รำยชื่อผูท้ ี่ขึ้นทะเบียนผูป้ ระเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
โครงกำร "กำรอบรมผูป้ ระเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ใหม่)
ประจำปีกำรศึกษำ 2557 (รุน่ ที่ 1) ณ ห้องประชุมศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ อำคำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ระหว่ำงวันที่ 6-7 สิงหำคม 2558
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รหัสสกอ.

ชื่อ-สกุล

หลักสูตรที่ประจำ

กลุ่มสำขำ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สังกัด

ดร.พัชนี จินชัย
ดร.สมพงษ์ เสนชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ดร.ดวงใจ วิชัย
นายนฤดม ปิ่นทอง
นายเอกชัย คุปตาวาทิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิชาชีพครู

นายสร้างสรรค์ กระตุฤกษ์
ดร.ศิรินนั ท์ ถนัดค้า

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

MUAC00958 นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์สงิ ห์
MUAC08204 นางสาวกมลทิพย์ ละแมนชัย

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

MUAC08210 นางยุภดี สงวนพงษ์
นางธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

081-264-3204
088-073-3079

082-840-6735
091-828-0927

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

087-377-4142

สาขาวิชาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

080-1565030

sawasing@gmail.com

081-999-8464

k.montip@gmail.com

สาขาวิชาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

089-425-9922
089-626-4445
087-653-6634

Tooktik_299@hotmail.com
Thanyarat_j@gmail.com
Pattira.k@gmail.com

คณะพยาบาลศาสตร์

080-723-2200

Suumalee_ph@yahoo,com

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

087-722-2039
084-879-7342
091-057-0939
089-844-3707
089-7099146

Ning_ging@hotmail.com
npattarajit@gmail.com
Midwife2002@hotmail.com

สาขาวิชาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อีเมล์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

MUAC10132 นางสาวภัททิรา ก้านทอง
MUAC08205 นางสาวสุมาลี ปัญญาคา
นางสาวอ้อยทิพย์ บัวจันทร์
MUAC08203 นางสาวภัทรจิต นิลราช
นางสุภาพร มะรังษี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เบอร์โทร

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกลุ
MUAC08209 ผศ.ดร.สุภธัชวุฒิ ตู้พจ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

MUAC10133 นางรจนา วานนท์
นางสุภร วรรณสิงห์
นางสาวคุณัญญาฐ์ คงนาวัง
ดร.อัญชลี ชัยศรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

089-720-4020

roseyayee@gmail.com

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

081-669-4088
087-563-0087
089-509-9996

Sp471286@gmail.com
Prayfa_pt@hotmail.com
anchaleechaisri@gmail.com

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

088-357-7327

Rassamepen naka@hotmail.com

27
28

MUAC08295 นางนารีรัตน์ ศรีอุทัย
นายสาราญ วานนท์
MUAC10135 ดร.สมปอง สุวรรณภูมา
นางสาววิทัญญู ขาชัยภูมิ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์

29
30

MUAC09508 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
นางสาวอัญชิรญา จันทรปิฎก

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

20
21
22
23
24
25
26

นางสาวรัศมีเพ็ญ นาครินทร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

089-283-0738

084-416-4861
081-552-9248

Nareeratza@hotmail.com
samranwanon@gmmail.com

คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

082-135-0789
099-029-3053

Panda_thai@hotmail.com

คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

086-620-7196
080-670-1241

Kokocu.nut@hotmail.com
Ch_anchiraya@gmail.com

31
32
33
34
35

นางสาวณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์
นางสาวเกศสุดา โภคานิตย์
ดร.พัชรี ศิลารัตน์
MUAC00961 นายอาวุธ ปะเมโท

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

36

MUAC08294 นางศิริภัสสร์ อินทรพาณิชย์

37
38
39

MUAC00959 ดร.วารนันท์ นิตศิ กั ดิ์

นางสาวคัทลียา นาวิเศษ

ดร.สุรชัย จันทร์ศรี
MUAC08207 นางกัลยารัตน์ กาลังเหลือ

คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะครุศาสตร์

089-945-8245
083-676-0671
084-824-4451

Tontawon18@gmail.com
Natthaprachaiyasinkhnannon@gmail.com

0895-762-5654

Arvut_pmt@hotmail.com

ครุศาสตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์

086-865-4304

Nsirapat@hotmail.com

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

082-134-7203
085-1829505

Waranan.nitisak@gmail.com

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์

K_aew474@yahoo.com

092-4932623

40
41

นางอรอนุตร ธรรมจักร
นางสาวพชร อุตมะพันธุ์

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

081-265-2619
081-489-5096

ornanoot@hotmail.com
Asc.cpru@gmail.com

42
43
44

MUAC09506 นายเฉลิมวุฒิ อุทัยกัน
นายทนงศักดิ์ ทองศรีสขุ

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

087-8581704

Ckalerm_wut@hotmail.com

085-6302121

T.Tongsrisuk@gmail.com

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษา

45

นางสาวอัจฉรา สมแวง
นางสาวนภาพร เลขาโชค

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

089-6651180

46
47

นางสาวทักษิณา คัมภิรา
นางสาวพรทิพย์ เล่หงษ์

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

081-9743964
096-8619160

Thaksina_1@hotmail.com
Paonthippupae@gmail.com

48
49
50

นางสาวพัทธนันท์ พาป้อ
นางสาววิราวรรณ พุทธมาตย์
ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

083-8879163
082-3154668

Pookalook19@gmail.com

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

51

นางสาวณภัทร ใจเอ็นดู

นิตศิ าสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

084-475-9251

นิตศิ าสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิตศิ าสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

091-828-8658

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

091-020-3863

k.piangkhae@gmail.com

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

086-081-2499
087-7769001

Surintog@gmail.com

52
53
54
55
56

นางสาวไศลโสภิน ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางสาวกรกมล ไวยราบุตร
MUAC08206 ดร.เพียงแข ภูผายาง
น.อ.ดร.เอกสุรินทร์ คอทอง
ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี

087-327-7108

