รำยชื่ อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ ที่เป็ นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ ทะเบียนเมื่อ วันที่ 18 กันยำยน 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180
ลำดับที่
ชื่ อ-สกุล
1 อาจารย์บริ สุทธิ์ ผึ่งผดุง

สั งกัดมหำวิทยำลัย
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เบอร์ โทร
086-0157211

อีเมล์

ที่อยู่
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เลขที่ 298 ถ.สรรพาวุธ แขวง/เขต บางนา กรุ งเทพฯ 10260

รหัส สกอ.
U570785

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กมลกนก เกียรติศกั ดิ์ ชยั

โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ

035-709101 - 103

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สาย
เอเซี ย (กรุ งเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000

U570509

4

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชุติญา จงมีเสร็ จ

สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรี สะเกษ

045-612645 ต่อ 23110
แฟกซ์ 045-611982

สานักงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรี สะเกษ
ตั้งอยูที่ อาคารเมือง เลขที่ 771 หมู่ 10 ถนนทองมาก ตาบลโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ
รหัสไปรษณี ย ์ 33000

U580128

5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6
7

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ เขียวมัง่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

มหาวิทยาลัยบูรพา
ผอ.สนง.ประกันคุณภาพ มรภ.กาแพงเพชร

8
9

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกลุ
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ ศรี สุคต

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

10 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิ ฐิมา เฉลิมแสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ คม มูลเมือง
12 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปถมาพร สุ กปลัง่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

13 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ยงค์อานวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

14 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา ตันตสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยชินวัตร
รองอธิการบดี

15 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

16 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ อาคาร 32 ชั้น 2 ห้อง 206 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนน U580157
นครราชสี มา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

โรงเรี ยนการเรื อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสี มา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300 U570633
kraingsak_k@yahoo.com คณะศิลปกรรมศาสตร์ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
skyjamjang@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000

U570411
U570408

081-989-8355
081-739-791

jidapa-thira@hotmail.com เลขที่ 52/347 หมู่บา้ นเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร
ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

U570465
U570205

086-896-7325

nokgapood@gmail.com

02-997-2222 ต่อ 1470
โทรสาร ต่อ 1417
087-4087159

085-5854114

patamaporn@rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
U570577
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอานวยการ ชั้น 2 เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่ าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้63 หมู4่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่50290 โทร.082-334-7889 U570242
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เลขที่ 52/347 หมู่บา้ นเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ. U570219
เมือง จ.ปทุมธานี 12000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง 46 หมู3่ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ. U570441
ราชบุรี 70150
99 หมู่ 10 ตาบลบางเตย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

U580239

pannee.kho@mail.pbru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

U570439

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เลขที่ 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3642-7485 U570619

รำยชื่ อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ ที่เป็ นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ ทะเบียนเมื่อ วันที่ 18 กันยำยน 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180
ลำดับที่
ชื่ อ-สกุล
17 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ

สั งกัดมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

เบอร์ โทร
0 2579 1111 ต่อ 2356

อีเมล์
ravipa.la@spu.ac.th

ที่อยู่
รหัส สกอ.
คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 9 อาคาร 30 ปี ศรี ปทุม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน U570247
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

18 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

095-5202181

nwongsodang@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุ พงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000

19 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิ ยมรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา

081-902-3524

20 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ์ ประสู ตร์ แสง
21 ผูจันช้ ่วทร์ยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิ มพลี

วิทยาลัยแสงธรรม
คณบดี คณะวิทยฯ ม.สวนดุสิต

22 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน

U570697

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต U580036
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

083-8588222

วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสี มา แขวงวชิระ
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

U580037
U590040

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

035-245400, 035-276555
โทร.089-114-6316

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
96 ถ.ปรี ดีพนมยงค์ ต.ประตูชยั อ.พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000

U580340

23 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
รองอธิการบดี

089-774-5898,0-2160-1004 witthaya.me@ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
10300

U570246

24 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
25 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พนั ธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
รองอธิการบดี

081-548-6993
0 2579 1111 ต่อ 1199

winiranee@outlook.com
wirat.le@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

U570529
U570226

26 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ

022879691

wilaiporn.l@rmutk.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

U570161

27 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

02-988-3655 ต่อ 2218

wilailakk@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 140 ถนนเชื่ อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุ งเทพฯ 10530

U570230

28 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

081-9442415

weerachai.kho@mail.pbru.a มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสาราญ ต.นาวุง้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
c.th

U570239

29 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปั ญญาพงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองอธิการบดี

098-8964515,081-545-4560 mnida7@gmail.com,sasi331 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เลขที่ 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
0@hotmail.com

30 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนี ย ์ จะสุ วรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
10300
081-838-4563

U570212
U570155

รำยชื่ อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ ที่เป็ นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ ทะเบียนเมื่อ วันที่ 18 กันยำยน 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180
ลำดับที่
ชื่ อ-สกุล
31 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ ธีระภูธร

สั งกัดมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เบอร์ โทร
0-5596-6226

อีเมล์
sirilakt@nu.ac.th ,
ams027@hotmail.com

ที่อยู่
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รหัส สกอ.
U570214

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองหก
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

U580351

32 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

33 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอชิวาสน์
34 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิ รัญวโรดม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

087-685-5735
02-549-3420

35 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

089-900-3227

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12110

U570764

36 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชยั รัตนนนท์
37 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รีย ์ ธรรมิกบวร

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

084-109-6655
045-353226-7

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถ.วิภาวดี-รังสิ ต แขวง รัชดาภิเษก เขต ดินแดง จ.กทม.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตาบลเมืองศรี ไค อาเภอวาริ น
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

U570450
U570174

38 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สู ติเทพ ศิริพฒั นกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

089-895-5099

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กทม. 10900

U580333

39 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี วรรณ เอี่ ยมสะอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

081-398-7273

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิ รัญ U580248
รู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600

40 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิ ชยานนท์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวพระเกียรติ

02-312630
0ต่อ1104,081-8176974

มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวพระเกียรติ 18/18ถ.เทพรัตน อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

U570160

41 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

โทร.

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900

U570626

42 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ประหยัดวงศ์
43 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิง่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

054-237399

Nuntiw@yahoo.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เลขที่ 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
119 ถนนลาปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100

U570332
U570545

44 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นฤตย์ นิ่ มสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0-2696-5662

nar@tu.ac.th

stap35@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 แขวงจันทรเกษตร เขตจตุจกั ร จ.กทม. 10900
somchai.h@en.rmutt.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

fedustt@ku.ac.th

U580233
U570485

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต) เลขที่ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง U580046
จ.ปทุมธานี 12121

รำยชื่ อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ ที่เป็ นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ ทะเบียนเมื่อ วันที่ 18 กันยำยน 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180
ลำดับที่
ชื่ อ-สกุล
45 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริ ญผล

สั งกัดมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

เบอร์ โทร
089-177-4887

อีเมล์
ที่อยู่
รหัส สกอ.
charoenpol56@gmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรี ดีพนมยงค์ ต.ประตูชยั อ.พระนครศรี อยุธยา U570310
จ.พระนครศรี อยุธยา 13000

46 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประมวล แซ่ โค้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

089-822-3015,036-412-751 pamaun49@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี U570331
15000

47 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปวารณา อิจฉริ ยบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

076-240-474 ต่อ 4000,
076-211-959 ต่อ 4000

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

U570287

48 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพ็ญลภัส ยิม้ เสมอจิต

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

U570328

49 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ถิ่ นขจี

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คณะวิทยาศาสตรสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.
บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

U580042

50 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนน
อิสรภาพ แขวงหิ รัญรู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600

U570269

51 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง ฉันทวิทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ

0 2287 9639 ต่อ1333

52 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุขมุ าล หวังวณิ ชพันธุ์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลพระนคร

02-665-3777 ต่อ 6406-6408

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
10300

U570496

53 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมานิ การ์ จันทร์ บรรเจิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

081-492-2675

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนน รังสิ ต-นครนายก (คลอง หก)อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี
12110

U580242

54 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช

091-034-3181

55 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อญั ชลี สุ พิทกั ษ์
56 รองศาสตราจารย์จนั ทนี เพชรานนท์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

0-2763-2600 ต่อ 2601-2604 anchalee_s@tni.ac.th
081-456-1202
bjantanee@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 U570532
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอย U570121
ฉลองกรุ ง 1 เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

57 รองศาสตราจารย์ดร.กตัญญู แก้วหานาม

มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

043-602057

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์ อาคารฟ้ าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.
กาฬสิ นธุ์ 46230

sawang.c@mail.rmutk.ac.th คณะครุ ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ทุ่ง
มหาเมฆสาทร กรุ งเทพ 10120

anusornjmn@yahoo.co.th

U570531

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช U570308
80280

U570419

รำยชื่ อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ ที่เป็ นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ ทะเบียนเมื่อ วันที่ 18 กันยำยน 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180
ลำดับที่
ชื่ อ-สกุล
58 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์

สั งกัดมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

เบอร์ โทร
0-2260-2574 Fax 0-22596447

59 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
60 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่ น

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

038-515828,089-661-3930
053-873749-2,091-143-3268

61 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสี ประหลาด

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

62 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์
63 รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

64 รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรี รัตน์

อีเมล์
kunyada@swu.ac.th

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เลขที่ 114 ถนนสุ ขมุ วิท ซอย 23
กรุ งเทพฯ 10110

รหัส สกอ.
U570085

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เลขที่ 422 ถ.มรุ พงษ์ต.หน้าเมือง อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู4่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสัน ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290

U570079
U570381

ส่ วนส่ งเสริ มและบริ การการศึกษา สานักงานอธิการบดี (ตึก 9)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ซอยสุ ขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110

U580273

081-551-9847,087-506-6975
086-321-1879

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต อาคารปิ ยชาติ ชั้น 9 99 หมู่ 18 ถ.
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

U570036
U580006

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

081-398-9615

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิ รัญ U570069
รู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600

65 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรี ย ์ ผลประเสริ ฐ
66 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชา มารี เคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

089-6428644
043-602056,081-380-5842

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์ เลขที่ 13 หมู1่ 4 ต.สง เปลือย อ.นามน จ.กาฬสิ นธุ์ 46230

U580335
U570083

67 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

043-424820 ต่อ 42887 ,
094-295-4141

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

U580010

68 รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-986 9213 ต่อ 7316-8

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิ ยชาติ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตาบล
คลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณี ย ์ 12120

U570096

69 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลีวลั เลิศสาครศิริ

มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

70 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

081-401-7301

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารมหิ ตลาธิเบศร ชั้น 4 ห้อง PH 401
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

71 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02-2181065

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 154 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. U580004
10330

chantana@g.swu.ac.th

maleewan@slc.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 U570066
U580009

รำยชื่ อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ ที่เป็ นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ ทะเบียนเมื่อ วันที่ 18 กันยำยน 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180
ลำดับที่
ชื่ อ-สกุล
72 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริ ญ

สั งกัดมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เบอร์ โทร
053-916840

อีเมล์
achanee.sun@mfu.ac.th

ที่อยู่
สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น6-7 อาคาร E3 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุ ด อ.
เมือง จ.เชียงราย 57100

รหัส สกอ.
U570050

73 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิ ทธิสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

043-347057

warsun@kku.ac.th

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40002

U570076

74 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุ ทธิรังษี

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

07428-6997

wandee.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

U570057

75 รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วรรณรัตน์
76 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ

089-9222786

081-442-3608
toytatoo@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ เลขที่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220

U570773
U570100

77 รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พล อนันตา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-943367

supon.a@cmu.ac.th

ภาควิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุ เทพ เมืองเชียงใหม่ 50200

U570379

78 รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาพ ไทยแท้

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

0-2241-6500 ต่อ 8213,
083-299-2642

Suparp_thaithae@hotmail.c มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กทม. 10300
om

79 รองศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล นวลพระลักษณ์
80 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินนั ท์ จันตะนี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

086-6794429

suwimonn@live.com

81 รองศาสตราจารย์ ดร.อรลักษณา แพรัตกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

82 รองศาสตราจารย์พิริยา ศุภศรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

038-102845, 038-102864

83 รองศาสตราจารย์รัตนา เฮงสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

02-310-8315 (งานบริ การ
การศึกษา)

84 รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

02-5048036-7, 02-5047554 somjaiputta@hotmail.com สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120

U570118

85 รองศาสตราจารย์อุษณี ย ์ คาประกอบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองอธิการบดี

053-941004 , 053-941006

U570016

supiriya@hotmail.com

usanee.k@cmu.ac.th

U580011

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
U570410
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรี ยนรวมโซน บี ชั้น 5 เลขที่ U570029
79 หมู่ 1 ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13170 โทร. 035-248-000 ต่อ 8268
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต เลขที่ 99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลอง
หลวง, รังสิ ต, ปทุมธานี, 12121

U570073

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

U570654

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240

U570109

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุ เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

รำยชื่ อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ ที่เป็ นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ ทะเบียนเมื่อ วันที่ 18 กันยำยน 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180
ลำดับที่
ชื่ อ-สกุล
86 รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์

สั งกัดมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

เบอร์ โทร
0-7428-2000

อีเมล์
usa.ch@psu.ac.th

ที่อยู่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
15 ถ.กาญจนวณิ ชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รหัส สกอ.
U570123

87 อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

02-988-3655 ต่อ 2347 - 8

qao.mut@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 140 ถนนเชื่ อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุ งเทพฯ 10530

U570730

88 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกลุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

053 935-011

wipada.ku@cmu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

U580271

89 อาจารย์ ดร.ชินวงศ์ ศรี งาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

089-899-6675

csringam@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน จังหวัดกรุ งเทพฯ
10220

U570573

90 อาจารย์ ดร.รัฐทิตยา หิ รัณยหาด
91 อาจารย์ ดร.วิเชียร พันธุ์เครื อบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรชา

034-534-059,081-942-8086
037-349-933-5,081 295-2029

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 71190
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรชา เลขที่ 1 หมู6่ ถนนรังสิ ตนครนายก (คลอง14) ต าบลบึงศาล อ.
องครักษ์จ.นครนายก 26120

U570615
U570362

92 อาจารย์ ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่

มหาวิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี 1 ซอยแก่นทอง (ข้างซี คอนสแควร์ ),แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250

U570366

93 อาจารย์ ดร.สุ วมาลย์ ม่วงประเสริ ฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

0 2244-5000 โทรสาร 0
2243-0457, 0 2243-8790

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสี มา ดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

U570567

94 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา

0-3532-2085

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรี ดีพนมยงค์ ต.ประตูชยั U570579
อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000

95 อาจารย์ศภุ ชัย ดาคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี

.081-899-4359

supachai_add@hotmail.com คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี เลขที่ 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล
อ.สุ ราษฎร์ธานี จ.สุ ราษฎร์ธานี 84100

U570725

