รายชือ่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2558
ข ้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ลาดับที่

ชือ่ -สกุล

หลักสูตรที่ประจา

หน้าที่รับผิดชอบ
อาจารย์
ประธาน
ประจา
หลักสูตร
หลักสูตร

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์

โทรศัพท์มอื ถือ

E-mail

1. คณะครุศาสตร์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี จันทร์ศิลา ค.บ. คณิตศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
3 อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน
ค.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน
4 อาจารย์ ดร.อุดร อรกุล
ปร.ด. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5 อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

P
P

6 อาจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด
7 อาจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

P

8 อาจารย์สิริมณี ดีรัศมี
9 อาจารย์ธิดารัตน์ อัฐกิจ

ค.บ. ฟิสิกส์
ค.ม.การบริหารจัดการการศึกษา
ค.ด.การบริหารจัดการการศึกษา
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ค.บ. พลศึกษาและการจัดการกีฬา

10
11
12
13
14

ค.บ. วิทยาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ. เคมี
ค.บ. ชีววิทยา

อาจารย์กนกอร คาผุย
อาจารย์อพันตรี พูลพุทธา
อาจารย์ปติ ิ ธรรมนูญ
อาจารย์บษุ กร เขจรภักดิ์
อาจารย์วัชรา เสนาจักร์

0-4372-2118-9 08-1717-2918
08-6859-9091
0-4371-2233 08-1644-9098

P

arunee59jan@gmail.com
prawitsimmatun@gmail.com
najarn9@gmail.com

P

-

09-7334-5446
08-6223-7532

P

-

08-8549-8940
08-9712-8563

P
P

-

08-1544-8234 jennyjenny123@hotmail.com
08-4613-7987 -

P

0-4371-2233
-

P
P
P

08-1709-4592
08-8571-2686
08-0768-4020
08-3965-3777
08-9577-2113

numnim.dorn@hotmail.com
ramnaree_cute.pig@hotmail.com
wanidapharanat@hotmail.com
thekong-123@hotmail.com

khampui.k@gmail.com
aputee.putta@gmail.com
piti_tham@hotmail.com
p.pbk13@gmail.com
mylove_2547@hotmail.com

15 อาจารย์ณุชฎา บูรณะพิมพ์
16 อาจารย์สุนนั ทา กินรีวงศ์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
18 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐา จักรไชย
20 อาจารย์ ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
21 อาจารย์พิษณุ เข็มพิลา
22 อาจารย์ณิชาภา ยศุตมธาดา
23 อาจารย์อิสระ ตรีปญ
ั ญา
24 อาจารย์นยั นา ประทุมรัตน์
25 อาจารย์พิณรัตน์ เย็นเศรณี
26 อาจารย์รตนดา อาจวิชัย
27 อาจารย์วุฒิสิทธิ์ จีระกมล
28 อาจารย์ผุสดี กิจบุญ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คาสมบัติ
30 อาจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์
31 อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ไชยเชษฐ
32 อาจารย์ ดร.วันดี รักไร่
33 อาจารย์ ดร.มะลิ นาชัยสินธุ์
34 ภญ.ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร
35 อาจารย์วิไลลักษณ์ กาประสิทธิ์
36 อาจารย์นวพรรษ ผลดี

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาและวรรณกรรมไทย
ศศ.บ. วิจิตรศิลป์
ศศ.บ. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา
ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร
ศศ.บ. ภาษาจีน
ศศ.บ. ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารสนเทศศาสตร์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (joint degree)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศศ.บ. ดนตรี
ศศ.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม.ชีววิทยาศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน
วท.บ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วท.ม. ชีววิทยาศึกษา

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

0-4397-0662
0-4374-2623
0-4372-2750
0-4374-2623
-

09-9486-6444
08-7829-3963

sunantha-ka@hotmail.com

08-9585-2789 kanlaya_1958@hotmail.com
08-7374-6909 prapapornwork@gmail.com
08-4518-6972 chakchai_st@hotmail.com
08-1718-2751 maggiesiriwan@gmail.com
08-1873-6849 09-3323-9868 nichapha8888@gmail.com
08-6799-7186 hereaum@hotmail.com
08-9008-8391 naiyanasp@gmail.com
08-4955-3138 pp.yseranee@gmail.com
08-3415-1422 odear.om@gmail.com
08-5455-2770 tun_rmu@hotmail.com
08-9744-2130 amm1904ku@hotmail.com

08-6857-7449
08-4265-5050
08-9276-7907
08-1716-5946
P 0-4372-2118 ต่อ 20808-5450-2702
P 0-4372-2118 ต่อ 32608-0155-5073
08-8564-9168
P
09-1419-5774
P
P
P

nucha_ann@hotmail.com

kkamsombut@yahoo.com
piyawadee_bally@yahoo.com
chaiyachet_o@yahoo.com
wandee.rakrai@gmail.com
sanawong_14@hotmail.com
wongnuc@yahoo.com
kaprasit7@hotmail.com
taweebot.nwp@gmail.com

37 อาจารย์ไชยยันต์ สกุลไทย
38 อาจารย์วริดา พลาศรี
39 อาจารย์ณภาภัช ไชยน้าอ้อม
40 อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี
4. คณะวิทยาการจัดการ
41 อาจารย์ ดร.กชธมน วงศ์คา
42 อาจารย์ณิชาภา พิมลศิริ
43 อาจารย์สุพจน์ เกตุดาว
44 อาจารย์ธนัณชัย สิงห์มาตย์
45 อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ
46 อาจารย์ประภาพร ศาลารมย์
47 อาจารย์อนรรฆมณี โภคสวัสดิ์
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก
49 อาจารย์ ดร.พรพรรณ พัวไพบูลย์
50 อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์
51 อาจารย์สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ
52 อาจารย์ธานินทร์ สิงกันยา
53 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิ ดาแก้ว
54 อาจารย์เกศจิตต์ ขามคุลา
55 อาจารย์ธีระรัตน์ ชิณแสน
56 อาจารย์สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.บ. สถิติประยุกต์
วท.บ. ชีววิทยา
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.ด.บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การตลาด
บธ.บ. การจัดการ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. การบัญชี
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วท.บ. สัตวศาสตร์
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร
วท.บ. เกษตรศาสตร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตร

08-3286-2515
08-5908-8522
09-1060-2850
08-6857-1427

chaiyan@rmu.ac.th

P
P
P

0-4374-2620
-

P

-

08-9622-5226

w._kochtamon@hotmail.com

P

-

08-3282-6453
08-1708-2655
08-9551-3526
08-6640-9545
09-3479-6426
08-4428-3935

nichaphapimolsiri@gmail.com

0-4372-5439
0-4372-5439
0-4372-5439
0-4372-5439
-

08-0317-2454
08-5002-4943
08-6220-9131
08-1320-5992
08-6228-5493
08-0073-5775
08-7864-2939
08-1717-1416
08-5494-0917

uthaikoatdok2014@gmail.com

P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P

warida_pa@hotmail.com
cnapapach@gmail.com
chompooenvi@hotmail.com

aj.suphot@gmail.com
tananchai_999@hotmail.com
aui.thanyachanok@gmail.com
salarom_9@hotmail.com
joy_poesawas@hotmail.com

phuapaiboon@yahoo.com
cmunchan@yahoo.com
torn27034@gmail.com
thanin23.keng@hotmail.com
phentor_vip@hotmail.com
ketjit-39@hotmail.com
nongtheerarat@gmail.com
sittichok007@windowslive.com

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
58 อาจารย์ ดร.อภิดา รุณวาทย์
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
59 อาจารย์อภิชาติ เหล็กดี
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
60 อาจารย์มณีรัตน์ ผลประเสริฐ
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
61 อาจารย์ปยิ ศักดิ์ ถีอาสนา
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
62 อาจารย์บณ
ั ฑิต สุวรรณโท
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
63 อาจารย์ชนะชัย อวนวัง
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
64 อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์
วท.บ. การจัดการเทคโนโลยี
7. คณะนิตศิ าสตร์
65 อาจารย์สุวนัย ทะคาสอน
น.บ. นิติศาสตร์
66 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ บาคาล
น.บ.นิติศาสตร์
67 อาจารย์กานต์สินี ทิพย์มณเทียร
น.บ.นิติศาสตร์
68 อาจารย์ชัชวรรณณ์ ลีโรจวุฒิกุล
8. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
70 อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

0-4372-1919
0-4302-0227
0-4302-0227

08-1974-5464
08-1262-6828
08-5057-5001
08-1282-3745
08-5003-8519
08-6852-8535
08-8561-5780
08-1988-0635

dr.worapapha@hotmail.com

08-1954-1788
09-1861-8114
09-5365-2975

thakumsorn88@hotmail.com

P

0-4371-3347
-

P

-

08-0494-6550,
09-3654-2583

0-4372-3555

08-1545-8756

noksoda@gmail.com

-

08-9124-3903,
09-5952-2567

yuvaves_lp@hotmail.com

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

น.บ.นิติศาสตร์

P

71 อาจารย์ยุวเรศ หลุดพา

ร.ม. รัฐศาสตร์
ร.ด. รัฐศาสตร์
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

72 อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล
73 อาจารย์วาสนา บรรลือหาญ
74 อาจารย์สิทธิพรร์ สุนทร
75 อาจารย์อาภาภรณ์ จวนสาง

ร.บ. รัฐศาสตร์
ร.บ. รัฐศาสตร์
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ร.บ. รัฐศาสตร์

P

P

P

06-1945-5498 08-9430-0227
08-1601-9694
0-4371-3588 08-1662-4528
08-6800-1312,
09-9979-2363

or_apida@hotmail.com
pugan31@gmail.com
phonprasert@hotmail.com
piyasak_t@hotmail.com
bundit_s@hotmail.com
arjanbung@gmail.com
immauau@gmail.com

wisanu.b24@gmail.com
kansine2004@hotmail.com,
kansine2004@yahoo.com
chatchawan_lee@yahoo.com

preeyanuch.w@gmail.com
larn999@hotmail.com
sonthorn_rmu@hotmail.com
aboutmind@gmail.com

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์ พลพวก วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม
77 อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
78 อาจารย์ ดร.วรพจน์ งามชมพู
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ
79 อาจารย์วุฒิกร อ่อนชัย
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
80 อาจารย์พันธกมล สมบุตร
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ
81 อาจารย์ภาคย์ สธนเสาวภาคย์
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

P
P
P
P
P
P

-

08-9791-6381
08-8552-2273
08-1048-6600
08-1965-6482
08-8560-9928
08-1068-8317

phonphuak@gmail.com
9peng55@gmail.com
worapot_1@hotmail.com
konggunner@hotmail.com
pattakamol@hotmail.com
pak.satanasaowapak@gmail.com

