รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สาหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
คณะครุศาสตร์
1
อาจารย์อนงค์นาถ
ยิ้มช้าง

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
3
อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์
ดีเอม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ คารัตน์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
5
อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์
สันตะวัน
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
6
อาจารย์ ดร.ปพนสรรค์
โพธิ์พิทักษ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
7
อาจารย์ภัทธิรา
จันทร์ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา
วาจาบัณฑิตย์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
9
อาจารย์สุทธิกร
แก้วทอง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
10 อาจารย์ ดร.กุลรภัส
เทียมทิพร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
11 อาจารย์สุชาดา
กมลาสน์ ณ อยุธยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
12 อาจารย์วไลกรณ์
แก้วคา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
13 อาจารย์เนรัญชลา
จารุจิตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
14 อาจารย์วัชรศักดิ์
มาเกิด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
อาจารย์อรทัย
อินต๊ะไชยวงค์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
2
อาจารย์หทัยชนก
คะตะสมบูรณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
3
อาจารย์ปัทมา
ดาประสิทธิ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ
ล้าเลิศ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
5
อาจารย์พัชรี
ดินฟ้า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
6
อาจารย์พัทธดนย์
สนธิรักษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7
อาจารย์วศิน
ล่าสัน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
8
อาจารย์ทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
9
อาจารย์ ดร.สาธิต
พนารี
10 อาจารย์สุบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
1
อาจารย์มัลลิกา

จันทร์สว่าง
ภูมะธน

2

อาจารย์สุวชัช

พิทักษ์ทิม

3
4

อาจารย์ธิติยา
อาจารย์ลฎาภา

ทองเกิน
แผนสุวรรณ์

5
อาจารย์โชติกา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์
1
อาจารย์ชยภรณ
2
3
อาจารย์ ดร.จีรพรรณ
อาจารย์ ดร.รุ่งรัตติกาล
4
อาจารย์ธนพัฒน์
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิโสพิต
6
7
อาจารย์ ดร.อภิชาติ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา
อาจารย์ ดร.สมพร
9
10 อาจารย์สิรภัทร
11 อาจารย์ยุภาวดี

ลิลา
โพธิ
บุญเรืองศักดิ์
เทียนทอง
ม่วงไหม
วัฒนชัยธรรม
บัวดา
บุญมาลัย
อนุกูลธนากร
พูลพงษ์
สิริบรรสพ
สาราญฤทธิ์

หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร
2

อาจารย์อาสาฬห์

อุตตาลกาญจนา

3
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัช
อาจารย์ชัญญพัชร์

พะยิ้ม
จารุวัชรเศรษฐ์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมน

หมายมั่น

7

อาจารย์ศรัณรัตน์

อินทร์ใจเอื้อ

8

อาจารย์จักราวุฒิ

เตโช

หลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน

