหาร
P590023




ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ

11-05-17

กำรขึน้ทะเบยีนผูป้ระเมนิคณุภำพหลักสตูรมอีำยกุำรขึน้ทะเบยีน 2 ปี




ส ำนักมำตรฐำนและคณุภำพกำรศกึษำ



ที่
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร
ดร. รำยชือ่ สถำบนั

สำขำทีจ่บกำรศึกษำ
ระดบัปริญญญำตรี

สำขำทีจ่บกำรศึกษำ
ระดบัปริญญญำโท

สำขำทีจ่บกำรศึกษำระดบั
ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ชีย่วชำญ
รหสัผู้ประเมนิ

ฯ MUA

รำยชือ่ผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดบัหลักสูตร

327 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานิศ ลือวานิช มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ,่

ยุทธศาสตร์การพฒันา
Nursing สาธารณาสุข P590024

328 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทริา ไชยตะญากูร มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต เทคโนโลยีการเกษตร พชืสวน พชืสวน P590025

329 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เพช็รกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟา้ส่ือสาร วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมศาสตร์ P590026

330 อาจารย์ สมนึก เลิศแก้ว มหาวิทยาลัยตาปี การบญัชี การบญัชี การบญัชี P590027

331 อาจารย์ ดร. เนาวรัตน์  ตรีไพบลูย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศ์าสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์
การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา P590028

332 อาจารย์ จุฑามาศ กระจ่างศรี มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพวิเตอร์ P590029

333 อาจารย์ จุฑาพร รัตนมุสิก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ การวัดผลการศึกษา การบริหารอาชีวศึกษา การศึกษา P590030

334 อาจารย์ มานพ ชาชิโย มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต คอมพวิเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพวิเตอร์
คอมพวิเตอร์

ศึกษา
P590031

335 อาจารย์ เสาวภาคย์ เพชรฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ การบญัชี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ P590032

336 อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั
พษิวิทยา Moleculor Toicology วิทยาศษสตร์สุขภาพ P590033

337 อาจารย์ ดร. ธารหทยั  มาลาเวช มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา อยู่ระหว่างศึกษา วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา P590034

338 อาจารย์ ดร. พชัรี เชบ-บนึเนอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Education การสอนภาอังกฤษ P590035

339 อาจารย์ สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การตจัดการสารสนเทศ
การวิจัยและประเมินผล

การศึกษา
การศึกษาสารสนเทศ P590036

340 อาจารย์ คนึงนิจ  ศรีสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ การบญัชี การบญัชี การบญัชี P590037

341 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ดวงสอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ Computing คอมพวิเตอร์ P590038

342 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิฐิมา เฉลิมแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สัตวบาล สัตวบาล สัตวศาสตร์ โภชนศาสต์ P590039

343 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เคมี เคมี ยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันา เคมีอินทรีย์ P590040

344 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฟสิิกส์ วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้ P590041

345 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปะราลี  โอภาสนันท์ มหาวิทยาลัยพะเยา การพยาบาล การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาล การพยาบาลผู้สูงอายุ P590042

346 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐ์พชัร เถียรวรกานต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรคพชื กีฏวิทยา ชีววิทยา กีฏวิทยา/ชีววิทยา P590043

347 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน โอสถานันต์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การพฒันา
Policy Development and 

Management
เศรษฐศาสตร์ P590044

348 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภทัร ทพิย์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการธุรกิจ P590045

349 อาจารย์ อดิศักด์ิ จ าปาทอง มหาวิทยาลัยเนชั่น การโฆษณา นิเทศศาสตร์ การโฆษณา P590046

350 อาจารย์ ดร. ชนันทภ์สัร์ ราษฎร์นิยม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เคมีอุตสาหกรรม
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
Packaging Technology วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร P590047

351 อาจารย์ ดร. สมนึก สินธุปวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาการคอมพวิเตอร์ วิทยาการคอมพวิเตอร์ วิทยาการคอมพวิเตอร์ วิทยาการคอมพวิเตอร์ P590048
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352 อาจารย์ ดร. ปทัมาวรรณ จินดารักษ์ มหาวิทยาลัยพายัพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และองค์กร
การพฒันาองค์กรและการจัดการ

สมรรถนะของมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ P590049

353 อาจารย์ ดร. บณัศิกาญจ ต้ังภากรณ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง บา้นและชุมชน
หลักสุตรและการสอนภาจีน

เปน็ภาษาที่สอง
หลักสุตรและการสอนภาจีนเปน็

ภาษาที่สอง
การสอนภาษาจีน P590050

354 อาจารย์ วราพร  กล่ินประสาท วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง การบญัชี การบญัชี การบญัชี P590051

355 อาจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ ธรรมปญัญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถิติ วิทยาการคอมพวิเตอร์
Enviromental Science and 

Technology
P590052

356 อาจารย์ จินตนา จันเรือน วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง การตลาด บริหารธุรกิจ การตลาด P590053

357 อาจารย์ ดร. สุชาดา รัตนพบิลูย์ มหาวิทยาลัยพายัพ นิติศาสตร์ กฎหมายเอกชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย P590054

358 อาจารย์ พณิทพิย์  แก้วแกมทอง มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม P590055

359 อาจารย์ อาภาพร  ยกโต มหาวิทยาลัยเนชั่น บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ P590056

360 อาจารย์ เพญ็ศรี  รอดพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท พยาบาล พยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้ใหญ่ P590057

361 อาจารย์ ดร. กฤษณะ ลาน้ าเที่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถิติ สถิติประยุกต์ Applied statistics สถิติ/สถิติประยุกต์ P590058

362 อาจารย์ ดร. สิริพร    มีผดุง สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทยั การบญัชี บริหารธุรกิจ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้(การศึกษา) P590059

363 อาจารย์ ดร. ภก.สุพฒัน์ จิรานุสรณ์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี เภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี P590060

364 รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ รัตนะเพยีรธัมมะ มหาวิทยาลัยเกริก การสอนภาษาอังกฤษ ส่ิงแวดล้อม,การจัดการ ส่ิงแวดล้อมศึกษา บริหารธุรกิจ,บริหารจัดการทางธุรกิจ P590061

365 รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา เจริญลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เคมี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม P590062

366 รองศาสตราจารย์ ดร. ปญัญา รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรีุ
การสอนมัธยมศึกษา

(ภาษาไทย/ภมูิศาสตร์

พื้นฐานการศึกษา(ปรัชญา

การศึกษา)
ดนตรี ดนตรี P590063

367 รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.จุไรพร สมบญุวงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ศาสตร์ สรีวิทยา
อนุมัติบตัร สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว,จิตวิทยา(ผิวหนัง)

แพทย์ศาสตร์ P590064

368 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม เจนวิไลศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ
วิศวกรรม

เคร่ืองกล
เคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล P590065

369 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พยาบาลและผดุงครรภ์ เภสัชวิทยา สรีรวิทยา สรีรวิทยา P590066

370 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ การบญัชี
การบริหารการศึกษา,การ
จัดการโรงแรมและการ

ทอ่งเที่ยว

การอุดมศึกษา การบญัชี P590067

371 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงศ์ธีรา สุวรรณิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ P590068

372 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  วิยานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาการคอมพวิเตอร์ Apllied Computer Science Computer Science วิทยาการคอมพวิเตอร์ P590069

373 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี บญัชีการเงิน บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ P590070

374 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประมวล  แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ P590071
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สำขำทีจ่บกำรศึกษำ
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ปริญญญำเอก

สำขำวิชำทีเ่ชีย่วชำญ
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375 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลัยศรีปทมุ ภาษาอังกฤษ Business Education
Administrative and Policy 

Studies
บริหารการศึกษา P590072

376 อาจารย์ ด ารง สัตยวากย์สกุล มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ
เศรฐศาสตร์ธุรกิจ,การเงินการ

ธนาคาร
การจัดการ การจัดการ P590073

377 อาจารย์ จารุณี วรรณศิริกุล มหาวิทยาลัยสยาม ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ การส่ือสารมวลชน นิเทศศาสตร์ P590074

378 อาจารย์ ดร. ธนวรรณ พงษธา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เทคโนโลยีการศึกษา Currirulum Instruction Currirulum Instruction Education P590075

379 อาจารย์ ดร. ปยิมาศ ไชยนอก สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวัน ฟสิิกส์ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟสิิกส์) ฟสิิกส์ วิทยาศาสตร์ P590076

380 อาจารย์ ดร. กันทมิา คงสถิตสุวรรณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์
การจัดการสารสนเทศ

คอมพวิเตอร์
ระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์

วิทยาการคอมพวิเตอร์และระบบ
สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ P590077

381 อาจารย์ ดร. สวัสด์ิ อโณทยั มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์ ภาษาอังกฤษ ปรัชญา ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา P590078

382 อาจารย์ พรีะนันท ์ บรูณะโสภณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อังกฤษ การประชาสัมพนัธ์ นิเทศศาสตร์ P590079

383 อาจารย์ ศิระ นาคะศิริ สถาบนัการจัดการปญัญาภวิัฒน์ อุตสาหกรรมเกษตร บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ P590080

384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติวัสส์ สุขปอ้ม มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม การสอนสังคมศึกษา จิตวิทยาการสึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน จิตวิทยา P590081

385 อาจารย์ สุนทร วงศ์เสน สถาบนัรัชต์ภาคย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล P590082

386 อาจารย์ อรนี บญุมีนิมิตร มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม บริหารธุรกิจ การตลาด บริหารธุรกิจ P590083

387 อาจารย์ ดร. ฉันทนา ปาปดัถา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วารสารส่ือประสม,
คอมพวิเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ P590084

388 อาจารย์ ดร. รักษจ์ินดา วัฒนาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ชีวภาพ แภสัชศาสตร์ชีวภาพ P590085

389 อาจารย์ ดร. สุจิตรา  ศรีสังข์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคมี Chemistry Chemistry Chemistry P590086

390 อาจารย์ หรัิญญา กลางนุรักษ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
การจัดการโรงแรมและการ

ทอ่งเที่ยว
อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว P590087
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