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ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยพายัพ
ลาดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์คมกฤต วงค์นาง

2.

อาจารย์ณัฎฐ์ปาลิดา ศรีคาหน้อย

3.

รศ. พรรณนุช ชัยปินชนะ

4.

อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี

5.

อาจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ

6.

อาจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์

7.

อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด

8.

อาจารย์สุภา พูนผล

9.

อาจารย์ปณ
ุ ณสา โพธิพฤกษ์

10.

ผศ. ดร. กิจจา โตไพบูลย์

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

รายละเอียด
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
081 - 8820764 / # 405 pongkw@yahoo.com
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ /อาจารย์ประจาสาขาวิชาการโรงแรม
081 - 3669178 / # 417 ajarnjongrak@hotmail.com
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
094-2696249 / #415 punnuchchai@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
081-5941091 / #409 hatairat_ann@hotmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
081-3096326 / #406 taienlayraman@gmail.com
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
093 – 2677443 / #471 Patchara.boonteerarak@gmail.com
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
081 – 7641771 / # 478 sureepant@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
099-3649915 /#473 cabmoo_paew@hotmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา
081-7244776 / #7504 aewaewsocute@gmail.com
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
081 – 1808800 / # 7129 wangsingcom001@gmail.com
สำนักแผนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ
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ลาดับ
11.

รายชื่อ
อาจารย์พรเทพ กมลเพชร

12.

อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์

13.

อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์

14.

อาจารย์พิรญ
ั ชนา ภาณุสัณห์

15.

อาจารย์กีรติ ไพบูลย์

16.

อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดลิ ก

17.

ผศ. ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

18.

อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์

19.

อาจารย์ฐิติพร ธรรมโรจน์

20.

อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์

21.

อาจารย์นรเศรษฐ์ อุดาการ

22.

อาจารย์อาทิตยา ผิวขา

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

วิทยาลัยดุริยศิลป์

รายละเอียด
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์
086-9206987 / #7125 tonbunyawat@gmail.com
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
087 – 3054422 / # 7101 ptrangratapit@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
081 – 8823358 / # 446 Kai@payap.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
091-8562500 / #7112 piranchana@gmail.com
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
099 – 1452254 / #7514 gphaiboon@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
099 – 2962692 / # 7514 masaharukenta@yahoo.com
คณบดีคณะนิติศาสตร์
083 – 3258899 / 053-851649 sanyalux_p@hotmail.com
หัวหน้าสาขาปริญญาโท คณะนิตศิ าสตร์
080-0332521 / #5123 nanmanat.ch@hotmail.com
ผู้ช่วยคณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
084 – 3780244 / # 427 raktai@yahoo.com
คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
081-9501699 / #425 vanlapa.wongchan@gmail.com
ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันดนตรี
088 – 7000903 / 053 – 248037 pop.popiko@gmail.com
อาจารย์ วิทยาลัยดุรยิ ศิลป์
099-2915484 / 61-6102 athitayajar@gmail.com
สำนักแผนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ

Page |4

ลาดับ
23.

รายชื่อ
อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

รายละเอียด
ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
081 – 7247022 / 053 – 242532 TEVAPONS@yahoo.com
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค swallapa@yahoo.com

24.

อาจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ

25.

อาจารย์ ดร. ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
วิทยาลัยนานาชาติ

27.

อาจารย์วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
รอลายมือชื่อคณบดีอนุมตั ิงบประมาณ
อาจารย์ ดร. นิจพร ญาณสาร

28.

อาจารย์ชมพูนุท ธรรมรักษ์

29.

อาจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์

สานักวางแผนพัฒนา
(คณะบริหารธุรกิจ)

30.

อาจารย์ ดร. สมพิศ ทองปาน

สานักงานวิชาการ
(คณะบริหารธุรกิจ)

31.

อาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจาเริญพร

(คณะบริหารธุรกิจ)

32.

รศ. เอนก ชิตเกษร

สานักวิจัย
(คณะบริหารธุรกิจ)

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
093 – 2872660 / # 2229 thisisoan@hotmail.com
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
089-7558989 / #7214 chautrakul@yahoo.com
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
087-5753364 / #4213 nija.yanasarn@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ยวิชาการและงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์
#4213 chompunut_th@yahoo.com
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /
อาจารย์ประจาสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
085 – 3600894 / # 245 singhsri@hotmail.com
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /
อาจารย์ประจาสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
081 – 4857968 / # 340 sompit_t@payap.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ /
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการโรงแรม
081 – 9924367 / # 342 tidtich@gmail.com
ผู้อานวยการสานักวิจัย / อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ
081-2886726 /#7201 anakechitkesorn@gmail.com

26.

คณะเภสัชศาสตร์

สำนักแผนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ
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ผู้เข้าร่วมอบรมจากเครือข่าย
ลาดับ
1.

รายชื่อ
ว่าที่ร้อยเอก ดร. ขจร ตรีโสภณากร

2.

ผศ. อัตถ์ อัจฉริยมนตรี

3.

อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย

4.

อาจารย์ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค

5.

ผศ. ดร. พวงพยอม ชิดทอง

6.

อาจารย์สาโรช สอาดเอี่ยม

7.

อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์

8.

อาจารย์สิริกาญจน์ สง่า

9.

อาจารย์ ดร. ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

10.

อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร

11.

อาจารย์ทัศนันท์ จันทร

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด
อาจารย์คณะครุศาสตร์
084 – 9497998 / 053 – 885535 khajorn_tree@hotmail.com
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะเทคโนโลยีการเกษตร
089 – 7003466 / 053 – 885408 attatc@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายแผนและบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
089 – 4294566 / 053 – 885408 m_yarchai@hotmail.com
หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
086 – 9157045 tidarat_oh23@hotmail.com
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
083 – 5773838 chidthong_1965@gmail.com
หัวหน้าภาควิชา คณะครุศาสตร์
081 – 7242257 sarojcmru@gmail.com
อาจารย์ คณะครุศาสตร์
081 – 8823051 pimy_p77@hotmail.com
อาจารย์ คณะครุศาสตร์
087 – 5733275 phs7749@hotmail.com
รองคณบดี คณะครุศาสตร์
081 – 9923877 / 053 – 885503 sirimask@hotmail.com
อาจารย์ คณะครุศาสตร์
087 – 9817667 nok_dolphin@hotmail.com
อาจารย์ประจาหลักสูตรการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
(คอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักแผนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ
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ลาดับ

รายชื่อ

12.

อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

13.

อาจารย์ปริญญา สาราญบารุง

14.

ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ

15.

อาจารย์วาทินี คุ้มแสง

16.

อาจารย์สุรชาติ พุทธิมา

17.

อาจารย์ศริ ิอมร กาวีระ

18.

ผศ. พงศ์กร จินทราช

19.

อาจารย์นินุช บุณยฤทธานนท์

20.

อาจารย์พรพนิต พ่วงภิญโญ

21.

อาจารย์จารุลักษณ์ รื่นเริง

22.

อาจารย์วรรณภา พิพัฒนธนวงศ์

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

รายละเอียด
081 – 0393429 thadsanan@windowslive.com
ประธานหลักสูตรการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
(คอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
081 – 7164184 / superoof@gmail.com
อาจารย์ คณะครุศาสตร์
086 – 9136916 / prin_kwan@hotmail.com
ประธานหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
081 – 7849164 / dejawit@gmail.com
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
089 – 4361305 / pukapik@yahoo.com
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
084 – 1060730 / z_fertinzilalo@hotmail.com
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
088 – 2671254 / 053 - 201800-4 #2442 siriamorn@feu.edu
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
089 – 8545121 / 053 - 201800-4 #2441 pongkorn@feu.edu
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
081 – 4720015 / 053 - 201800-4 #1451 ninooch@feu.cdu
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
081 – 5315661 / pornpanit@feu.edu
หัวหน้าสานักกิจการนักศึกษา
084 – 9499749 / 053 - 201800-4 #1152 jaruluk@feu.edu
รองผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
สำนักแผนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ
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ลาดับ

รายชื่อ

23.

อาจารย์ณัฐปาลิน นิลเป็ง

24.

อาจารย์รุ่งกาญจน์ วุฒิ

25.

อาจารย์นงลักษณ์ พรหมติงการ

26.

อาจารย์พงศ์พัชรา พรหมเผ่า

27.

อาจารย์ณัฐติพร อ้นด้วง

28.

อาจารย์จินตนา จันเรือน

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
เชียงใหม่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครลาปาง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลาปาง

รายละเอียด
088 – 2684677 / 053 - 121121 # 115 berh1@hotmail.com
หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
080 – 5030049 / 053 - 121121 # 115 an_ninpeng@hotmail.com
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและศิษบ์เก่าสัมพันธ์
089 – 4294487 / 054-226254 rukawn35@hotmail.com
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
081 – 6729464 / 054 – 226254 nongluk_nong@yahoo.com
อาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก
088 – 2526879 / 054 – 431779 # 104
pongpatchara.p@bcnpy.ac.th
อาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก
084 – 9508679 / 054 – 431779 # 104 anohito_p@hotmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
084 – 0400010 / junruan507@hotmail.com

สำนักแผนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ

