
 แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่
สอน 

ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ
. 

ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำ
โท 

ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. ไกรฤกษ์ เชยชื่น  √ √  

 วศ.
อิเล็กทรอนิกส์

และ
โทรคมนำคม 

วศ.ไฟฟ้ำ 
วศ.ไฟฟ้ำและ
คอมพิวเตอร์ 

วศ.
โทรคมนำคม 

วศ.
โทรคมนำคม √  082-7086488 Kairoek2448@hotmail.com 

2. ประสพโชค โห้ทองค ำ  √ √   วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ √  081-8502305 Prasopchok_ho@yahoo.com 
3. จิระพล กลิ่นบุญ  √ √   วศ.เครื่องกล วศ.เครื่องกล วศ.เครื่องกล วศ.เครื่องกล วศ.เครื่องกล √  081-8657469 jirapolg@hotmail.com 

4. พิชิต กิตติสุวรรณ์  √ √  
 

วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ 
วศ.

โทรคมนำคม 
วศ.

โทรคมนำคม √  083-0105321 pichidkit@yahoo.com 

5. กันต์พงษ์ ศรีสถิตย์  √ √  
 วศ.

อิเล็กทรอนิกส์ 
วศ.

โทรคมนำคม 
วศ.ไฟฟ้ำ 

วศ.
โทรคมนำคม 

วศ.
โทรคมนำคม √  086-7021978 Kurnthphong.sri@rmutr.ac.th 

6. วุฒิไกร บัวแก้ว √    
 

วศ.อำหำร 
Mechamical 

Eng 
- 

วศ. 
เมคคำทรอ

นิกส์ 

วศ. 
เมคคำทรอนิกส ์ √  087-6941268 Wutthikrai.b@rmutr.ac.th 

7. กำญบัญชำ  พำนิชเจริญ √    
 

วศ.ไฟฟ้ำ 
คอมฯและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- 
วศ.

คอมพิวเตอร์ 
วศ.

คอมพิวเตอร์ √  081-6688678 kanbuncha@hotmail.com 

8. ธีรินทร ์ คงพันธุ์  √   
 

ปิโตเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร์ 

Materials 
and 

Molecular. 

Materials 
science 

วศ.วัสดุ วศ.วัสดุ √  081-8332000 ampandamp@gmail.com 

9. สันติ ไทยยืนวงษ์  √   
 

วศ.ชลประทำน 
วศ.โยธำ  
วศ.ปฐพี 

วศ.โยธำ  
วศ.ปฐพี 

 
วศ.โยธำ  

 
วศ.โยธำ √  080-0881133 

Santtha@yahoo.com 
 

 

mailto:Santtha@yahoo.com


ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่
สอน 

ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ
. 

ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำ
โท 

ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

10. กิตติพงษ์ พุ่มโภชนำ √     วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ - 
วศ. 

เมคคำทรอ
นิกส์ 

วศ. 
เมคคำทรอนิกส ์ √  087-8484827 

Kittiphong_poom@hotmail.co
m 

11. กุลนิดำ เทพทิม  √    
ปิโตเคมีและวัสดุ

พอลิเมอร์ 
เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ วศ.วัสดุ วศ.วัสดุ √  089-4493192 Kulnida.tap@gmail.com 

12. ภูชิต ถึงสุข √     วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ - วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ √  086-1686532  Modell_power16@hotmail.com 
13. สุธน รุ่งเรือง √     วศ.โยธำ วศ.โยธำ - วศ.โยธำ วศ.โยธำ √  081-4598634  Suthon_ru@hotmail.com 

14. สุธรรม โรจนเมฆำ  √    วศ.โยธำ 
วศ.โยธำ 

(เทคนิคธรณี) 
- วศ.โยธำ วศ.โยธำ √  089-6155070 Sutham@yahoo.com 

15. โศภิดำ สังข์สุนทร  √    วศ.เกษตร วศ.เครื่องกล วศ.เครื่องกล วศ.เครื่องกล วศ.เครื่องกล √  089-7771544 Sopida.sun@rmutr.ac.th 
17. ภัทรำ ภู่ปรำงค์ 

√     วศ.อุตสำหกำร 
วศ.ระบบกำร

ผลิต 
- วศ.อุตสำหกำร วศ.อุตสำหกำร √  061-3862353 Pattra.poo@rmutr.ac.th 

18. ลักขณำ บรรณวัฒน์ 
√     วศ.คอมพิวเตอร์ วศ.ไฟฟ้ำ - 

วศ.
คอมพิวเตอร์ 

วศ.
คอมพิวเตอร์ √  086-6789906 Lakkhanaban@gmail.com 

19. โสภำ แซ่เฮ้ง √     วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ - วศ.ไฟฟ้ำ วศ.ไฟฟ้ำ √  087-0236229 Sopa_heny@hotmail.com 

20. จิรำพร เกียรติวุฒิอมร √     
วิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- 
วศ.

คอมพิวเตอร์ 
วศ.

คอมพิวเตอร์ √  089-0599128 J.kiatwuthiamorn@hotmail.com 

 

 

 

 

 



แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับ
ปริญญำเอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. ธนพร          วรฉัตร √     
กำรออกแบบ

ภำยใน 
สถำปัตยกรรม

ภำยใน 
 สถำปัตยกรรมภำยใน 

สถำปัตยกรรม
ภำยใน √  089-1564175 Tanapon.wor@rmutr.ac.th 

2. ฐิติมำ สิริหิรัณยำนนท์   √   สถ.บ. สถ. - 
กำรออกแบบชุมชน

เมือง 
สชม. √  089-9954005 Siri2000thitima@gmail.com 

3. เฉลิมชัย สุวรรณวัฒนำ √     
ศษ.บ. 

ออกแบบ 
ศิลปประยุกต์ 

ศม. 
กำรออกแบบนิเทศ

ศิลป ์
 

ออกแบบ 
นิเทศศิลป ์

เทคโนโลย ี
นิเทศศิลป ์ √  062-4245345 Lerm-s@hotmail.com 

4. เสำวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชำติ √     
สถ.บ. 

สถำปัตยกรรม 
ผ.ม. 

กำงวำงผังเมือง 
 

สถำปัตยกรรม 
ผังเมือง 

เทคโนโลยี
สถำปัตยกรรม √  081-9369620 Saowarak.b@rmutr.ac.th 

5. ชมขวัญ บุตรเวียงพันธุ์ √     
คอบ.ผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรม 

คอม.เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ 

อุตสำหกรรม 
 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ √  086-8911523 Bud.chomkwan@gmail.com 

6. สุรกิจ ปรำงสร √ √    
กำรศึกษำบัณฑิต 
กศ.บ.เทคโนโลยี

กำรศึกษำ 

ครุศำสตร์
อุตสำหกรรม
มหำบัณฑิต 

(ค.อ.ม.)เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

 

- กำรวิจัย 
- กำรสัมมนำ 

- กำรผลิตสื่อดิจิตอล 
- กำรออกแบบระบบ

เรียนกำรสอน 
- กำรวัดและ

ประเมินผลกำรเรียน 
 

- หลักกำรวิจัย
ทำงศิลปะ 
- สัมมนำ 

- เทคนิคกำร
ถ่ำยภำพ
เบื้องต้น 

√  081-8146406 Surakij.p@hotmail.com 

7. พรชัย จิตติวสุรัตน์ √     ภูมิสถำปัตยกรรม 
กำรออกแบบ 
ชุมชนเมือง 

 ภูมิสถำปัตยกรรม 
กำรออกแบบ 
ชุมชนเมือง √  089-7454599 pornjitti@hotmail.com 



ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับ
ปริญญำเอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

8. ฐปณี รัตนถำวร  √    
วท.บ. 

สถำปัตยกรรม 
คอ.ม. 

สถำปัตยกรรม 

ผ.ด. 
กำรวำงแผน

ภำคและ
เมือง 

- กำรวำงแผนภำค
และเมือง 

- กำรออกแบบชุมชน
เมืองสถำปัตยกรรม 

  √ 087-8066393 Tapanee.r@hotmail.com 

9. สมชำติ  วิจิตรำกำรลิขิต √     

คอบ.ครุศำสตร์
อุตสำหกรรม

บัณฑิต 
(สถำปัตยกรรม) 

ผม.ผังเมือง
มหำบัณฑิต 

(กำรวำงผังเมือง) 
 

สถำปัตยกรรมและ
กำรวำงผังเมือง 

สถำปัตยกรรม
และกำรวำงผัง

เมือง 
√  089-9182789 Asomchatv@gmail.com 

10. วรำงคณำ นิ่มเจริญ   √   
คอบ.

สถำปัตยกรรม 
ผม. 

กำรวำงผังเมือง 
 

สถำปัตยกรรม/ผัง
เมือง 

สถ./สชม. สชม.  081-1721917 Warang_jeab@hotmail.com 

11. เฉลิมเกียรติ หรรษำจรูญโรจน์ √     
วศบ. 

วิศวกรรมโยธำ 

วศบ. 
วิศวกรรมโยธำ 

สำขำกำรบริหำรงำน
ก่อสร้ำง 

 
กำรบริหำร 
งำนก่อสร้ำง 

กำรจัดกำร 
งำนก่อสร้ำง 

 √ 081-4560027 Chalermkiat44@gmail.com 

12. เสำวณิต ทองมี √      √  สถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรม √ √ 085-8118433 Khuad_75@hotmail.com 

13. สมยศ สถิตธรรมนนท์ √     
เทคโนโลยี

สถำปัตยกรรม 
กำรออกแบบชุมชน

เมือง 
 สถำปัตยกรรม 

กำรออกแบบ
ชุมชนเมือง √  081-3785414 Somyos54@gmail.com 

14. จักรพงศ์ ไชยำนุพัทธกุล √     
คอบ. 

วิศวกรรมโยธำ 

วศ.ม. 
วิศวกรรมและกำร
บริหำรงำนก่อสร้ำง 

 
- วิศวกรรมโยธำ 
- กำรบริหำรงำน

ก่อสร้ำง 

กำรจัดกำรงำน
ก่อสร้ำง √  081-7773213 Proone.cc@gmail.com 

15. พลชัย ศิริอินทร์ √     สถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรม  
กำรเขียนแบบ
คอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยี
สถำปัตยกรรม 

 √ 086-5695572 Ponchai.sir@rmutr.ac.th 

16. โสรัจ พฤฒิโกมล √     
อศบ.ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ 

วศม.วิศวกรรม
อุตสำหกรรม 

 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

ปฏิบัติงำน
โรงงำน

ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ 

 √ 082-7886931 Soraj_noi@hotmail.com 



แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. รุจี พำสุกรี   √    บริหำรธุรกิจ  กำรจัดกำร กำรจัดกำร √  086-9947543 Rpasukree@hotmail.com 
2. รุจิภำส โพธิ์ทองแสงอรุณ   √    ธุรกิจอุตสำหกรรม บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร กำรจัดกำร √  081-2524540 rujipas 
3. นพนภำ จุลโลบล  √ √     บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรบัญชี √  081-5130790 Nopnapa012@gmail.com 

4. สุภำภร  ภิญโญฉัตรจินดำ  √ √   
ธุรกิจศึกษำ 
(กำรบัญชี) 

ธุรกิจอุตสำหกรรม  กำรจัดกำร กำรจัดกำร √  
089-8121277 
,098-2601515 

Supaporn.khag@gmail.com 

5. โสรัตน์  มงคลมะไฟ  √ √    กำรจัดกำร กำรจัดกำร กำรจัดกำร กำรจัดกำร √  081-2081044 smongkolmotai@hotmail.com 

6. รุ่งทิวำ  ชูทอง    √  กำรจัดกำร 
บริหำรอำชีวะและ

กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 กำรจัดกำร กำรจัดกำร √  081-2744199 rungthirak@hotmail.com 

7. ว่ำที่ร้อยตรีสมบัติ  สมคะเนย์ √      กำรตลำด    √  089-9219400 sombetsom@hotmail.com 
8. ฉ้อยฝ้ำ  แซ่คู่ √      กำรบัญชี  กำรบัญชี กำรบัญชี √  089-7944825 choyfa@hotmail.com 

9. ณัจฉรียำ           อัศวรัตน์ √     ระบบสำรสนเทศ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 สำรสนเทศ สำรสนเทศ √  096-7754242 Nutchareey.asa@gmail.com 

10. นพดล        สำยคติกรณ์ √      
วท.ม.เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศทำง

ธุรกิจ 
√  084-6373553 Nop_kkw@hotmail.com 

11. พรทิพย ์  บุญทรง √      กำรจัดกำร  กำรจัดกำร กำรจัดกำร  √ 089-9635777 owlpeeple@gmail.com 
12. ดำรำรัตน์    สุขแก้ว  √    กำรบัญชี กำรบัญชี บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรบัญชี √  081-4886998 dsnok@hotmail.com 

13. ณัฐปภัสร์    เทียนจันทร์ √     
บริหำรธุรกิจ

ระหว่ำงประเทศ 
บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 

 กำรตลำด กำรตลำด √  094-6984650 Napakiku2443@hotmail.com 

14. พสชนันท์   บุญช่วย √     
บริหำรธุรกิจ

ระหว่ำงประเทศ 
บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 

 กำรตลำด กำรตลำด √  061-7870066 Oil_jang7@hotmail.com 

15. สัมพันธ์   จันทร์ดี  √    คอมฯธุรกิจ คอมฯและ  สำรสนเทศ สำรสนเทศ √  087-7570766 Somphan.c@rmutr.ac.th 



ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

16. อธิสิทธ์ นุชเนตร  √ √   เศรษฐศำสตร์ Economies Economies เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำร √  089-0699926 adhisiddhin@gmail.com 
17. วำสุกำญจน์ งำมโฉม  √    กำรบัญชี กำรบัญชี บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรบัญชี  √ 089-9188930 Wasukarn.ngam@gmail.com 
18. กำญจนำ พันธุ์เอี่ยม  √ √    ธุรกิจศึกษำ Leadership กำรจัดกำร กำรจัดกำร √  081-9869434 Kanjana_ging@hotmail.com 
19. กำญจนำ มงคลนิพัทธ์   √    บริหำรธุรกิจ  กำรบัญชี กำรบัญชี √  083-0825653 Ajple_m@live.com 

20. อัชฌำพร กว้ำงสวำสด์ิ √      
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

  
เทคโนโลยี

สำรสนเทศทำง
ธุรกิจ 

√  084-7545812 Achaporn@hotmail.com 

21. ชนำธิป วิทำโน   √    กำรตลำด  กำรตลำด กำรตลำด √  099-2538787 Chanathip.t@hotmail.com 

22. จันทนี รุ่งเรืองธนำผล   √    กำรจัดกำร  กำรจัดกำร กำรจัดกำร √  081-4324539 Chantanee_tom@hotmail.com 
23. ศรีสุดำ ลีลำสุวัฒน์ √      กำรบัญชี  กำรบัญชี กำรบัญชี     
24. สมใจ ศรีเนตร √      กำรจัดกำรทั่วไป  กำรจัดกำร กำรจัดกำร √  081-7368881 Seet_s@hotmail.com 

25. ชเนศ รัตนอุบล √     คอมฯธุรกิจ 
คอมฯและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 สำรสนเทศ สำรสนเทศ √  081-7318900 crata@hotmail.com 

26. วัชรพล บุญสมบูรณ์ √      MBA กำรบัญช ี  กำรบัญชี กำรบัญชี √  086-8291838 Vatcharapol@gmail.com 
27. พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ √     กำรบัญชี กำรบัญชี - กำรบัญชี กำรบัญชี √  081-1999787 pongsirapop@gmail.com 
28. กรรณิกำร์ นำมวงศ์ √     กำรบัญชี บัญชีบริหำร - กำรบัญชี กำรบัญชี √  089-0402742 koclay@hotmail.com 

29. ปวริศร ์ มำเกิด √     วิศวคอมฯ 
กำรจัดกำร

ทรัพยำกรองค์กร 
-  

ธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ √  088-9092540 Pawaris.thai@gmail.com 

30. กฤติกำ มำอินทร์ √      
ภำษำและกำร

สื่อสำร 
 

ภำษำอังกฤษ 
ธุรกิจ 

ภำษำอังกฤษ
ธุรกิจ √  085-1707233 Tinytutor1@hotmail.com 

31. มำลัย กมลสกุลชัย √     กำรบัญชี กำรบัญชี - กำรบัญชี กำรบัญชี √  
092-9545461 
061-3879542 

kamilmalai@hotmail.com 



ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

32. ชฎำณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย ์ √     
บชบ. 

ธุรกิจศึกษา- 
การบัญชี 

    บชม.  
บัญชีบัณฑิต 

 กำรบัญชี กำรบัญชี  √ 092-2590088 Kob.rmutr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. ตรึงตำ แหลมสมุทร  √ √   
กำรสอน 
ภำษำไทย 

กำรสอน 
ภำษำไทย 

กำรจัดกำร  
เทคโนโลย ี

 ภำษำไทย - - 081-6147202 trungta18@gmail.com 

2. วัฒนำ แช่มวงษ์   √   ภาษาไทย 
การสอน 

ภาษาไทย 
   - - 081-8098098 pimmypp@hotmail.com 

3. วรรณรี ปำนศิริ  √ √   คณิตศำสตร์ สถิติประยุกต์ 
วิจัยและประเมิน 
ผลทำงกำรศึกษำ 

สถิติ,วิจัย 
คณิต,สถิติ, 
วิจัยธุรกิจ 

- - 089-9195709 wanareepan@hotmail.com 

4. เดชำ จันทร์ศิริ   √   กำรสอนสังคม กำรสอนสังคม  สังคม สังคม - - 083-7833362 ware_49@hotmail.com 

5. ปรีชำ ใจหำญ √     ภำษำญ่ีปุ่น 
เทคโนโลย ี
กำรศึกษำ 

 ภำษำญ่ีปุ่น ภำษำญ่ีปุ่น √ - 089-6665696 preecha.jai@rmutr.ac.th 

6. ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้ำง  √    สำรนิเทศ 
กำรพัฒนำ 
มนุษย์ฯ 

Hight 
Education 

สังคม สังคม - - 085-1994036 chaiwatp62@hotmail.com 

7. สมบัติ เกตุสม  √    พลศึกษำ พลศึกษำ พลศึกษำ พลศึกษำ พลศึกษำ - - 080-2066295 kongsat13@hotmail.com 

8. พรสวรรค ์ อมรศักด์ิชัย     

 

เคมีอุตสำหกรรม เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ 

เคมีทั่วไป, เคมีเชิง
ฟิสิกส์, กำร
วิเครำะห์

โครงสร้ำงของวัสดุ
ด้วยเครื่อง NMR 

และ SSNMR 

เคมีทั่วไป, เคมี
เชิงฟิสิกส์  

 

(ประธำน

หลักสูตร 
วท.ม. 

เคม)ี 

0865667298 pornsawan.amorn@gmail.com 

 

 



แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. นิวัฒน์ มูเก็ม √     
วศ.บ.  

วิศวกรรม 
อุตสำหกำร 

วศ.ม. 
วิศวกรรม 

อุตสำหกำร 
  อุตสำหกำร √  081-9812963 Niwat_ie@hotmail.com 

2. ศิริเรือง พัฒน์ช่วย √     
บธ.บ  

ระบบสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

วท.ม 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
  คอมพิวเตอร์ √  083-9777903 Siriuanq.ph@hotmail.com 

3. สมพล บุญญสุวรรณโณ   √    เทคโนโลยีไฟฟ้ำ   ไฟฟ้ำ √   bsompol@hotmail.com 

4. รักชนกชรินร ์ พูลสุวรรณนธี √     

คบ. 
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ
ภำษำไทย 

กศ.ม. 
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

 
สื่อสำรมวลชน,

เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
เทคโนโลยี

สื่อสำรมวลชน √  087-0485957 Ajnok_huahin@hotmail.com 

5. ปิยะวรรณ สูนำสวน √     
วศ.บ.  

วิศวกรรม 
อุตสำหกำร 

วศ.ม. 
กำรจัดกำร
วิศวกรรม 

  
เทคโนโลยี
วิศวกรรม 
อุตสหกำร 

√  081-7522015 Notp20@hotmail.com 

6. วิลำวรรณ สุขชนะ √     
ทล.บ. 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

วท.ม. 
วิทยำศำสตร์
มหำบัณฑิต 

 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

,คอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ √  087-8927442 Virat_suk@hotmail.com 

7. จิณกมล ลุยจันทร์ √      
วศ.ม.วศว

กรรมกำรผลิต 
  กำรผลิต √  081-1728529 Jinkamom_mate01@hotmail.com 

8. อนุชิต อุไรรัตน์ √     
วศ.บ. 
ไฟฟ้ำ 

Ms.Electrical 
power Eng 

 ไฟฟ้ำ 
เทคโนโลยี

ประติมำกรรม
ไฟฟ้ำ 

√  089-7440089 Anchit.aur@rmutr.ac.th 



ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

9. ณัฐศักด์ิ พรพุฒิศิริ   √    √  วิศวกรรมกำรผลิตฯ 
เทคโนวิศวกรรม

กำรผลิต √  086-6676802 Natthasak_idt@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่
สอน 

ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำ
โท 

ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. สุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ      
 
 
 

   กำรโรงแรม   089-9158974 Sureerat.rmutr@gmail.com 

2. นิภำรัตน์  สำยประเสริฐ         

ปร.ด. พัฒนำกำร
ท่องเที่ยว/ 

วท.ม. อุทยำน 
นันทนำกำร 

และกำร
ท่องเที่ยว 

กำรท่องเที่ยว   081-7448761 Nipharat_p@hotmail.com 

3. ปวีณำ   ข ำพัด         

ศศ.ม.  กำร
จัดกำรกำร
โรงแรม 
และกำร
ท่องเที่ยว 

บธ.บ.   
กำรท่องเที่ยว 

กำรท่องเที่ยว   080-8419023  

4. ธนิชชำ  ชัยชัชวำลประทีป         

ศศ.ม.  กำร
ท่องเที่ยว 

ศศ.บ.  กำร
ท่องเที่ยว 

กำรท่องเที่ยว   089-9894713 khaotu@hotmail.com 

5. พลอยปภัส   จุฑำรัฐเศรษฐ์         
ศศ.ม. กำรจัดกำร
โรงแรมและกำร

กำรโรงแรม   085-4256197 jutarattaset@hotmail.com 



ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่
สอน 

ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำ
โท 

ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

ท่องเท่ียว 
ศศ.บ.อุตสำหกรรม
กำรโรงแรมและ
กำรท่องเท่ียว 

6. ลิขิตำ   เฉลิมพลโยธิน         

ศศ.ม. กำรจัดกำร
โรงแรมและกำร

ท่องเที่ยว 
ศศ.บ. กำร

โรงแรมและกำร
ท่องเที่ยว 

กำรโรงแรม   089-5749089 Likita_por@yahoo.com 

7. ชำญณรงค์ ผำดจันทึก         

วท.ม. กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม 

ศศ.บ. 
อุตสำหกรรมกำร

ท่องเที่ยว 

กำรท่องเที่ยว   089-1095564 Wish_3432@hotmail.com 

8. สุภำพร บ ำรุงวงศ์         
อม. 

ประวัติศำสตร์ 
ศศ.บ. โบรำณคดี 

กำรท่องเที่ยว   081-7364545 S.bamrung56@gmail.com 

9. ปิยวรรณ ท้อนสุวรรณ         

บธ.ม. กำรจัดกำร
โรงแรมและกำร

ท่องเที่ยว 
ศศ.บ. กำรจัดกำร

ทั่วไป 

กำรโรงแรม   081-8548817 pthonsuwan@gmail.com 

 

 

mailto:pthonsuwan@gmail.com


แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ 

  

√ 

  - - เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมบัณฑิต
ร่วมด้ำนพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 

1. พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

2. วิศวกรรมศำสตร์ 

 

√ 

 

084-7577653 
hussarokanokorn@ 

gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. กอบกูล จันทรโคลิกำ 

 

       
บริหำรธุรกิจ กำร

สื่อสำรตลำด 

ระเบียบวิธีวิจัย, 
กำรสื่อสำร

กำรตลำด, กำร
สื่อสำรเพื่อกำร

โน้มน้ำวใจ, 
สถิติเพื่อกำร

วิจัย 

  08-1826-2345 korbkul@gmail.com 

2. อ ำนวย บุญรัตนไมตรี 
 

       
รัฐศำสตร์, รัฐ

ประศำสนศำตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัย, 
กำรบริหำร

ท้องถ่ิน 
  08-4305-5011 am091107@hotmail.com 

3. ชมภูนุช หุ่นนำค 
 

       
รัฐประศำสน

ศำสตร์ 
รัฐประศำสน

ศำสตร์   08-6995-5261 chompoonuch7229@gmail.com 

4. เพ็ญศรี ฉิรินัง 

 

       

กำรจัดกำร 
บริหำรธุรกิจ และ

รัฐประศำสน
ศำสตร์ 

รัฐประศำสน
ศำสตร์ กำร

จัดกำรภำครัฐ
และภำคเอกชน 
บริหำรธุรกิจ 

  08-1497-9010 pensri.perth@yahoo.com 

 

 

 



แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำ
เอก 

ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. ไพรัตน์ หลวงแนม      

ศึกษำศำสตร์ 
บัณฑิต 

(สำขำหัตถกรรม-
เครื่องไม้) 

กำรศึกษำ
มหำบัณฑิต 

(กศ.ม.) 
(สำขำกำร
อุดมศึกษำ) 

- 
สำขำวิชำ 

ศิลปหัตถกรรม 
สำขำวิชำ 

ศิลปหัตถกรรม  - 089-019-6658 pairat.lau@rmutr.ac.th 

2. นิลุบล           ขอรวมเดช      
ครุศำสตร์บัณฑิต 

(สำขำวิชำ
ศิลปศึกษำ) 

ครุศำสตร์ 
มหำบัณฑิต 
(สำขำวิชำ
ศิลปศึกษำ) 

- 
ประวัติศำสตร์

ศิลปะไทย 

สำขำวิชำ 
ประติมำกรรม

ไทย 
 - 081-613-6439 k-nilubol@hotmail.co 

3. บรรลือ ขอรวมเดช      
ครุศำสตร์บัณฑิต 

(สำขำวิชำ
ศิลปศึกษำ) 

ศิลปะศำสตร ์
มหำบัณฑิต 
(สำขำวิชำ

ประวัติศำสตร์
ศิลปะ) 

ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (ปรด.) 

สำขำ
ประวัติศำสตร์

ศิลปะไทยPh.D.,  
History of Thai 

Art 

ประวัติศำสตร์
ศิลปะ 

สำขำวิชำ 
จิตรกรรมไทย  - 081-832-3448 bunluek737@gmail.com 

4. เจนวิทย์ ชูทอง      
ศิลปบัณฑิต 

(สำขำวิชำภำพ
พิมพ์) 

ศิลปมหำ 
บัณฑิต 

(สำขำวิชำ
ทัศนศิลป์) 

- 
สำขำวิชำ 
ภำพพิมพ์ 

สำขำวิชำ 
ภำพพิมพ์ 

 - 081-304-0013 jenwitchoothong@gmail.com 

5. ปรำโมทย์ บุญเต็ม      
กำรศึกษำบัณฑิต 

(สำขำวิชำ
ครุศำสตร์ 

มหำบัณฑิต 
- 

สำขำวิชำ 
จิตรกรรมไทย 

สำขำวิชำ 
จิตรกรรมไทย  - 084-018-7298 pramboonte@hotmail.com 

http://www.kru.ac.th/th/major/edu_English.pdf
http://www.kru.ac.th/th/major/edu_English.pdf


ศิลปศึกษำ) (สำขำวิชำ
ศิลปศึกษำ) 

6. ทอปัด วงษำลังกำร 

     
ศิลปบัณฑิต (กำร
ออกแบบนิเทศ

ศิลป ์

ศิลปมหำ 
บัณฑิต (กำร

ออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

- 
ออกแบบนิเทศ

ศิลป ์
ออกแบบนิเทศ

ศิลป ์
- - 090-965-5250 Topad.topaz@gmail.com 

7. 
ว่ำที่ร้อยตรี
ศรัทธำ 

สินสำธิตสุกุล 

     ศึกษำศำสตร์ 
บัณฑิต 

(ภำควิชำเครื่อง
ดิน) 

ศึกษำศำสตร์ 
มหำบัณฑิต 

(ภำควิชำเครื่อง
เคลือบดินเผำ) 

- 
สำขำวิชำ 

เครื่องปั้นดินเผำ 
สำขำวิชำ 

เครื่องปั้นดินเผำ 
-  089-887-8370 - 

8. ณรงค์ศักด์ิ ดอยลอม 
     ศิลปบัณฑิต 

(สำขำวิชำ
ศิลปหัตถกรรม) 

- - 
สำขำวิชำ 

ศิลปหัตถกรรม 
สำขำวิชำ 

ศิลปหัตถกรรม 
- - 085-164-4279 doylom_sak@hotmail.com 

9. ศุภมำส เจียมรังสรรค์ 

     
ศึกษำศำสตร์ 

บัณฑิต 
(สำขำหัตถกรรม 
เรื่องทอย้อม) 

บริหำร 
ธุรกิจมหำ 
บัณฑิต 

(สำขำกำร
จัดกำร) 

(ก ำลังศึกษำ) 
ศิลปะและกำร

ออกแบบ 

สำขำวิชำ 
ศิลปหัตถกรรม 

 

สำขำวิชำ 
ศิลปหัตถกรรม

และธุรกิจ 
กำรเป็นผู้ 

ประกอบกำร 

-  090-973-8365 massupa@yahoo.com 

10 ขวัญรัตน์ จินดำ 

     

ศบ. กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

คอ.ม. เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์

อุตสหกรรม 

สถ.ด. 
สหวิทยำกำรวิจัย
เพื่อกำรออกแบบ 

กำรออกแบบ
เครื่องประดับ, 
บรรจุภัณฑ์, 

ผลิตภัณฑ์และกำร
วิจัยเพื่อกำร
ออกแบบ 

สำขำวิชำ 
เครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี 

- - 
086-325-7273 
095-950-9009 

khwanrat.ch@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:doylom_sak@hotmail.com
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แบบข้อมูลประวัติผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ดร. 
(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

สำขำที่จบกำรศึกษำ สำขำวิชำที่
เชี่ยวชำญ 

สำขำวิชำที่สอน ประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรหลักสูตร 

(ใส่เครื่องหมำยถูก) 

เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ 

E-Mail 

อ. ดร. ผศ. รศ. ศ. ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก ปัจจุบัน
เป็น

อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

เคยเป็น
อำจำรย์
ประจ ำ

หลักสูตร 

1. ดร.อนันต์ เตียวต๋อย 
 √    ศษ.บ.  

(เอกสังคมศึกษำ) 
ค.ม. 

(กำรบรหิำรกำรศึกษำ) 
ปร.ด. 

(กำรบรหิำรกำรศึกษำ) 
กำรบริหำร 

- - - 081-9431950 Tiewtoy@yahoo.com 
anan.t@rmutr.ac.th  

 

mailto:Tiewtoy@yahoo.com
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