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ปรญิญาเอก ปรญิญาโท ปรญิญาตรี

1 อาจารย์ ดร.นิศากร วิทจติสมบรูณ์ มรภ.สงขลา ปร.ด.วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ

วท.ม.จลุชีววิทยา วท.บ.จลุชีววิทยา จลุชีววิทยา 088-7913849 nisakorn.wi@skru.ac.th ผ่าน

2 ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแกว้ มรภ.สงขลา Ph.D.Environment

al Chemistry

วท.ม.เคมีวิเคราะห์ วท.บ.เคมี เคมีวิเคราะห์ 087-5704050 csuitcharit@gmail.com ผ่าน

3 ผศ.ฐิติมาพร หนูเนียม มรภ.สงขลา วท.ม.คหกรรมศาสตร์ วท.บ.คหกรรมศาสตร์

ทั่วไป

คหกรรมศาสตร์ 089-6595459 thitimaporn.nu@skru.ac.th ผ่าน

4 อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี มรภ.สงขลา วท.ด.พฤกษศาสตร์ วท.ม.พฤกษศาสตร์ วท.บ.ชีววิทยา ชีววิทยา 083-0857929 Benjawan.ya@skru.ac.th ผ่าน

5 ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ มรภ.สงขลา ปร.ด.ชีววิทยา

โมเลกลุและ         

ชีวสารสนเทศ

วท.ม.สัตววิทยา วท.บ.ชีววิทยา ชีววิทยา , 

เทคโนโลยีชีวภาพ

095-0749779 kantamaht.ka@skru.ac.th ผ่าน

6 อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ มรภ.สงขลา วศ.ด.วิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อม

วท.ม.เทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม

วท.บ.วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

ส.บ.อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

วิทยาศาสตร์ ,

ส่ิงแวดล้อม

086-9870990 Sucheewan.yo@skru.ac.th ผ่าน

ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

ที่ ช่ือ-สกุล

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E-mail

หลักสูตรที ่2 ส าหรบัผู้ไม่มีประสบการณ ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการประเมินสถาบัน

mailto:kantamaht.ka@skru.ac.th
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ที่ ช่ือ-สกุล

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E-mail

หลักสูตรที ่2 ส าหรบัผู้ไม่มีประสบการณ ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการประเมินสถาบัน

7 อาจารย์ ดร.พชัรี เพิม่พนู มรภ.สงขลา วศ.ด.วิศวกรรมวัสดุ วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ เทคโนโลยีอตุสาหการ 089-7383997 Phatcharee.ph@skru.ac.th ผ่าน

8 อาจารย์ ดร.วิชาญ เพช็รทอง มรภ.สงขลา ปร.ด.ไฟฟา้ศึกษา ค.อ.ม.ไฟฟา้ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้ เทคโนโลยีไฟฟา้

อตุสาหกรรม

081-9696617 Wichan.pe@skru.ac.th ผ่าน

9 ผศ.ณิศา มาชู มรภ.สงขลา วท.ม.เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ทษ.บ.ประมงน้ าจดื การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 086-7482877 mod1545@gmail.com ผ่าน

10 อาจารย์ ดร.ภวิกา บณุยพพิฒัน์ มรภ.สงขลา Ph.D.Agronomy วท.ม.เกษตรศาสตร์ วท.บ.เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 083-6585317 pawika.bo@skru.ac.th ผ่าน

11 ผศ.นพรัตน์ วงศ์หรัิญเดชา มรภ.สงขลา วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร วท.บ.วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร 086-9593321 vnopparat14@gmail.com ผ่าน
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ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

ที่ ช่ือ-สกุล

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E-mail

หลักสูตรที ่2 ส าหรบัผู้ไม่มีประสบการณ ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการประเมินสถาบัน

12 อาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม มรภ.สงขลา รป.ม.การบริหาร

การเงินและการคลัง

รป.บ.การบริหารและ

การปกครองท้องถิ่น

รัฐประศาสนศาสตร์ 085-1502979 sadanon.w@hotmail.com ผ่าน

13 อาจารย์อมรรัตน์ จรัินดร มรภ.สงขลา ศศ.ม.การสอน

ภาษาองักฤษเปน็ภาษา

นานาชาติ

ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 091-8482527 handelly29@hotmail.com ผ่าน

14 อาจารย์หทัยกาญจน์ วิริยะสมบติั มรภ.สงขลา ศศ.ม.การจดัการ

ส่ิงแวดล้อม

วท.บ.ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 089-8780046 kongrak@gmail.com ผ่าน

15 อาจารย์ ดร.สลิลา วงศ์กระจา่ง มรภ.สงขลา ศศ.ด.ภาษาองักฤษ

เปน็ภาษานานาชาติ

ศศ.ม.ภาษาองักฤษ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 061-6350951 sarila.vo@skru.ac.th ผ่าน

16 อาจารย์สิทธิพร ศรีผ่อง มรภ.สงขลา ศศ.ม.ประวัติศาสตร์ ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 091-4619742 sripong15@hotmail.com ผ่าน

17 อาจารย์ศิริลักษณ์ กานตพชิาน มรภ.สงขลา รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ บธ.บ.การบญัชี รัฐประศาสนศาสตร์ 081-5406794 kan887@hotmail.com ผ่าน
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ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

ที่ ช่ือ-สกุล

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E-mail

หลักสูตรที ่2 ส าหรบัผู้ไม่มีประสบการณ ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการประเมินสถาบัน

18 อาจารย์เกวลิน ชัยณรงค์ มรภ.สงขลา ค.ม.การศึกษา

คณิตศาสตร์

วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 086-7758431 Kawalin.ch@skru.ac.th ผ่าน

19 อาจารย์วิมลวรรณ มีบญุ มรภ.สงขลา กศ.ม.คณิตศาสตร์ ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 081-9692104 wimol_meeboon@hotmai

l.com

ผ่าน

20 ผศ.ทัศนียา คัญทะชา มรภ.สงขลา ศศ.ม.นาฏยศิลปไ์ทย ศศ.บ.นาฏศิลปแ์ละการ

ละคร

นาฏศิลปแ์ละการแสดง 087-2973604 Niya.sine@gmail.com ผ่าน

21 ผศ.ศศิธร วิศพนัธ์ุ มรภ.สงขลา กศ.ม.ศิลปศึกษา ศษ.บ.ศิลปศึกษา การออกแบบ 089-8796231 Pew_littlemonkey@hotmail.com ผ่าน

22 ผศ.บณัฑิตา วรศรี มรภ.สงขลา ศ.ม.ภาพพมิพ์ ศป.บ.ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ 081-9946559 Jittawadee_w@hotmail.com ผ่าน

23 ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบญุ มรภ.สงขลา ปร.ด.ไทยศึกษา ศ..ม.ศิลปะการแสดง กษ.บ.การแนะแนว นาฏศิลปแ์ละการแสดง 089-4688907 Jansamorn9@gmail.com ผ่าน

24 อาจารย์ ดร.พรีพงษ์ พนัธะศรี มรภ.สงขลา ปร.ด.ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

ศป.ม.ภาพพมิพ์ ศป.บ.ทัศนศิลป์ การออกแบบ 089-7898112 peepong07@hotmail.com ผ่าน

25 อาจารย์บญัชา จลุุกลุ มรภ.สงขลา ศล.ม.การออกแบบ ศป.บ.คอมพวิเตอร์

กราฟกิ

การออกแบบ 085-1576233 pub_56@hotmail.com ผ่าน

26 อาจารย์วงศ์วรุตม์ อนิตะนัย มรภ.สงขลา กศ.ม.เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา

ศศ.บ.ออกแบบ

ประยุกศิลป์

การออกแบบ 089-2956777 wongvarut@gmail.com ผ่าน



5

ปรญิญาเอก ปรญิญาโท ปรญิญาตรี
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ที่ ช่ือ-สกุล

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E-mail

หลักสูตรที ่2 ส าหรบัผู้ไม่มีประสบการณ ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการประเมินสถาบัน

27 อาจารย์ตถาตา สมพงศ์ มรภ.สงขลา อ.ม.ศิลปการละคร ศศ.บ.ศิลปะการแสดง นาฏศิลปแ์ละการแสดง 081-4905773 out_sideme@hotmail.com ผ่าน

28 อาจารย์จริาภรณ์ ทองบญุยัง มรภ.สงขลา บธ.ม.การตลาด บธ.บ.การตลาด บริหารธุรกจิ , การตลาด 081-767156 Jw_@hotmail.com ผ่าน

29 อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน มรภ.สงขลา ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 083-9935697 wanchatt.ja@skru.ac.th ผ่าน

30 อาจารย์ ดร.ณิชาภัทร บญุรัตน์ มรภ.สงขลา Ph.D.Accounting บธ.ม.บริหารธุรกจิ บธ.บ.การบญัชี การบญัชี 064-0424954 nichapat.bo@skru.ac.th ผ่าน

31 ผศ.จนัติมา จนัทร์เอยีด มรภ.สงขลา บธ.ม.บริหารธุรกจิ

(การจดัการทั่วไป)

ศศ.บ. การจดัการทั่วไป บริหารธุรกจิ , การจดัการ 089-7284662 juntima.ja@skru.ac.th ผ่าน

32 อาจารย์ ดร.วนิดา เพช็ร์ลมุล มรภ.สงขลา ปร.ด.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ม. กฏีวิทยา วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

(กฏีวิทยา)

เทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร

098-2592674 wanida.pe@skru.ac.th ผ่าน

33 อาจารย์ ดร.กลุพฒัน์ ย่ิงด านุ่น มรภ.สงขลา ปร.ด.การวัดผลและ

เทคโนโลยีทาง

วิทยาการปญัญา

กศ.ม.การวัดผล

การศึกษา

กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี วัดผลประเมินผล และ

วิจยัทางการศึกษา

062-7050255 num_kullaphat@hotmail.c

om

ผ่าน

mailto:num_kullaphat@hotmail.com
mailto:num_kullaphat@hotmail.com
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ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

ที่ ช่ือ-สกุล

สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ เบอรโ์ทรศัพท์ E-mail

หลักสูตรที ่2 ส าหรบัผู้ไม่มีประสบการณ ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการประเมินสถาบัน

34 อาจารย์ องัคณา อทุัยรัตน์ มรภ.สงขลา กศ.ม. การมัธยมศึกษา 

สาขาคณิตศาสตร์

กศ.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 090-2166363 yakumi_131@hotmail.com ผ่าน

                                                                              

หมายเหตุ  : 1.สถานะประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

              2.ล าดับที่ 34 ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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