
ล ำดบัที่ ช่ือ-สกลุ สังกดัมหำวทิยำลยั เบอร์โทร อเีมล์ ที่อยู่ รหัส สกอ.

1 อาจารยบ์ริสุทธ์ิ ผ่ึงผดุง วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก 086-0157211 วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก เลขท่ี 298 ถ.สรรพาวธุ แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 U570785

2 ผูช่้วยศาสตราจารยก์มลกนก เกียรติศกัด์ิชยั โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ อาคาร 32 ชั้น 2 ห้อง 206 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 295 ถนน
นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

U580157

3 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กษม เจนวิไลศิลป์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 035-709101 - 103 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ เลขท่ี 60 หมู่ 3 ถ.สาย
เอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค ์) ต.หนัตรา อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 13000

U570509

4 ผูช่้วยศาสตราจารยชุ์ติญา จงมีเสร็จ สถาบนัพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 045-612645 ต่อ 23110 
แฟกซ์ 045-611982

ส านกังานคณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
ตั้งอยท่ีู อาคารเมือง เลขท่ี 771 หมู่ 10 ถนนทองมาก ต าบลโพธ์ิ อ  าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 
รหสัไปรษณีย ์33000

U580128

5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกกานต ์วีระกลุ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 U570633

6 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ เขียวมัง่ มหาวิทยาลยับูรพา kraingsak_k@yahoo.com คณะศิลปกรรมศาสตร์ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 U570411

7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัดาว แจ่มแจง้ ผอ.สนง.ประกนัคุณภาพ มรภ.ก าแพงเพชร skyjamjang@hotmail.com มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เลขท่ี 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 U570408

8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิดาภา ถิรศิริกลุ มหาวิทยาลยัรังสิต 081-989-8355 jidapa-thira@hotmail.com เลขท่ี 52/347 หมู่บา้นเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 U570465

9 รองศาสตราจารย ์ดร.จุฬามาศ จนัทร์ศรีสุคต มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 081-739-791 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เลขท่ี 64 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ถนนทหาร 
ต าบลหมากแขง้
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 41000

U570205

10 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 086-896-7325 nokgapood@gmail.com มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
เลขท่ี 52 หมู่ 7 อาคารอ านวยการ ชั้น 2 เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก ต.บา้นกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

U570577

11 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิคม มูลเมือง มหาวิทยาลยัแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ6้3 หมู4่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่50290 โทร.082-334-7889 U570242

12 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร สุกปลัง่ มหาวิทยาลยัรังสิต 02-997-2222 ต่อ 1470 
โทรสาร ต่อ 1417

patamaporn@rsu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เลขท่ี 52/347 หมู่บา้นเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลกัหก อ.
เมือง จ.ปทุมธานี 12000

U570219

13 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู ยงคอ์  านวย มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 087-4087159 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 46 หมู3่ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี 70150

U570441

14 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา ตนัตสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัชินวตัร
รองอธิการบดี

99 หมู่ 10 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160 U580239

15 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี คอนจอหอ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 085-5854114 pannee.kho@mail.pbru.ac.th มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี อ  าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 76000 U570439

16 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มยรีุ ทรัพยเ์ท่ียง มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี เลขท่ี 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3642-7485 U570619

รำยช่ือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดบัคณะ และสถำบัน  มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่เป็นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ทะเบียนเม่ือ วนัที่ 18 กนัยำยน 2562

มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180



ล ำดบัที่ ช่ือ-สกลุ สังกดัมหำวทิยำลยั เบอร์โทร อเีมล์ ที่อยู่ รหัส สกอ.

รำยช่ือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดบัคณะ และสถำบัน  มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่เป็นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ทะเบียนเม่ือ วนัที่ 18 กนัยำยน 2562

มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180

17 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รวิภา ลาภศิริ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 0 2579 1111 ต่อ 2356 ravipa.la@spu.ac.th คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 9 อาคาร 30 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

U570247

18 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชฎาพร วงษโ์สพนากลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 095-5202181 nwongsodang@gmail.com มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ ์ต  าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 24000

U570697

19 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดี นิยมรัตน์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 081-902-3524 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

U580036

20 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวรรณ์ ประสูตร์แสง
จนัทร์

วิทยาลยัแสงธรรม วิทยาลยัแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 U580037

21 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี คณะวิทยฯ ม.สวนดุสิต 083-8588222 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต เลขท่ี 295 ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

U590040

22 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิชชุกร นาคธน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 035-245400, 035-276555 
โทร.089-114-6316

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา
96 ถ.ปรีดีพนมยงค ์ต.ประตูชยั อ.พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000

U580340

23 รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา เมฆข า มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
รองอธิการบดี

089-774-5898,0-2160-1004 witthaya.me@ssru.ac.th มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300

U570246

24 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วินิรณี ทศันะเทพ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 081-548-6993 winiranee@outlook.com มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เลขท่ี 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์31000 U570529

25 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิรัช เลิศไพฑูรยพ์นัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม
รองอธิการบดี

0 2579 1111 ต่อ 1199 wirat.le@spu.ac.th มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 U570226

26 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 022879691 wilaiporn.l@rmutk.ac.th มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางล้ินจ่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

U570161

27 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลลกัษณ์ สระมูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 02-988-3655 ต่อ 2218 wilailakk@gmail.com มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร เลขท่ี 140 ถนนเช่ือมสัมพนัธ ์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530

U570230

28 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วีระชยั คอนจอหอ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 081-9442415 weerachai.kho@mail.pbru.a
c.th

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เลขท่ี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจา้ส าราญ ต.นาวุง้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 U570239

29 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี
รองอธิการบดี

098-8964515,081-545-4560 mnida7@gmail.com,sasi331
0@hotmail.com

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี เลขท่ี 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 U570212

30 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 
081-838-4563

U570155



ล ำดบัที่ ช่ือ-สกลุ สังกดัมหำวทิยำลยั เบอร์โทร อเีมล์ ที่อยู่ รหัส สกอ.

รำยช่ือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดบัคณะ และสถำบัน  มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่เป็นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ทะเบียนเม่ือ วนัที่ 18 กนัยำยน 2562

มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180

31 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ ธีระภูธร มหาวิทยาลยันเรศวร  0-5596-6226 sirilakt@nu.ac.th , 
ams027@hotmail.com

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 U570214

32 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวกร อ่างทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เลขท่ี 39 หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองหก 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12110

U580351

33 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร ถาวรอชิวาสน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 087-685-5735 stap35@hotmail.com มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 39/1 แขวงจนัทรเกษตร เขตจตุจกัร จ.กทม. 10900 U580233

34 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชยั หิรัญวโรดม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 02-549-3420 somchai.h@en.rmutt.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอธญับุรี ปทุมธานี 12110

U570485

35 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมหมาย ผิวสอาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 089-900-3227 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เลขท่ี 39 หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 12110

U570764

36 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันตช์ยั รัตนนนท์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 084-109-6655 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เลขท่ี 126/1 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวง รัชดาภิเษก เขต ดินแดง จ.กทม. U570450
37 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรีย ์ธรรมิกบวร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 045-353226-7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต  าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน

ช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190
U570174

38 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สูติเทพ ศิริพฒันกลุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 089-895-5099 fedustt@ku.ac.th คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เลขท่ี 50 ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กทม. 10900

U580333

39 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 081-398-7273 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เลขท่ี 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญ
รูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

U580248

40 รองศาสตราจารย ์ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลยัหวัเฉียวพระเกียรติ 02-312630
0ต่อ1104,081-8176974

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวพระเกียรติ 18/18ถ.เทพรัตน อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 U570160

41 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอนก เทียนบูชา มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โทร. มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม เลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900

U570626

42 ผูช่้วยศาสตราจารยธ์วชัชยั ประหยดัวงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี เลขท่ี 70 ม.4 ต.หนองบวั อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 U570332

43 ผูช่้วยศาสตราจารยธิ์ติมา คุณยศยิง่ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 054-237399 Nuntiw@yahoo.com คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
119 ถนนล าปาง-แม่ทะ หมู่ท่ี 9 ต าบลชมพู อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 52100

U570545

44 ผูช่้วยศาสตราจารยน์ฤตย ์น่ิมสมบูรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0-2696-5662 nar@tu.ac.th คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศนูยรั์งสิต) เลขท่ี 99 ม.18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12121

U580046



ล ำดบัที่ ช่ือ-สกลุ สังกดัมหำวทิยำลยั เบอร์โทร อเีมล์ ที่อยู่ รหัส สกอ.

รำยช่ือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดบัคณะ และสถำบัน  มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่เป็นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ทะเบียนเม่ือ วนัที่ 18 กนัยำยน 2562

มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180

45 ผูช่้วยศาสตราจารยบ์ุญไท เจริญผล มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 089-177-4887 charoenpol56@gmail.com มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา เลขท่ี 96 ถ.ปรีดีพนมยงค ์ต.ประตูชยั อ.พระนครศรีอยธุยา
 จ.พระนครศรีอยธุยา 13000

U570310

46 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระมวล แซ่โคว้ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 089-822-3015,036-412-751  pamaun49@gmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
 15000

U570331

47 ผูช่้วยศาสตราจารยป์วารณา อิจฉริยบุตร มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 076-240-474 ต่อ 4000, 
076-211-959 ต่อ 4000

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ เลขท่ี 21 หมู่ท่ี 6 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็ 83000 U570287

48 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ลภสั ยิม้เสมอจิต สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 833 ถนนพระรามท่ี1 แขวงวงัใหม่
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330

U570328

49 ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ถ่ินขจี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตรสาธารณสุข มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์เลขท่ี 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.
บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

U580042

50 ผูช่้วยศาสตราจารยส์มหมาย มหาบรรพต มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เลขท่ี 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนน
อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

U570269

51 ผูช่้วยศาสตราจารยส์วา่ง ฉันทวิทย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 0 2287 9639 ต่อ1333 sawang.c@mail.rmutk.ac.th คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางล้ินจ่ีทุ่ง
มหาเมฆสาทร กรุงเทพ 10120

U570531

52 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ขมุาล หวงัวณิชพนัธุ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 02-665-3777 ต่อ 6406-6408 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 
10300

U570496

53 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มานิการ์ จนัทร์บรรเจิด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 081-492-2675 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ถนน รังสิต-นครนายก (คลอง หก)อ.ธญับุรีจ.ปทุมธานี 
12110

U580242

54 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุสรณ์ จิตมนสั มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 091-034-3181 anusornjmn@yahoo.co.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช อ .เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 80280

U570308

55 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี สุพิทกัษ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 0-2763-2600 ต่อ 2601-2604 anchalee_s@tni.ac.th สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 U570532

56 รองศาสตราจารยจ์นัทนี เพชรานนท์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั

081-456-1202 bjantanee@gmail.com คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เลขท่ี 1 ซอย
ฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

U570121

57 รองศาสตราจารยด์ร.กตญัญู แกว้หานาม มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 043-602057 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.
กาฬสินธ์ุ 46230

U570419



ล ำดบัที่ ช่ือ-สกลุ สังกดัมหำวทิยำลยั เบอร์โทร อเีมล์ ที่อยู่ รหัส สกอ.

รำยช่ือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดบัคณะ และสถำบัน  มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่เป็นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ทะเบียนเม่ือ วนัที่ 18 กนัยำยน 2562

มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180

58 รองศาสตราจารย ์ดร.กญัญดา อนุวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 0-2260-2574 Fax 0-2259-
6447 

kunyada@swu.ac.th  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี 114 ถนนสุขมุวิท ซอย 23
กรุงเทพฯ 10110

U570085

59 รองศาสตราจารย ์ดร.กลุวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 038-515828,089-661-3930 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เลขท่ี 422 ถ.มรุพงษต์.หนา้เมือง อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 U570079

60 รองศาสตราจารย ์ดร.จกัรพงษ ์พวงงามช่ืน มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 053-873749-2,091-143-3268 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เลขท่ี 63 หมู4่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสัน ทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50290

U570381

61 รองศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา เมฆสีประหลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ chantana@g.swu.ac.th ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ส านกังานอธิการบดี (ตึก 9)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

U580273

62 รองศาสตราจารย ์ดร.ดวงตา สราญรมย์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 081-551-9847,087-506-6975 มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์เลขท่ี 9 หมู่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 U570036

63 รองศาสตราจารย ์ดร.ถวลัย ์ฤกษง์าม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 086-321-1879 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 9 99 หมู่ 18 ถ.
พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

U580006

64 รองศาสตราจารย ์ดร.บงัอร เสรีรัตน์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 081-398-9615 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เลขท่ี 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญ
รูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

U570069

65 รองศาสตราจารย ์ดร.ปาจรีย ์ผลประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 089-6428644 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เลขท่ี 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 U580335

66 รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชา มารี เคน มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์  043-602056,081-380-5842 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ เลขท่ี 13 หมู1่4 ต.สง เปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ 46230

U570083

67 รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณี บญัชรหตัถกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 043-424820 ต่อ 42887 , 
094-295-4141

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลขท่ี 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น 40002

U580010

68 รองศาสตราจารย ์ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 02-986 9213 ต่อ 7316-8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต าบล
คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รหสัไปรษณีย ์12120

U570096

69 รองศาสตราจารย ์ดร.มาลีวลั เลิศสาครศิริ มหาวิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ maleewan@slc.ac.th คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 U570066

70 รองศาสตราจารย ์ดร.ยวุดี รอดจากภยั มหาวิทยาลยับูรพา 081-401-7301 คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 4 ห้อง PH 401
169 ถ.ลงห  าดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

U580009

71 รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนา ศานติยานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 02-2181065 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 154 ถนนพระราม1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม. 
10330

U580004



ล ำดบัที่ ช่ือ-สกลุ สังกดัมหำวทิยำลยั เบอร์โทร อเีมล์ ที่อยู่ รหัส สกอ.

รำยช่ือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดบัคณะ และสถำบัน  มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่เป็นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ทะเบียนเม่ือ วนัที่ 18 กนัยำยน 2562

มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180

72 รองศาสตราจารย ์ ดร.รัชนี สรรเสริญ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 053-916840  achanee.sun@mfu.ac.th ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ชั้น6-7 อาคาร E3 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.
เมือง จ.เชียงราย 57100

U570050

73 รองศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา สังสิทธิสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 043-347057 warsun@kku.ac.th คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลขท่ี 123 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น 40002

U570076

74 รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี สุทธิรังษี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 07428-6997 wandee.s@psu.ac.th มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 U570057

75 รองศาสตราจารย ์ดร.วิรัช วรรณรัตน์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 081-442-3608 มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์เลขท่ี 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 U570773

76 รองศาสตราจารย ์ดร.วิไลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 089-9222786 toytatoo@hotmail.com มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ เลขท่ี 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220

U570100

77 รองศาสตราจารย ์ดร.สุพล อนนัตา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 053-943367 supon.a@cmu.ac.th ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแกว้ ต  าบลสุเทพ เมืองเชียงใหม่ 50200

U570379

78 รองศาสตราจารย ์ดร.สุภาพ ไทยแท้ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  0-2241-6500 ต่อ 8213, 
083-299-2642

Suparp_thaithae@hotmail.c
om

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กทม. 10300 U580011

79 รองศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล นวลพระลกัษณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 086-6794429 suwimonn@live.com มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เลขท่ี 85 ถ.มาลยัแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 U570410

80 รองศาสตราจารย ์ดร.อภินนัท ์จนัตะนี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั อาคารเรียนรวมโซน บี ชั้น 5 เลขท่ี 
79 หมู่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 โทร. 035-248-000 ต่อ 8268

U570029

81 รองศาสตราจารย ์ดร.อรลกัษณา แพรัตกลุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต เลขท่ี 99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลอง
หลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121

U570073

82 รองศาสตราจารยพิ์ริยา ศภุศรี มหาวิทยาลยับูรพา 038-102845, 038-102864 supiriya@hotmail.com คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา
เลขท่ี 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

U570654

83 รองศาสตราจารยรั์ตนา เฮงสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 02-310-8315 (งานบริการ
การศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เลขท่ี 2086 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

U570109

84 รองศาสตราจารย ์ดร.สมใจ พุทธาพิทกัษผ์ล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 02-5048036-7, 02-5047554 somjaiputta@hotmail.com สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

U570118

85 รองศาสตราจารยอุ์ษณีย ์ค  าประกอบ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
รองอธิการบดี

053-941004 , 053-941006 usanee.k@cmu.ac.th มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เลขท่ี 239 ถนนห้วยแกว้ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 U570016



ล ำดบัที่ ช่ือ-สกลุ สังกดัมหำวทิยำลยั เบอร์โทร อเีมล์ ที่อยู่ รหัส สกอ.

รำยช่ือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดบัคณะ และสถำบัน  มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่เป็นบุคลำกรภำยนอก ขึน้ทะเบียนเม่ือ วนัที่ 18 กนัยำยน 2562

มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180

86 รองศาสตราจารยอุ์ษา เชษฐานนท์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

0-7428-2000 usa.ch@psu.ac.th คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

U570123

87 อาจารยสุ์พรรณี คุณะโคตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 02-988-3655 ต่อ 2347 - 8 qao.mut@gmail.com มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร เลขท่ี 140 ถนนเช่ือมสัมพนัธ ์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530

U570730

88 ศาสตราจารย ์ดร.วิภาดา คุณาวิกติกลุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

053 935-011 wipada.ku@cmu.ac.th คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
110/406 ถนนอินทวโรรส ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200

U580271

89 อาจารย ์ดร.ชินวงศ ์ศรีงาม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 089-899-6675 csringam@gmail.com มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เลขท่ี 9 แจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพฯ 
10220

U570573

90 อาจารย ์ดร.รัฐทิตยา หิรัณยหาด มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 034-534-059,081-942-8086 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 71190 U570615

91 อาจารย ์ดร.วิเชียร พนัธ์ุเครือบุตร วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรชา 037-349-933-5,081 295-2029 วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรชา เลขท่ี 1 หมู6่ ถนนรังสิตนครนายก (คลอง14) ต าบลบึงศาล อ. 
องครักษจ์.นครนายก 26120

U570362

92 อาจารย ์ดร.ศิริพงศ ์รักใหม่ มหาวิทยาลยัดุสิตธานี วิทยาลยัดุสิตธานี 1 ซอยแก่นทอง (ขา้งซีคอนสแควร์),แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250

U570366

93 อาจารย ์ดร.สุวมาลย ์ม่วงประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

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

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 U570567

94 รองศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา หล่อตระกลู มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา 0-3532-2085 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา เลขท่ี 96 ถ.ปรีดีพนมยงค ์ต.ประตูชยั
 อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 13000

U570579

95 อาจารยศ์ภุชยั ด าค  า มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี .081-899-4359 supachai_add@hotmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี เลขท่ี 272 หมู่ 9 ต.ขนุทะเล 
อ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

U570725


