
รายชื่อผู้ตรวจประเมินตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมของ สกอ. (บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ ตําแหน่ง/หนว่ยงาน 
1 ดร.สุวมาลย์                ม่วงประเสริฐ การบริหารการศึกษา / นโยบายและแผน / การ

บริหารจัดการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2 ดร.พรชณิตว์               แก้วเนตร การท่องเที่ยว / การโรงแรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และลูกค้าสัมพันธ์ 
3 ผศ.ดร.จันทร์แรม          เรือนแป้น วิจัย / วัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
4 ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์     ต้องประสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
5 ดร.กิ่งกาญจน์              ทองงอก เทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ รองผู้อํานวยการสํานักบริหารกลยุทธ์ 
6 อ.ประวรดา                โภชนจันทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 ผศ.ดร.ธนภัทร            ปัจฉิมม์ รัฐศาสตร์ รักษาการคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
8 ผศ.ดร.อนุภาพ           รักษ์สุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

9 รศ.ดร.รุ่งภพ              คงฤทธิระจัน รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

10 ผศ.นีรู                      ชูสัตย์สกุล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 

ที่มา :  สาํนกับริหารกลยทุธ์ (งานประกนัคณุภาพ)  

วนัที่ : 17 มกราคม 2561 

  



รายชื ่อผ ู ้ผ ่านการอบรมหล ักส ูตรผ ู ้ประเมินค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ระดับหล ักส ูตร (ครง ั ้ ที่ 1) มหาวิทยาล ัยสวนดุสิต 
 

 
 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล สาขาที่
เชี่ยวชาญ 

 เบอร์ติดต่อ e-
mail 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1 รศ.ดร.ทัศนีย์  พาณิชย์กุล วท.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน ) วท.ม. (จุลชีววิทยา) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 085-199-4988 Tasanee_p@yahoo.com 
2 ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ วศ.ม. (วศิวกรรมความปลอดภัย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 081-403-5601 Sinworn@hotmail.com 
3 ผศ.แทนทัศน์ เพยี กขุนทด วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) วท.บ.(วาริชศาสตร์) 081-720-0963 Tantus_p@yahoo.com 
4 ดร.วันดี สิริธนา กศ.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมศีึกษา) ปร.ด. (เคมี) 097-202-0770 Wandeepol@yahoo.com 
5 ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา วท.ม. (ฟิสิกส)์ ศษ.บ. (ฟิสิกส)์ 086-408-4701 Jira0224@gmail.com 
6 ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพนธ์ กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา) ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) คบ. (คณิตศาสตร์) 081-869-0227 Atsamp@hotmail.com 
7 อาจารย์ประวรดา  โภชนจันทร์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) วท.บ. (วนศาสตร์) 081-556-5254 Praworada2002@yahoo.com 
8 ผศ.เขมขนิษฐ ์ แสนยะนันทธ์นะ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 081-619-3023 Kamkanit@gmail.com 
9 ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 089-778-8708 P.pichsinee@gmail.com 

คณะพยาบาลศาสตร ์    
10 อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ 087-702-6799 Somjit_mom@hotmail.com 
11 ผศ.ดร.ศรีสุดา วงษ์วิเศษกุล การพยาบาลชุมชนและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 089-924-2324 Sresuda_won@dusit.ac.th 
12 อาจารย์พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร การพยาบาลทารก และการผดุงครรภ์ 081-619-6220 Pisut124@hotmail.com 

โรงเรียนการเรือน    
13 อาจารย์ธิติมา แก้วมณ ี การเรือน 081-385-7534 Thitital@hotmail.com 
14 ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพนธุ์ คหกรรมศาสตร์ (อาหาร) 081-666-2811 Ekapon_onn@dusit.ac.th 
15 ดร.วีระ  พุ่มเกิด การพัฒนาการแปรรูปอาหาร 089-797-7014 Veera_poo@hotmail.com 
16 อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เทคโนโลยีการอาหาร 081-805-2623 Channa_t@hotmail.com 



รายชื ่อผ ู ้ผ ่านการอบรมหล ักส ูตรผ ู ้ประเมินค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ระดับหล ักส ูตร (ครง ั ้ ที่ 1) มหาวิทยาล ัยสวนดุสิต 
 

 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล สาขาที่
เชี่ยวชาญ 

 เบอร์ติดต่อ e-
mail 

โรงเรียนการเรือน    
17 ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 099-426-5415 Veevaraporn@hotmail.com 
18 อาจารย์จารุณี วิเทศ คหกรรมศาสตร์ 086-339-6186 Charunee30@gmail.com 
19 ผศ.บุญญาพร  เชือมสมพงษ์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ 089-521-8025 Laveena_na@hotmail.com 
20 อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ 089-974-3223 Babee_0@hotmail.com 

คณะครุศาสตร์    
21 ผศ.ดร.สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์ คบ. (การศึกษาปฐมวัย ) กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย ) 087-590-9922 Jang_Sdu@hotmail.com 
22 ผศ.กัลยา ชนะภัย ค.ม. (การศึกษานอกระบบ) ค.บ. (ประถมศึกษา) 086-786-0640 kallaya_cha@dusit.ac.th 
23 ผศ.พรใจ สารยศ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย ) 086-720-0963 Pornjai_san@dusit.ac.th 
24 ดร.นิฤมล สุวรรณศร ี กศ.ด. (การศึกษาปฐมวยั ),กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), กศ.บ. (ภาษาไทย) 081-692-24824 Niroumon@hotmail.com 
25 ดร.สุมน ไวยบุญญา ค.บ. (การประถมศึกษา) กศ.ม. (การประถมศึกษา) ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 089-8989-278 Mookdajaidee@gmail.com 
26 อาจารย์ชนิดา น้อยไม้ การประถมศึกษา 086-057-8059 Chanida_noy@dusit.ac.th 
27 ดร.ทิพย์ ขําอยู่ การวัด และประเมินผล 089-800-1460 Phipvapa_s@hotmail.com 
28 ดร.วีณัฐ สกุลหอม กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 081-383-8467 Venus7319@hotmail.com 
29 ผศ.ดร.ศรีสุดา หาญภาคภม ิ วท.ม. (จุลชีววิทยา) วท.บ. (สตัววิทยา) 082-182-9958 Srisuda_han@hotmail.com 



รายชื ่อผ ู ้ผ ่านการอบรมหล ักส ูตรผ ู ้ประเมินค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ระดับหล ักส ูตร (ครง ั ้ ที่ 1) มหาวิทยาล ัยสวนดุสิต 
 

 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  เบอร์ติดต่อ e-mail 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

30 ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ 085-904-1733 Cbhaowises@gmail.com 
31 ผศ.ดร.รสริน   สุทองหล่อ ค.บ. นาฏศิลป์ กศ.ม. การอุดมศึกษา Ed.D in Educational administration ไม่ใส่ข้อมูล ไม่ใส่ข้อมูล 
32 ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว ศศ.บ.(ภาษาไทย) อ.ม.(ภาษาไทย) อ.ด.(ภาษาไทย) 083-018-8632 Sirimama@hotmail.com 
33 ผศ.ดร.ยุทธพงษ์   ลลีากิจไพศาล พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 081-457-1555 YL6767@hotmail.com 
34 ผศ.ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน วท.บ.(จิตวิทยา) วท.ม.(จิตวิทยา) สส.ด.(การบริหารสังคม) 081-612-6207 Supblne71@gmail.com 
35 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์) 
089-486-7728 Jitchin_J@yahoo.com 

36 อาจารย์ศุภมิตร บวั เสนาะ ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) วท.บ.(จิตวิทยา) 087-817-5889 Suppamitr@gmail.com 
37 ผศ.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ น.บ.(นิติศาสตร์) น.ม.(กฎหมายธรุกิจ) 083-553-0222 Cherrypornpen@yahoo.com 
38 อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน บริหารธรุกิจ 085-335-5111 Tananyaphat@yahoo.com 

 
ที่มา :  สาํนกับริหารกลยทุธ์ (งานประกนัคุณภาพ)  

วนัที่ : 17 มกราคม 2561 



      รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ รุ่นที่ 2 (10-11 สิงหาคม 2558)
 

ลำดบ ั ชื่อ – นามสกุล สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ e-mail 
คณะวิทยาการจัดการ 
 

1 ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์        ต้องประสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 022445748 phorramatpanyaprat@gmail.com 
2 ผศ.อญ ั  ชนา                  ลกัษณ์วิรามสิร ิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 0865257432 aj_anchana@yahoo.com 
3 ดร.สิรินาถ แพทยังกล ุ บริหารธุรกจ ิ  /การบริการลก ู ค้า 0844514491 SIRINART_PAE@hotmail.com 
4 ผศ.ภคพร กระจาดทอง บริหารธุรกิจ /ทรัพยากรมนุษย์ 0896912629 k_pakaporn@hotmail.com 
5 ผศ.ดร.ศก ั  ดส ิ์   ิทธิ์ โรจนวิเชียร นิเทศศาสตร ์ 0816261273 Saksit_v@hotmail.com 
6 นางรจนา กวางรัมย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ 0810100618 rajjaindy@gmail.com 
7 ผศ.สนธยา เร ืองหร ิ  ัญ การบญ ั  ชี 0943356655 sonnoom@outlook.com 
8 ผศ.ศภ ุ  วรรณ อภิชาติไตรสรณ์ บริหารธุรกิจ /การตลาด 0891370701 supawan.api@gmail.com 

บณ ั   ฑ ิตวิทยาลัย 
 

9 ผศ.ดร.อาภาศร ิ  ิ สุวรรณานนท ์ การพัฒนาสังคม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 0981804899 apadrphd@gmail.com 
10 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดําเนินสวัสดิ บริหารธุรกิจ /บริหารการศึกษา/ภาวะผู้นํา 0867551620 ying_stang@hotmail.com 
11 ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์/ รัฐศาสตร์ 0830098809 pantharak.p@gmail.com 
12 ผศ.ดร.จิรานุช โสภา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/ประวัติศาสตร์ 0818543749 Chiranut1970@yahoo.com 
13 ผศ.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ ภาษาอ ังกฤษ/น ิเทศศาสตร ์/หลก ั  สต ู  รและการสอน 0816598392 teera_det@hotmail.com 
14 ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ การวัดผล/การวิจัยทางการศึกษา 0865257432 jitwimon@gmail.com 
15 ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ การบริหารองค ์กรและการบริหารหน ่วยงานภาครัฐและสง ั คม 0899247788 charl_guy@hotmail.com 
16 ดร.ศีลสุภา วรรณส ุทธิ นโยบายสาธารณะและการจ ัดการกีฬา 0836060932 sinsupa.w@gmail.com 

 



      รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ รุ่นที่ 2 (10-11 สิงหาคม 2558)
 

ลำดบ ั ชื่อ – นามสกุล สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ e-mail 
โรงเรียนการทอ่งเทียวและการบริการ 

17 น.ส.ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่วและบริการ/โรงแรม 0864089619 aeynatta@hotmail.com 
18 นายเอกชัย จากศร ีพรหม ธุรกิจการโรงแรม/Food Science 0845203627 jakshriprom@hotmail.com 
19 น.ส.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ ธุรกิจการบน ิ   การทอ ่  งเทย ี่  วและการบริการ 0944842641 parichat.tarn@gmail.com 
20 น.ส.ถิรพร แสงพิร ุณ การท่องเที่ยว/การจัดการทรัพยากรมนษุย์/ ธุรกิจการบริการ 0863798291 thira_s@live.com 
21 น.ส.รตนนภดล   สมิตินันทน์ ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 0866234522 fonsmit@gmail.com 
22  ดร.ภสิุดา แสงซื่อ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 0946622254 pisuda.dr@gmail.com 
23 น.ส.ศริญา ประเสริฐสุด บริหารธุรกิจ /การท่องเที่ยว/โรงแรม/การบริการ 0859455491 prasertsutsariya@gmail.com 
24 น.ส.กมลกนก เกียรติศักดิชัย บริหารธุรกิจ/การจัดการ/ภาวะผู้น ำ/พัฒนศึกษา 

/การบริการ 
0813234332 kamille1222@gmail.com 

25 ผศ.ชุติมา จักรจรัส การโรงแรมและการท่องเที่ยว 0817048929 chutimaj@hotmail.com 
26 ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ การท่องเที่ยว/อุตสาหกรรมการบริการ 0957471529 Rungleart@hotmail.com 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
27 ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพล ี วิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 083858822 wicha.chi@gmail.com 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรงั 

28 นายกนกศักดิ์ เอื้ออิสระวิมล คอมพิวเตอร์ธุรกกิจ /เทคโนโลยีสารสนเทศ 0891554942 kanoksak_uae@dusit.ac.th 
29 นายกฤษณ์ นวลจันทร ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /การจัดการระบบสารสนเทศ 0892919474 krit@mail.dusit.ac.th 
30 น.ส.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 0858955509 nung-noh@hotmail.com 
31 น.ส.ดุษฎี ทรัพย์บัว เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 0872686133 duna_wan@hotmail.com 
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32 นายนบ ศรีจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 0896541047 nobitakungtrang@gmail.com 
ลำดบ ั ชื่อ – นามสกุล สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ e-mail 
33 น.ส.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ 0856865163 jutamas88@hotmail.com 
34 น.ส.จุฑามาศ เชาวพ์พิฒันะ การท่องเที่ยว 0856865163 jutamas88@hotmail.com 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาํปาง 

35 น.ส.ชนิสรา ใจชัยภมิ การศึกษาปฐมวัย 0895467338 chanidsara_jai@hotmail.com 
36 น.ส.สุรีย์พร ธัญญะกิจ เทคโนโลยป ี  ระกอบอาหารและการบริการ 0824156445 thanyakit_pai@hotmail.com 
37 น.ส.จรรยา โท๊ะนาบตุร เทคโนโลยป ี  ระกอบอาหารและกรบริการ 0877265418 Janya_tho@outlook.com 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

38 ว่าที่พันตร ี ดร.ชาญชัย     ผ ุงศร ิ  ิ การบริหารการศึกษา/การพลศึกษา 0922564998 chanchai.phung@gmail.com 
39 นางศิรพิร                    เอลวอลล ี ธุรกจการบน ิ 0843149733 elwasly_s@hotmail.com 
40 น.ส.ปิยะรัตน์               เจมิประไพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0863670393 piyarath_pom@hotmail.com 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

41 น.ส.นิศารัตน์               อิสระมโนรส การศึกษาปฐมวัย 0818761984 i_nisarat@hotmail.com 
42 น.ส.จิราภรณ์                ยกอินทร์ การศึกษาปฐมวัย 0868410363 qooneung.jiraporn@gmail.com 

วิทยาเขตสพุรรณบุร ี

43 นางเกษร                     ขวัญมา การศึกษาปฐมวัย 0863246914 Kesorn.edu@gmail.com 
ที่มา : สํานักบริหารกลยทธ์ (งาประกันคุณภาพ) 
วันที ่: 17 มกราคม 2561 
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