
รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน 

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ 

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 
หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร ์  

1 อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 081-2947033 jeabplaynet@hotmail.com  

2 อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต การประถมศึกษา 085-7000492 jjumja@hotmail.com  

3 อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย การประถมศึกษา/หลักสูตรและการสอน 081-8197342 Panom.jong@gmail.com  

4 อาจารย์เอกชัย ไวยโสภ ี การประถมศึกษา/หลักสูตรและการสอน 085-2122312 Ake_edu@hotmail.com  

5 อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ การศึกษาปฐมวัย 089-6916614 Wizy1917@gmail.com  

6 อาจารย์จ ารัส อินทลาภาพร การประถมศึกษา 084-1553626 Chamras6651@gmail.com  

7 อาจารย์นววิช นวชีวินมัย 
จิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษา
พิเศษ  

090-9210333 Nawawit54@gmail.com 
 

8 นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์ ส านักงานคณะครุศาสตร์ 080-4344954 Mayoo_mioo@live.com  

       

       

       



ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 
หมายเหตุ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล นิติศาสตร์ 088-5440660 Piyaporn7230@gmail.com  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองค า รัฐประศาสนศาสตร์ 095-6424624 Dr.guntima29@gmail.com  

3 อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว สังคมศึกษา 095-1549359 dhammarit@hotmail.com  

4 อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา นิติศาสตร์ 081-8287008 urredmonster@hotmail.com  

5 อาจารย์เนตรนภา วรวงษ ์ ภาษาไทย(ค.บ.) 081-9958614 netnapana@hotmail.com  

6 อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 081-9862868 Pusadee21@yahoo.com  

7 อาจารย์ธารา จันทร์อนุ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 081-9430442 joykpa@gmail.com  

       

       

       

       

       

       

       

       



ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 
หมายเหตุ 

คณะวิทยาการจัดการ  

1 อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง   การจัดการทั่วไป 084-0024170 Duangjai1010@gmail.com  

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

3 อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ การจัดการทั่วไป 089-7173466 Jassiga_k@hotmail.com  

4 อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล บริหารธุรกิจ 081-2535233 Pongsai9@hotmail.com  

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

6 อาจารย์จุฑามาส ศรีชมภู การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 092-2562415 jsrichompu@yahoo.com  

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

8 อาจารย์มาลินี นาคใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081-8804419 Npru.malinee@gmail.com  

9 อาจารย์กสมล ชนะสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 084-6509905 Kasamol2520@gmail.com  

10 นางสาวสร้อยมณี เดชะ ส านักงานคณะวิทยาการจัดการ 093-2596244 sroy2525.30@gmail.com  

       

       

       

       

       



ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 
หมายเหตุ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กาญจนสินธุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 089-7631746 K_thira@yahoo.com  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 081-7216379 dujprapapan@yahoo.com  

3 อาจารย์ ดร.ภรัณยา  ปาลวิสุทธิ ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 086-7684979 paranya@gmail.com  

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

5 อาจารย์พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา 094-5941555 vazabizatan@gmail.com  

6 นางขวัญสุมน สีเหลือง  ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ 098-4386541 joomjungnaka@hotmail.com  

       

       

       

       

       

       

       

       

       



ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร E-mail 
หมายเหตุ 

คณะพยาบาลศาสตร์  

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

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท ์ วรรณศิริ พยาบาลศาสตร์ 092-2838382 wtranun@hotmail.com  

3 อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 085-3832715 skorawan@rocketmail.com  

4 อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล การพยาบาล 099-0548999 An.nuttaya@gmail.com  

5 อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาดชูพรม พยาบาลศาสตร์ 082-4284247 n.cherngchalard@gmail.com  

6 อาจารย์สุภวรรณ สายสุด พยาบาลศาสตร์ 081-9855530 Sbeevy118@gmail.com  

7 อาจารย์เสาวรี เอ่ียมลออ   พยาบาลศาสตร์ 089-0488291 a.saowareewriter@gmail.com  

8 นางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์ 089-2594913 Wareerat-sb@hotmail.com  

เจ้าหน้าที่ 

1 นางสาวนิรมล โชคธนานนท์ ส านักงานอธิการบดี 081-4488872 choktananon@gmail.com  

2 นางจรรยา ร่มเพชร ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 089-6619822 janyatanu@hotmail.com  

       

       

 
 
 
 

mailto:a.saowareewriter@gmail.com

