
 รายชื่อประจ ากลุ่ม ระดับคณะ ตามองค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

 
ที่ ชื่อ-สกุล 

1. อาจารย์ชลียา  ยางงาม 
2. นายพีรวัฒน์  ตันตอ 
3. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 
4. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ 
5. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
6. นางบุณยนุช เทียบแสน 
7. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 
8. อาจารย์สมมรรถพงศ์ ขจรมณี 
9. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ 
10. อาจารย์ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง 
11. อาจารย์ภัทราภรณ์  เหนือศรี 
12. อาจารย์องอาจ ทับบุรี 
13. อาจารย์ธนา กั่วพานิช 
14. อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
15. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
16. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 
17. นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์ 
18. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุก 
19. นางสาวพัสตราภรณ์  แสงปัญญา 
20. นางสาววิราวรรณ  สินแสง 
21.* อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
22.* อาจารย์ปัณณรัตน์ วงษ์พัฒนานิภาส 
23.* ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ  สุขเกิด 

 

*ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อประจ ากลุ่ม ระดับคณะ ตามองค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

 
ที่ ชื่อ-สกุล 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สีดี 
2. นายพชรวัฒน์  ศรีนิล 
3. นางสาวณัฐวรรณ  อ้นอุระ 
4. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน 
5. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต 
6. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 
7. นายล้อมพงค์ บริรักษ์ 
8. อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ 
9. อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย 
10. อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอี่ยม 
11. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
12. อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ 
13. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 
14. อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
15. นายณัฐวุฒิ วันเชียง 
16. อาจารย์รังสรรค์  สีเบี้ยว 
17. อาจารย์ ดร.พัณณกร  สอนไว 
18. อาจารย์ปณัท  สุขสร้อย 
19.* รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  ผาสุข 
20.* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา  สุขลิ้ม 
  

 

*ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อประจ ากลุ่ม ระดับคณะ ตามองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
1. นางสาวเพชรกมล  เพชรสุนทร 
2. นางปราณี  นายาว 
3. นายสุรเสน  กรานโต 
4. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน 
5. อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์ 
6. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล 
7. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส 
8. อาจารย์ฤทัย ส าเนียงเสนาะ 
9. อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น 
10. อาจารย์โชติกาญจน์  ราชกรม 
11. อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน 
12. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
13. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
14. อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ 
15. อาจารย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ 
16. อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 
17. นายการัณยภาส  ยาค า 
18. นางสาวเบ็ญจามาศ  นามณรงค์ 
19.* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย 
20.* อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช 
21.* อาจารย์มณฑิพย์  จันทร์แก้ว 
22.* อาจารย์ลลิดา  แก้วฉาย 
23.* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา  ปราบปราม 

 

*ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อประจ ากลุ่ม ระดับคณะ ตามองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
1. นางพากเพียร  ธูปบูชากร 
2. นางสาวนิสรา  โภควัต 
3. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต 
4. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ข า 
5. นายกิตติภัค สุดสะกรี 
6. อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร 
7. อาจารย์กนกนาฎ  พรหมนคร 
8. อาจารย์วันอาสาฬห์ พิทักษ์ 
9. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
10. นายกิตติวุฒ ไชยการ 
11. นางสาวณัฐนิชา  กสิกรณ์ 
12. อาจารย์ ดร.เจนจิรา  นามี 
13.* อาจารย์ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ์ 
14.* อาจารย์ ดร.ราชาวดี  ยอดเศรณี 
15.* อาจารย์วรนาฏ  อินถารถ 
16.* อาจารย์ศิริวรรณ ค าดี 

 

*ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อประจ ากลุ่ม ระดับคณะ ตามองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 
ที ่ ชื่อ-สกลุ 
1. นายชัยวฒัน ์ สรอ้ยเวที 
2. นางสาวสุกญัญา  แกน่สมบตัิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องัคนา กรัณยาธิกุล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนดิา ชาตยาภา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สริสวัสดิ์ 
6. อาจารย์มณฑา วริิยางกรู 
7. อาจารย์ธาชิน ีศวิะศิลป์ชัย 
8. นางสาวสายพิน ทาทอง 
9. นางสมฤด ีคัชมาตย ์
10. นางเพชรรตัน์ จงึสวัสดิ์ 
11. นางสาวกานต์พิชชา อนิปิน่ 
12. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบา้นเซ่า 
13. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ 
14. อาจารย์ศุภกร ชมศิร ิ
15. อาจารย์จติตภู  พูลวัน 
16. นางสาวลัดดาวัลย์  แทนทุมมา 
17. อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน 
18. นางจุฑามาศ วงศแ์สวง 
19. นางสาวพรรษชล  ปิขนุทด 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ 
21. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรศัมี 
22. อาจารย์จันทรรตัน ์จารกิสกลุชัย 
23. นางสาวนรีกานต ์ภูมิคงทอง 
24. นางสาวชลทิชา พงษ์ทว ี
25. นางสาวปิยะเนตร แต่งงาม 
26. นางกนกพร  สัณห์ฤทัย 
27. อาจารย์ชัยวฒุิ  เทโพธิ์ 
28. อาจารย์กรีฉตัร  วนัชว่ย 
29. นางสาวโสรยา  อันธิแสน 
30.* อาจารย์ปวริศา เลศิวริิยะประสิทธิ์ 
31.* อาจารย์จิรญัญา โชตยะกุล 
32.* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา  อัมพุช 
33.* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศกัดิ์  กัลยาณมิตร 
34.* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรทีอง 

 

*ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 


