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รายชือ่ ผูผ้ ่านการอบรม ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
หลักสูตรที่ 5 (สาหรับผูไ้ ม่มีประสบการณ์)
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ

1

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

มรภ.มหาสารคาม

ปริญญญาตรี
กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

2

รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

ปริญญญาโท
M.A.I.E (Industrial
Development and
Tranformation)
วท.ม.(พืชสวน)

3

รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์

มรภ.มหาสารคาม

สถิติประยุกต์

MBA

4

รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

มรภ.มหาสารคาม

5

ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง

มรภ.มหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เคมี

6

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์

มรภ.มหาสารคาม

7

ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์

8

ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

9

ปริญญญาเอก
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ

E-Mail

โทรศัพท์

RMU
RU-RMU-U5-001 tnirut@rmu.ac.th

08 7373 3999

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน
ผ่าน

P

ผ่าน

P

ผ่าน

P

ผ่าน

Ph.D.plant molecular
Kinki university Japan
DBA

เกษตรศาสตร์ (ไม้ผล)

RU-RMU-U5-002 Juntasri@hotmail.com

09 3616 9224

บริหารธุรกิจ

RU-RMU-U5-003 tananchai_999@hotmail.com

08 9551 3526

เศรษฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตรศึกษา

การบริหารการศึกษา

RU-RMU-U5-004 subunn_i@hotmail.com

09 4593 5193

RU-RMU-U5-005 jansawangn@yahoo.com

08 6954 4294

ผ่าน

ชีววิทยา

ชีววิทยา

RU-RMU-U5-006 cmunchan@yahoo.com

06 1924 9169

ผ่าน

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.ชีววิทยา

วท.ม.ชีววิทยา

Ph.D. Veterinary
Medicine
ปร.ด.ชีววิทยา

ศึกษาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การตลาด
วิทยาศาสตรศึกษา/ การสอน
วิทยาศาสตร์/เคมี
ชีววิทยาสัตว์น้า โรคสัตว์น้า การ
เพาะเลียงสัตว์น้า
ชีววิทยา พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์

RU-RMU-U5-007 puntivar.juu@gmail.com

08 6954 6466

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.ชีววิทยา

วท.ม.ชีววิทยา

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

RU-RMU-U5-008 kannikarbiology@gmail.com

09 8443 3055

ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สังคมศาสตร์

RU-RMU-U5-009 dr.dan2012@hotmail.com

08 7225 0190

ผ่าน

10

ผศ.ดร.รามนรี นนทภา

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ. (สถิติประยุกต์)

วท.ม. (สถิติประยุกต์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค
ค.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)

คณิตศาสตรศึกษา, คณิตศาสตร์, สถิติ

RU-RMU-U5-010 ramnaree_cute.pig@hotmail.com

08 6223 7532

ผ่าน

11

ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.(เทคโนโลยีการ
บธ.ม.
อาหารและโภชนาการ)/
คศ.บ.(พัฒนาการเด็ก
และการเลียงดู) คศ.บ.
(โภชนาการชุมชน)/นศ.บ.
(นิเทศศาสตร์)

ปร.ด.(การจัดการศึกษา
เพือ่ พัฒนาท้องถิ่น)

การบริหารการศึกษา/การวิจยั การศึกษา

RU-RMU-U5-011 chayakan.ru@rmu.ac.th

08 0020 7773

ผ่าน

12

ผศ.อมร โทท้า

มรภ.มหาสารคาม

บัญชี

บัญชี

การบัญชี, บริหาธุรกิจ

RU-RMU-U5-012 thotham_am@hotmail.com

08 6224 8779

ผ่าน

13

ผศ.สุจติ รา ผาระนัด

มรภ.มหาสารคาม

ไฟฟ้า

การจัดการงานวิศวกรรม

RU-RMU-U5-013 kitty1-9-7-7@hotmail.com

09 5194 5698

ผ่าน

14

อ.ดร.อภิชาต เหล็กดี

มรภ.มหาสารคาม

ทัศนศิลป์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา การ
จัดการเทคโนโลยี

RU-RMU-U5-014 apichat.la@rmu.ac.th

08 5057 5001

ผ่าน

15

อ.ดร.นาวา มาสวนจิก

มรภ.มหาสารคาม

การจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจ

RU-RMU-U5-015 navallou@hotmail.com

08 6220 8356

ผ่าน

16

อ.ศศิธร อ่อนเหลา

มรภ.มหาสารคาม

ภาษาไทย

การจัดการเทคโนโลยี
และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
ภาษาลาว

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม เทคโนโลยี พลังงานและการ
จัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ศึกษา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน
การจัดการ,เทคโนโลยี,บริหารธุรกิจ

ภาษาไทย/ภาษาลาว

RU-RMU-U5-016 thainy14@hotmail.com

08 6988 1352

ผ่าน

17

อ.ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์

มรภ.มหาสารคาม

ดุริยางคศิลป์

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

ดนตรี/ศิลปกรรม/วัฒนธรรม/สังคม

RU-RMU-U5-017 repeepan_28@hotmail.com

09 4569 3541

ผ่าน

วิทยาศาสตรศึกษา

P

ผ่าน
P

ผ่าน
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รายชือ่ ผูผ้ ่านการอบรม ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
หลักสูตรที่ 5 (สาหรับผูไ้ ม่มีประสบการณ์)
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

18

อ.ดร.ปวริศ สารมะโน

มรภ.มหาสารคาม

19

อ.ชมภู่ เหนือศรี

มรภ.มหาสารคาม

20

อ.สุชาดา หวังสิทธิเดช

21

อ.อาภาภรณ์ จวนสาง

22

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ
ปริญญญาตรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ปริญญญาโท
เทคโนโลยีการศึกษา

ปริญญญาเอก
วิจยั และประเมินผล
การศึกษา

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ

E-Mail

โทรศัพท์

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

RMU
RU-RMU-U5-018 Pawaris.sa@rmu.ac.th

08 4392 8589

ผ่าน

RU-RMU-U5-019 chompooenvi@hotmail.com

08 6857 1427

ผ่าน

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ศษ.บ.อนุบาลศึกษา
กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย

วิจยั และประเมินผลการศึกษา,
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
การศึกษาปฐมวัย

RU-RMU-U5-020 suchadasan21@gmail.com

08 8365 4446

ผ่าน

มรภ.มหาสารคาม

รบ.

รม.

นโยบายสาธารณะ การคลัง บริหารรัฐกิจ

RU-RMU-U5-021 aboutmind@gmail.com

09 9979 2363

ผ่าน

อ.รตนดา อาจวิชัย

มรภ.มหาสารคาม

ภาษาไทย

ภาษาไทย

RU-RMU-U5-022 odear.orn@gmail.com

08 3415 1422

ผ่าน

23

อ.อัจฉรพร เฉลิมชิต

มรภ.มหาสารคาม

บธ.บ. บัญชี

บริหารธุรกิจ

ภาษาไทย, ,ภาษาและวรรณคดีไทย,
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
บริหารธุรกิจ

RU-RMU-U5-023 aucharaporn.jaao@gmail.com

08 6872 1788

ผ่าน

24

อ.นัยนา ประทุมรัตน์

มรภ.มหาสารคาม

สังคมศึกษา

RU-RMU-U5-024 naiynasp@gmail.com

08 0262 8792

ผ่าน

25

อ.สิรินภา ขจรโมทย์

มรภ.มหาสารคาม

26

อ.ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร

มรภ.มหาสารคาม

ศป.บ.ศิลปะและ
วัฒนธรรม
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
วท.ม.สื่อนฤมิต

27

อ.วาสนา บรรลือหาญ

มรภ.มหาสารคาม

28

อ.ดร.อ้าพร แสงไชยา

29

บริหารธุรกิจ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์

ผ่าน

RU-RMU-U5-025

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จัดการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา

RU-RMU-U5-026 sununta.kl@rmu.ac.th

08 4428 5969

ผ่าน

ศศบ.(รัฐศาสตร์)

ศศม.(รัฐศาสตร์)

มรภ.มหาสารคาม

ศศบ.ศิลปกรรม

ศม.ประยุกตศิลปศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีบญ
ุ คง สีเสน

มรภ.มหาสารคาม

ศษ.บ.จิตรกรรมสากล

ศษ.ม.ทัศนศิลป์

30

ดร.กาญจนา ดงสงคราม

มรภ.มหาสารคาม

ศป.บ.นฤมิตศิลป์

31

ดร.อาภากร ประจันตะเสน

มรภ.มหาสารคาม

32

นางประภาวี อัคฮาดศรี

มรภ.มหาสารคาม

วท.บ.เทคโนโลยีการ
อาหาร
ค.บ.การประถมศึกษา

วท.ม.การจัดการ
เทคโนโลยี
ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา

33

นางจิราภรณ์ ทองสมบูรณ์

มรภ.มหาสารคาม

บัญชี

34

นางสาวอิสริยา ใจซื่อ

มรภ.มหาสารคาม

35

นางสาวทิพวรรณ จิตรบรรจง

มรภ.มหาสารคาม

36

นางสาวรพีพรรณ แพงวิเศษ

มรภ.มหาสารคาม

ศศบ.การจัดการทั่วไป

37

ผศ.ดร.เอือมพร จันทร์สองดวง

มรภ.ร้อยเอ็ด

วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (ชีววิทยา)

ปร.ด. (ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพันธุ)์

ชีววิทยา, พฤกษศาสตร์, นิเวศวิทยา

38

ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์

มรภ.ร้อยเอ็ด

วท.บ.เคมี

วท.ม. เคมี

ปร.ด.

39

ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์

มรภ.ร้อยเอ็ด

สถิติประยุกต์

การวิจยั และสถิติ
ทางการศึกษา

วิจยั และประเมินผล
การศึกษา

รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์
,สังคมศาสตร์
จิตรกรรม

RU-RMU-U5-027 larn999@hotmail.com

08 1601 9694

ผ่าน

RU-RMU-U5-028 kru.amporn111@gmail.com

09 9789 2451

ผ่าน

ศิลปกรรมศาสตร์

RU-RMU-U5-029 bkong007@hotmail.com

08 1499 3415

ผ่าน

ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยี

RU-RMU-U5-030 kanjana.do@rmu.ac.th

08 2852 2565

ผ่าน

ปร.ด.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค

สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

RU-RMU-U5-031 apagorn_ch@hotmail.co.th

08 4400 3161

ผ่าน

ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

RU-RMU-U5-032 chansri2508rmu@gmail.com

09 1056 9640

ผ่าน

การบัญชี, การบริหารจัดการ

RU-RMU-U5-033 nang_agri.rmu@hotmail.com

08 7437 1621

ผ่าน

รัฐประศาสนศาสตร์

RU-RMU-U5-034 annita_0708@hotmail.com

08 4958 4199

ผ่าน

การบัญชี

RU-RMU-U5-035 Tippawan.ji@gmail.com

09 5168 3264

ผ่าน

RU-RMU-U5-036 wave156@hotmail.com

06 1585 5709

ผ่าน

RU-RMU-U5-037 a.junsongduang@gmail.com

09 5414 6917

ผ่าน

เคมี

RU-RMU-U5-038 kanokks@hotmail.com

09 4364 9592

ผ่าน

วิจยั และประเมินผลการศึกษา

RU-RMU-U5-039 senarat_b@yahoo.com

08 8569 1618

ผ่าน

ปรด.วิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรม
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สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ
ปริญญญาโท
หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ

E-Mail

โทรศัพท์

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

RMU
RU-RMU-U5-040 kaireru@hotmail.com

08 9159 8307

ผ่าน

RU-RMU-U5-041 surachai_med@hotmail.com

08 1790 1803

ผ่าน

RU-RMU-U5-042 benchawan_b@hotmail.com

08 3141 4811

ผ่าน

การจัดการ,บริหารธุรกิจ

RU-RMU-U5-043 Workpattariya@gmail.com

08 1954 3831

ผ่าน

RU-RMU-U5-044 autoa1818@gmail.com

09 1061 1235

ผ่าน

RU-RMU-U5-045 wanluk711@gmail.com

06 4085 5544

ผ่าน

40

ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกลุ

มรภ.ร้อยเอ็ด

ปริญญญาตรี
ดนตรีศึกษา

41

ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข

มรภ.ร้อยเอ็ด

เทคโนโลยีชีวภาพ

42

ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

มรภ.ร้อยเอ็ด

ร.บ.รัฐศาสตร์

รม.รัฐศาสตร์

ปริญญญาเอก
หลักสูตรและการเรียนการ ดนตรี,ดนตรีศึกษา,หลักสูตรและการ
สอน
เรียนการสอน
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์

43

อ.ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์

มรภ.ร้อยเอ็ด

ศศบ.(เศรษฐศาสตร์)

บธม.(บริหารธุรกิจ)

ปรด.(การจัดการ)

44

อ.ดร.ธีรพล สืบชมภู

มรภ.ร้อยเอ็ด

วทบ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ ปรด.สารสนเทศศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

45

อ.วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

การจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี
สารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ศึกษา,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการอุตสาหกรรม

46

อ.อณิสณี แทนอาษา

มรภ.ร้อยเอ็ด

สัตวศาสตร์

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา, สัตววิทยา, สิ่งแวดล้อม

RU-RMU-U5-046 thaenasa@gmail.com

08 7228 9666

ผ่าน

47

อ.ณพงษ์ ร่มแก้ว

มรภ.ร้อยเอ็ด

วท.บ.(พลศึกษา)

ศศ.ม.(พลศึกษา)

พลศึกษา,วิทยาศาสตร์การกีฬา

RU-RMU-U5-047 Napong.rk@gmail.com

08 7362 1117

ผ่าน

48

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา

มรภ.เลย

พยบ.

สม. (เอกโภชนวิทยา)

49

ผศ.นพรัตน์ พันุวาปี

มรภ.เลย

คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

50

อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล

มรภ.เลย

การบัญชี

ศศ.ม. การบริหาร
อุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจชุมชน
การบัญชี,บริหารธุรกิจ

51

อ.ณปาล อุทยารัตน์

มรภ.เลย

52

ผศ.หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข

มรภ.ชัยภูมิ

การจัดการทั่วไป แขนง
การตลาด
ศศบ.(การบัญชี)

วชบ.(บัญชีมหาบัณฑิต)

53

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล

มรภ.ชัยภูมิ

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

54

ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์

มรภ.ชัยภูมิ

รัฐศาสตร์

สังคมวิทยาการพัฒนา

สังคมวิทยา

55

ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์

มรภ.ชัยภูมิ

วท.บ.สุขศึกษา

สังคมวิทยา สังคมวิทยาการพัฒนา
สังคมศาสตร์
รป.ม.นโยบายสาธารณะ รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ,นโยบายสาธารณะ

56

ผศ.ดร.ลักขณา สุกใส

มรภ.ชัยภูมิ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

57

อ.ดร.นฤมล ภูสิงห์

มรภ.ชัยภูมิ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรและการสอน

58

อ.ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา

มรภ.ชัยภูมิ

59

อ.ดร.อัญชลี ชัยศรี

มรภ.ชัยภูมิ

การจัดการการท่องเที่ยว จิตวิทยาการศึกษา
และโรงแรม
บธ.บ บริหารธุรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีการศึกษาและ
การสื่อสาร
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน
การจัดการนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ
บธ.ด. บริหารธุรกิจ

60

อ.จุลจีรา จันทะมุงคุณ

มรภ.ชัยภูมิ

พยบ.พยาบาลศาสตร์

61

อ.ฤทธิชัย ผานาค

มรภ.ชัยภูมิ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

Ph.D. (Nutrition)

-

ศษม.จิตวิทยาการศึกษา ก้าลังศึกษา(วิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โภชนาการ

RU-RMU-U5-048 supannee.pru@gmail.com

08 9710 3984

ผ่าน

ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม

RU-RMU-U5-049 pan.nop1318@gmail.com

09 0851 7587

ผ่าน

การบัญชี,บริหารธุรกิจ

RU-RMU-U5-050 Kasanee.jueng@hotmail.com

08 1260 9659

ผ่าน

การจัดการโลจิสติกส์ , การจัดการ และ
การตลาด
การบัญชี

RU-RMU-U5-051 u.napal@live.com

08 1466 7954

ผ่าน

RU-RMU-U5-052 thai_1002@hotmail.com

09 0273 4353

ผ่าน

รัฐประศาสนศาสตร์ , นิติศาสตร์

RU-RMU-U5-053 dr.kreang@gmail.com

08 1120 4170

ผ่าน

RU-RMU-U5-054 soonpan_cpru@hotmail.com

08 9843 3128

ผ่าน

RU-RMU-U5-055 spiderman3346@hotmail.com

08 0798 3623

ผ่าน

RU-RMU-U5-056 luckhana.su@cpru.ac.th

08 3414 9542

ผ่าน

RU-RMU-U5-057 narumolpusing@gmail.com

08 1974 4216

ผ่าน

การท่องเที่ยวและบริการ / พฤติกรรม
ศาสตร์
บริหารธุรกิจ/การจัดการ

RU-RMU-U5-058 thassanai@cpru.ac.th

09 8691 9698

ผ่าน

RU-RMU-U5-059 anchaleechaisri@gmail.com

08 9509 9996

ผ่าน

การพยาบาลผู้ที่มีปญ
ั หาสุขภาพจิต การ
วัดและประเมินผล
คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์
ศึกษา

RU-RMU-U5-060 jungera2520@gmail.com

08 1661 6725

ผ่าน

RU-RMU-U5-061 phanak108@gmail.com

08 1067 1655

ผ่าน

คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา
,การศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป,หลักสูตรและการสอน
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รายชือ่ ผูผ้ ่านการอบรม ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
หลักสูตรที่ 5 (สาหรับผูไ้ ม่มีประสบการณ์)
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

62
63

อ.ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน
รศ.สายใจ ทันการ

มรภ.ชัยภูมิ
มรภ.บุรีรัมย์

64

ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อนิ ทร์วงศ์

มรภ.บุรีรัมย์

65

ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข

มรภ.บุรีรัมย์

66

อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนค้า

มรภ.บุรีรัมย์

67
68

อ.อัจฉรา หลาวทอง
อ.ชลัท รังสิมาเทวัญ

69

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ
ปริญญญาตรี
ปริญญญาโท
ปริญญญาเอก
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วท.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา
ศศบ.(รัฐศาสตร์)
นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์)

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผู้ประเมิน

โทรศัพท์

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

RMU
RU-RMU-U5-062 Jeeraporn@cpru.ac.th
RU-RMU-U5-063 Tangarn@gmail.com

08 2160 9220
08 4515 9561

ผ่าน
ผ่าน

RU-RMU-U5-064 drrapheephan@gmail.com

08 6871 7273

ผ่าน

เคมี, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ยา จุลินทรีย์
นาโนเทคโนโลยี

RU-RMU-U5-065 dr.sommai@gmail.com

08 9720 1597

ผ่าน

RU-RMU-U5-066 thipphawand@hotmail.com

08 1879 9128

ผ่าน

RU-RMU-U5-067 Atchara_lao@hotmail.com
RU-RMU-U5-068 CHALAT.RW@BRU.AC.TH

08 8089 4555
09 6964 2914

ผ่าน
ผ่าน

RU-RMU-U5-069 chalitapadtoom@gmail.com

08 4278 0792

ผ่าน

RU-RMU-U5-070 zagon.bb@bru.ac.th

09 1435 4359

ผ่าน

RU-RMU-U5-071 rhatthakam@gmail.com

08 9835 9955

ผ่าน

RU-RMU-U5-072 tawan.su@hotmail.com

09 2283 4389

ผ่าน

RU-RMU-U5-073 o.tomku52@gmail.com

06 5925 9422

ผ่าน

RU-RMU-U5-074 Phatchariya1663@gmail.com

08 9641 9995

ผ่าน

RU-RMU-U5-075 chanakarn05@gmail.com

096-6672654

ผ่าน

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ ,นิเทศ
ศาสตร์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,
บริหารธุรกิจ

ราชภัฏ

E-Mail

ศศ.บ.(การจัดการ
โรงแรม) ศศ.บ.(นิเทศ
ศาสตร์)
เคมี

บธ.ม.(การจัดการ)

ปร.ด.(การจัดการ)

เคมีวิเคราะห์

มรภ.บุรีรัมย์
มรภ.บุรีรัมย์

วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
บธ.บ.(บริหารงานทั่วไป)
วิทยาการคอมพิวเตตอร์

วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Chemistry (Drug Design
and Molecular
Medicine)
ปร.ด.ภาวะผู้น้าเอการ
พัฒนาวิชาชีพ

อ.ชลิตา เจริญเนตร

มรภ.บุรีรัมย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การจัดการบริหารธุรกิจ
วิทายาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

70

ผศ.สกรณ์ บุษบง

มรภ.บุรีรัมย์

71

อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม

มรภ.บุรีรัมย์

วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

72

ผศ.ดร.ณัฐตะวัน ลิมประสงค์

มรภ.เพชรบูรณ์

ภาษาไทย

วศ.ม.วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
การจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
อุตสาหกรรมบริการ
บริหารการศึกษา

73

อ.สุภาพร บางใบ

มรภ.เพชรบูรณ์

74

นางพัชริยา ศรีสด

มรภ.เพชรบูรณ์

วทบ.เกษตรศาสตร์
(ศึกษาศาสตร์เกษตร)
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

วทม.เกษตรศาสตร์(คุรุ
ศาสตร์เกษตร)
การบริหารการศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,
เกษตรศาสตร์,คุรุศาสตร์
การบริหารงานส้านักงาน

75

นางสาวชนากานต์ พิณเขียว

มรภ.เพชรบูรณ์

เศรษฐศาสตร์

76

นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ

มรภ.เพชรบูรณ์

การจัดการ

การจัดการ

RU-RMU-U5-076 attachivachatechaya@gmail.com

09 6245 8681

ผ่าน

77

นางสาววรรณฤดี กัญญาประสิทธิ์

มรภ.เพชรบูรณ์

บรรณารักษ์

RU-RMU-U5-077 attachivachatchaya@gmail.com

08 2514 1899

ผ่าน

78

นางสาวพัชรี พูลวงษ์

มรภ.เพชรบูรณ์

คบ.บรรณรักษ์/โท
ภาษาอังกฤษ
บธบ.(บริหารธุรกิจ)

RU-RMU-U5-078 Phatcharee7939httmail.com

08 1394 6399

ผ่าน

79

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา

มรภ.ศรีสะเกษ

บริหารธุรกิจ

การบริหารพัฒนาสังคม/ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การบริหารการศึกษา
ภูมิภาค

สังคมศาสตร์/พัฒนาสังคม/พัฒนาชุมชน

RU-RMU-U5-079 amonsskru@hotmail.com

09 7040 4357

ผ่าน

80

ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง

มรภ.ศรีสะเกษ

การบัญชี

บริหารธุรกิจ

การบัญชี/บริหารธุรกิจ

RU-RMU-U5-080 piyachat.sskru@gmail.com

09 9149 4661

81

ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ชัย สุพัฒน์

มรภ.ศรีสะเกษ

วท.บ.คณิตศาสตร์

คม.วิจยั และประเมินผล ปร.ด.วิจยั และพัฒนา

วิจยั และประเมินผล / คณิตศาสตร์

RU-RMU-U5-081 pakornchai.s@sskru.ac.th

08 6355 0703

ผ่าน

82

อ.จุฑามณี รุ้งแก้ว

มรภ.ศรีสะเกษ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-U5-082 jutamanee.r@sskru.ac.th

08 2736 6665

ผ่าน

83

อ.สุวิมล นาเพีย

มรภ.ศรีสะเกษ

ชีววิทยา

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษา
ชีววิทยา

ชีววิทยา, วิทยาศาสตรศึกษา

RU-RMU-U5-083 suwimol.n@sskru.ac.th

08 1967 6497

ผ่าน

การจัดการธุรกิจ

P

ผ่าน

Page 5 of 6

รายชือ่ ผูผ้ ่านการอบรม ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
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ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ
ปริญญญาโท
คอ.ม.(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ศศม.รัฐศาสตร์

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผู้ประเมิน

โทรศัพท์

RMU
RU-RMU-U5-084 noppawan.c@sskru.ac.th

08 1660 7197

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

RU-RMU-U5-085 witchuda.Wongpanit@gmail.com

09 7331 1121

ปริญญญาเอก
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ราชภัฏ

E-Mail

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน

84

อ.ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี

มรภ.ศรีสะเกษ

85

นางสาววิชชุดา วงศ์พานิชย์

มรภ.ศรีสะเกษ

ปริญญญาตรี
อส.บ.(เทคโนโลยี
โทรคมนาคม)
ศศบ.การพัฒนาชุมชน

86

นางรัศมี ทองเกิด

มรภ.ศรีสะเกษ

ค.บ.คณิตศาสตร์

กศ.ม.การวิจยั การศึกษา

ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

RU-RMU-U5-086 rasamee.t@sskru.ac.th

08 1266 1759

ผ่าน

87

ผศ.ดร.นวพร วรรณทอง

มรภ.สกลนคร

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

RU-RMU-U5-087 hochi_ja@hotmail.com

06 1414 9459

ผ่าน

88

ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี

มรภ.สกลนคร

ปฐมวัย

หลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ปฐมวัย การศึกษา บริหารการศึกษา

RU-RMU-U5-088 wanphen2516@windowslive.com

08 4957 7557

ผ่าน

89

อ.ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข

มรภ.สกลนคร

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

RU-RMU-U5-089 apisit_edu@snru.ac.th

09 0168 6926

ผ่าน

90

อ.ดร.พัลลภ จันทร์กระจ่าง

มรภ.สกลนคร

วิศวกรรมไฟฟ้า

กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา
เทคโนโลยีโลจิสติกส์

RU-RMU-U5-090 phanlob_1@hotmail.com

09 8750 1439

ผ่าน

91

อ.แพรตะวัน จารุตัน

มรภ.สกลนคร

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-U5-091 praetawan9925@snru.ac.th

08 9280 2633

ผ่าน

92

อ.วิชชุดา ภาโสม

มรภ.สกลนคร

วท.บ. ฟิสิกส์

มรภ.นครปฐม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

RU-RMU-U5-093 signal@npru.ac.th

08 7811 9624,
09 8141 8785
09 6946 8759

ผ่าน

ผศ. จ่าสิบเอกธานิล ม่วงพูล

ฟิสิกส์, พลังงาน,เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

RU-RMU-U5-092 Witchuda@snru.ac.th

93

วท.ม เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

94

อ.พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกลุ

มรภ.นครปฐม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

RU-RMU-U5-094 vazabizatan@gmail.com

09 4594 1555

ผ่าน

95

อ.ดร.วีรพล ปานศรีนวล

มรภ.นครศรีธรรมราช

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

การจัดการเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์

RU-RMU-U5-095 dr.werapol@gmail.com

08 9025 6677

ผ่าน

96

ผศ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดนตรีศึกษา

วัฒนธรรมการดนตรี

ดนตรี

ดนตรี

RU-RMU-U5-096 anurakjae@hotmail.com

08 9922 2097

ผ่าน

97

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

มรภ.เชียงใหม่

การจัดการ

การจัดการ

การบริหารการพัฒนา

การจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์

RU-RMU-U5-097 wpiyanonthasin@yahoo.com

08 9955 8042

ผ่าน

98

อ.สัญฌา พันธุแ์ พง

มรภ.เชียงใหม่

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

RU-RMU-U5-098 sancha@g.cmru.ac.th

06 1941 5361,
06 1654 6945

ผ่าน

99

อ.ภัทรมน พันธุแ์ พง

มรภ.เชียงใหม่

วท.บ.คณิตศาสตร์

RU-RMU-U5-099 phattharamon@g.cmru.ac.th

09 3495 4614

ผ่าน

100

อ.ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์

มรภ.เทพสตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยี
สารสนเทศ , ระบบสารสนเทศ ,
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

RU-RMU-U5-100 korapirom@gmail.com

09 2559 5140

ผ่าน

101

อ.พิพัฒศรัณย์ โพธิบ์ ญ
ุ

มรภ.เทพสตรี

102

อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง

มรภ.เทพสตรี

103

อ.ดร.พรรณวดี ข้าจริง

มรภ.ภูเก็ต

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.ม.ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการ
สังคมศึกษา

104

อ. ว่าที่ร้อยตรีสมพร รุจกิ ติ ติองั ศุธร

มรภ.ภูเก็ต

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

ปรด.รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารและพัฒนา
การศึกษา
ปร.ด.การบริหารการศึกษา การศึกษา ภาษาอังกฤษ การบริหาร
การศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โลจิสติกส์, สิ่งแวดล้อม, วัสดุศาสตร์

นวัตการการบริหารการ
จัดการการศึกษา

ผ่าน
P

ผ่าน

ผ่าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ , IT

RU-RMU-U5-101 pipatsarun.p@lawasri.tru.ac.th

06 5519 8228

ผ่าน

RU-RMU-U5-102 punchalee17@gmail.com

08 2549 1699

ผ่าน

การสอน/สังคมศึกษา

RU-RMU-U5-103 taohu_social@hotmail.com

08 6177 6404

ผ่าน

นิติศาสตร์

RU-RMU-U5-104 somporn.r@pkry.ac.th

08 9561 7748

ผ่าน
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รายชือ่ ผูผ้ ่านการอบรม ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
หลักสูตรที่ 5 (สาหรับผูไ้ ม่มีประสบการณ์)
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่

รายชือ่ - สกุล

สถาบัน

105

ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ

106

สาขาทีจ่ บการศึกษาระดับ

มรภ.ราชนครินทร์

ปริญญญาตรี
พลศึกษา

ปริญญญาโท
หลักสูตรและการสอน

ปริญญญาเอก
หลักสูตรและการสอน

อ.ดร.วริศรา เชนะโยธิน

มรภ.ราชนครินทร์

นาฎศิลปะการละคร

การจัดการ

บริหารธุรกิจ

107

ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ

มรภ.สวนสุนันทา

คบ.ดนตรี

ศศม.ดนตรี

108

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ

มรภ.สงขลา

คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตรศึกษา

109

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

มรภ.สงขลา

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมวัสดุ

110

ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ

มรภ.สงขลา

สาธารณสุขศาสตร์บณ
ั ฑิต พยาบาลมหาบัณฑิต

111

อ.ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ

มรภ.สงขลา

112

ผศ.ดร.จันทรัตน์ กิ่งแสง

มรภ.จันทรเกษม

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

วท.ม. (เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม)
วท.ม.วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์

113

อ.ชัยศิริ สนิทพลกลาง

มรภ.จันทรเกษม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

114

อ.ดร.โอกามา จ่าแกะ

มรภ.ก้าแพงเพชร

115

อ.ดร.กนิษฐา ศรีภริ มย์

มรภ.ก้าแพงเพชร

ศศ.บ. ภาษาไทย

116

อ.นพรัตน์ ไชยวิโน

มรภ.ก้าแพงเพชร

วท.บ.(เคมี)

117

อ.กนกวรรณ เขียววัน

มรภ.ก้าแพงเพชร

วท.บ.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
วิทยาการคอมพิวเตตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

118

อ.ชรินรัตน์ บุญมาก

มรภ.ก้าแพงเพชร

ภาษาอังกฤษ

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ

รหัสผู้ประเมิน
ราชภัฏ

E-Mail

โทรศัพท์

RMU
RU-RMU-U5-105 phochet26@hotmail.com

09 1776 4656

ประสบการณ์การประเมิน
ภายใน

ภายนอก

ผลการประเมิน
ผ่าน

RU-RMU-U5-106 waris253253@gmail.com

08 1868 9065

ปรด.ดุริยางคศิลป์

การออกแบบการเรียนรู้, การพัฒนา
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม นาฎศิลปะการละคร
ดนตรี

RU-RMU-U5-107 Jo.drum@hotmail.com

08 1298 7059

ผ่าน

อุดมศึกษา

คหกรรมศาสตร์

RU-RMU-U5-108 tmekvien@hotmail.com

08 1742 2342

ผ่าน

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมวัสดุ/นวัสดุนาโน

RU-RMU-U5-109 weerachai.sang@yahoo.com

09 3786 3479

ปร.ด.บริหารการศึกษา

บริหารการศึกษา

RU-RMU-U5-110 karuna.ore@gmail.com

08 0407 0520

วศ.ด. (วิศวกรรม
วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม)
ปร.ด.เทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, data
mining, machinee learning
การพัฒนาทรัพยากร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
มนุษย์และชุมชน
ปร.ด. การจัดการ
บริหารธุรกิจ, การจัดการ

RU-RMU-U5-111 sucheewan.yo@skru.ac.th

08 6987 0990

RU-RMU-U5-112 chantarat.kingsaeng@gmail.com

08 1629 0163

RU-RMU-U5-113 chasanit95@gmail.com

09 4249 8541

ผ่าน

RU-RMU-U5-114 okama24@hotmail.co.th

09 5640 7292

ผ่าน

RU-RMU-U5-115 mou_k@hotmail.com

08 1688 3348

ผ่าน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม

RU-RMU-U5-116 noppgunners@gmail.com

06 4352 0982

ผ่าน

วิทายาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิจยั และประเมินผลการศึกษา,ประกัน
คุณภาพการศึกษา

RU-RMU-U5-117 kanokwan_kh@kpru.ac.th

08 1584 6106

ผ่าน

RU-RMU-U5-118 qakpru54@gmail.com

08 6432 6618

ผ่าน

วิจยั และประเมินผล
การศึกษา

ลงชือ่ ........................................................... ผู้ตรวจข้อมูล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิรโิ สม)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

P

ผ่าน

ผ่าน
P

ผ่าน
ผ่าน

P

ลงชือ่ ...........................................................วิทยากร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ผ่าน

