
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 

เมื่อวันที่  11 – 13  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  

 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ล าดับที ่ รหัสผู้ประเมินฯ 
RMUTP 

ชื่อ – สกุล สังกัดสาขาวิชา สังกัดคณะ 

1.  RMUTP1P-2559-1 ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2.  RMUTP1P-2559-2 อ.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

3.  RMUTP1P-2559-3 อ.ภาวนา ชูศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

4.  RMUTP1P-2559-4 อ.ผกามาศ ชูสิทธิ ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (แขนงวิชาวศิวกรรมอุตสา

หการ) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

5.  RMUTP1P-2559-5 อ.สมชาย เหลืองสด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แขนงวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

6.  RMUTP1P-2559-6 ว่าที่ ร.ต.วุฒชิัย เหมาะใจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แขนงวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

7.  RMUTP1P-2559-7 อ.เกศทิพย์   กรี่เงิน สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

8.  RMUTP1P-2559-8 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

9.  RMUTP1P-2559-9 ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

10.  RMUTP1P-2559-10 ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ ภู่เสม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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11.  RMUTP1P-2559-11 อ.ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

12.  RMUTP1P-2559-12 ว่าที่ ร.ต.เขม          อภิภัทรวโรดม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

13.  RMUTP1P-2559-13 ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

14.  RMUTP1P-2559-14 อ.สมปรารถนา สุขสละ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

15.  RMUTP1P-2559-15 อ.ศันสนีย์ ทิมทอง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

16.  RMUTP1P-2559-16 อ.วิชชพร เทียบจัตุรัส สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

17.  RMUTP1P-2559-17 อ.นิศากร ไพบูลย์สิน สาขาวชิาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

18.  RMUTP1P-2559-18 อ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธ์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

19.  RMUTP1P-2559-19 อ.ดุริยางค์ คมข า สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

20.  RMUTP1P-2559-20 อ.เกษม             เขษมพุฒเรืองศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

21.  RMUTP1P-2559-21 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ช านาญรบ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ 

22.  RMUTP1P-2559-22 ดร.รัตนาวล ี ไม้สัก สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ 

23.  RMUTP1P-2559-23 ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
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24.  RMUTP1P-2559-24 ผศ.อมรศิริ ดิสสร สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

25.  RMUTP1P-2559-25 ผศ.จิรพร มหาอินทร์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

26.  RMUTP1P-2559-26 อ.นิพล แก่นโกมล สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

27.  RMUTP1P-2559-27 อ.สมศรี เวิ่นทอง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

28.  RMUTP1P-2559-28 อ.นวรัตน์ ชวนะโชต ิ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

29.  RMUTP1P-2559-29 อ.อนงค์ ไต่วัลย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

30.  RMUTP1P-2559-30 อ.ลลิดา จูมโสดา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

31.  RMUTP1P-2559-31 อ.ผุสสดี วัฒนเมธา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

32.  RMUTP1P-2559-32 ดร.สุนิสา สายอุปราช สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

33.  RMUTP1P-2559-33 อ.ภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

34.  RMUTP1P-2559-34 ว่าที่ ร.ต.วิชัย โกศัลวัฒน์ สาขาวชิาวทิยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

35.  RMUTP1P-2559-35 ดร.กัลทิมา        เชาว์ชาญชัยกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

36.  RMUTP1P-2559-36 อ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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37.  RMUTP1P-2559-37 อ.ธวัชชัย ชาติต านาญ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

38.  RMUTP1P-2559-38 อ.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 

39.  RMUTP1P-2559-39 อ.นุชนาฎ สายทอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 

40.  RMUTP1P-2559-40 ผศ.อ านาจ เอ่ียมส าอางค์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ 

41.  RMUTP1P-2559-41 อ.สุภาวดี พุ่มไสว สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 

42.  RMUTP1P-2559-42 ดร.สาธิต       เหล่าวัฒนพงษ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

43.  RMUTP1P-2559-43 อ.มัทธนี                 ปราโมทย์เมือง สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

44.  RMUTP1P-2559-44 อ.กรณ์พงศ์ ทองศรี สาขาวิชาสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

45.  RMUTP1P-2559-45 ดร.ไพรัตน์          ปุญญาเจริญนนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

46.  RMUTP1P-2559-46 อ.จรัสพิมพ์          วังเย็น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

47.  RMUTP1P-2559-47 อ.พิชิตพล        เจริญทรัพยานันท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

48.  RMUTP1P-2559-48 ผศ.วาสนา ช้างม่วง สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

49.  RMUTP1P-2559-49 ดร.กาญจนา ลือพงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 



รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 

เมื่อวันที่  11 – 13  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  

 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ล าดับที ่ รหัสผู้ประเมินฯ 
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ชื่อ – สกุล สังกัดสาขาวิชา สังกัดคณะ 

50.  RMUTP1P-2559-50 อ.นฤพน              ไพศาลตันติวงศ์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

51.  RMUTP1P-2559-51 อ.เกษม มานะรุ่งวิทย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 


