รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่
1
2
3

ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ - สกุล
คณะ
อาจารย์ ดร.สันติธรรม โชติประทุม คณะเกษตรและชีวภาพ
การแปรรู ปอาหาร
อาจารย์พทั ธนันท์ รัตนวรเศวต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล คณะวิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร

E-mail
sunjilokung@hotmail.com
rsawet.patt@gmail.com
Nattaphol.t@chandra.ac.th

โทรศัพท์ รหัสผูป้ ระเมิน
08 168 59016 U-CRU001
09 8265 7909 U-CRU002
08 4655 8254 U-CRU003

4

อาจารย์ ดร.โอปอ กลับสกุล

คณะวิทยาการจัดการ

เทคโนโลยีทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มัลติมีเดีย
หลักสู ตรและการสอน การตลาด

o-por.k@chandra.ac.th

08 3088 5198

5
6

อาจารย์สายชล ทองคอ
ผศ.ดร.ฐิติวสั ส์ สุ ขป้อม

คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

คหกรรม
สังคม จิตวิทยา บริ หาร แนะแนว
จิตวิทยา การศึกษา

fonwwa@windowslive.com
thitiwas2012@hotmail.co.th

08 9828 4338 U-CRU005
081-455-0544 U-CRU006

7
8

อาจารย์ ดร.กฤษณา มณี รัตน์
อาจารย์ ดร.เมธี รุ่ งโรจน์สกุล

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
ชีววิทยา เภสัชพฤกษศาสตร์ อณู
ชีวโมเลกุล ความเป็ นพิษของสาร
สกัดต่อเซลล์มะเร็ ง

k.maneerat.tu@gmail.com
mathewhor@hotmail.com

08 7832 9238
09 4329 5659

U-CRU007
U-CRU008

9 อาจารย์ ดร.นุชนาถ มีสมพืชน์
10 อาจารย์ ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

สานักประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ

บริ หารธุรกิจ การจัดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การ
อาหาร

aj.nutchanat@gmail.com
chantharat.p@hotmail.com

08 3046 2055
08 6324 5126

U-CRU009
U-CRU010

11 ผศ.วิไลพรรณ เจสะวะ
12 อาจารย์ ดร.เล็กฤทัย ขันทองชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิ ติศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา

weelaipan@hotmail.com
lekruthai.k@chandra.ac.th

08 5225 7911
09 4242 3555

U-CRU011
U-CRU012

13 อาจารย์ ดร.ปรี ชา เทียมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์

เคมีอินทรี ย ์

akepreecha2@gmail.com

08 6357 0253
08 3539 2825

U-CRU013

14
15
16
17

อาจารย์สายสุ ณี ประดับนาค
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยีย่ มแกร
อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค

คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

สถิติ
เทคโนโลยีการศึกษา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
การจัดการศัตรู พืชโดยชีววิธี โรค
พืชที่เกิดจากเชื้อรา

wooncru@gmail.com
nattakorn65@gmail.com
kiadtipo@chandra.ac.th
chulalak.t@chandra.ac.th

08 6408 9781
08 9718 5195
08 1904 0649
08 6413 1353

U-CRU014
U-CRU015
U-CRU016
U-CRU017

18
19
20
21
22
23
24
25

อาจารย์กาณฑ์ พัวพงศธร
อาจารย์อดิเทพ ครุ ฑธามาศ
อาจารย์ ดร.พัทธดนย์ สุ ขพันธุ์
อาจารย์ ดร.ปิ ยาภรณ์ เตชะเรื องรอง
ผศ.พรทิพย์ เทิดบารมี
อาจารย์ ดร.วิจิตร จารุ โณประถัมภ์
ผศ.ดร.อัครเดช มณี ภาค
อาจารย์ธชั ชดา อารยกาญจน์

angsanasilk@yahoo.com
parathep@gmail.com
pattadon.s@chandra.ac.th
ojinko05@gmail.com
p_therdbaramee@hotmail.com
Wijitjaru@gmai.com
akaradas@hotmail.com
surussawadee@hotmail.com

08 1917 4429
09 9339 9088
08 6899 2797
08 1140 8577
08 1456 5870
056 482444
08 0559 9905
09 7989 5936

U-CRU018
U-CRU019
U-CRU020
U-CRU021
U-CRU022
U-CRU023
U-CRU024
U-CRU025

tammatowa@gmail.com
muratakasem@gmail.com

08 2453 9926
08 4081 5912

U-CRU026
U-CRU027

26 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล
27 อาจารย์ ดร.สุ จินดา ประเสริ ฐ

สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศุนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะเกษตรและชีวภาพ

การตลาด
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการศึกษา
พันธุศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิติศาสตร์
การจัดการธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร , การแปรรู ป
อาหาร , การจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏศิ
ลป์ และศิลปการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การวิจยั รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

U-CRU004

28 อาจารย์อนุสรา ไชยสาลี

คณะวิทยาการจัดการ

บัญชีบริ หาร
การจัดการบริ หารทัว่ ไป

npk_min07@hotmail.com

09 1951 4529
06 1269 2645

U-CRU028

29 ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์
30 ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรี พงศ์ธร

คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

วิศวกรรมโยธา
จิตวิทยา เพศศึกษา

dr.pithan@gmail.com
kasemyui.a@gmail.com

08 4070 5220
08 1486 2038

U-CRU029
U-CRU030
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รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่
ชื่อ - สกุล
31 อาจารย์รัชนีย ์ พลพิบูลย์
32 อาจารย์พฒั นพงศ์ จินดามงคล

คณะ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

33 อาจารย์ ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร
34 ผศ.ดร.ปิ ยจิตร สังข์พานิช
35 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ทิพย์ประทุม

ความเชี่ยวชาญ

E-mail
tuk_tuknaja1@hotmail.com
ajarngreang@gmail.com

โทรศัพท์ รหัสผูป้ ระเมิน
08 1559 1064 U-CRU031
09 2451 5242 U-CRU032
09 4919 4263

คณะเกษตรและชีวภาพ
การปรับปรุ งพันธุ์พืช
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาศาตร์ และการสอน
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ, การตลาด, การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทุน
มนุษย์

aei1aor2@hotmail.com
psungpanich@hotmail.com
aj.chonticha@gmail.com

09 5709 2272
08 9226 0231
08 9135 3192

U-CRU033
U-CRU034
U-CRU035

36 ผศ.ดร.อาจารี ย ์ ประจวบเหมาะ

คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการ การประกอบการ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์

arjaree_prachuabmoh@yahoo.com 08 1851 5241

U-CRU036

37 อาจารย์ยทุ ธนา เรี ยนสร้อย
38 อาจารย์ ดร.จินตนา สุ ขสาราญ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา /พลศึกษา
yutthana.r@chandra.ac.th
การศึกษาปฐมวัย หลักสู ตร การสอน j.suksumran@gmail.com

08 6781 1666
08 1491 5481

U-CRU037
U-CRU038

39 อาจารย์ ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล คณะศึกษาศาสตร์

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา aizarai.p@chandra.ac.th
เปิ ดการสนับสนุนโปรแกรมอ่าน
หน้าจอแล้ว
เทคโนโลยีการศึกษา
suwannasab8@gmail.com
การตลาด
kruying@hotmail.com

09 2462 4905

U-CRU039

08 6365 5540
08 1314 1793

U-CRU040
U-CRU041

40 ผศ.ดร.ชนกานต์ สุ วรรรณทรัพย์
41 อาจารย์อรนี บุญมีนิมิตร

สานักประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

จิตวิทยา
ชีววิทยา/การแพทย์แผนจีน
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