
รายช่ือผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ระหว่างวันที่  22 - 24  มิถุนายน  2558 
ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
 

 ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร/สาขาวิชา คณะ e-mail เบอร์โทรศัพท์ 
1 อาจารย์อรัญญา  นนทราช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศิลปศาสตร์ฯ aranyako@hotmail.com 089-719-9478 
2 อาจารย์พงศกร  ชาวเชียงตุง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศิลปศาสตร์ฯ nong.ksu@gmail.com 083-147-5900 
3 อาจารย์อัจฉรา  สุมังเกษตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปศาสตร์ฯ bailiew@hotmail.com 087-770-7648 
4 ว่าที่ร้อยตรี สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปศาสตร์ฯ cyberppp@hotmail.com 081-266-5916 
5 ผศ.ดร.ชัยธชั จันทร์สมุด การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพชุมชน (ป.โท) 
ศิลปศาสตร์ฯ chaitaeh.j@gmail.com 081-964-1690 

6 อาจารย์ ดร.ธันวา  ใจเที่ยง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพชุมชน (ป.โท) 

ศิลปศาสตร์ฯ parivuthgul@yahoo.com 092-990-9189 

7 *อาจารย์อนุรักษ์  ปิ่นทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศิลปศาสตร์ฯ   
8 *ผศ.ดร.ระพีพรรณ  ประจันตะเสน  ศิลปศาสตร์ฯ   
9 *ผศ.ดร.ธีรนาถ  สุวรรณเรือง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศิลปศาสตร์ฯ   
10 *อาจารย์อนงค์นาถ  โรจนกร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศิลปศาสตร์ฯ   
11 *อาจารย์ศุภชัย  ศรีหาตา  ศิลปศาสตร์ฯ   
12 ผศ.ดร.กตัญญู  แก้วหานาม  รัฐศาสตร์ฯ   
13 อาจารย์เกริกไกร  นรภาร นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ kk_norapan@hotmail.com 087-950-9998 
14 อาจารย์ศุภชัย  ฉัตรจรัสกูล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ Id.prof.best@hotmail.com 084-419-8800 



 ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร/สาขาวิชา คณะ e-mail เบอร์โทรศัพท์ 
15 อาจารย์ ดร.จินดารัตน์ สมคะเณย์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ b_chindarats@hotmail.com 088-336-9349 
16 อาจารย์อัครเจตน์  ชัยภูมิ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ akkarajet_kku@hotmail.com 098-096-6631 
17 อาจารย์อาริยา  ป้องศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ ariya.pongsiri@gmail.com 087-222-4418 
18 อาจารย์จริยา ชาตะสุวัจนานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) รัฐศาสตร์ฯ jariya_pang.pa@hotmail.com 093-546-5665 
19 อาจารย์พิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) รัฐศาสตร์ฯ palmy511@gmail.com 082-849-7501 
20 อาจารย์ประพนธ์  เนียมสา การออกแบบอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมฯ praphon@fci.ksu.ac.th  
21 อาจารย์ธีรนันท์  ขันตี นิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรมฯ theeranan@fci.ksu.ac.th  
22 อาจารย์อภิญญา  อันพันล า  อุตสาหกรรมฯ   
23 อาจารย์กรรณศลักษณ์ อุนณพลักษณ์  อุตสาหกรรมฯ   
24 *อาจารย์กรรณิกา  ถุนาพรรณ์  อุตสาหกรรมฯ   
25 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  พัฒนโพธิ์  บริหารธุรกิจ   
26 อาจารย์ ดร.ฉายรุ่ง  ไชยก าบัง การบัญชี บริหารธุรกิจ Chayruny_1969@yahoo.com 081-545-5471 
27 อาจารย์กันต์  กิ่งโก้ การบัญชี บริหารธุรกิจ Dome_kingo_ky@hotmail.com 095-669-9449 
28 อาจารย์มนชยา  สภานุชาต การบัญชี บริหารธุรกิจ kikmon2005@hotmail.com 081-739-2739 
29 อาจารย์ปนัดดา  โพธินาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ panatdapo@hotmail.com 089-574-9090 
30 อาจารย์จุมพล  ทองจ ารูญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ Joompol.ksu@gmail.com 085-480-8062 
31 อาจารย์วไลพร  พลอยวิเลิศ การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ Walaiporn.pvt@gmail.com 084-679-1555 
32 อาจารย์ยุทธพงศ์  มาตย์วิเศษ การจัดการทางวัฒนธรรม มนษุยศาสตร์ฯ sainan@hotmail.com 081-600-8504 
33 อาจารย์ ดร.สุชานาถ  บุญเที่ยง การจัดการทางวัฒนธรรม มนษุยศาสตร์ฯ Aor_queen@hotmail.com 081-729-2918 
34 อาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์ สารสนเทศศาสตร์ มนษุยศาสตร์ฯ Bharamee.la@ksu.ac.th 089-863-3750 
35 อาจารย์ณัฐนันท์  สีดาแก้ว สารสนเทศศาสตร์ มนษุยศาสตร์ฯ Ting00097@yahoo.com 080-403-9611 
36 อาจารย์อาทิตย์  บุดดาดวง พัฒนาสังคม มนษุยศาสตร์ฯ Arthit144@gmail.com 098-153-6391 
37 อาจารย์นิลวรรณ  เพ็ญจันทร์ ภาษาจีนธุรกิจ มนษุยศาสตร์ฯ ninlawan81@gmail.com  



 ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร/สาขาวิชา คณะ e-mail เบอร์โทรศัพท์ 
38 *อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  มนษุยศาสตร์ฯ   
39 *อาจารย์ ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์  สาธารณสุขศาสตร์ Tengtueng11@gmail.com 083-023-9119 
40 อาจารย์นิตยา  แสงประจักษ์ การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ nseangprajak@gmail.com 085-509-7539 
41 อาจารย์วรกร  วิชัยโย การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ Teng.6@hotmail.com 089-841-4725 
42 อาจารย์ธงศักดิ์ชัย  สายพระราษฎร์ การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ Songsak.P@ksu.ac.th 091-057-0560 
43 อาจารย์ ดร.ชาญชัยณรงค์  ทรงคาศรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 

(ป.โท) 
สาธารณสุขศาสตร์ chanchainarong@gmail.com 081-574-3893 

44 *อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน  ครุศาสตร์ saksit_pun@hotmail.com  
45 อาจารย์ ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ hemtasin_chu@hotmail.com  
46 อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ thanya24689@gmail.com  
47 อาจารย์จีรนันท์ วัชรกุล  การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ Chiranan231974@gmail.com  
48 อาจารย์วรนุช  นิลเขต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ jmo819@hotmail.com  
49 อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ pimsak@hotmail.com  
50 อาจารย์ชนิดา พันธุ์โสภณ ภาษาไทย ครุศาสตร์ p.namfhon.3007@gmail.com  
51 อาจารย์ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ moo.math@hotmail.com  
52 อาจารย์สมใจ ภูครองทุ่ง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ phukrongtung@gmail.com  
53 อาจารย์นคินทร พัฒนชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ pnakintorn@gmail.com  
54 อาจารย์รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ rotsarong@hotmail.com  
55 อาจารย์สุริยาวุธ  สุวรรณบุบผา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ suriyawuth@gmail.com  
56 อาจารย์นันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ Nanthanut9999@gmail.com  
57 ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล บริหารการศึกษา ครุศาสตร์ komkajorn@hotmail.com  
58 อาจารย์ ดร.อมร  มะลาศรี บริหารการศึกษา ครุศาสตร์ tuck2chanokwanan@gmail.com  

 หมายเหตุ  * หมายถึง ส ารอง 


