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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  รายช่ือคณาจารย์ที่มีผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่องมาตรฐานภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นของคณาจารย์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
-------------------------------- 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามภาระงานวิจัย
และงานวิชาการอ่ืนของคณาจารย์ เพ่ือด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน
ของคณาจารย์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและ
งานวิชาการอ่ืนของคณาจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. 2562 บัดนี้ คณะกรรมการได้ด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนของคณาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และข้อ 25 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 จึงประกาศรายชื่อคณาจารย์ที่มีผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
มาตรฐานภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนของคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะครุศาสตร์ 
๑.๑ ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

๑) นางกรกนก  ฮัปเปิล 
๒) นางสาวจิราภรณ์  มีสง่า 
๓) นายชัยยศ  เดชสุระ 
๔) นายธานี  ชูก าเนิด 
๕) นางเนตรนิภา  เจียมศักดิ์ 
๖) นายนรเศษฐ์   เตชะ 
๗) ว่าทีร่้อยตรพัีสสกรณ ์ วิวรรธมงคล 
๘) นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ 
๙) นางสาวรุ่งทิวา  สุภานันท์ 
๑๐) นางรักษมน  ยอดม่ิง 
๑๑) นางวิชลดา  รอดแก้ว 
๑๒) นางสาววิชชุดา  พลยางนอก 
๑๓) นายวัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 
๑๔) นายสมกมล   กาญจนพิบูลย์ 

/1.2 ผูด้ ารง… 
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1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์  ชอบท าดี 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา  หาวิชา 
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์  ขาวส าลี 
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร  หลั่งประยูร 
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ 

๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
๒.๑ ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

๑) นางสาวกุสุมา  นะสานี 
๒) นางสาวกาญจณา  สุขาบูรณ์ 
๓) นางสาวขวัญดาว  มาอยู่ 
๔) นายณรงค์  คุ้มมะณ ี
๕) นายตราดุลย์  นรนิติผดุงการ 
๖) นางสาวธัญญารัตน์  มะลาศรี 
๗) นายนรินทร์  อุ่นแก้ว 
๘) นายนพดล  ปรางค์ทอง 
๙) นายปัณณธร  หอมบุญมา 
๑0) นายพินิจ  ศรีสวัสดิ์ 
๑1) นางสาวพิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล 
๑2) นายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ 
๑3) นายพยัญชน์  เอี่ยมศิลป์ 
๑4) นางพรเพ็ญ  ไพศาลศุภนิมิต 
๑5) นายภูวมินทร์  วาดเขียน 
๑6) นายรวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 
๑7) นางสาววิราวรรณ  สมพงษ์เจริญ 
๑8) นางวิชชุลดา  ตันประเสริฐ 
19) นางสาวศุภสุตา  ปรีเปรมใจ 
๒0) นายศุภฤกษ์  แก้วศรีงาม 
๒1) ว่าทีร่้อยตรสีุพรชัย  ปิยะรัตน์วนกุล 
๒2) นายสุรศักดิ์  ศรีธรรมกุล 
๒3) นายอัครวินท์  ศาสนพิทักษ์ 
๒4) นายอิสมาแอล  เจะเล็ง 
๒5) นายเอนก  รักเงิน 
 

/๒.๒ ผูด้ ารง… 
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๒.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  เต๊ะขันหมาก 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล   อนุสนธิ์พัฒน์ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมบุตร  แก้วสมนึก 
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี  โกสิทธิ์ 
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ 
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์  ผลเจริญ 
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวรศรี  มณีพงษ ์
๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต  เจิมรอด 
๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรุ่ง  เทียนปิ๋วโรจน์ 
๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์   นานรัมย์ 
๑๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา  คงประดิษฐ์ 
๑๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  

๒.๓ ผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา 
2) รองศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ 

๓. คณะวิทยาการจัดการ 
๓.๑ ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

๑) นางกันยารัตน์  คงพร 
๒) นางสาวกิติมา  ทามาลี 
๓) นางสาวกันทิมา  มั่งประเสริฐ 
๔) นายก าธร  แจ่มจ ารัส 
๕) นางจันจิรา  ดีเลิศ 
๖) นางสาวชุติมา  นิ่มนวล 
๗) นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ 
๘) นางชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ 
๙) นางสาวญาณิศา  เผื่อนเพาะ 
๑๐) นางสาวทรรศิกา  ธานีนพวงศ์ 
๑๑) นายณัฏฐ์พล  จงพิทักษ์สกุล 
๑๒) นางสาวนฤมล  ญาณสมบัติ 
๑๓) นายพิเชษฐ  เนตรสว่าง 
๑๔) นายพวัสส์  อัครพัฒน์ก าชัย 
๑๕) นางภาวินีย์  ธนาอนวัช 
๑๖) นางมณฑิรา  ชุมวรานนท์ 
๑๗) นางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ์ 
 

/๑๘) นางสาวเมธารัตน…์ 
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๑๘) นางสาวเมธารัตน์  จันตะนี 
๑๙) นางสาววรปภา  มหาส าราญ 
๒๐) นางวรรณิภา  ใจด ี
๒๑) นางศุภลักษณ์  ศรีวิไลย 
๒๒) นางสาวแสงจิตต์  ไต่แสง 
๒๓) นางสาวสวิตา  อยู่สุขขี 
๒๔) นายสมเกียรติ  แดงเจริญ 
๒๕) นางเสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์ 
๒๖) นางสาวสุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด 
๒๗) นางสาวอมรา  ดอกไม ้
๒๘) นายอารมณ์  เอ่ียมประเสริฐ 
๒๙) นางสาวฤด ี เสริมชยุต 

๓.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงรัตน์  โพธิ์เงิน 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์  เอิบอิ่ม 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร  จันตะน ี
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ 
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  อินทสนธิ์ 
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา  พูลผล 

๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔.๑ ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

๑) นางสาวกันยาลักษณ์  โพธิ์ดง 
๒) นางสาวจินดาวรรณ  จันทมาส 
๓) นางสาวจันทกานต์  นุชสุข 
๔) นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ 
๕) นางสาวชนาธิป  พรหมเพศ 
๖) นายธีรพล  ทรัพย์บุญ 
๘) นางสาวเนตรนภา  สาสังข ์
๙) นางปรัชวนี  พิบ ารุง 
๑๐) นางสาวปทิตตา  นาควงษ์ 
๑๑) นายพิชิต  โชดก 
๑๒) นายพงระภี  ศรีสวัสดิ์ 
๑๓) นายพงศ์ธร  รักซ้อน 
๑๔) นางสาวภารดี  แซ่อ้ึง 
๑๕) นางสาวยุพาภรณ์  วิริยะนานนท์ 
๑๖) นางรงรอง  แรมสิเยอ  
 

   /๑๗) นางสาววัชราภรณ.์..    




