รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
อาจารย์อรัญญา นนทราช
อาจารย์พงศกร ชาวเชียงตุง
อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
ว่าที่ร้อยตรี สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด

6

อาจารย์ ดร.ธันวา ใจเที่ยง

7
8
9
10
11
12
13
14

*อาจารย์อนุรักษ์ ปิ่นทอง
*ผศ.ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน
*ผศ.ดร.ธีรนาถ สุวรรณเรือง
*อาจารย์อนงค์นาถ โรจนกร
*อาจารย์ศุภชัย ศรีหาตา
ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม
อาจารย์เกริกไกร นรภาร
อาจารย์ศุภชัย ฉัตรจรัสกูล

หลักสูตร/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพชุมชน (ป.โท)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพชุมชน (ป.โท)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

คณะ
ศิลปศาสตร์ฯ
ศิลปศาสตร์ฯ
ศิลปศาสตร์ฯ
ศิลปศาสตร์ฯ
ศิลปศาสตร์ฯ

e-mail
aranyako@hotmail.com
nong.ksu@gmail.com
bailiew@hotmail.com
cyberppp@hotmail.com
chaitaeh.j@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์
089-719-9478
083-147-5900
087-770-7648
081-266-5916
081-964-1690

ศิลปศาสตร์ฯ

parivuthgul@yahoo.com

092-990-9189

ศิลปศาสตร์ฯ
ศิลปศาสตร์ฯ
ศิลปศาสตร์ฯ
ศิลปศาสตร์ฯ
ศิลปศาสตร์ฯ
รัฐศาสตร์ฯ
รัฐศาสตร์ฯ
รัฐศาสตร์ฯ

kk_norapan@hotmail.com
Id.prof.best@hotmail.com

087-950-9998
084-419-8800

ลาดับที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.จินดารัตน์ สมคะเณย์
อาจารย์อัครเจตน์ ชัยภูมิ
อาจารย์อาริยา ป้องศิริ
อาจารย์จริยา ชาตะสุวัจนานนท์
อาจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม
อาจารย์ประพนธ์ เนียมสา
อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี
อาจารย์อภิญญา อันพันลา
อาจารย์กรรณศลักษณ์ อุนณพลักษณ์
*อาจารย์กรรณิกา ถุนาพรรณ์
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์
อาจารย์ ดร.ฉายรุ่ง ไชยกาบัง
อาจารย์กันต์ กิ่งโก้
อาจารย์มนชยา สภานุชาต
อาจารย์ปนัดดา โพธินาม
อาจารย์จุมพล ทองจารูญ
อาจารย์วไลพร พลอยวิเลิศ
อาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
อาจารย์ ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง
อาจารย์ปารมี ลางคุลานนท์
อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว
อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวง
อาจารย์นิลวรรณ เพ็ญจันทร์

หลักสูตร/สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)
การออกแบบอุตสาหกรรม
นิเทศศาสตร์

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การจัดการทางวัฒนธรรม
การจัดการทางวัฒนธรรม
สารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
พัฒนาสังคม
ภาษาจีนธุรกิจ

คณะ
รัฐศาสตร์ฯ
รัฐศาสตร์ฯ
รัฐศาสตร์ฯ
รัฐศาสตร์ฯ
รัฐศาสตร์ฯ
อุตสาหกรรมฯ
อุตสาหกรรมฯ
อุตสาหกรรมฯ
อุตสาหกรรมฯ
อุตสาหกรรมฯ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ

e-mail
b_chindarats@hotmail.com
akkarajet_kku@hotmail.com
ariya.pongsiri@gmail.com
jariya_pang.pa@hotmail.com
palmy511@gmail.com
praphon@fci.ksu.ac.th
theeranan@fci.ksu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์
088-336-9349
098-096-6631
087-222-4418
093-546-5665
082-849-7501

Chayruny_1969@yahoo.com
Dome_kingo_ky@hotmail.com
kikmon2005@hotmail.com
panatdapo@hotmail.com
Joompol.ksu@gmail.com
Walaiporn.pvt@gmail.com
sainan@hotmail.com
Aor_queen@hotmail.com
Bharamee.la@ksu.ac.th
Ting00097@yahoo.com
Arthit144@gmail.com
ninlawan81@gmail.com

081-545-5471
095-669-9449
081-739-2739
089-574-9090
085-480-8062
084-679-1555
081-600-8504
081-729-2918
089-863-3750
080-403-9611
098-153-6391

ลาดับที่
38
39
40
41
42
43

ชื่อ – สกุล
*อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล
*อาจารย์ ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์
อาจารย์นิตยา แสงประจักษ์
อาจารย์วรกร วิชัยโย
อาจารย์ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์
อาจารย์ ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี

44 *อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
45 อาจารย์ ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์
46 อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน
47 อาจารย์จีรนันท์ วัชรกุล
48 อาจารย์วรนุช นิลเขต
49 อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์
50 อาจารย์ชนิดา พันธุ์โสภณ
51 อาจารย์ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว
52 อาจารย์สมใจ ภูครองทุ่ง
53 อาจารย์นคินทร พัฒนชัย
54 อาจารย์รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์
55 อาจารย์สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
56 อาจารย์นันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์
57 ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
58 อาจารย์ ดร.อมร มะลาศรี
หมายเหตุ * หมายถึง สารอง

หลักสูตร/สาขาวิชา
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
(ป.โท)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

e-mail
Tengtueng11@gmail.com
nseangprajak@gmail.com
Teng.6@hotmail.com
Songsak.P@ksu.ac.th
chanchainarong@gmail.com
saksit_pun@hotmail.com
hemtasin_chu@hotmail.com
thanya24689@gmail.com
Chiranan231974@gmail.com
jmo819@hotmail.com
pimsak@hotmail.com
p.namfhon.3007@gmail.com
moo.math@hotmail.com
phukrongtung@gmail.com
pnakintorn@gmail.com
rotsarong@hotmail.com
suriyawuth@gmail.com
Nanthanut9999@gmail.com
komkajorn@hotmail.com
tuck2chanokwanan@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์
083-023-9119
085-509-7539
089-841-4725
091-057-0560
081-574-3893

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่
1

ตาแหน่ง
ดร.
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์
ดร อาจารี แสงเสถียร

2

อาจารย์

ศิริพร จรรยา

3

อาจารย์

ณญา ศิริชาติ

4

อาจารย์

ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว

5

อาจารย์

พัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร

6

อาจารย์

สิรินดา กมลเขต

7

อาจารย์

อภิเชษฐ เสมอใจ

8

อาจารย์

หัสยา สิงห์ศรี

9

อาจารย์

มัณฑนา ทองสุพล

10

อาจารย์

กนกเนตร พินิจด่านกลาง

11

อาจารย์

กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์

12

อาจารย์

มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์

หมายเหตุ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

สาขาที่จบ
ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์)

สังกัด หลักสูตร / สาขา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์
วท.ม.(พิสิกส์)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาฟิสิกส์
น.ม. (นิติศาสตร์)
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
ศศ. ม. (รัฐศาสตร์)
รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (รัฐศาสตร์)
รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
น.ม.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม
คอ.ม.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยี
สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) อุตสาหกรรม
วท.ม.
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(สื่อนฤมิต)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ศศ.ม.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การบริหารงานวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการจัดการ
ทางวัฒนธรรม
ศศ.ม.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษ์และ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์)

คณะ

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

094-262-8338

arjaree.sa@ksu.ac.th

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

086-237-5529

siriporn.janya@gmail.com

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

099-975-5772 soosis_66@hotmail.com

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

083-003-6086 punnondesine@hotmail.com

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

095-662-6694

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

084-429-5482 Sirinda9999@hotmail.com

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

086-858-7948 palasapichet007@hotmail.com

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

081-975-1330 hussaya@fci.ksu.ac.th

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

089-529-7149 montana@fci.ksu.ac.th

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

093-357-8831 kanoknet@fci.ksu.ac.th

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

087-639-0601 ykittanut@gmail.com

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

085-001-4818 Masu47@yahoo.com

kapooknnl@gmail.com

กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1

ที่
13

ตาแหน่ง
ดร.
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์
อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า

สาขาที่จบ
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

14

อาจารย์

สุตาลักษณ์ เสียงเพราะ

15

อาจารย์

ชัพวิชญ์ คาภิรมย์

16

อาจารย์

พัชรี ศรีพุทธา

17

อาจารย์

มัลลิกา นาจันทอง

วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การตลาด)

18

อาจารย์

อังคาร อินทนิล

วท.ม. (ฟิสิกส์)

อาจารย์

วันวิสาข์ เพาะเจริญ

วท.ม.ชีววิทยา

20

อาจารย์

ศักดิ์ชัย มหาอุตร

21

อาจารย์

วรรณธิรา วิระวรรณ

กศ.ม.
(การศึกษาปฐมวัย)
อ.ม. (ภาษาไทย)

22

อาจารย์

วรรณธิดา ยลวิลาศ

23

อาจารย์

สวียา สุรมณี

24

อาจารย์

ฌาณิศา ชัยศิริ

25

อาจารย์

เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์

26

อาจารย์

มยุรดา มหิพันธุ์

19

M.A.
(Linguistics and
Applied Lingustics)
บช.ม. (การบัญชี)

วท.ม.
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ค.ม.
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษ)
วท.ม.
(ชีวสถิติ)
บธ.ม.
(การจัดการการท่องเที่ยว)

หมายเหตุ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

สังกัด หลักสูตร / สาขา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
ท้องถิ่นและชุมชน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณะ

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

080-351-7806 yhang13_sdm6@hotmail.com

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

083-101-2844 j-nupan@hotmail.com

บริหารธุรกิจ

080-749-9498 chapvit@gmail.com

บริหารธุรกิจ

084-405-2741 Patcharee93@gmail.com

บริหารธุรกิจ

081-721-0601 mnajanthong@gmail.com

คณะครุศาสตร์

088-067-9167 angkhan_intanin@hotmail.com

คณะครุศาสตร์

084-647-6933 yem-yam@hotmail.com

คณะครุศาสตร์

089-866-7641 here_pig27@hotmail.com

คณะครุศาสตร์

082-141-8554 wanthira2015@gmail.com

คณะครุศาสตร์

095-660-3887 Jscmo55@hotmail.com

คณะครุศาสตร์

087-950-7701 s_saweya@hotmail.com

คณะครุศาสตร์

081-872-2117 Chanisa464@gmail.com

คณะสาธารณสุขศาสตร์

084-742-5342 Ketsarin_fern@hotmail.com

คณะเทคโนโลยีสังคม

088-563-6318 mayurada.pr@hotmail.com

กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2

ตาแหน่ง
ดร.
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
27
อาจารย์
ดร. ศาตรา สหัสทัศน์
ที่

28

อาจารย์

เจษฎา สิงห์ทองชัย

29

อาจารย์

นุสรา วรรณศิริ

30

อาจารย์

สุกัญญา ดวงอุปมา

31

อาจารย์

ภัชรินทร์ ซาตัน

32

อาจารย์

ดร. มัลลิกา จาปาแพง

33

อาจารย์

ดร. นภาพร วงษ์วิชิต

34

อาจารย์

ดร. วิริยะ แดงทน

35

อาจารย์

อัดชา เหมันต์

36

อาจารย์

ดร. สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์

37

ผศ.

38

อาจารย์

39

อาจารย์

อุไร กุลบุญ
พนอจิต นิติสุข
ดร. ปิยนันท์ ชมนาวัง
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สาขาที่จบ
ปร.ด.
(ภาษาอังกฤษศึกษา)

สังกัด หลักสูตร / สาขา

คณะ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล
วท.ม.
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสังคม
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
และสารสนเทศ)
คอมพิวเตอร์
บช.ม. (การบัญชี)
บัญชีบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการบัญชี
กจ.ม. (การจัดการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการจัดการ
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
ปร.ด. (การจัดการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการตลาด
ปร.ด. (การจัดการ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ปร.ด.
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วศ.ม.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ปร.ด.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วท.ม.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การประมง)
สาขาวิชาประมง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วท.ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ปร.ด.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

086-224-1149 bassbiggun_4@hotmail.com
097-542-4788 Jatsada_007@hotmail.com
088-037-7869 Nutsara.wa@gmail.com
081-964-2221 sukanya.joo@hotmail.com
088-328-2880 Zatun.Patcharin.Noy@gmail.com
086-459-6162,
080-816-9563

Jasmine-add@hotmail.com

087-378-5193 Napapron_w@gmail.com
085-011-6134 wiriyadangton@gmail.com
098-137-9814 adchaheman@gmail.com
087-970-0797 satitpong@live.com
089-682-4664 Urai_k@hotmail.com
093-323-5297, spanorjit@gmail.com
089-944-2198
089-416-6129 piyananchomnawang@gmail.com

กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3

ตาแหน่ง
ดร.
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
40
อาจารย์
ดร. ฐิติมา นรโภค
ที่

41

อาจารย์

ราชันย์ วงษ์ทวี

42

อาจารย์

กาธร สารวรรณ

43

อาจารย์

สวลี อุตรา

44

อาจารย์

สายัญ พันธ์สมบูรณ์

45

ผศ.

46

อาจารย์

ดร. เอกรินทร์ สารีพัว

47

อาจารย์

ดร. สิริกาญดา ธนาสุวรรณ

48

ผศ.

ดร. สมจิตร์ กันธาพรม

49

ผศ.

ดร. กีรวิชญ์ เพชรจุล

50

ผศ.

ดร. นันทิยา สุวรรณปัญญา

51

ผศ.

ดร. นิภา นาสินพร้อม

52

อาจารย์

อรวรรณ รักสงฆ์

ดร. กรรณิการ์ ห้วยแสน
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สาขาที่จบ
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)

สังกัด หลักสูตร / สาขา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คอ.ม.
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหการ
วท.ม.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
วท.ม.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ปิโตรเคมีและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) ยางพารา
วท.ม. (พืชไร่)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปร.ด. (พืชสวน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
วท.ด.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปร.ด. (เกษตรศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

คณะ

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

083-140-0676 Ore099@windowslive.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

086-451-4428, rachan16@hotmail.com
085-010-8439

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

089-709-6008 Kamthorn.s@hotmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

080-169-1309 Savalee.utt@gmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

085-461-6262 suyun.ph@rmuti.ac.th

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

084-792-2507 Orawan_raksong@yahoo.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

087-865-8848 i.eak_@hotmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

081-574-4784 Sirikanda_tutor@hotmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

089-715-5133 Somgun1969@hotmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

087-232-7465 pkeravit@yahoo.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

081-769-7428 Nunthiya284@gmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

087-191-9727 krukeaw@yahoo.com,
nasinpromkrukeaw@gmail.com
081-871-6465 khuaisan@gmail.com

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

4

ตาแหน่ง
ดร.
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
53
อาจารย์
ดร. ดารงค์ ก่องดวง
ที่
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สาขาที่จบ

สังกัด หลักสูตร / สาขา

วท.ด.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ธรรมชาติ)

คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

082-429-1864 kongduang@gmail.com

กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

5

