
 
 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธเิขา้อบรม 
โครงการอบรมผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0 

ระหวา่งวนัที ่27-29 มิถนุายน 2564  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

โดยผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจงานในโครงการอบรมผูป้ระเมินฯ  ตามค าสัง่แตง่ตัง้ที ่899/2564 
 

ชื่อ-นามสกลุ สาขาวชิา คณะ/วทิยาลยั 
1 อาจารย์ปิยาภรณ์   ธุรกิจจ านง สาขาวิขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2 อาจารย์นนทรส   ภัคมาน   สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3 อาจารย์เอกพงษ์   คงฉาง   สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4 อาจารย์นภท์ชนก  ขวัญสง่า   สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5 อาจารย์ฮาลาวีย์   ฮะซานี    สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6 อาจารย์ณัฐวุฒิ   สุภารัตน์    สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
7 อาจารย์นวพล   เทพนรินทร์ สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย

(ต่อเนื่อง) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

8 อาจารย์จรัญ   ธรรมใจ            สาขาวิชาอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร  การนา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
10 อาจารย์นุชจิเรศ   แก้วสกุล   สาขาวิชาไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   บุญรอด   สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
12 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า คณะเทคโนโลยีการจัดการ 



 

ชื่อ-นามสกลุ สาขาวชิา คณะ/วทิยาลยั 
13 อาจารย์นภาพร   เทพรักษา   สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
14 อาจารย์พรรวจี   จันทร์นิ่ม   สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
15 อาจารย์สุพัตรา   ค าแหง   สาขาวิชาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
16 อาจารย์ณัฏฐ์วรดี   คณิตินสุทธิทอง  สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
17 อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
18 อาจารย์สุวัฒนา   พวงสุวรรณ   สาขาวิชาการเงิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
19 อาจารย์ชริสรา   ปานทอง   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
20 อาจารย์พจนา  หอมหวล   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
21 อาจารย์อ ามรรัตน์  คงกะโชติ   สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยรัตภูมิ 
22 อาจารย์ศุภชัย  มะเดื่อ    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยรัตภูมิ 
23 อาจารย์สุห์ดี  นิเซ็ง    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ 
24 อาจารย์สิริปุณยากร   ไกรเทพ   สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
25 อาจารย์ศิววงศ์   เพชรจุล   สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26 อาจารย์ชยนรรจ์    ขาวปลอด   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
27 อาจารย์โอษฐ์สุมา   ชุมพงศ์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
28 อาจารย์บุญเรือน   สรรเพชร     สาขาวิชาเทคโนโลยีน  ามันปาล์มและโอลีโอเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพร   วรรณโสภณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร   เกลี ยงจันทร์  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม  ฉันทรางกูร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

ชื่อ-นามสกลุ สาขาวชิา คณะ/วทิยาลยั 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยากร  ฤทธิมนตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์   อาจชมภู  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา   ใสเกื อ  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิดา   จรเด่น  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   สุทธิศักดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
37 อาจารย์ณัฐพล   หนูฤทธิ์   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา  ภิรมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
39 อาจารย์จุฬาลักษณ์   โรจนานุกูล   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ   ละอองโชค  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์   พ่ึงชมพู  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ   ลูกจันทร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
44 รองศาสตราจารย์ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.โท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤดี   พิชัยรัตน์   สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
46 รองศาสตราจารย์ธงชัย   นิติรัฐสุวรรณ  สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร   เจริญเดช  สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
48 อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌานิกา  แซ่แง่  ชูกลิ่น  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ   นิลออ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      



 

ชื่อ-นามสกลุ สาขาวชิา คณะ/วทิยาลยั 
51 อาจารย์ศิลปะชัย   เสนารัตน์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
52 อาจารย์ขวัญตา   ตันติก าธน   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

(ป.โท)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศร   บุญรัตน์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
54 อาจารย์ศยมน   พุทธมงคล   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
55 อาจารย์ศิรินันทร์  นาพอ   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
56 อาจารย์วัชระ   ศรีสะกูล   สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
57 อาจารย์สุดนัย   เครือหลี   สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
58 อาจารย์นิอร   จิรพงศธรกุล   สาขาวิชาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าและการจัดการ

ทรัพยากรประมง (ป.โท) 
คณะเกษตรศาสตร์ 

59 อาจารย์ณปภัช   ช่วยชูหน ู   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
60 อาจารย์สิริพงษ์   วงศ์พรประทีป   สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ 
61 รองศาสตราจารย์วัฒนา  ณ นคร   สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 
62 อาจารย์เศรษฐวัฒน์   ถนิมกาญจน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
63 อาจารย์จรีวรรณ   จันทร์คง   สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจ

เกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิลป์   สีเผือก  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ป.โท) คณะเกษตรศาสตร์ 
65 รองศาสตราจารย์พัชรินทร์  ฆังฆะ   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์  
66 อาจารย์นุชเนตร   กาฬสมุทร์   สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 
67 อาจารย์ศินีนาฎ   พูลเกื อ   สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 



 

ชื่อ-นามสกลุ สาขาวชิา คณะ/วทิยาลยั 
68 อาจารย์ฉัตรดาว  ไชยหล่อ   สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
69 อาจารย์รุ่งทิพย์   รัตนพล   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิวรรณ  พวงสอน สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 
71 อาจารย์อภิรัญธ์   จันทร์ทอง   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
72 อาจารย์ทักษกร   พรบุญญานนท์   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
73 อาจารย์อารีรัตน์   ชูพันธ์   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
74 อาจารย์เมธาพร   มีเดช   สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
75 อาจารย์ภริศฑ์ชาก์   ชดช้อย   สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
76 อาจารย์น  าฝน   จันทร์นวล   สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  ผวินวล  สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
78 อาจารย์ปิยวรรณ    มานะ   สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนี  กายพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
80 นายอานนท์   บัวศรี   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
81 อาจารย์บุญรัตน์  บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส  ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ  ศรีอ่อนนวล        

  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและ
บริการ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

84 อาจารย์สพ.ญ.กัตติเนตร   สกุลสวัสดิพันธ ์  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ข้อมลู ณ วนัที ่23 มิถนุายน 2564  เวลา 17.17 น. 


