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รายชือ่ ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มปี ระสบการณ์)
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาโท

สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ

ปริญญญาเอก

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0173

E-Mail
RMU
RU-RMU-P2-118 tananchai_999@hotmail.com

โทรศัพท์
08 9551 3526

ผ่าน

PR0171

RU-RMU-P2-119 noksoda@gmail.com

08 9940 3308

ผ่าน

RU-RMU-P2-120 chayakanr@gmail.com
chayakan.ru@rmu.ac.th

08 0020 7773

ผ่าน

ผลการประเมิน

1

รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์

มรภ.มหาสารคาม

ปริญญญาตรี
สถิติประยุกต์

2

รศ.ดร.ปียลักษณ์ โพธิวรรณ์

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.เคมี

3

ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.(เทคโนโลยีการ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ.(โภชนาการชุม
ขน) นศ.บ.(นิเทศ
ศาสตร์) คศ.บ.
(พัฒนาการเด็กและการ
เลี้ยงดู)

4

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

มรภ.มหาสารคาม

RU-RMU-P2-121 ekka.sama@gmail.com

08 1769 0028

ผ่าน

5

ผศ.กชวรา ศาลารมย์

มรภ.มหาสารคาม

คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ปร.ด. หลักสูตรและการ วิทยาศาสตร์และหลักสูตรและการเรียน
เรียนการสอน
การสอน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

RU-RMU-P2-122 salarom_9@hotmail.com

06 5165 4294

ผ่าน

6

อ.ดร.กิจปพน ศรีธานี

มรภ.มหาสารคาม

สาธารณสุขศาสตร์

การบริหารบริการสุขภาพ สารสนเทศศึกษา

RU-RMU-P2-123 Kitpapons@gmail.com

09 1021 7117

ผ่าน

7

อ.ดร.เกตน์สิรี จาปีหอม

มรภ.มหาสารคาม

ศศ.บ.ภาอังกฤษ

ปร.ด.ภาษาอังกฤษ

RU-RMU-P2-124 6789iloveyou@gmail.com

09 5236 5945

ผ่าน

8

อ.ดร.ขวัญยืน เลี่ยมสาโรง

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.เคมี

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อ
การอาชีพ
วท.ม.เคมี

สาธารณสุขศาสตร์, การจัดการ
สารสนเทศทางสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ

ปร.ด.เคมี

เคมีวเิ คราะห์

RU-RMU-P2-125 leamsamrong.kwan@gmail.com

08 1547 1514

ผ่าน

9

อ.ดร.ธนนชาติ อิม่ สมบัติ

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.เคมี

วท.ม.เคมี

ปร.ด. เคมี

RU-RMU-P2-126

09 8645 0052

ผ่าน

10

อ.ดร.ธนวัชร์ สมตัว

มรภ.มหาสารคาม

เคมี

เคมี

เคมี เคมีพอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์
เคมี, เคมีคอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-127 somtua.t@gmail.com

08 4476 5656

ผ่าน

11

อ.ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์

มรภ.มหาสารคาม

การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

RU-RMU-P2-128 papapit2559@gmail.com

08 3593 5544

ผ่าน

12

อ.ดร.อัจฉริยา พรมท้าว

มรภ.มหาสารคาม

คบ. คณิตศาสตร์

คม. วิจัยทางการศึกษา

ปร.ด. การวิจัยและ
ประเมินผลทาง
การศึกษา

การวิจัย การวัดประเมินผล สถิติ

RU-RMU-P2-129 nood_dee@hotmail.com

09 3054 4554

ผ่าน

13

อ.นัยนา ประทุมรัตน์

มรภ.มหาสารคาม

สังคมศึกษา

RU-RMU-P2-130 naiyanasp@gmail.com

08 0262 8792

ผ่าน

อ.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร

มรภ.มหาสารคาม

บริหารธุรกิจ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
การจัดการ, บริหารธุรกิจ

PR0170

14

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
การจัดการ
การจัดการ

RU-RMU-P2-131 sirintorn.l@gmail.com

08 9709 7920

ผ่าน

15

อ.สุพจน์ เกตุดาว

มรภ.มหาสารคาม

เคมี, การจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ ,โลจิสติกส์

PR0174

RU-RMU-P2-132 K_suphot@hotmail.com

08 1708 2655

ผ่าน

16

อ.สุวชิ ชาน อุน่ อุดม

มรภ.มหาสารคาม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

PR0172

RU-RMU-P2-133 Aodac269@gmail.com

08 4027 5758

ผ่าน

17

ผศ.ดร.ลักขณา สุกใส

มรภ.ชัยภูมิ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

PR0175

RU-RMU-P2-134 luckhana.su@cpru.ac.th

08 3414 9542

ผ่าน

18

อ.ดร.นฤมล ภูสิงห์

มรภ.ชัยภูมิ

RU-RMU-P2-135 narumolpusing@gmail.com

08 1974 4216

ผ่าน

19

อ.ฤทธิชัย ผานาค

มรภ.ชัยภูมิ

RU-RMU-P2-136 phanak108@gmail.com

08 1061 7655

ผ่าน

MBA

DBA

ศษ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ปร.ด.สังคมวิทยา

บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด

รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐประศาสน
ศาสตร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ปร.ด.(การจัดการศึกษา การศึกษา การบริหารการศึกษา การ
เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ) จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่

เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา
และการสื่อสาร
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป กศ.ม. หลักสูตรและการ ค.ด. หลักสูตรและการ วิทยาศาสตร์และหลักสูตรและการเรียน
สอน
เรียนการสอน
การสอน
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ, เทคโนโลยี
สารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0176

Page 2 of 4

รายชือ่ ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มปี ระสบการณ์)
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาตรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ
PR0177

E-Mail
RMU
RU-RMU-P2-137 sksamrit@gmail.com

โทรศัพท์
08 9550 0525

ผ่าน

PR0178

RU-RMU-P2-138 signal@npru.ac.th

09 6946 8759

ผ่าน

RU-RMU-P2-139 pranee_chan@hotmail.com

08 1259 3944

ผ่าน

RU-RMU-P2-140 s.netnapaa@gmail.com

09 4481 2527

ผ่าน

RU-RMU-P2-141 Tangarn@gmail.com

08 4515 9561

ผ่าน

RU-RMU-P2-142 bancherds@yahoo.com

09 1061 2489

ผ่าน

RU-RMU-P2-143 drrapheephan@gmail.com

08 6871 7273

ผ่าน

RU-RMU-P2-144 dr.sommai@gmail.com

08 9720 1597

ผ่าน

RU-RMU-P2-145 thipphawand@hotmail.com

08 1879 9128

ผ่าน

RU-RMU-P2-146 CHALAT.RW@BRU.AC.TH

09 6964 2914

ผ่าน

ผลการประเมิน

20

ผศ.สัมฤทธิ์ เสนกาศ

มรภ.เทพสตรี

21

ผศ.จ่าสิบเอกธานิล ม่วงพูล

มรภ.นครปฐม

วทบ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

22

อ.ดร.ปราณี สีนาค

มรภ.นครปฐม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

23

อ.เนตรนภา สวยสี

มรภ.นครปฐม

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

การสอนภาษาอังกฤษ

24

รศ.สายใจ ทันการ

มรภ.บุรีรัมย์

รัฐศาสตร์

นิเทศศาสตร์

25

ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

มรภ.บุรีรัมย์

วท.บ. ประมง

วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปร.ด. ชีววิทยา

26

ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ มรภ.บุรีรัมย์

บธ.ม. (การจัดการ)

ปร.ด. (การจัดการ)

27

ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข

มรภ.บุรีรัมย์

ศศ.บ. การจัดการ
โรงแรม
เคมี

เคมี

chemistry(Druy
Design and
Molecular
Mecdicine)

28

อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคา

มรภ.บุรีรัมย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

29

อ.ชลัท รังสิมาเทวัญ

มรภ.บุรีรัมย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

30

อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม

มรภ.บุรีรัมย์

08 9835 9955

ผ่าน

อ.อัจฉรา หลาวทอง

มรภ.บุรีรัมย์

การท่องเที่ยวและโรงแรม,อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและโรงแรม
บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-147 rhatthakam@gmail.com

31

อุตสาหกรรมการ
การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
บธ.บ.บริหารงานทั่วไป บธ.บ.บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-148 atchara_lao@hotmail.com

08 8089 4555

ผ่าน

32

รศ.ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ

มรภ.พระนคร

ชีววิทยา

พระพุทธศาสนา

พุทธศาสน์ศึกษา

ศาสนาและเทววิทยา ปรัชญา ชีววิทยา

RU-RMU-P2-149 phdmbu3.025@gmail.com

08 1938 7074

ผ่าน

33

รศ.ดร.อาพล บุดดาสาร

มรภ.พระนคร

ปรัชญา

พุทธศาสนศึกษา

พุทธศาสนาและปรัชญา สังคมศึกษา, พระพุทธศาสนา, รัฐศาสตร์

RU-RMU-P2-150 ampon828@hotmail.com

08 7987 7557

ผ่าน

34

อ.ดร.เพ็ญศรี บางบอน

มรภ.พระนคร

ศศ.บ. นิเทศศาสตร์

บธ.ม. การจัดการทั่วไป

บธ.ด. บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-151 pensri.2508@gmail.com

09 177 84977

ผ่าน

35

ผศ.ดร.แขก บุญมาทัน

มรภ.เพชรบูรณ์

เกษตรกรรม

การวัดผลการศึกษา

RU-RMU-P2-152 khak.bo@hotmail.com

09 8748 0085

ผ่าน

36

ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช

มรภ.เพชรบูรณ์

กศ.บ.พลศึกษา

กศ.ม.พัฒนาสังคม

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
ปร.ด.การบริหารการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

RU-RMU-P2-153 nasa_ittt@hotmail.com

08 6199 7865

ผ่าน

37

อ.ภาพพิมพ์ วังบุญคง

มรภ.เพชรบูรณ์

ศษ.บ พลศึกษา

ศศ.ม. พลศึกษา

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

RU-RMU-P2-154 phappim.pe38@gmail.com

06 5021 8887

ผ่าน

38

อ.สุภาพร บางใบ

มรภ.เพชรบูรณ์

วทบ.ศึกษาศาสตร์เกษตร วทม.เกษตรศาสตร์

RU-RMU-P2-155 o.tomku52@gmail.com

06 5925 9422

ผ่าน

39

อ.ชลิดา แย้มศรีสุข

มรภ.ภูเก็ต

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

เกษตรศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ

RU-RMU-P2-156 ychalidaa@gmail.com

09 2113 5461

ผ่าน

การเมืองการปกครอง

ปริญญญาเอก
คอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ

ปริญญญาโท
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.อ.ม.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

ภาวะผู้นาเพิ่อการ
พัฒนาวิชาชีพ

คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์
ศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การสอนภาษาอังกฤษ การประเมินผล
ภาษา การสอนการออกเสียง
การสอนภาษาอังกฤษ การอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ
นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์
อาหารสัตว์น้า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด
เคมี,ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินาโนเทคโนโลยี
,จุลชีว,โรคพืช

การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
เกษตร,วัดผลการศึกษา,วิจัยทาง
การศึกษา
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา

PR0179

PR0180
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รายชือ่ ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มปี ระสบการณ์)
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

รหัสผู้ประเมิน

E-Mail
RMU
RU-RMU-P2-157 kanokks@hotmail.com,

09 4364 9592

ผ่าน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการ
คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีไฟฟ้า

RU-RMU-P2-158 teerasad@windowslive.com

09 5663 2774

ผ่าน

RU-RMU-P2-159 autoa1818@gmail.com

09 1061 1235

ผ่าน

RU-RMU-P2-160 Chittakorn@reru.ac.th

09 3395 1535

ผ่าน

พลศึกษา

พลศึกษา

RU-RMU-P2-161 Napong.rk@gmail.com

08 7362 1117

ผ่าน

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

RU-RMU-P2-162 too_1947@hotmail.com

09 3359 0041

ผ่าน

บธ.ม. การจัดการการ
ท่องเที่ยว
หลักสูตรและการสอน

การท่องเที่ยว การโรงแรม

RU-RMU-P2-163 Sittisakhtm@gmail.com

08 1558 4003

ผ่าน

มรภ.ราชนครินทร์

ศศ.บ. อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
พลศึกษา

RU-RMU-P2-164 phochet26@hotmail.com

09 1776 4656

ผ่าน

ผศ.ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาด

มรภ.เลย

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

หลักสูตรและการสอน การออกแบบหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตร
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์

RU-RMU-P2-165 jagrapan25@gmail.com

06 5532 9153

ผ่าน

49

ผศ.ดร.ชยพัทธ์ ภูสาเภา

มรภ.เลย

วท.บ.ฟิสิกส์

วศ.ม.พลังงาน

ปร.ด.ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ พลังงาน วิทยาศาสตร์

RU-RMU-P2-166 chayapatphu@gmail.com

06 2497 9545

ผ่าน

50

ผศ.จตุพงษ์ กะวิวงั สกุล

มรภ.เลย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-167 Kawiwangsakul@gmail.com

08 5011 6635

ผ่าน

51

ผศ.นพรัตน์ พันธุวาปี

มรภ.เลย

09 0851 7587

ผ่าน

ผศ.นิมิตร ตาน้อย

มรภ.เลย

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสากรรมศิลป์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-168 pan.nop1318@gmail.com

52

คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ศศ.ม.การบริหาร
อุตสาหกรรม
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา บธ.ม. บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-169 nimittanoi10@gmail.com

08 0179 6389

ผ่าน

53

ผศ.ภราดร รีชัยพิชิตกุล

มรภ.เลย

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-P2-170 Pharadorn.r@Gmail.com

08 0151 2952

ผ่าน

54

ผศ.สุรศักดิ์ ตาน้อย

มรภ.เลย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ศึกษา,คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-171 surasaktanoi@gmail.com

08 1873 8791

ผ่าน

55

ผศ.สุวชั ชัย มิสุนา

มรภ.เลย

วท.บ. ชีวเคมี

วท.ม. ชีวเคมี

เคมีและชีวเคมี

RU-RMU-P2-172 suwatchai.mis@lru.ac.th

09 6620 1563

ผ่าน

56

ผศ.เอกภูมิ อิม่ อก

มรภ.เลย

ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-P2-173 ekgapoom.imoak@gmail.com

08 8333 0090

ผ่าน

57

อ.ดร.วิไลวรรณ สิมเชือ้

มรภ.เลย

วท.บ.เคมี

วท.ม.เคมี

ปร.ด.เคมี

RU-RMU-P2-174 wilaiwan08@gmail.com

08 9944 5160

ผ่าน

58

อ.ดร.อนุวตั ิ พิมพะบุตร

มรภ.เลย

ฟิสิกส์

การสอนฟิสิกส์

ฟิสิกส์

คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เคมีวเิ คราะห์ ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีทั่วไป
ฟิสิกส์

RU-RMU-P2-175 nuwat.phi@lru.ac.th

08 9918 6881

ผ่าน

59

อ.ฐิตินนั ท์ ธรรมโสม

มรภ.เลย

วทบ.เคมี

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

RU-RMU-P2-176 thitinan.tha@lru.ac.th

08 8509 5927

ผ่าน

60

อ.ณปาล อุทยารัตน์

มรภ.เลย

08 1466 7954

ผ่าน

อ.นภัสสร วงเปรียว

มรภ.เลย

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การจัดการ , การจัดการโลจิสติกส์,
การตลาด
เคมีวเิ คราะห์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

RU-RMU-P2-177 u.napal@live.com

61

การจัดการทั่วไป
(การตลาด)
เคมี

วท.ม. วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ (เคมี)
การจัดการโลจิสติกส์

RU-RMU-P2-178 wannusa_2528@hotmail.com

08 4400 8055

ผ่าน

62

อ.นิรมล ศรีชนะ

มรภ.เลย

เคมี

08 8552 9217

ผ่าน

ผศ. ว่าที่ร.ต.สาคร แก้วสมุทร์

มรภ.ศรีสะเกษ

วทบ.พลศึกษา

เคมี , เคมีสภาวะแวดล้อม , เคมีอนินท
รีย์ , วิทยาศาสตร์
พลศึกษา , วิทยาศาสตร์การกีฬา

RU-RMU-P2-179 niramon_mol@hotmail.com

63

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
แขนงเคมี
กศ.ม.พลศึกษา

RU-RMU-P2-180 sakorn.2630@gmail.com

08 5949 4481

ผ่าน

64

อ.เจษฎา สุขสนิท

มรภ.ศรีสะเกษ

ดนตรีสมัยนิยม

ดนตรีศึกษา

การสอนดนตรี

RU-RMU-P2-181 Jedsada@sskru.ac.th

08 1265 0809

ผ่าน

ที่

รายชือ่ - สกุล

40

ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทพิ ย์

41

ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี

42

สถาบัน
มรภ.ร้อยเอ็ด

ปริญญญาตรี
วท.บ.เคมี

ปริญญญาโท
วท.ม.เคมี

ปริญญญาเอก
ปร.ด.เคมี

มรภ.ร้อยเอ็ด

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

พลังงานทดแทน

อ.ดร.ธีรพล สืบชมภู

มรภ.ร้อยเอ็ด

43

อ.ว่าที่ ร.ท.จิตกรณ์ เพชรภักดี

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

44

อ.ณพงษ์ ร่มแก้ว

มรภ.ร้อยเอ็ด

พลศึกษา

45

อ.ณัฐพงษ์ ราชมี

มรภ.ร้อยเอ็ด

รัฐศาสตร์

46

อ.สิทธิศักดิ์ เตียงงา

มรภ.ร้อยเอ็ด

47

ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ

48

สารสนเทศศึกษา

สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ
เคมี วิทยาศาสตร์

ราชภัฏ

โทรศัพท์

ผลการประเมิน
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รายชือ่ ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มปี ระสบการณ์)
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

สาขาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญญาโท
ศษ.ม.สังคมศึกษา

รหัสผู้ประเมิน

สังคมศึกษา การศึกษา ดนตรี

E-Mail
RMU
RU-RMU-P2-182 aomsinkku@hotmail.com

08 9506 0006

ผ่าน

สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ

ปริญญญาเอก

ราชภัฏ

โทรศัพท์

ผลการประเมิน

65

อ.ชลธิชา โรจนแสง

มรภ.ศรีสะเกษ

ปริญญญาตรี
ศป.บ.ดนตรีไทย

66

อ.ดารค์ฤทธิ์ จันทรา

มรภ.ศรีสะเกษ

ร.บ.รัฐศาสตร์

ศษ.ม.พลศึกษา

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

RU-RMU-P2-183 Crooritsskru2016@gmail.com

08 9989 9122

ผ่าน

67

อ.อรพร ทับทิมศรี

มรภ.ศรีสะเกษ

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

RU-RMU-P2-184 orapor_n@hotmail.com

08 5209 3228

ผ่าน

68

ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี

มรภ.สกลนคร

การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรและการสอน

RU-RMU-P2-185 wanphen2516@windowslive.com

08 4957 7557

ผ่าน

69

ผศ.ภัทรดร จั้นวันดี

มรภ.สกลนคร

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

RU-RMU-P2-186 ice.snru@gmail.com

09 1290 8996

ผ่าน

70

อ.ดร.วิชญ์พล โถสายคา

มรภ.สกลนคร

เคมี

เคมี

การบริหารและพัฒนา การศึกษา
การศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา
,หลักสูตรและการสอน
เคมี
เคมีวเิ คราะห์, เคมีประยุกต์, วิทยาศาสตร์

RU-RMU-P2-187 keemung21@hotmail.com

08 8334 6066

ผ่าน

71

อ.ดร.สถิตย์ ภาคมฤค

มรภ.สกลนคร

ค.บ. ภาษาไทย

ศศ.ม. ภาษาไทย

ศศ.ด. ภาษาไทย

ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ การสอน

RU-RMU-P2-188 Satitpakmaluk@gmail.com

08 1718 9583

ผ่าน

72

อ.ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข

มรภ.สกลนคร

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ปร.ด.การบริหาร
การศึกษา

09 5168 6926

ผ่าน

อ.เบญจพร อุผา

มรภ.สกลนคร

ฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ, การศึกษา, การบริหาร
การศึกษา
การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

RU-RMU-P2-189 apisit_edu@snru.ac.th

73

กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา

RU-RMU-P2-190 padag.oo@hotmail.com

08 1729 1210

ผ่าน

74

อ.ปัณฑิตา อินทรักษา

มรภ.สกลนคร

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีการศึกษา

RU-RMU-P2-191 pundita_ink@hotmail.com

08 1871 7954

ผ่าน

75

อ.พัลลภ จันทร์กระจ่าง

มรภ.สกลนคร

วิศวกรรมไฟฟ้า

เทคโนโลยีโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การจัดการ หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การ
การเรียนรู้
จัดการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์, โลจิสติกส์, สิ่งแวดล้อม

RU-RMU-P2-192 phanlob_1@hotmail.com

09 8750 1439

ผ่าน

76

อ.แพรตะวัน จารุตัน

มรภ.สกลนคร

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-193 praetawan9925@snru.ac.th

08 9280 2633

ผ่าน

77

อ.วิชชุดา ภาโสม

มรภ.สกลนคร

วท.บ.ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

RU-RMU-P2-194 witchuda@snru.ac.th

08 7811 9624

ผ่าน

78

อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ

มรภ.สวนสุนนั ทา

ดนตรีศึกษา

วท.ม. เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน
ศศ.ม.ดนตรีศึกษา
ปรด.ดุริยางคศิลป์

ดนตรี ดนตรีศึกษา ดุริยางคศิลป์

RU-RMU-P2-195 jo.drum@hotmail.com

08 1298 7059

ผ่าน

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ตรวจข้อมูล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

PR0181

ลงชื่อ ...........................................................วิทยากร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

