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รายชื่อผู้ประเมินที่ผา่ นการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร/ ระดับคณะวิชา/สถาบัน
ระดับหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดย สกอ. วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2558
ลําดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์จิราภรณ์ สุนทรธรรม

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.

อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณพรรค

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

รายละเอียด
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
081 – 8840335 / 053-851-478 # 473 jiras56@gmail.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี
095 – 1344622 prapawon@yahoo.com

ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2558
ลําดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
สํานักงานวิชาการ

2.

อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

รายละเอียด
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
089 – 6409300
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
081 - 2898550

ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดย สกอ. วันที่ 3 -4 กรกฎาคม 2558
ลําดับ
1.
2.

รายชื่อ
อาจารย์ ดร. พิศมัย กิจเกื้อกูล
นางพีณา จันทะแก้ว

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

โทรศัพท์ 086-5560822 E-mail pisamai@payap.ac.th
ผู้อํานวยการสํานัก
โทรศัพท์ 089-9522988 E-mail peena_s@hotmail.com
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดย สกอ.
ลําดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์นฤมล วันทนีย์

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะนิเทศศาสตร์

2.

อาจารย์ ดร. ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์

ฝ่ายบริหาร

3.

อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

รายละเอียด
คณบดี
โทรศัพท์ 081-5656862 #7515 E-mail n.vantanee@gmail.com
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
#223
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค swallapa@yahoo.com

ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สําหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ) วันที่ 19-20 กันยายน 2559 จัดโดย สกอ.
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
Assistant Professor Dr. Seung-Hwan
Kang
อาจารย์ ดร. จิรา แย้มมีศรี
อาจารย์ ดร. สรรพร ศิริขันธ์
Mr. Jesse Christopher Kus

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ

รายละเอียด
คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

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

รายชื่อ
อาจารย์คมกฤต วงค์นาง

2.

อาจารย์ณัฎฐ์ปาลิดา ศรีคําหน้อย

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
081 - 8820764 / # 405 pongkw@yahoo.com
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ /อาจารย์ประจําสาขาวิชาการโรงแรม
081 - 3669178 / # 417 ajarnjongrak@hotmail.com
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลําดับ
3.

รายชื่อ
รศ. พรรณนุช ชัยปินชนะ

4.

อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี

5.

อาจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ

6.

อาจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์

7.

อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด

8.

อาจารย์สุภา พูนผล

9.

อาจารย์ปุณณสา โพธิพฤกษ์

10.

ผศ. ดร. กิจจา โตไพบูลย์

11.

อาจารย์พรเทพ กมลเพชร

12.

อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์

13.

อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์

14.

อาจารย์พิรัญชนา ภาณุสัณห์

15.

อาจารย์กีรติ ไพบูลย์

16.

อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

รายละเอียด
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
อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์
086-9206987 / #7125 tonbunyawat@gmail.com
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
087 – 3054422 / # 7101 ptrangratapit@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
099 – 0288029 / # 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
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลําดับ
17.

รายชื่อ
ผศ. ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะนิติศาสตร์

18.

อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์

19.

อาจารย์ฐิติพร ธรรมโรจน์

20.

อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์

21.

อาจารย์นรเศรษฐ์ อุดาการ

22.

อาจารย์อาทิตยา ผิวขํา

23.

อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา

24.

อาจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ

25.

อาจารย์ ดร. ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

26.

อาจารย์วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล

วิทยาลัยนานาชาติ

27.

อาจารย์ ดร. นิจพร ญาณสาร

คณะเภสัชศาสตร์

28.

อาจารย์ชมพูนุท ธรรมรักษ์

29.

อาจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

วิทยาลัยดุริยศิลป์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

สํานักวางแผนพัฒนา
(คณะบริหารธุรกิจ)

รายละเอียด
คณบดีคณะนิติศาสตร์
083 – 3258899 / 053-851649 sanyalux_p@hotmail.com
หัวหน้าสาขาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์
080-0332521 / #5123 nanmanat.ch@hotmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
061-4592364 / #427 kae25@hotmail.com
คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
081-9501699 / #425 vanlapa.wongchan@gmail.com
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันดนตรี
088 – 7000903 / 053 – 248037 pop.popiko@gmail.com
อาจารย์ วิทยาลัยดุริยศิลป์
099-2915484 / 61-6102 athitayajar@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
081 – 7247022 / 053 – 242532 TEVAPONS@yahoo.com
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค swallapa@yahoo.com
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 /
อาจารย์ประจําสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
085 – 3600894 / # 245 singhsri@hotmail.com
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลําดับ
30.

รายชื่อ
อาจารย์ ดร. สมพิศ ทองปาน

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
สํานักงานวิชาการ
(คณะบริหารธุรกิจ)

31.

อาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจําเริญพร

(คณะบริหารธุรกิจ)

32.

รศ. เอนก ชิตเกษร

สํานักวิจัย
(คณะบริหารธุรกิจ)

รายละเอียด
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /
อาจารย์ประจําสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
081 – 4857968 / # 340 sompit_t@payap.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ /
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการโรงแรม
081 – 9924367 / # 342 tidtich@gmail.com
ผู้อํานวยการสํานักวิจัย / อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ
081-2886726 /#7201 anakechitkesorn@gmail.com

ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 28 – 29 มกราคม 2560
ผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยพายัพ
ลําดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์สายสุนีย์ เกษม

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ

2.

อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ

คณะบริหารธุรกิจ

3.

อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ

คณะบริหารธุรกิจ

4.

ผศ. นงคราญ ไชยเมือง

คณะบริหารธุรกิจ

5.

อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ

คณะบริหารธุรกิจ

6.

อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

7.

ผศ. ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
0845155964 e-mail: t.kasem27@gmail.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
0898386618 e-mail: manatsawee@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
0841509292 e-mail: suangchanok@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
0873135614 e-mail: nongkran_chaimuang@hotmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
0810218088 e-mail: charnchaimakesiri@hotmil.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0896376239 e-mail.: acharapon_j@payap.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนางานวิจัย
0835781234 e-mail: nongnapas1@hotmail.com
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลําดับ
8.

รายชื่อ
อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

9.

อาจารย์ ดร.พิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

10.

อาจารย์กัลยา แสนใจมูล

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.

อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.

อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรรมแมคกิลวารี

13.

อาจารย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

14.

อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์

วิทยาลัยดุริยศิลป์

15.

อาจารย์ดนุชา สมใจดี

วิทยาลัยดุริยศิลป์

16.

อาจารย์ทศพล บุญศิริ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

17.

อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย

คณะบริหารธุรกิจ

18.

อาจารย์ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์

วิทยาลัยดุริยศิลป์

19.

อาจารย์รักทัย ดํารงมณี

ฝ่ายวิชาการ

20.

ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร

คณะนิเทศศาสตร์

21.

อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช

สํานักศึกษาทั่วไป

รายละเอียด
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
097-9532326 e-mail: aomboonb@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
0941969168 e-mail: pimfahpimsky@hotmial.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
0810408420 e-mail: kanlaya.saenjaimoon@gmail.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0873030130 e-mail: p.suthinee@hotmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
0850367752 e-mail: tansantiphap@hotmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)
0992611747 e-mail: k.sakunee@gmail.com
คณบดี
0869112201 e-mail: boypang@hotmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
0861967480 e-mail: danucha_somjai@hotmail.com
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Thosaphon.bunsiri@gmail.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด
0869111371 e-mail: siriporn.vis@gamil.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
0869134270 e-mail: pangth01@hotmail.com
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
0843780244 e-mail: raktai@yahoo.com
คณบดี
0855651596 e-mail: pooksuthida@yahoo.com
ผู้อํานวยการ
0817641661 e-mail: metta_p@payap.ac.th
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลําดับ
22.

รายชื่อ
ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

23.

อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ

24.

ผศ.ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล

วิทยาลัยนานาชาติ

25.

อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

26.

ผศ.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

27.

อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์

28.

อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์

คณะนิติศาสตร์

29.

อาจารย์อธิป จันทนโรจน์

คณะนิติศาสตร์

30.

อาจารย์นิลุบล จินประเสริฐ

คณะเภสัชศาสตร์

31.

อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์

คณะเภสัชศาสตร์

32.

อาจารย์ธัญลักษณ์ คําพรหม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา
0815956011 e-mail: putter2546@gamil.com
หัวหน้างานแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
0899500528 e-mail: wutthichula@hotmail.com
รองคณบดี
0866248209 e-mail: akharawat@yahoo.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0615935362 e-mail: nsrivichai@hotmail.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี
0896361982 e-mail: theeralak@gmail.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
0897007427 e-mail: dpornrung@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
0818898567 e-mail: nsirarujanon@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)
0815300904 e-mail: ajatippop@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
0956868779 e-mail: niiumo@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
0846084391 e-mail: bankrxcmu@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ระดับคณะวิชา/สถาบัน
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน จัดโดย สกอ. วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
ลําดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

2.

อาจารย์มาลี คงวรรณนิติ

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา โตไพบูลย์

คณะเศรษฐศาสตร์

4.

อาจารย์นฤมล วันทนีย์

คณะนิเทศศาสตร์

5.

อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

ฝ่ายวิชาการ

6.

รองศาสตราจารย์เอนก

สํานักวิจัย

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม

คณะบริหารธุรกิจ

8.

รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

9.

อาจารย์ ดร.ฐติกุล ไชยวรรณ์

คณะบริหารธุรกิจ

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล

คณะนิเทศศาสตร์

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม

คณะนิติศาสตร์

ชิตเกษร

งามเมืองสกุล

รายละเอียด
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
081-8827325 E-mail rux@payap.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ
086-9235990 E-mail kongwannit40@gmail.com
คณบดี
โทรศัพท์ 081-1808800 E-mail wangsingcom001@gmail.com
คณบดี
โทรศัพท์ 081-5656862 E-mail n.vantanee@gmail.com
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 089-6409300 E-mail rsuchada@hotmail.com
ผู้อํานวยการ
โทรศัพท์ 081-2886726 E-mail anakechitkesorn@gmail.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ
โทรศัพท์ 081-9985201 E-mail anchalee_rak@yahoo.com
อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
โทรศัพท์ 086-6162292 E-mail siriratanajun@gmail.com
(อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ 081-9508944 E-mail tatikulc@gmail.com
อาจารย์ประจํา
โทรศัพท์ 081-4848320 E-mail jirapat11@gmail.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์
โทรศัพท์ 089-6359938 E-mail udom4437@gmail.com

ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน จัดโดย สกอ. วันที่ 3 -4 กรกฎาคม 2558
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลําดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์ ดร. พิศมัย กิจเกื้อกูล

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ

2.

นางพีณา จันทะแก้ว

สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

รายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 086-5560822 E-mail pisamai@payap.ac.th
ผู้อํานวยการสํานัก
โทรศัพท์ 089-9522988 E-mail peena_s@hotmail.com

ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน จัดโดย สกอ. วันที่ มีนาคม 2559
ลําดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์ ดร. ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร

รายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
#223

ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน จัดโดย สกอ. วันที่ 19 มิถุนายน 2559
ลําดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

รายละเอียด
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค swallapa@yahoo.com

2.

ผศ. ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

คณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์
083 – 3258899 / 053-851649 sanyalux_p@hotmail.com

ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 30 มกราคม 2560
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยพายัพ
ลําดับ
1.

รายชื่อ
อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

2.

อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์

คณะนิติศาสตร์

3.

อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี

คณะบริหารธุรกิจ

4.

อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์

5.

อาจารย์พรรณธรา จุลาสัย

คณะเภสัชศาสตร์

6.

อาจารย์ฐิติพร ธิติจําเริญพร

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

7.

อาจารย์สุภา พูนผล

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

8.

อาจารย์ ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์

ฝ่ายบริหาร งานทรัพยากรบุคคล

9.

อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์

วิทยาลัยดุริยศิลป์

10.

อาจารย์ทศพล บุญศิริ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

11.

อาจารย์ ดร.ฐิติ ฐิติจําเริญพร

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

12.

อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

13.

อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด
อาจารย์ประจําคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
0635515366 e-mail: prapawon@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาโท)
0979462932 e-mail: nonmanat.ch@hotmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
0815941091 e-mail: hatairat_ann@hotmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
099-0288029 ต่อ 446 e-mail: kai@payap.ac.th
อาจารย์ประจํา
0850295363 e-mail: panthara.chula@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
0614592364 e-mail: kae25@hotmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0993649915 e-mail: cabmoo_paew@hotmail.com
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
0853600894 e-mail: singhsri@hotmail.com
คณบดี
0869112201 e-mail: boypang@hotmail.com
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
053851478 ต่อ 315 e-mail: thosaphon.bunsiri@gmail.com
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ
0819924367 e-mail: tidti@payap.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการวิจัย
0817247022 e-mail: tevapons@yahoo.com
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด
0869111371 e-mail: siriporn.vis@gmail.com
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลําดับ
14.

รายชื่อ
อาจารย์ ดร.สมพิศ ทองปาน

15.

อาจารย์ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์

16.

อาจารย์รักทัย ดํารงมณี

17.

อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์

18.

อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช

19.

อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา

20.

อาจารย์ ดร.ธีรพงศ์ ตั้งใจ

21.

อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา

22.

ผศ.ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล

23.

อาจารย์วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล

24.

อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์

25.

อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์

26.

อาจารย์ ดร.วัลภา วงศ์จันทร์

27.

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด

ผู้ช่วยรองอธิการฝ่ายวิชาการ
0814857968 e-mail: sompit_t@payap.ac.th
วิทยาลัยดุริยศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
0869134270 e-mail: pangth01@hotmail.com
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
0843780244 e-mail: raktai@yahoo.com
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
การศึกษา
0896320808 e-mail: phusit_k@payap.ac.th
สํานักศึกษาทั่วไป
ผู้อํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
0817641661 e-mail.: metta_p@payap.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
0812898550 e-mail: sramajcha@yahoo.com
คณะเภสัชศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
081184422 e-mail: athee046@hotmail.com
ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ
หัวหน้างานแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
0899500528 e-mail: wutthichula@hotmail.com
วิทยาลัยนานาชาติ
รองคณบดี
0866248209 e-mail: akharawat@yahoo.com
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
089-7558989 / #7214 chautrakul@yahoo.com
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี
0948306651 e-mail: patchara.boonteerarak@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์
คณบดี
0873054422 e-mail: peerapat_t@payap.ac.th
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
คณบดี
0819501699 e-mail: vanlapa.wongchan@gmail.com
คณะบริหารธุรกิจ
คณบดี
0818820764 e-mail: pongkw@yahoo.com
สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลําดับ
28.

รายชื่อ
อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด

สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

29.
30.
31.

อาจารย์ ดร. ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์
อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา ศรีคําหน้อย

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
คณะบริหารธุรกิจ

32.

อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์

คณะนิติศาสตร์

33.

อาจารย์นิลุบล จินประเสริฐ

คณะเภสัชศาสตร์

34.

อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์

คณะเภสัชศาสตร์

35.
36.

อาจารย์ ดร.อุษาวดี สุตะภักดิ์
อาจารย์ ดร.นิจพร ญาณสาร

คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0817641771 e-mail: sureepant@hotmail.com
0910716147 e-mail: thisisoan@hotmail.com
0827642303 e-mail: mmaniwong@yahoo.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
0813669178 e-mail: ajarnjongrak@hotmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
0818898567 e-mail: nsiraujanon@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
0956868779 e-mail: niiumo@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
0846084391 e-mail: bankrxcmu@gmail.com
0894883814 e-mail: usawadee.m@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0875753364 e-mail.: nija.yanasarn@gmail.com

สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

