
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พ.ศ.๒๕๖3 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เห็นถึงความส าคัญของมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และบุคลากรของกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างทักษะและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ        
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่  12-13  
กุมภาพันธ์  2563 ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)   ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีคุณสมบัติผ่าน
หลักสูตรการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด  รายนามดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
 

ประกาศ ณ วันที่  2 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

                                                                  

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ปริญญญาตรี ปริญญญาโท ปริญญญาเอก

KPRU63-001 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร. ทนันยา ค าคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

บธ.บ. 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค.ม. คอมพิวเตอร์
ศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา

คอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ศึกษา/
เทคโนโลยีการศึกษา

tanan2526@gmail.com

KPRU63-002 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

วศ.บ. 
วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง

ศษ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา

คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
การศึกษา

etc4_werayut@hotmail.com

KPRU63-003 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. สมร ทวีบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

ศษ.บ. การ
ประถมศึกษา

ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน

ปร.ด. หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

การประถมศึกษา/
หลักสูตรและการสอน

Thaweeboons@hotmail.com

KPRU63-004 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาจารย์ กาญจนา ยลสิริธัม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา

วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ kanchana_919@hotmail.com

KPRU63-005 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา ,ค.บ.
อนุบาลศึกษา

กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย ด.ด. การจัดการ
ศึกษาและการเรียนรู้

การศึกษา / การศึกษา
ปฐมวัย

walaypon2504@gmail.com

KPRU63-006 C คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กิตติยา   รัศมีแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.บ.ภาษาไทย กศ.ม.การสอน
ภาษาไทย

ภาษาไทย  การสอน
ภาษาไทย การศึกษา

memory121975@gmail.com

KPRU63-007 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ฤดี  กมลสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.บ. (ภาษาไทย-
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา)

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)

การศึกษา ภาษาไทย/การ
สอนภาษาไทย

ruedee.kmsd@gmail.com

KPRU63-008 C วิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. พนินท์ นนทโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

วท.บ. 
(เศรษฐศาสตร์
เกษตร)

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร)

 Ph.D. (Economics) เศรษฐศาสตร์ nan_phanin@hotmail.com

KPRU63-009 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร. พนัส มัตยะสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

บธ.บ (การจัดการ) M.A. International 
Business 

Ph.D Linguistics 
and Applied 
Linguistics

ภาษาจีน, ภาษาจีนธุรกิจ,
 การสอนภาษาจีน, การ
จัดการธุรกิจและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

panus_m@psru.ac.th

เอกสารแนบท้ายค าส่ัง : บัญชีรายช่ือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2563

ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ปริญญา

รายช่ือ - สกุล สถาบัน สาขาท่ีจบการศึกษาระดับ สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ E-Mail
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ปริญญา

รายช่ือ - สกุล สถาบัน สาขาท่ีจบการศึกษาระดับ สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ E-Mail

KPRU63-010 C มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

บุษกร ป้ันหุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.บ. ภาษาไทย-
จิตวิทยา

ค.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย, การสอน
ภาษาไทย

buskornpanhoon@gmail.com

KPRU63-011 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาจารย์ สมพร พูลพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

คบ.(คอมพิวเตอร์
ศึกษา)

วทม.(ระบบ
คอมพิวเตอร์
สารสนเทศ)

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์
การพัฒนา)

คอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ศึกษา/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

spoonpong@yahoo.com

KPRU63-012 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รอง
ศาสตราจารย์

ดร เดช บุญประจักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

 วท.บ.(คณิตศาสตร์) วท.ม.(การสอน
คณิตศาสตร์)

กศ.ด.(คณิตศาสตร
ศึกษา)

คณิตศาสตร์ การสอน
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร
ศึกษา

dr.dech2009@gmail.com

KPRU63-013 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ชม ปานตา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

วท.บ.(คณิตศาสตร์) วท.ม.(สถิติประยุกต์) คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติ
ประยุกต์

chom.p@nsru.ac.th

KPRU63-014 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รัตนะ ยศเมธากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ค.บ. ชีววิทยา วท.ม.ชีววิทยา ค.บ.ด้านวิทยาศาสตร์ /
วท.บ.ชีววิทยา,จุลชีววิทยา
,เทคโนโลยีชีวภาพ

Phuph.2555@gmail.com

KPRU63-015 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร. ปณิสรา จันทร์ปาละ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง

บธ.บ. (การบัญชี) กศ.ม.สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน

กศ.ด.สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน

การพัฒนาหลักสูตร, 
หลักสูตรสถานศึกษา, 
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้, วิธีการจัดการ
เรียนรู้, เทคนิคการสอน, 
PLC (ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ)

Plam_Angelina007@hotmail.com

KPRU63-016 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อรุณ วงศ์จิรัฐิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) - จุลชีววิทยาทางอาหาร 
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
ราวิทยา

mic_610@hotmail.com

KPRU63-017 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร. สุวภา สาวิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วท.ม. (จุลชีววิทยา) ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

จุลชีววิทยาทางอาหาร 
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพ

ssuvapa@hotmail.com
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ปริญญา

รายช่ือ - สกุล สถาบัน สาขาท่ีจบการศึกษาระดับ สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ E-Mail

KPRU63-018 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ กติญา บุญสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบูรณ์

วท.บ (ชีววิทยา) กศ.ม.วิทยาศาสตร์
ศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา

gib.bonvoyage@gmail.com

KPRU63-019 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ นันทวัน พัวพัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

วท.บ (ชีววิทยา) ศษ.ม.วิทยาศาสตร์
ศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา

nuntawan.ph@gmail.com

KPRU63-020 C วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ชายภัทรสุรวงศ์  วงศ์
หล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

คบ. ภาษาจีน ศศ.ม. การสอน
ภาษาจีนส าหรับ
ชาวต่างชาติ

ศศ.บ. การสอน
ภาษาจีนส าหรับชาว
ต่างประเทศ

ภาษาจีน และ ภาษาจีน
ธุรกิจ

bent_sport2010@qq.com

KPRU63-021 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ธนวัฒน์ บุตรทองทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

ศป.บ.(ดนตรีไทย) ศศ.ม.(ดนตรี) ปร.ด.(วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม)

ดนตรี/ศิลปะ/วัฒนธรรม thanawat@reru.ac.th

KPRU63-022 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สุภาพร วิสุงเร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

วทบ.(การแพทย์
แผนไทยประยุกต์)

วทม.(เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

การแพทย์แผนไทย supaporn.w@pcru.ac.th

KPRU63-023 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. อภิชาติ ดีไม่น้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

ศษ.บ.(พลศึกษา) ศษ.ม.(พลศึกษา) ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
การออกก าลังกาย
และการกีฬา) 

พลศึกษา/วิทยาศาสตร์
การกีฬา

Deeminoi@hotmail.com

KPRU63-024 C คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ เอกสุวัชร์ สิริธัญญ์ภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี

ศศ.บ. การ
ประชาสัมพันธ์

ศศ.ม. เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน

การส่ือสารบูรณาการ siritan _pon@hotmail.com

KPRU63-025 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อนันศักด์ิ พวงอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. 
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

ปร.ด. สารสนเทศ
ศึกษา

บรรณารักษศาสตร์ / 
สารสนเทศศาสตร์

Anansakjub@gmail.com

KPRU63-026 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ นิลวรรณ จันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

  ศศ.บ. บัญชี MBA  บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต

ส านังานคณบดี maew_chanta@hotmail.com

KPRU63-027 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ วีระชาติ ดวงมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ศศ.บ.ภาษาจีน ศศ.ม ภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์
ประยุกต์ (ภาษาจีน)

ภาษาจีน manso_laubu@hotmail.com
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KPRU63-028 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ทิวาพร ใจก้อน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ

ศศ.บ.
(ประวัติศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับ
สอง

อม. (ประวัติศาสตร์) ประวัติศาสตร์/ สังคม
ศึกษา

lovelynali00@gmail.com

KPRU63-029 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ พัณณิตา นันทะกาล มหาวิทยาลัยราฃภัฏ
ศรีสะเกษ

ศศ.บ.สารสนเทศ
ศาสตร์

ศศ.ม.การจัดการ
สารสนเทศ

สารสนเทศศาสตร์/
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

vialuminous@gmail.com

KPRU63-030 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ชุติมา ช้างข า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ศศ.บ.(ภาษาไทย) ศศ.ม.(ภาษาไทย) ภาษาไทย chutimachuchi@gmail.com

KPRU63-031 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

เอมอร แสนภูวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

บธ.บ บริหารธุรกิจ
(การเงินการ
ธนาคาร)

ศศ.ม (บริหารพัฒนา
สังคม)  ศษ.ม(การ
บริการศึกษา)

ปร.ด.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค

พัฒนาชุมชน/พัฒนา
สังคม/บริหารการศึกษา/
สังคมศึกษา/การจัดการ
ชุมชน/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค

amonsskru@hotmail.com

KPRU63-032 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ เสถียร สีช่ืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ศศ.บ.(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2

ศศ.ม.(การบริหารการ
พัฒนาสังคม)

พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม
 ท้องถ่ิน และการจัดการ
ชุมชน

sathian.s@sskru.ac.th

KPRU63-033 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ โพธ์ิพงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

สถบ.(สถาปัตกรรม
ศาสตร์ ออกแบบ
อุตสาหกรรม)

ศศ.ม. (ดิจิทัลอาร์ต) ศิลปะและการออกแบบ popong.sskru@gmail.com

KPRU63-034 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ศศ.บ. (โบราณคดี) 
เกียรตินิยมอันดับ 2

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี kawinwathi@gmail.com

KPRU63-035 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ จรูญ แช่มช่ืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)

M.A. (English) ภาษาอังกฤษ pjohn_ja@hotmail.com
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KPRU63-036 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. กฤษณ์ ค านนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

อบ.             
(เอเชียศึกษา)

นศ.ม. (การ
ส่ือสารมวลชน)

ปร.ด. (การส่ือสาร) การส่ือสาร/การ
ส่ือสารมวลชน

web_webmaz@live.com@hotmai
l.com

KPRU63-037 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ สุทธิดา พันธ์ุโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ศศ.บ.     
(ภาษาญ่ีปุ่น)

ศศ.ม. (การส่ือสาร
และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น)

ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น namtan_jap@hotmail.com

KPRU63-038 C วิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถ่ิน

รอง
ศาสตราจารย์

ดร. โชติ บดีรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ศน.ม.(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)

รป.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์/
รัฐศาสตร์

chotbodeerat@psru.ac.th

KPRU63-039 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. สุพัตรา เจริญภักดี   
บดีรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) วท.ด.(ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพันธ์ุ)

เกษตรศาสตร์/ชีววิทยา/
จุลชีววิทยา

supattra.c@psru.ac.th

KPRU63-040 C คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ดร. สุวิทย์ ทิพอุเทน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์) 
สัตวศาสตร์

วท.ม. (สัตวศาสตร์) ปร.ด. (สัตวศาสตร์) เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์ suwit@snru.ac.th

KPRU63-041 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย์ จิรา ธรรมนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

วศ.บ. (วิศวกรรม
โยธา)

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรม
โครงสร้าง

udomhome@hotmail.com

KPRU63-042 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นววรรณ ทองมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.ม. (วัสดุศาสตร์) วท.ด. (วัสดุศาสตร์) ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์ navavan_new@hotmail.com

KPRU63-043 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รพิพรรณ จันทร์มะณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี) วท.ด. (เคมี) วิทยาศาสตร์/เคมี rapiphun16@psru.ac.th

KPRU63-044 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. เกรียงไกร ทองจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

ค.บ.(ดนตรีศึกษา) รป.ม.(นโยบาย
สาธารณะ)

ปร.ด.(การเมือง) ดนตรีีสากล/รัฐประศาสน
ศาสตร์/การเมือง

changjib1962@gmail.com

KPRU63-045 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังมศาสตร์

อาจารย์ ปทุมพร บุญชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

กศ.บ 
(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม (ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการ
ส่ือสารและการพัฒนา)

ภาษาอังกฤษ, การสอน
ภาษาอังกฤษ, ภาษาและ
วัฒนธรรม

patumpornb@gmail.com

KPRU63-046 C คณะวิทยาศาสตา
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รัตน์ติพร ส าอางค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

วท.บ (ฟิสิกส์) วท.ม (ฟิสิกส์ประยุกต์) ปร.ด (ฟิสิกส์ประยุกต์) ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์ rattiphorn_11@hotmail.com
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KPRU63-047 C วิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถ่ิน 
สาขาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์

อาจารย์ ปฐมพร สันติเมธี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

อบ. (เอเชียศึกษา) สส.ม.(สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์)

สังคมสงเคราะห์คลินิก/
เด็ก เยาวชนและครอบครัว

pangram_p@hotmail.com

KPRU63-048 C วิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถ่ิน

อาจารย์ พัฒนภาณุ ทูลธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)สส.ม.(สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์)

สังคมสงเคราะห์ 
สวัสดิการสังคม

Pattanaphanu.tooltham@yahoo.
com

KPRU63-049 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม

บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 บธ.บ.(การจัดการ
ท่ัวไป)

กศ.ม.(จิตวิทยาและ
การแนะแนว)

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา)

คอมพิวเตอร์, การจัดการ,
 หลักสูตร,การ
ประถมศึกษา,จิตวิทยา
การแนะแนว ,การจัดการ
เรียนรู้ ,การบริหาร
การศึกษา

dr.nongluck@psru.ac.th

KPRU63-050 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

คศ.บ(คหกรรม
ศาสตร์)

คศ.ม(คหกรรมศาสตร์) ศป.ด.(ศิลปะและการ
ออกแบบ)

คหกรรมศาสตร์,อาหาร
,ศิลปะประดิษฐ์,การศึกษา

jiraphat7555@hotmail.com

KPRU63-051 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อมรา  ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศศ.บ.ภาษาไทย ศศ.ม.ภาษาไทย ภาษาไทย aum_raja@hotmail.com

KPRU63-052 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร. จารุนันท์  ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ค.บ.คณิตศาสตร์ กศ.ม.การวัดผล
การศึกษา

กศ.ด.วิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา

วัดและประเมินผล
ทางการศึกษา/วิจัยทาง
การศึกษา

jarunan.3011@gmail.com

KPRU63-053 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ชูวิทย์  กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศน.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.พัฒนาสังคม สังคมศึกษา Choo_chai2524@hotmail.com

KPRU63-054 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศศ.บ.ภาษาไทย ศศ.ม.ภาษาไทย ภาษาไทย Jiradpengdang@gmail.com

KPRU63-055 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ นันทิวัน  อินหาดกรวด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศศ.บ.ภาษาจีน M.Ed.Teaching 
Chinese to 
Speakers of Other 
Languages

การสอนภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ

Nuntiwan.in47@gmail.com

KPRU63-056 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ อรทัย  บุญเท่ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย

ศศ.ม. ปฐมวัยศึกษา การศึกษาปฐมวัย haleluya_654@hotmail.com
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KPRU63-057 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. ปาริชาต  เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ศษ.ม การประถมศึกษา กศ.ด หลักสูตรและ
การสอน

การประถมศึกษา Teacha7491@gmail.com

KPRU63-058 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ เบญจวรรณ  ชัยปลัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศษ.บ.สาขาการ
มัธยมศึกษา (การ
สอนเคมี-
คณิตศาสตร์)

ศษ.ม.คณิตศาสตร
ศึกษา

คณิตศาสตรศึกษา/การ
สอนคณิตศาสตร์

benjawan.sky@gmail.com

KPRU63-059 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ทวิโรฒ  ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

วท.บ. พลศึกษา กศ.ม. พลศึกษา พลศึกษา pe22arm23@hotmail.com

KPRU63-060 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศศ.บ. บริหารธุรกิจ กศ.ม. เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 
(แขนงคอมพิวเตอร์
ศึกษา)

ปร.ก. คอมพิวเตอร์
ศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา Thidaratsj@gmail.com

KPRU63-061 C คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร. ไตรรงค์ เปล่ียนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ค.บ.วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป

วท.ม.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ปร.ด.วิทยาศาสตร์
ศึกษา

วิทยาศาสตร์ศึกษา Pliansaeng22@gmail.com

KPRU63-062 C คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. ประจบ ขวัญม่ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศษ.บ การ
ประถมศึกษา

กศ.ม การบริหาร
การศึกษา

กศ.ด การบริหาร
การศึกษา

การบริหารการศึกษา Krujob60@hotmail.com

KPRU63-063 C คณะครุศาสตร์ รอง
ศาสตราจารย์

ดร. บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ อุดมศึกษา การศึกษา หลักสูตรและ
การสอน  การสอน
ภาษาอังกฤษ

Bandhitchat@gmail.com 

KPRU63-064 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. พิษณุ  บุญนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

พุทธศาสตรบัณฑิต 
(ปรัชญา)
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต (บริหาร
การศึกษา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บริหารรัฐกิจ)

การศึกษามหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ b_phitsanu@outlook.com
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KPRU63-065 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ประภัสสรา  ห่อทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศศ.บ. ภาษาไทย ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย full_nui32@hotmail.com

KPRU63-066 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ นันทนัช  ตนบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การสอน
ภาษาอังกฤษ)

การสอนภาษาอังกฤษ , 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

Nantanat.ton@gmail.com

KPRU63-067 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ มาลัยรัตน์              
คณิตชยานันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศศ.บ. ภาษาจีน ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต การสอน
ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

ภาษาจีน Kanitchayananm@gmail.com

KPRU63-068 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ภาวิณี  ภูจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

วท.บ. ภูมิ
สารสนเทศศาสตร์

วท.ม. ภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ phawinee.ph@gmail.com

KPRU63-069 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ จิรพงศ์  ยืนยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศศ.บ. ออกแบบ
ส่ือนวัตกรรม

ศศ.ม. ศิลปะและการ
ออกแบบ

วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ ,ศิลปะและการ
ออกแบบ ,ศิลปกรรม

frame.sumlet@gmail.com

KPRU63-070 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ มุทิตา  นาคเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศ.บ. ดุริยศิลป์ ดศ.ม. ดุริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต

ดนตรีสากล mutitaguitarist1986@gmail.com

KPRU63-071 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รอง
ศาสตราจารย์

อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ค.บ. สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์

ศศ.ม.
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

arunlak.tam@gmail.com

KPRU63-072 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร. โอกามา  จ่าแกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศศ.บ. การพัฒนา
ชุมชน

พช.ม. การพัฒนาชุมชน ปร.ด. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน

การพัฒนาชุมชน Okama24@hotmail.co.th

KPRU63-073 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปาริชาติ  สายจันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน pandataalka@hotmail.com

KPRU63-074 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร. กมลวัฒน์  ภูวิชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

B.Ed. (English) M.A. (English) Ph.D. (Applied 
Linguistics : English 
Language Teaching) 

การสอนภาษาอังกฤษ , 
ภาษาอังกฤษ

kamonwat_ph@hotmail.co.th
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KPRU63-075 C คณะวิทยาการ
จัดการ

อาจารย์ พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
 (การบัญชี)

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การบัญชี)

การบัญชี/ภาษีอากร pimpaka.w2526@gmail.com

KPRU63-076 C คณะวิทยาการ
จัดการ

อาจารย์ ดร. คุณัญญา เบญจวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
 (การเงินและการ
ธนาคาร)

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การ
จัดการท่ัวไป)

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

บริหารธุรกิจ kunaem4@gmail.com

KPRU63-077 C คณะวิทยาการ
จัดการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. ปาณิสรา  จรัสวิญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการท่ัวไป)

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (ธุรกิจ
อุตสาหกรรม)

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต (การ
บริหารธุรกิจ)

บริหารธุรกิจ และการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์

panissra9959@gmail.com

KPRU63-078 C คณะวิทยาการ
จัดการ

อาจารย์ สุภาภรณ์ หม่ันหา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว)

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (การท่องเท่ียว)

การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม / การบริการ / 
การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ

Therain_4@hotmail.com

KPRU63-079 C คณะวิทยาการ
จัดการ

อาจารย์ ดร. กนิษฐา ศรีภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาไทย)

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการ)

บริหาร / การจัดการ mou_k@hotmail.com

KPRU63-080 C คณะวิทยาการ
จัดการ

อาจารย์ ดร. พิมพ์นารา บรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

นิเทศศาสตรบัณฑิต
 (การ
ประชาสัมพันธ์)

นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต (การ
ส่ือสารมวลชน) และ 
นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต (Master of 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม)

การส่ือสารมวลชน/ส่ือ
ดิจิทัล

T_pim2724@hotmail.com 

KPRU63-081 C คณะวิทยาการ
จัดการ

อาจารย์ พลอยณัชชา      เดชะ
เศรษฐ์ศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
 (การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ)

การจัดการมหาบัณฑิต
 (การจัดการนวัตกรรม)

บริหารธุรกิจ/การจัดการ Ploynutcha.d@gmail.com

KPRU63-082 C คณะวิทยาการ
จัดการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วรรณวณัช ด่อนคร้าม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
 (การบัญชี)

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.
ม.)

การบัญชี/ตรวจสอบภายใน Pooknoo@gmail.com

KPRU63-083 C คณะวิทยาการ
จัดการ

นางสาว วรางค์   รามบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

การบัญชี/บริหารธุรกิจ warang12@gmail.com
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KPRU63-084 C คณะวิทยาการ
จัดการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. ชาลี  ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

เศรษฐศาสตร
บัณฑิต (วิเคราะห์
เชิงปริมาณ)

เศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา)

เศรษฐศาสตร์ charee45@windowslive.com

KPRU63-085 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

บุณยกฤต รัตนพันธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

วท.บ.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร

วท.ม.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

Boonyakrit.kpru@gmail.com

KPRU63-086 C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาจารย์ จินดาพร อ่อนเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ jindaporn_o@kpru.ac.th

KPRU63-087 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วสันต์ เพชรพิมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

วศ.บ.สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าวศ.
ม.สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
สมัยใหม่/advanced 
energy

wasan.rmutt@gmail.com

KPRU63-088 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. เทพ เก้ือทวีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

วศ.บ.สาขาวิชา
วิศวกรรม
สารสนเทศ

วศ.ม.สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศ

วศ.ด.สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้า/พลังงาน therasak_e@hotmail.com

KPRU63-089 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อานนท์   วงษ์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

วท.บ.สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

คอ.ม.สาขาวิชาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า

ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
ระบบควบคุม

Arnontk2@hotmail.com

KPRU63-090 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย์ พัชรีรัต   หารไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

สก.บ.สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม
เมืองและชุมชน

ผ.ม.สาขาวิชาการ
วางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อม

ปร.ด.สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรม/
สถาปัตยกรรมผังเมือง/
การผังเมือง/การวางแผน
ภาคและเมือง

patchry02@hotmail.com

KPRU63-091 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย์ จตุรงค์   ธงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

วศ.บ.สาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

คอ.ม.สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Jaturong.kmutnb@gmail.com

KPRU63-092 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กนกวรรณ  เขียววัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

วท.บ.สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วท.ม.สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ/
วิทยาการคอมพิเตอร์

Kkanokwan@hotmail.com
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ปริญญญาตรี ปริญญญาโท ปริญญญาเอก

ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ปริญญา

รายช่ือ - สกุล สถาบัน สาขาท่ีจบการศึกษาระดับ สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ E-Mail

KPRU63-093 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย์ ธนกิจ   โคกทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

ศป.บ.สาขาวิชา
การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

ศป.ม.สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ

ศิลปะและการออกแบบ Z-copsinal@hotmail.com

KPRU63-094 C คณะวิทยาการ
จัดการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วันชัย  เพ็งวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

บธ.บ.สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ก าลังศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
เทคโนโลยีสารสนเทศ

phengwan1977@gmail.com

KPRU63-095 C คณะวิทยาการ
จัดการ

อาจารย์ ดร. วาสนา จรูญศรีโชติ
ก าจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

บธ.บ.สาขาการ
จัดการท่ัวไป

บธ.ม.การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

ปร.ด.การจัดการ บริหารธุรกิจ wadsanafon55555fon@gmail.co
m

KPRU63-096 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย์ สุธิดา  ทับทิมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

บธ.ม. (การจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลาย
เชน)

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน pook_jerry@hotmail.com

KPRU63-097 C คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย์ พัชมณฑ์  อ่อนเชด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ Single_once@hotmail.com

KPRU63-098 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

น.บ. นิติศาสตร์ รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ Basnik11@hotmail.com

KPRU63-099 C คณะวิทยาการ
จัดการ

อาจารย์ กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

บริหารธุรกิจ(การ
บัญชี)

บริหารธุรกิจ การบัญชี
 MBA

บัญชีภาษี Kanitta4608@gmail.com

KPRU63-100 C คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. วนัสนันท์  ศิริรัตนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

นิเทศศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ Vanus.Sanun95@gmail.com
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