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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผูป้ ระเมิน

โทรศัพท์

ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

08 7373 3999

ผ่าน

การศึกษาพิเศษ, การบริหารการศึกษา,
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

RU-RMU-P2-002 prapatsorn_ty@hotmail.com

08 1546 3660

ผ่าน

การผลิตไม้ผล/ สรีระวิทยา/การ
ปรับปรุงพันธุ์
เศรษฐศาสตร์ / บริหารการศึกษา/ รัฐ
ประศาสนศาสตร์

RU-RMU-P2-003 juntasri@hotmail.com

09 3616 9224

ผ่าน

RU-RMU-P2-004 Subunn_i@hotmail.com

09 4593 5193

P

P

ผ่าน

P

P

ผ่าน

1

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

มรภ.มหาสารคาม

2

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอีย่ ม

มรภ.มหาสารคาม

ปริญญญาตรี
ปริญญญาโท
กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ M.A.I.E (Industrial
Development and
Tranformation)
พ.บ.(พยาบาลศาสตร์) กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

3

รศ.ดร.รภัสสา

มรภ.มหาสารคาม

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

ปร.ด. การบริหารการ
พัฒนา(การบริหาร
การศึกษา)
พืชสวน

4

รศ.ดร.สุบรรณ เอีย่ มวิจารณ์

มรภ.มหาสารคาม

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์
การพัฒนา)
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
ศษ.บ.(บริหาร
การศึกษา)

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)/
รป.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์)

ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์
ประยุกต์)
ศษ.ด.(บริหารการศึกษา)

5

ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

มรภ.มหาสารคาม

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

การบริหารการศึกษา

บริหารการศึกษา

บริหารการศึกษา

RU-RMU-P2-005 thekong-123@hotmail.com

09 4614 5282

6

ผศ.ดร.เกรียงไกร นามนัย

มรภ.มหาสารคาม

บธ.บ.(การบัญชี)

บช.ม.

ปร.ด.(การบัญชี)

RU-RMU-P2-006 kriengkrai.nn@gmail.com

09 4526 8524

7

ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม

มรภ.มหาสารคาม

ธุรกิจศึกษา

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

การบัญชี, ต้นทุน, ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การตลาด, บริหารธุรกิจ

8

ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย

มรภ.มหาสารคาม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพือ่ การศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

9

ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา

มรภ.มหาสารคาม

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์

10

ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย

มรภ.มหาสารคาม

รัฐประศาสนศาสตร์,
หลักสูตรและการสอน
บธบ.การจัดการทัว่ ไป บธม.บริหารธุรกิจ

11

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

มรภ.มหาสารคาม

คณิตศาสตร์

12

ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์

มรภ.มหาสารคาม

13

ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี

14

ผศ.ดร.ไพศาล วรคา

15

ผศ.ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ มรภ.มหาสารคาม

จันทาศรี

ประสบการณ์การประเมิน

RMU
RU-RMU-P2-001 tnirut@rmu.ac.th

ปริญญญาเอก
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร วิจยั และพัฒนาหลักสูตร

ราชภัฏ

E-Mail

ผ่าน

RU-RMU-P2-007 kemika7237@gmail.com

09 8241 5246

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค,
ภูมิภาค
สังคมศาสตร์, หลักสูตรและการสอน
ปรด.บริหารธุรกิจ
การจัดการ, บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-008 chaiyan.s@rmu.ac.th

08 3286 2515

RU-RMU-P2-009 dr.dan2012@hotmail.com

08 7225 0190

ผ่าน

RU-RMU-P2-010 nisarat.pon@hotmail.com

08 5055 9323

ผ่าน

จิตวิทยาการแนะแนว

วิจยั และประเมินผล
การศึกษา

RU-RMU-P2-011 dr.piyatida@gmail.com

08 1532 3880

ผ่าน

วท.บ.ชีววิทยา

วท.ม.ชีววิทยา

ปร.ด.ชีววิทยา

คณิตศาสตร์, จิตวิทยาการแนะแนว,
วิจยั ,ประเมินผลการศึกษา, สถิติ,การ
วัดผล
ชีววิทยา,พันธุศาสตร์

RU-RMU-P2-012 puntivar.juu@gmail.com

08 6954 6466

มรภ.มหาสารคาม

ดนตรีศึกษา

มานุษยดุริยางควิทยา

ดุริยางคศิลป์

ดุริยางคศิลป์

RU-RMU-P2-013 tung_rmu@hotmailo.com

08 4276 4004

ผ่าน

มรภ.มหาสารคาม

วิทย์-ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรศึกษา

สถิติ วิจยั วัดและประเมินผลการศึกษา

ผ่าน

วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-014 paisarn.wo@rmu.ac.th,
w.paisarn@gmail.com
RU-RMU-P2-015 pak.satanasaowapak@gmail.com

08 1289 1394

วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

วิจยั และประเมินผล
การศึกษา
ปร.ด. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

08 1068 8317

ผ่าน
P

P

P

ผ่าน

P

ผ่าน

ผ่าน
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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ
ปริญญญาโท
หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผูป้ ระเมิน
ราชภัฏ

E-Mail

โทรศัพท์

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

RMU
RU-RMU-P2-016 poosit.boon@hotmail.com

08 4270 5056

RU-RMU-P2-017 insumran_y@hotmail.com

09 3361 6422

RU-RMU-P2-018 ramnaree_cute.pig@hotmail.com

08 6223 7532

P
P

ภายนอก

ผลการประเมิน

16

ผศ.ดร.ภูษติ บุญทองเถิง

มรภ.มหาสารคาม

ปริญญญาตรี
ชีววิทยา

17

ผศ.ดร.ยุวดี อินสาราญ

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ชีววิทยา

ปริญญญาเอก
หลักสูตรและการเรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน
การสอน
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา

18

ผศ.ดร.รามนรี นนทภา

มรภ.มหาสารคาม

สถิติประยุกต์

สถิติประยุกต์

คณิตศาสตรศึกษา

19

ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด

มรภ.มหาสารคาม

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ศึกษา

RU-RMU-P2-019 wanidapharanat@hotmail.com

08 8549 8940

20

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

มรภ.มหาสารคาม

รัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

RU-RMU-P2-020 wsutthisai@hotmail.com

21

ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร

มรภ.มหาสารคาม

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร

นวัตกรรมหลักสูตรและ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป หลักตู รและ
การเรียนรู้
การสอน
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหาร
ธุรกิจ,วิจยั
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร์

RU-RMU-P2-021 soonthorn_rmu@hotmail.com

08 7041 3630,
043 713 588
08 9942 7768

P

P

ผ่าน

22

ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.เกษตรศาสตร์

วทม.สัตวศาสตร์

ปรด.สัตวศาสตร์

การผลิตสัตว์ สัตวศาสตร์

RU-RMU-P2-022 uthaikoatdoke2014@gmail.com

08 0317 2454

P

P

ผ่าน

23

ผศ.ชวิศร ปูคะภาค

มรภ.มหาสารคาม

วิศกรรม, วิศวกรรมเครื่องกล, เทคโนโลยี

RU-RMU-P2-023 p.chawisorn@gmail.com

08 3456 5335

P

24

ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์

มรภ.มหาสารคาม

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสา วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
หการ)
เกษตรศาสตร์
ปฐพีศาสตร์
-

เกษตรศาสตร์, ปฐพีศาสตร์

RU-RMU-P2-024 taweesab.ch@rmu.ac.th

08 1346 5396

ผ่าน

25

ผศ.ไปรมา เฮียงราช

มรภ.มหาสารคาม

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

RU-RMU-P2-025 paima.rmu@hotmail.com

08 1799 9998

ผ่าน

26

ผศ.พงศธร กองแก้ว

มรภ.มหาสารคาม

กศ.บ.
กศ.ม.บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์กศ.
ม.บรรณารักษศาสตร์
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์

วัสดุศาสตร์,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์

RU-RMU-P2-026 ch_ko29@hotmail.com

08 9602 3249

ผ่าน

27

ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

มรภ.มหาสารคาม

วท.ม.(สื่อนฤมิต)

เทคโนโลยีสารสนเทศ, มัลติมีเดีย

RU-RMU-P2-027 potsirin.li@rmu.ac.th

08 9943 8007

28

ผศ.วีรยุทธ เติมสวัสดิ์

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.(ระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการ)
วิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้า

เทคโนโลยีไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า

RU-RMU-P2-028 veerayuthtermsawat@gmail.com

08 3561 2244

ผ่าน

29

ผศ.อมร โททา

มรภ.มหาสารคาม

การบัญชี

การบัญชี

-

การบัญชี, บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-029 thotham_am@hotmail.com

ผ่าน

30

อ.ดร.กชนิภา วานิชกิตติกลู

มรภ.มหาสารคาม

บ.ธม. บริหารธุรกิจ

ป.รด. การจัดการ

การจัดการ/ บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-030 khotchanipa.81@gmail.com

31

อ.ดร.กฤษดา หินเธาว์

มรภ.มหาสารคาม

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การตลาด, บริหารธุรกิจ

ผ่าน

มรภ.มหาสารคาม

ปร.ด.(การจัดการ
เทคโนโลยี)
บริหารธุรกิจ

08 3661 7868

อ.ดร.กิตติชัย เจริญชัย

วท.ม(ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการ)
การตลาด

RU-RMU-P2-031 kritsada.hi@rmu.ac.th

32

บ.ธบ. การบัญชี/ การ
จัดการ
วท.บ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
การจัดการการตลาด

08 6224 8779,
043 712 621
08 1471 8121

RU-RMU-P2-032 Kittichai_Jaroenchai@hotmail.com 08 5857 1810

ผ่าน

33

อ.ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง

มรภ.มหาสารคาม

ศศ.บ (นิเทศศาสตร์)

นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์) นศ.ด.

RU-RMU-P2-033 poomlaochaeng@gmail.com

08 9889 8454

34

อ.ดร.จรูญ เบญมาตย์

มรภ.มหาสารคาม

พลศึกษา

พลศึกษา

RU-RMU-P2-034 chalitty_ple@yahoo.com

06 5665 1491

คณิตศาสตรศึกษา, คณิตศาสตร์, สถิติ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร
การตลาด สื่อดิจทิ ัล
สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา

ผ่าน
ผ่าน
P

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

P

ผ่าน

P

P

ผ่าน

ผ่าน

P

ผ่าน
ผ่าน
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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

35

อ.ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์

36

อ.ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ

37

สถาบัน

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ

มรภ.มหาสารคาม

ปริญญญาตรี
วิศวกรรมโยธา

ปริญญญาโท
บริหารงานก่อสร้าง

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

จิตวิทยาการศึกษา

อ.ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน

มรภ.มหาสารคาม

38

อ.ดร.ดรรชนีย์ พลหาญ

39

อ.ดร.ธนชัย พลเคน

40

อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

41

อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ มรภ.มหาสารคาม

การสอนเคมี-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ศึกษา

42

อ.ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ

มรภ.มหาสารคาม

43

อ.ดร.นพดล สมผล

มรภ.มหาสารคาม

ศศ.ม.(การส่งเสริม
สุขภาพ)
วท.ม.สัตวศาสตร์

44

อ.ดร.ประยงค์ หัตถพรหม

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การกีฬา)
วท.บ.เทคนิคการสัตว
แพทย์
พลศึกษา

45

อ.ดร.ปริยัติ นามสง่า

มรภ.มหาสารคาม

ศศ.บ.(ดนตรีสากล)

46

อ.ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง

มรภ.มหาสารคาม

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

ศป.ม.(มานุษยดุริยางค
วิทยา)
วิทยาการคอมพิวเตอร์

47

อ.ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

มรภ.มหาสารคาม

วศ.บ ไฟฟ้า

วทม.สื่อนฤมิต

48

อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์

มรภ.มหาสารคาม

วศ.บ.วิศวกรรมดิน
และนา

วศ.บ.วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

49

อ.ดร.พรพิมล พลคา

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.(เคมี)

50

อ.ดร.มะลิ สโรบล

มรภ.มหาสารคาม

ฟิสิกส์

51

อ.ดร.ระพีพนั ธ์ ศิริสัมพันธ์

มรภ.มหาสารคาม

ดุริยางคศิลป์

ปริญญญาเอก

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

ราชภัฏ

E-Mail

RMU
RU-RMU-P2-035 don_jeerapan@yahoo.com

โทรศัพท์

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

08 9709 9492

ผ่าน

วิทยาศาสตร์, จิตวิทยา,วิจยั และพัฒนา
ศักยภาพ

RU-RMU-P2-036 chotikathamviset@gmail.com

08 8338 0870

ผ่าน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิจยั และพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา
(จิตวิทยาการศึกษา)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-P2-037 naphattanon.th@rmu.ac.th

06 4646 4519

ผ่าน

มรภ.มหาสารคาม

เคมี

พอลิเมอร์/ยาง

เคมี

เคมี, เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

RU-RMU-P2-038 dutchanee.ph@rmu.ac.th

08 4112 0116

ผ่าน

มรภ.มหาสารคาม

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์, วัสดุศาสตร์

RU-RMU-P2-039 tanachai.po@rmu.ac.th

ผ่าน

มรภ.มหาสารคาม

สารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน,
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ด้านการศึกษา, หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
การจัดการกีฬา, พลศึกษา,
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สัตวศาสตร์ / สัตวแพทย์

RU-RMU-P2-040 thawatchai.s@rmu.ac.th

06 3854 9325,
08 4930 2455
08 8563 9336

หลักสูตรและการเรียน
การสอน
ปร.ด.วิทยาศาสตร์การ
กีฬา (การจัดการกีฬา)
ปร.ด.สหวิทยาการสัตว
แพทย์
นวัตกรรมหลักสูตรและ การศึกษา หลักสูตรการสอน พลศึกษา
การเรียนรู้
ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์) ดนตรีวทิ ยา และตนตรีศึกษา

RU-RMU-P2-041 P.PBK13@gmail.com

08 3965 3777

RU-RMU-P2-042 es_rmu@hotmail.com

08 4613 7987

RU-RMU-P2-043 nsomphol@gmail.com

08 9620 0477

P

RU-RMU-P2-044 prayong.h2@hotmail.com

08 4511 6529

P

RU-RMU-P2-045 pariyatpianoemu@gmail.com

09 8585 7809

ผ่าน

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
แอนิเมชัน สารสนเทศ การจัดการ
การศึกษา
วิจยั และประเมินผลการศึกษา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมดินและ
นา วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

RU-RMU-P2-046 panyaphat.h@rmu.ac.th

09 3328 8229

ผ่าน

RU-RMU-P2-047 piyasak_t@hotmail.com

08 5003 8519

ผ่าน

RU-RMU-P2-048 9peng55@gmail.com

09 9387 4555

ปร.ด.(ชีวเคมี)

เคมี, ชีวเคมี

RU-RMU-P2-049 pornpimol@rmu.ac.th

09 5513 3806

พลังงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ฟิสิกส์, พลังงาน, วิศวกรรมเครื่องกล

RU-RMU-P2-050 sanawong_14@hotmail.com

08 5450 2702

P

ผ่าน

วัฒนธรรมศาสตร์

วัฒนธรรมศาสตร์

ดรตรี สังคม วัฒนธรรม

RU-RMU-P2-051 rapeepan_28@hotmail.com

09 4569 3541

P

ผ่าน

พลศึกษา

บริหารงานก่อสร้าง,วัสดุกอ่ สร้าง

รหัสผูป้ ระเมิน

การบริหารจัดการ
การศึกษา
ปร.ด.วิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา

P
P

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

P

P

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน
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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

52

อ.ดร.รัตติกาล สารกอง

มรภ.มหาสารคาม

53

อ.ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอาคา

มรภ.มหาสารคาม

54

อ.ดร.วณิชา สาคร

55

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผูป้ ระเมิน

โทรศัพท์

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

การวัดประเมินผลการศึกษา วิจยั

RMU
RU-RMU-P2-052 rattikan_s@hotmail.com

08 9895 3923

ผ่าน

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

RU-RMU-P2-053 laumka87@gmail.com

09 5605 6264

ผ่าน

วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์
ศึกษา)

RU-RMU-P2-054 wanichasakorn@hotmail.com

08 5000 6979

ผ่าน

วท.บ.(เคมี)

วท.ม.(เคมี)

ปร.ด.(เคมี)

คอมพิวเตอร์ศึกษา,
เทคโนโลยีสารสนเทศ,
สารสนเทศศาสตร์
เคมี

RU-RMU-P2-055 wandee.rakrai@gmail.com

08 1716 5946

มรภ.มหาสารคาม

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-P2-056 panurag2562@gmail.com

08 2359 5965

ผ่าน

อ.ดร.สมสุข ไตรศุภกิตติ

มรภ.มหาสารคาม

เคมีอตุ สาหกรรม

วิศวกรรมเครื่องกล

พลังงานทดแทน เคมีประยุกต์

RU-RMU-P2-057 somsuk_rmu@yahoo.com

08 0220 5889

ผ่าน

58

อ.ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร

มรภ.มหาสารคาม

ผ่าน

มรภ.มหาสารคาม

RU-RMU-P2-059 apichat.la@rmu.ac.th

08 5057 5001

60

อ.ดร.อุบลวรรณ กิจคณะ

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ศึกษา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี

08 4428 5969

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์
ศึกษา)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การจัดการเทคโนโลยี

RU-RMU-P2-058 sununta.kl@rmu.ac.th

59

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
ทัศนศิลป์

ปิโตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-P2-060 ubonwan.cs@hotmail.ciom

08 6254 1194

61

อ.กนกอร คาผุย

มรภ.มหาสารคาม

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์

RU-RMU-P2-061 khampui.k@gmail.com

08 1709 4592

62

อ.ไกรจักร แก้วพรม

มรภ.มหาสารคาม

สัตวแพทย์

สัตวศาสตร์

เทคนิคการสัตวแพทย์

RU-RMU-P2-062 kraijak.ka@rmu.ac.th

06 2452 5645

ผ่าน

63

อ.จักรพันธ์ ศรีวงษา

มรภ.มหาสารคาม

RU-RMU-P2-063 jackaphan@cs.rmu.ac.th

08 1670 7863

ผ่าน

อ.ชมภู่ เหนือศรี

มรภ.มหาสารคาม

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

64

08 6857 1427

อ.ชัชวาลย์ ลิมรัชตะกุล

มรภ.มหาสารคาม

RU-RMU-P2-065 tvgalaxy9339@gmail.com

08 4518 5626

ผ่าน

66

อ.ชุติภา กองสมบัติ

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
การศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา,
นวัตกรรมทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

RU-RMU-P2-064 chompooenvi@hotmail.com

65

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
กศ.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ

RU-RMU-P2-066 chutipa.ko@rmu.ac.th

09 5236 3541

ผ่าน

67

อ.ณิชาภา พิมลศิริ

มรภ.มหาสารคาม

บธ.บ.(การตลาดและ
ทรัพยากรมนุษย์)

บธ.ม.(บริหารทรัพยากร
มนุษย์และการตลาด)

การตลาด , บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-067 uphimlsiri@gmail.com

09 8689 2625 ,
06 5497 6261

68

อ.ณุชฎา บูรณะพิมพ์

มรภ.มหาสารคาม

คบ.(การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)

การศึกษาปฐมวัย

RU-RMU-P2-068 nuchada14@gmail.com

08 2451 9426

ปริญญญาตรี
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/การวัด
และประเมินผล
การศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

ปริญญญาโท
การวัดและประเมินผล
การศึกษา

ปริญญญาเอก
วิจยั วัดผล และสถิติ
การศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

มรภ.มหาสารคาม

ศศ.บ.(สารสนเทศ
ศาสตร์)

อ.ดร.วันดี รักไร่

มรภ.มหาสารคาม

56

อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์

57

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
การสอนภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ราชภัฏ

E-Mail

P

P

P

P

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน
P

P

P

P

P

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

69

อ.ธนวุฒิ คาประเทือง

มรภ.มหาสารคาม

70

อ.ธนิษฐ์นันท์ บุญศรีชนะ

มรภ.มหาสารคาม

71

อ.ธันยชนก ปะวะละ

มรภ.มหาสารคาม

72

อ.ธานินทร์ สิงกันยา

มรภ.มหาสารคาม

73

อ.นฤดล สวัสดิ์ศ รี

74

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผูป้ ระเมิน

โทรศัพท์

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

การศึกษาพิเศษ, กิจกรรมบาบัด

RMU
RU-RMU-P2-069 Thanawut_rmu@hotmail.co.th

08 1544 7448

ผ่าน

อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์

RU-RMU-P2-070 thanitnandh@gmail.com

08 6581 4231

ผ่าน

เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-071 aui.thanyachanok@gmail.com

08 6640 9594

P

สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์, เทคนิคการ
สัตวแพทย์ และ การพยาบาลสัตว์
บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด

RU-RMU-P2-072 thanin23.keng@hotmail.co.th

08 6228 5493

P

RU-RMU-P2-073 narudol999@gmail.com

08 3418 0449

การจัดการ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ

RU-RMU-P2-074 navallou@hotmail.com

08 6220 8356

P

ผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-P2-075 bundit_s@hotmail.com

09 1863 4352

P

ผ่าน

วท.ม. เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วท.บ.(ฟิสิกส์)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุต
สหการ)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เคมี/ ผลิตภัณ์ธรรมชาติ

RU-RMU-P2-076 cotton.bc@gmail.com

06 3496 4263

P

ผ่าน

ฟิสิกส์, วิศกรรมอุตสาหการ

RU-RMU-P2-077 patapong.pa@rmu.ac.th

08 8571 7359

data mining , programming

RU-RMU-P2-078 parinyathongkam@gmail.com

06 3391 9287

P

ผ่าน

เทคโนโลยีการอาหาร,
เทคโนโลยีการเกษตร
ฟิสิกส์

RU-RMU-P2-079 tarnratmanee@gmail.com

09 9362 4459

P

ผ่าน

RU-RMU-P2-080 chinnasa@hotmail.com

08 7065 9622

ผ่าน

คณิตศาสตร์

RU-RMU-P2-081 pichtipar@gmail.com

08 3415 1617

ผ่าน

ปริญญญาตรี
ปริญญญาโท
วท.บ (กิจกรรมบาบัด) ศษ.ม (หลักสูตรและ
การสอนการศึกษาพิเศษ)
คศ.บ.(อาหารและ
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)
โภชนาการ)
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) ศ.ม.(เศรษฐ์ศาสตร์ธรุ กิจ)

ปริญญญาเอก

ราชภัฏ

E-Mail

P

ผ่าน

วท.ม (สรีรวิทยาทางสัตว์)

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ (วิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์)
บริหารธรุ กิจบัณฑิต

อ.นาวา มาสวนจิก

มรภ.มหาสารคาม

การจัดการทัว่ ไป

75

อ.บัณฑิต สุวรรณโท

มรภ.มหาสารคาม

76

อ.บุษยมาส รัตนดอน

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วท.บ. ชีวเคมี

การจัดการเทคโนโลยี
และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
วท.ม. สื่อนฤมิต

77

อ.ปฐม์พงศ์ พันธ์พบิ ูลย์

มรภ.มหาสารคาม

78

อ.ปริญญา ทองคา

มรภ.มหาสารคาม

79

อ.ปาริชาติ ราชมณี

มรภ.มหาสารคาม

80

อ.พรชัย ชิณสา

มรภ.มหาสารคาม

วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร) วศ.ม.(วิศวกรรมการ
อาหาร)
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีเชือเพลิง

81

อ.พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี

มรภ.มหาสารคาม

คบ. (คณิตศาสตร์)

82

อ.มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

มรภ.มหาสารคาม

09 1862 5859

อ.มารุดิศ วชิรโกเมน

มรภ.มหาสารคาม

เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-082 phonprasert@hotmail.com

83

วท.บ.(วิทยาการ
วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สื่อนฤมิต
(คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)

RU-RMU-P2-083 luktavada@gmail.com

08 9273 2244, 06
3717 8859

84

อ.ยุวเรศ หลุดพา

มรภ.มหาสารคาม

รัฐประศาสนศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

RU-RMU-P2-084 yuvares_lp@hotmail.com

09 5952 2567

P

P

ผ่าน

85

อ.รตนดา อาจวิชัย

มรภ.มหาสารคาม

วศ.บ. วิศวกรรม
รัฐประศาสนศาสนศาสตร์
โทรคมนาคม และ รบ.
(บริหารรัฐกิจ)
ค.บ. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาไทย

ภาษาไทย/ ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร

RU-RMU-P2-085 odear.orn@gmail.com

08 3415 1422

P

P

ผ่าน

86

อ.วริดา พลาศรี

มรภ.มหาสารคาม

สถิติ

สถิติ,สถิติประยุกต์,คณิตศาสตร์

RU-RMU-P2-086 warida_pa@hotmail.com

08 5908 8522

P

บริหารธรุ กิจมหาบัณฑิต

คม.(คณิตศาสตรศึกษา)

สถิติ

-

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

P

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผูป้ ระเมิน

โทรศัพท์

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

RMU
RU-RMU-P2-087 mylove_2547@hotmail.com

08 9577 2113

P

รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์
,สังคมศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย

RU-RMU-P2-088 larn999@hotmail.com

08 1601 9694

P

RU-RMU-P2-089 k.wilawan29@gmail.com

08 8562 9945

ผ่าน

ภาษาลาว

ภาษาไทย ภาษาลาว

RU-RMU-P2-090 thainy14@hotmail.com

08 6988 1352

ผ่าน

พลศึกษา

พลศึกษา

RU-RMU-P2-091 sayjai_p@hotmail.com

08 9516 1707

RU-RMU-P2-092 atbiwclub@gmail.com

09 4519 4144

ผ่าน

RU-RMU-P2-093 su-san21@hotmail.com

08 8365 4446

ผ่าน

ปริญญญาโท
กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)

ปริญญญาเอก

ราชภัฏ

E-Mail

87

อ.วัชรา เสนาจักร์

มรภ.มหาสารคาม

ปริญญญาตรี
ค.บ.(ชีววิทยา)

88

อ.วาสนา บรรลือหาญ

มรภ.มหาสารคาม

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

89

อ.วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์

มรภ.มหาสารคาม

กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย ค.ม.การศึกษาปฐมวัย

90

อ.ศศิธร อ่อนเหลา

มรภ.มหาสารคาม

91

อ.สายใจ เพ็งที

มรภ.มหาสารคาม

ภาษาไทย
,ประวัติศาสตร์
พลศึกษา

92

อ.สิรินภา ขจรโมทย์

มรภ.มหาสารคาม

ศป.บ.(ศิลปะจินตทัศน์) วท.ม.(สื่อนฤมิต)

93

อ.สุชาดา หวังสิทธิเดช

มรภ.มหาสารคาม

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

94

อ.สุนันทา กินรีวงศ์

มรภ.มหาสารคาม

ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย
ศศบ.ภาษาไทย

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, การออกแบบ,
ศิลปะ
การศึกษาปฐมวัย

ศศ.ม.ภาษาไทย

ภาษาไทย

RU-RMU-P2-094 sunantha-ka@hotmail.com

08 7829 3963

95

อ.สุมาลี พลขุนทรัพย์

มรภ.มหาสารคาม

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม

RU-RMU-P2-095 Kookkik_kb@hotmail.com

08 8959 1415

96

อ.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์

มรภ.มหาสารคาม

การประถมศึกษา

ดุริยางคศิลป์

ดนตรีสากล,ดนตรีศึกษา

RU-RMU-P2-096 steee@hotmail.co.th

08 1976 5859

97

อ.อาภาภรณ์ จวนสาง

มรภ.มหาสารคาม

รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

RU-RMU-P2-097 apaporn.ju@rmu.ac.th

09 9979 2363

98

อ.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

มรภ.มหาสารคาม

-

วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์,
บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-P2-098 Udomsak.pi@rmu.ac.th

08 1391 3816

ผ่าน

99

อ.ดร.อรุณรัตน์ คาแหงพล

มรภ.สกลนคร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยี
และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
เคมี
ชีวเคมี

ชีวเคมี

เคมี, ชีวเคมี, การสอนวิทยาศาสตร์

RU-RMU-P2-099 arunrat.tt@snru.ac.th

08 7795 9168

ผ่าน

100

อ.ดร.เอกลักษณ์ เพียสา

มรภ.สกลนคร

08 7935 5329

ผ่าน

อ.ปวีณา อุน่ ลี

มรภ.สกลนคร

RU-RMU-P2-101 paweena.unlee@snru.ac.th

09 4269 9591

ผ่าน

102

อ.ธราเทพ เตมีรักษ์

มรภ.สกลนคร

ศศ.บ. (ดนตรีไทย)

ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)

การบริหารการศึกษา,วิชาชีพครู,
การบริหารและการพัฒนาการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปฐมวัย / ดนตรีไทย

RU-RMU-P2-100 akkaluchpheasa@gmail.com

101

พธ.บ.(รัฐศาสตร์
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ปร.ด.(การบริหารและ
วิชาเอกการปกครอง)
พัฒนาการศึกษา)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-102 t0824554953@gmail.com

08 2455 4953

ผ่าน

103

ผศ.ดร.นิวฒ
ั น์ สาระขันธ์

มรภ.ร้อยเอ็ด

การประถมศึกษา

การประถมศึกษา

สิ่งแวดล้อมศึกษา

การศึกษา สิ่งแวดล้อม

RU-RMU-P2-103 nisarakhan2511@hotmail.com

06 2198 2676

ผ่าน

104

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

การศึกษาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมศึกษา

RU-RMU-P2-104 sci.sak@gmail.com

08 9889 5591

ผ่าน

105

ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข

มรภ.ร้อยเอ็ด

เทคโนโลยีชีวภาพ

การสอนวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์
ศึกษา, สิ่งแวดล้อมศึกษา
เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา
วิทยฯทัว่ ไป

RU-RMU-P2-105 surachai_med@hotmail.com

08 1790 1803

ชีววิทยา,การสอนวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผ่าน
P

P

P

ผ่าน

ผ่าน

P

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

P

ผ่าน

P

ผ่าน
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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ 2 (สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ

รหัสผูป้ ระเมิน
ราชภัฏ

E-Mail

โทรศัพท์

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์

RMU
RU-RMU-P2-106 sangranoo@gmail.com

08 8737 3723

ผ่าน

ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา

RU-RMU-P2-107 a.junsongduang@gmail.com

09 5414 6917

ผ่าน

106

ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู

107

ผศ.ดร.เอือมพร จันทร์สองดวง มรภ.ร้อยเอ็ด

ปริญญญาตรี
ปริญญญาโท
บธ.บ.(การตลาด), ร.บ. ร.ม.(รัฐศาสตร์)
(รัฐศาสตร์)
ชีววิทยา
ชีววิทยา

108

ผศ.นิธศิ วังโน

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-P2-108 nitit@reru.ac.th

08 3281 4388

ผ่าน

109

ผศ.สุภมิ ล บุญพอก

มรภ.ร้อยเอ็ด

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)

การศึกษาปฐมวัย

RU-RMU-P2-109 supi24child@gmail.com

09 5547 8726

ผ่าน

110

อ.นิธนิ าถ อุดมสันต์

มรภ.ร้อยเอ็ด

ค.บ. การประถมศึกษา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

RU-RMU-P2-110 noi_nitinard@hotmail.com

08 8572 0614

ผ่าน

111

อ.วัลลักษณ์ เทีย่ งดาห์

มรภ.ร้อยเอ็ด

วท.บ(ฟิสิกส์)

การจัดการอุตสาหกรรม

RU-RMU-P2-111 wanluk711@gmail.com

06 4085 5544

ผ่าน

112

อ.อณิสณี แทนอาษา

มรภ.ร้อยเอ็ด

สัตวศาสตร์

วท.ม(การจัดการ
อุตสาหกรรม)
จุลชีววิทยา

113

รศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ

มรภ.พระนคร

ชีววิทยา

ชีวเคมี

114

ผศ.ดร.พรสิน สุภวาลย์

มรภ.พระนคร

115

อ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช

มรภ.พระนคร

116

อ.สกรณ์ บุษบง

117

อ.ดร.สมยงค์ สีขาว

มรภ.ร้อยเอ็ด

ปริญญญาเอก
รป.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร์)
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพนั ธุ์

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

สัตววิทยาสิ่งแวดล้อม

RU-RMU-P2-112 thaenasa@gmail.com

08 7228 9666

Natural Sciences

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

RU-RMU-P2-113 vanijajiva@gmail.com

08 6368 1755

PhD.(Applied
Statistics and
Research Methods)
ปร.ด.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
-

สถิติประยุกต์,วิจยั ดาเนินงาน,วิจยั และ
วัดผล,เทคโนโลยีทางอาหาร

RU-RMU-P2-114 pornsin.s@gmail.com

08 1988 6055

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-115 somkid@pnru.ac.th

08 5059 6669

มรภ.บุรีรัมย์

วท.บ.(เทคโนโลยีทาง พบ.ม.(สถิติประยุกต์)
อาหารและเทคโนโลยี
ทางชีวภาพ)
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

RU-RMU-P2-116 zagon.bb@bru.ac.th

09 1435 4359

ผ่าน

มรภ.เลย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา

RU-RMU-P2-117 drjsomyong@gmail.com

08 1991 9192

ผ่าน

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

ลงชือ่ ........................................................... ผู้ตรวจข้อมูล
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิรโิ สม)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ผ่าน
P

P

ผ่าน
ผ่าน

P

ลงชือ่ ...........................................................วิทยากร
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ )
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ผ่าน

