
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด สำขำ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถำบัน ประสบกำรณ์กำร

ตรวจประเมนิ

1 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ    มี

2 ดร.สุรชัย จูมพระบุตร ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ    มี

3 รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ   มี

4 ดร.สมหวงั จรรยาขันติกุล ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ  มี

5 ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ    มี

6 ดร.จรรยา อนิทรหนองไผ่ ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ ลาออก ลาออก ลาออก

7 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ    มี

8 รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ ลาออก ลาออก ลาออก

9 ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ   มี

10 รศ.ดร.วันดี รังสีวิจติรประภา ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ    มี

11 ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ  มี

12* ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ  ไม่มี

13* ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบปุผา ผู้ประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ สุขภาพ  ไม่มี

14 ดร.จิตติยวดี ศรีภา ผู้ประเมินภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สุขภาพ  มี

15 นางทักษิณ พิมพ์ภักด์ิ ผู้ประเมินภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สุขภาพ  มี

16 ผศ.มินตรา สาระรักษ์ ผู้ประเมินภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สุขภาพ  มี

17 ดร.สุวภรณ์ แดนดี ผู้ประเมินภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สุขภาพ   มี

18* พญ.ธลัยาธรณ์ ธนาภาโพธวิฒัน์ ผู้ประเมินภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สุขภาพ  ไม่มี

19* ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้ประเมินภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ สุขภาพ   ไม่มี

20 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา ผู้ประเมินภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ สุขภาพ   ไม่มี

21 นางสาวภษูณิศา มีนาเขตร ผู้ประเมินภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ สุขภาพ   มี

22 รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

23 ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

24 รศ.ดร.ปราณี พฒันพพิธิไพศาล ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

25 ดร.พชิญาภรณ์ สุวรรณกฏู ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   มี

26 ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอปุพทัธ์ ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

27 นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์ ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

28 ดร.ทรงอ านาจ พงษ์สมบรูณ์ ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

29 ผศ.ดร.อุดม ทิพราช ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

30 ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

31* นายอดุลย์เดช ไศลบาท ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ไม่มี

32 ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

33 ดร.ภณัฐ ก้วยเจริญพาณิชก์ ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ลาออก ลาออก ลาออก

34 ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์ ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

35* ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ไม่มี

36* ผศ.ดร.ศราวธุ แสนการุณ ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ไม่มี

37* อาจารยอ์ปัสร อนิทิแสง ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ไม่มี

38 อาจารยณั์ฏฐ์นรี โสภากนัต์ ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ไม่มี

39 ดร.ประนอม แซ่จึง ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

40* ดร.วิโรจน์ เกษรบัว ผู้ประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ประวัติกำรเข้ำร่วมอบรบผู้ตรวจประเมินคุณภำพของกรรมกำรตรวจประเมิน



ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด สำขำ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถำบัน ประสบกำรณ์กำร

ตรวจประเมนิ

41 รศ.ดร.ระพพีนัธ์ ปติาคะโส ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี    ไม่มี

42 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ วังไพศาล ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

43 ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

44 ผศ.ดร.วรการ วงศ์สายเชือ้ ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี

45 ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

46 รศ.ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวชิัย ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

47 ดร.วิระพันธ์ สีหานาม ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

48 ดร.บงกช บุญเพ็ชร ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

49 ดร.ประสิทธิ์ นาคราช ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

50 นายชาคริต โพธิ์งาม ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 

51* ดร.อภินันท์ นามเขต ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  ไม่มี

52* ดร.ณัฐยา พูนสุวรรณ ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  ไม่มี

53* ดร.จรวยพร แสนทวีสุข ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  ไม่มี

54* ผศ.ดร.ธารชดุา พันธน์ิกลุ ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  ไม่มี

55 ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี   มี

56 นางสาวกนัยรัตน์  ศรีจนัทร์ ผู้ประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

57 ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล ผู้ประเมินภายใน คณะเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

58 ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด ผู้ประเมินภายใน คณะเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

59 ดร.วีรเวทย์ อุทโธ ผู้ประเมินภายใน คณะเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

60 ดร.เมทินี มาเวียง ผู้ประเมินภายใน คณะเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี    มี

61 ดร.อารีรัตน์ ลุนผา ผู้ประเมินภายใน คณะเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี  มี

62 ดร.เหมวรรณ เหมะนัค ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม มี

63 ดร.สมศรี ชัยวณิชยา ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี

64 ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม    มี

65 ผศ.ดร.วัชรี ศรีค า ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม   มี

66 ดร.รุจวิรรณ เหล่าไพโรจน์ ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี

67 นางสาวพัชนี ธานี ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม   มี

68 ดร.ยุวดี จิตต์โกศล ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม   มี

69 ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจนัทร์ ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม   มี

70 นายสุทธิพงศ์ เพิ่มพูน ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม   มี

71 ดร.ปริวรรต สมนึก ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี

72 นางสาวจริยา อ่อนฤทธิ์ ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี

73 นางสายเพชร อักโข ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม    มี

74 นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม   มี

75 นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี

76 นางสาววิชดา ลิวนานนทช์ัย ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม    มี

77 นางสาวปวณีา ทองบุญยงั ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี

78 นางสาวสุภตัราภรณ์ สายสมบรูณ์ ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี

79 นางรินทร์ลภสั ชัยหรัิญกิตต์ิ ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม    มี

80 ดร.กฤตยา อุทโธ ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม    มี

81 นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์ ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มนุษย์-สังคม    มี

82 นางสาวลลิดา บุญมี ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มนุษย์-สังคม  มี
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83 นายชูเกียรติ พทัิกษพ์รพลัลภ ผู้ประเมินภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มนุษย์-สังคม ลาออก ลาออก ลาออก

84 นางสาวศรีสดา ไพศาลสกลุชัย ผู้ประเมินภายใน คณะนิติศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี

85* นายนิติลักษณ์ แกว้จนัดี ผู้ประเมินภายใน คณะนิติศาสตร์ มนุษย์-สังคม  ไม่มี

86 ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกลุ ผู้ประเมินภายใน คณะนิติศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี

87 นางสาวภริมยพ์ร ไชยยนต์ ผู้ประเมินภายใน คณะนิติศาสตร์ มนุษย์-สังคม   มี

88 นางสาวศศิวมิล เสมอใจ ผู้ประเมินภายใน คณะนิติศาสตร์ มนุษย์-สังคม    มี

89 นายทรงวุฒิ สารสาริน ผู้ประเมินภายใน คณะนิติศาสตร์ มนุษย์-สังคม ลาออก ลาออก ลาออก

90 นางสาววภิาพรรณ ตระกลูสันติรัตน์ ผู้ประเมินภายใน คณะรัฐศาสตร์ มนุษย์-สังคม    มี

91* นางสาวศิริพร ยศมูล ผู้ประเมินภายใน คณะรัฐศาสตร์ มนุษย์-สังคม  ไม่มี

92* นายสาวปิยะมาศ ทัพมงคล ผู้ประเมินภายใน คณะรัฐศาสตร์ มนุษย์-สังคม  ไม่มี

93* นางสาวเพยีงกมล มานะรัตน์ ผู้ประเมินภายใน คณะรัฐศาสตร์ มนุษย์-สังคม  ไม่มี

94* ดร.จกัริน วชริเมธนิ ผู้ประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ มนุษย์-สังคม  มี


