รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทีผ่ ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
“ระดับหลักสูตร” ประจาปีการศึกษา 2557
จำนวนทั้งหมด 48 คนดังนี้

คณะครุศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ศันทนี
คุณชยำงกูร
อ.อรทัย
อินตำ
อ.ธีรธร
เลอศิลป์
อ.ว่ำที่ รอ.ดร.ขจร
ตรีโสภณำกร

สังกัดภาควิชา/หลักสูตร
เทคนิคกำรศึกษำ
หลักสูตรและกำรสอน
กำรศึกษำพิเศษ
พลศึกษำและนันทนำกำร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

อ.อุรพล
อ.เปรมวดี
อ.จรินทิพย์
อ.ดร.รัชพล
อ.ประภำรัตน์
อ.ณัฐนรี
อ.ไกรลำส
อ.ดร.ไกรวุฒิ

ชื่อ – นามสกุล
แดนโพธิ์
กิรวำที
ตรัยตรึงตรีคูณ
สัมพุทธำนนท์
ทองสั้น
รัตนสวัสดิ์
จิตร์กุล
ใจคำปัน

สังกัดภาควิชา/หลักสูตร
ภำษำญี่ปุ่น
กำรพัฒนำชุมชน
นิติศำสตร์
ภูมสิ ำรสนเทศ
ภำษำเกำหลี
ดนตรีและศิลปะกำรแสดง
ดนตรีและศิลปะกำรแสดง
รัฐประศำสนศำสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.รัชนีกร
ปัญญำ
อ.พรรณรัตน์
บุญกว้ำง
อ.รจนกร
แบ่งทิศ
อ.ดร.รัฐ
ใจรักษ์
อ.ดร.กัลยำ
ใจรักษ์
อ.สุวลักษณ์
อ้วนสอำด
ผศ.จิรวรรณ
บุญมี
อ.ดร.อรกัญญำ
กำญจนธำรำกุล
รศ.พิไล
เลิศพงศ์พิรุฬห์
อ.ดร.นัทธ์หทัย
เถำตระกูล
อ.รักษิณำ
พวงลำ
ผศ.ศิริจันทร์
เชื้อสุวรรณ
อ.รัชนี
เสำร์แก้ว
อ.วรมรรณ
นำมวงศ์
อ.วิไลพร
ไชยโย

สังกัดภาควิชา/หลักสูตร
กำรบัญชีและกำรเงิน
กำรตลำด
นิเทศศำสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหำรธุรกิจ
บริหำรธุรกิจ
เศรษฐศำสตร์
เศรษฐศำสตร์
กำรตลำด
นิเทศศำสตร์
บริหำรธุรกิจ
บริหำรธุรกิจ
บริหำรธุรกิจ
กำรบัญชีและกำรเงิน

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
อ.ณัฐวุฒิ
วิทำ
อ.คมสัน
โกเสนตอ
อ.กำญจน์พิชชำ
ถวิลไทย

สังกัดภาควิชา/หลักสูตร
สังคมศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศำสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – นามสกุล
อ.มุจลินท์
แปงศิริ
อ.วำสนำ
ประภำเลิศ
อ.ดร.ธัญนันท์
ฤทธิ์มณี
อ.ดร.ศรัณย์
จีนะเจริญ
อ.ดร.เพ็ญศรี
ประมุขกุล
ผศ.ดร.อโนดำษ์
รัชเวทย์
อ.ดร.ฤดีวรรณ
ตั้งประดิษฐ์
อ.ดร.ชำญ
ยอดเละ
อ.พิษณุ
สุขเสริฐ
อ.ดร.รพีพร
เทียมจันทร์
อ.ชนินำถ
จันทร
ผศ.ดร.เสำวภำ
ศักยพันธ์
อ.ดร.ชเนษฎ์
วิชำศิลป์

สังกัดภาควิชา/หลักสูตร
สำธำรณสุขศำสตร์
เคมี
คหกรรมศำสตร์
ชีววิทยำ
ฟิสิกส์และวิทยำศำสตร์ทั่วไป
เคมี
เคมี
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุขศำสตร์
คณิตศำสตร์และสถิติ
คหกรรมศำสตร์
ฟิสิกส์และวิทยำศำสตร์ทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลาดับ
1
2
3
4
5

อ.ดร.รัชนีพร
อ.นริศรำ
อ.อภิชญำ
อ.ดร.สำยบัว
อ.วชิรนนท์

ชื่อ – นามสกุล
สุทธิภำศิลป์
วิชิต
ทองทับ
เข็มเพ็ชร
แก้วตำปี

สังกัดภาควิชา/หลักสูตร
เทคโนโลยีและพัฒนำกำรเกษตร
อุตสำหกรรมเกษตร
อุตสำหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีและพัฒนำกำรเกษตร
เทคโนโลยีและพัฒนำกำรเกษตร

รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทีผ่ ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
“ระดับคณะ และสถาบัน” ประจาปีการศึกษา 2557
จำนวนทั้งหมด 34 คนดังนี้
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พวงพยอม
2. อำจำรย์ ดร.ชไมมน
3. อำจำรย์สำโรช
4. อำจำรย์ดวงใจ
5. อำจำรย์สิริกำญจน์
6. อำจำรย์ปริญญำ
7. อำจำรย์ ดร.พิมพ์ทอง
8. อำจำรย์พะเยำ
9. อำจำรย์ทัศนันท์
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดำรำรัตน์
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำนพ
12. อำจำรย์ชุลีกำญจน์
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวัชชัย
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลทิพย์
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เดชวิทย์
16. อำจำรย์ธิดำรัตน์
17. อำจำรย์อภิรดำ
18. อำจำรย์เบญจมำศ
19. อำจำรย์นริศรำ
20. อำจำรย์ว่ำที่ร้อยเอก ดร.ขจร
21. อำจำรย์ ดร.รุ่งทิวำ
22. อำจำรย์พงศ์กรณ์
23. อำจำรย์ประสิทธิ์
24. อำจำรย์พุทธชำติ
25. อำจำรย์ชุติมันต์
26. อำจำรย์สันติ
27. อำจำรย์ภุสัสชิ

ชิดทอง
ศรีสุรักษ์
สอำดเอี่ยม
เนตรตระสูตร
สง่ำ
สำรำญบำรุง
สังสุทธิพงศ์
พรหมเทศ
จันทร
ไชยำโส
ชุ่มอุ่น
ไชยเมืองดี
บุญมี
คำใจ
นิลวรรณ
เปรมประสพโชค
พรปัณณวิชญ์
อินทรส
วิชิต
ตรีโสภณำกร
มูลสถำน
ทิพย์ปัญญำ
ฉิมบุญมำ
ยมกิจ
สะสอง
อ้ำยเจริญ
กันทะบุผำ

28. อำจำรย์กมลวัน
29. อำจำรย์พูนรัตน์
30. อำจำรย์วีระยุทธ
31. อำจำรย์ ดร.ณัฐิยำ
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำนำฏ
34. อ.ทิวำวัลย์

สังสีแก้ว
แสงหนุ่ม
เศรษฐเสถียร
ตันตรำนนท์
ปัญญำ
สิตำนุรักษ์
ต๊ะกำร

