
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ 

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 

คณะครุศาสตร์ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 089-6151262 raysri28@hotmail.com 

2 อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู การบริหารการศึกษา 081-8562108 b_npd@yahoo.com 

3 อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค พื้นฐานการศึกษา 081-9951760 arewoot@gmail.com 

4 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ หลักสูตรและการสอน 083-0718887 Jjooyy66@hotmail.com 

5 อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย ประถมศึกษา 081-8197342 Panom.jong@gmail.com 

6 อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ การศึกษาปฐมวัย 089-6916614 wizy1917@gmail.com 

7 อาจารย์รวิวรรณ ขันทอง  พลศึกษา 086-3938435 aivy_black@hotmail.com 

8 อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง พื้นฐานการศึกษา 081-7216176 
nut@npru.ac.th, 
naat17@hotmail.com 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร ฉายะรถี  ภาษาอังกฤษ(ศศ.ม) 086-9975791 schayara@yahoo.com 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองค า รัฐประศาสนศาสตร์ 087-7579097 
Chanyp18@yahoo.com, 
chanyp_nil@hotmail.com 

3 อาจารย์ ดร.ชวนพิศ สิริพันธนะ ภาษาไทย 094-6631313 chuanpit_siri@yahoo.com 

4 อาจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล รัฐประศาสนศาสตร์ 089-4986432 nipapan.ni@hotmail.com 

5 อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 081-5509550 Roong001@hotmail.com 

6 อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ 
ภาษาอังกฤษ 
(ครุศาสตรบัณฑิต) 

081-7746244 linchie1977@yahoo.com 

7 อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช ภาษาจีน 094-6603998 Jeab123meiyu@gmail.com 

8 อาจารย์สรายุทธ์ โชติรัตน์ ดนตรีศึกษา 088-8703890 sarayut_555i@hotmail.com 

9 อาจารย์กุลยา สกุลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 086-7897730 kun_yay_@hotmail.com 

10 อาจารย์สัมฤทธ์ิ ทองสิมา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 081-4138020 sutongsima@yahoo.com 

11 อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช ภาษาอังกฤษธุรกิจ 087-6844677 wonda-pw@hotmail.com 

12 อาจารย์กันย์สินี จตุพรพิมล ภาษาจีน 094-9412988 kapuklook999@yahoo.com 

13 อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์ การท่งเท่ียวและการโรงแรม 085-2265097 neopimm@hotmail.com 

14 อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ 081-8418274 Paikaw.keaw@gmail.com 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 

15 อาจารย์สุธิดา สองสีดา การพัฒนาชุมชน 083-0310450 kor_kai5@hotmail.com 

16 อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว ออกแบบนิเทศศิลป์ 081-2991325 Piyawan2512@gmail.com 

17 อาจารย์นพรัตน์ กุมภะ ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 089-8112129 jaebbart@gmail.com 

18 อาจารย์สนธยา โจมกัน นิติศาสตร ์ 081-3847388 Son.sontaya@gmail.com 

19 อาจารย์จิตรภณ สุนทร สังคมศึกษา 085-1832060 jidpon@gmail.com 

20 อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ 
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์  

081-1978687 nlib@hotmail.com 

21 อาจารย์ธารา จันทร์อนุ 
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์  

081-9430442 
nemisskung@msn.com, 
nemisskung@hotmail.com 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ การเงินและการธนาคาร 081-8573390 Chantana1957@hotmail.com 

2 อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง   การจัดการท่ัวไป, 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

084-0024170 Duangjai1010@gmail.com 

3 อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช นิเทศศาสตร์ 088-6446356 Voon58@hotmail.com 

4 อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ การจัดการท่ัวไป 089-7173466 Jassiga_k@hotmail.com 

5 อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย    การตลาด 089-0556463 pichamon@npru.ac.th 

6 อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 092-2735525 pdamja@gmail.com 

7 อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 083-4245646 khuanyu@hotmail.com 

8 อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ 089-9896347 Vp_puy@hotmail.com 

9 อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ การจัดการโลจิสติกส์ 089-4932541 Ajsanti2008@gmail.com 

10 อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ การบัญชี 081-9836420 Phimnara2505@hotmail.com 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม เคมี 087-8220997 sangsukaium@gmail.com 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพร อาลัย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

084-6247304 Aeh351@hotmail.com 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติ จันทรทรัพย์ การจัดการอาหาร 089-9181871 wiratjan@hotmail.com 

4 อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป,ฟิสิกส์ 081-3401286 tuscharoen@hotmail.com 

5 อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา คณิตศาสตร์ 081-3981072 w.sripanya@windowslive.com 

6 อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร ชีววิทยา 089-7765009 teerarat_61@hotmail.com 

7 อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง เคมี 080-6563639 Chidthong_r@hotmail.com 

8 อาจารย์ ดร.เสาวณี คงศรี เทคโนโลยีการผลิตพืช 084-3183674 bow_hort61@hotmail.com 

9 อาจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย วิศวกรรมโทรคมนาคม 084-4345907 santi@npru.ac.th 

10 อาจารย์ ดร.ดวงนภา  วานิชสรรพ์ วิศวกรรมโยธา 086-6663476 wanichsan@hotmail.com 

11 อาจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 086-7684979 paranya@gmail.com 

12 อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา   จันทิมา วิทยาศาสตร+์ฟิสิกส์ 
086-9837899 
081-9256209 

natthakridta@webmail.npru.ac.th 

13 อาจารย์ ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล วิทยาศาสตร์ฯ(ชีววิทยา) 089-8058871 Yanika.wacharatewinkul@gmail.com 

14 อาจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ เทคโนโลยีการผลิตพืช 081-6186818 po_suwan@hotmail.com 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 

15 อาจารย์กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ ฟิสิกส ์ 089-4137069 First_f@windowslive.com 

16 อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี อุตสาหกรรมศิลป์ 090-9799478 Jutasinee@npru.ac.th 

17 อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง คอมพิวเตอร์ศึกษา 081-8601705 apirating.s52@gmail.com 

18 อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 095-6121637 tkorinp@hotmail.com 

19 อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 086-6658733 Rujith01@msn.com 

20 อาจารย์มงคล รอดจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 086-6613777 mongkol@rodjan.in.th 

21 อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร IT 089-8887515 Somjin1998@yahoo.com 

22 อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 085-2920939 kanit@webmail.npru.ac.th 

23 อาจารย์อุกฤษฏ์    อ าไพพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ 086-8778997 rainnatal@hotmail.com 

24 อาจารย์วรารัตน์     สานนท์           การจัดการอาหาร 085-1506889 swararat0@gmail.com 

      

คณะพยาบาลศาสตร์ 

1 อาจารย์มาลินี จ าเนียร พยาบาลศาสตร์ 086-0943357 malinee2014@outlook.co.th 

2 อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ พยาบาลศาสตร์ 089-6925814 siriporncha@gmail.com 
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