
MUAC01474 วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ธวัช ชติตระการ

MUAC01456 วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. กจิจา สว่างเจริญ

MUAC01544 วิทยาศาสตร์ ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศด์ารา

MUAC01534 วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. อ านาจ เปาะทอง

วิทยาศาสตร์ รศ. ลดัดา เอกสมทราเมษฐ

แพทยศาสตร์ รศ.นพ. เรืองศกัดิ์ ลธีนาภรณ์

MUAC01522 แพทยศาสตร์ ศ.นพ. สงวนสนิ รัตนเลศิ

MUAC01525 แพทยศาสตร์ รศ.นพ. สเุมธ พีรวุฒิ

MUAC01504 พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. วันดี สทุธิรังษี

MUAC08474 พยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. ลพัณา กจิรุง่โรจน์

MUAC01476 วิทยาการจัดการ ผศ. ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

วิทยาการจัดการ ผศ. จุฬาลกัษณ์ พัฒนศกัดิภิ์ญโญ

MUAC06855 ศลิปศาสตร์ ดร. อษุา อนิทรักษา

MUAC01503 ศลิปศาสตร์ รศ.ดร. วันชยั ธรรมสจัการ

MUAC01490 เภสชัศาสตร์ รศ.ดร. โพยม วงศภู์วรักษ์

MUAC08488 เภสชัศาสตร์ ผศ.ดร. กร ศรเลศิล้ าวาณิช

MUAC06843 อตุสาหกรรมเกษตร รศ.ดร. ปยิะรัตน์ บญุแสวง

MUAC01537 โครงการจัดตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์ รศ.สพ.ญ. อษุา เชษฐานนท์

วิศวกรรมศาสตร์ รศ. คณดถิ เจษฎ์พัฒนานนท์

ศกึษาศาสตร์ รศ.ดร. ธีรพงศ์ แกน่อนิทร์

รายช่ือผู้มีคณุสมบัตเิป็นคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน

 ระดบัคณะและสถาบัน ปีการศกึษา 2557

ไดรั้บการขึ้นทะเบียนโดย ส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา

เลขทะเบยีน คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ



เลขทะเบยีน คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

MUAC01539 ศกึษาศาสตร์ ผศ.ดร. ณัฐวิทย์ พจนตนัติ

MUAC01545 ศกึษาศาสตร์ ผศ. สใุจ สว่นไพโรจน์

MUAC08496 ศลิปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. นภดล ทพิยรัตน์

MUAC01533 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รศ. อาหวัง ลา่นุ้ย

MUAC01483 การบริการและการทอ่งเทีย่ว รศ.ดร. ปรารถนา กาลเนาวกลุ

MUAC01487 เทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม รศ.ดร. พันธ์ ทองชมุนุม

รศ. นวลจิรา ภัทรรังรอง

MUAC01510 รศ.ดร. วิลาศ สตัยสณัห์สกลุ

MUAC01520 อ. สมโภชน์ เกตแุกว้

PSUF001 ทนัตแพทยศาสตร์ ผศ. ชโณทยั เฮงตระกลู

PSUF002 ทนัตแพทยศาสตร์ นางสาว กนกวรรณ สวุรรณรัตน์

PSUF003 ทนัตแพทยศาสตร์ นาย เสริม เจริญกลุ

PSUF004 เทคนิคการแพทย์ รศ.ดร. ศโิรช จิตตส์รุงค์

PSUF005 เทคนิคการแพทย์ ดร. ณัฐดา ตน้วงศ์

PSUF006 พยาบาลศาสตร์ นาง อภิษฎา พิศสวุรรณ์

PSUF007 พยาบาลศาสตร์ นางสาว จรรยา ชจูันทร์

PSUF008 แพทยศาสตร์ รศ.นพ. ธวัช ชาญชญานนท์

PSUF009 แพทยศาสตร์ นางสาว วารุณี หมืน่ยา

PSUF010 แพทยศาสตร์ นาง ศริิพร อนิทรัตน์

PSUF011 เภสชัศาสตร์ นางสาว กาญจนา นพฤทธิ์

PSUF012 เภสชัศาสตร์ นาง นันธิญาน์ ศริิวรรณ

PSUF013 เภสชัศาสตร์ รศ. ดร. นิมิตร วรกลุ

PSUF014 เภสชัศาสตร์ ศ. วิมล ตนัตไิชยากลุ

ไดรั้บการขึ้นทะเบียนโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่



เลขทะเบยีน คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUF015 โครงการจัดตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์ ดร.สพ.ญ. รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน

PSUF016 การจัดการสิง่แวดลอ้ม ผศ.ดร. สวิุทย์ สวุรรณโณ

PSUF017 ทรัพยากรธรรมชาติ รศ. อรัญ งามผ่องใส

PSUF018 ทรัพยากรธรรมชาติ ผศ. สพุัตรา เดวิสนั

PSUF019 ทรัพยากรธรรมชาติ นาง สนัุทณี แสงแจ่ม

PSUF020 ทรัพยากรธรรมชาติ ดร. พรพิมล เชือ้ดวงผุย

PSUF021 ทรัพยากรธรรมชาติ นาง ปวีณ์นุช ชทูอง

PSUF022 ทรัพยากรธรรมชาติ นางสาว จตรุพร สอนจิต

PSUF023 ทรัพยากรธรรมชาติ นาย สณัฐิติ ตรีโชติ

PSUF024 วิทยาศาสตร์ อ.ดร. วันดี อดุมอกัษร

PSUF025 วิทยาศาสตร์ นางสาว เจนวดี หิรัญรัตน์

PSUF026 วิทยาศาสตร์ นางสาว ศโิรรัตน์ ดสิโร

PSUF027 วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ดวงพร คนัธโชติ

PSUF028 วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ประภาพร อทุารพันธุ์

PSUF029 วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. รณสรรพ์ ชนิรัมย์

PSUF030 วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. วิไลวรรณ โชตเิกยีรติ

PSUF031 วิทยาศาสตร์ ดร. ธรรมรัตน์ พนิชยากลุ

PSUF032 วิทยาศาสตร์ รศ. ยุทธนา ฏิระวณิชย์กลุ

PSUF033 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ธนิยา เกาศล

PSUF034 วิศวกรรมศาสตร์ รศ. สมชาย ชโูฉม

PSUF035 วิศวกรรมศาสตร์ รศ. คณดถิ เจษฎ์พัฒนานนท์

PSUF036 วิศวกรรมศาสตร์ รศ. ปญ๎ญรักษ์ งามศรีตระกลู

PSUF037 วิศวกรรมศาสตร์ รศ. ชญานุช แสงวิเชยีร

PSUF038 วิศวกรรมศาสตร์ รศ. ทวีศกัดิ์ เรืองพีระกลุ

PSUF039 วิศวกรรมศาสตร์ รศ. สภุวรรณ ฏิระวณิชย์กลุ



เลขทะเบยีน คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUF040 วิศวกรรมศาสตร์ นางสาว ศริาณี แซ่ซั่น

PSUF041 วิศวกรรมศาสตร์ นางสาว ขวัญฤดี คลา้ยแกว้

PSUF042 วิศวกรรมศาสตร์ นางสาว ธัญลกัษณ์ โกมัย

PSUF043 อตุสาหกรรมเกษตร นางสาว กนัยา อคัรอารีย์

PSUF044 อตุสาหกรรมเกษตร นาง ใจทพิย์ วงคส์วัสดิ์

PSUF045 อตุสาหกรรมเกษตร รศ. ไพรัตน์ โสภโณดร

PSUF046 อตุสาหกรรมเกษตร รศ. วรัญํู ศรีเดช

PSUF047 อตุสาหกรรมเกษตร ดร. วิริยะ ดวงสวุรรณ

PSUF048 นิตศิาสตร์ นาย มงคล มาลยารม

PSUF049 วิทยาการจัดการ ดร. ณัฐธิดา สวุรรณโณ

PSUF050 วิทยาการจัดการ อ. อรรถพร หวังพูนทรัพย์

PSUF051 วิทยาการจัดการ นาง บรูณิจฉ์ แกว้พิบลูย์

PSUF052 วิทยาการจัดการ ดร. อศิรัฎฐ์ รินไธสง

PSUF053 วิทยาการจัดการ ดร. ธนาวุธ แสงกาศนีย์

PSUF054 เศรษฐศาสตร์ ผศ. ปริญญา เฉดิโฉม

PSUF055 เศรษฐศาสตร์ นาง สริิกาญจน์ ไชยพูน

PSUF056 ศลิปศาสตร์ นาย บรรณกร แซ่ลิม่

PSUF057 สถาบนัสนัตศิกึษา ผศ.ดร. บษุบง ชยัเจริญวัฒนะ

PSUF058 สถาบนัสนัตศิกึษา นางสาว รจิเรข เจริญดี

PSUF059 สถาบนัสนัตศิกึษา นางสาว อภิชญา โออนิทร์

PSUF060 ส านักวิจัยและพัฒนา นางสาว สาวิณี ทองฉมิ

PSUF061 ส านักวิจัยและพัฒนา นางสาว ณัฐวดี ธรรมบญัชา

PSUF062 กองบริการการศกึษา นาย แดง โฉมทอง

PSUF063 กองการเจ้าหน้าที่ นาง เมตตา ชมุอนิทร์

PSUF064 กองอาคารสถานที่ นาย สมชาย โอตปฉ์มิพลี



เลขทะเบยีน คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUF065 พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปต๎ตานี ผศ. พัชรียา ไชยลงักา

PSUF066 พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปต๎ตานี อ. นฤมล จีนเมือง

PSUF067 พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปต๎ตานี ดร. ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสทิธิ์

PSUF068 พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปต๎ตานี นางสาว ลดัดา เพชรนวล

PSUF069 พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปต๎ตานี นางสาว วศนีิ จุลวิรรณลยี์

PSUF070 พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปต๎ตานี ดร. รอฮานิ เจะอาแซ

PSUF071 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร. ไพโรจน์  กลิน่พิทกัษ์

PSUF072 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. อดศิยั  รุง่วิชานิวัฒน์

PSUF073 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. สมศกัดิ์  เหลา่เจริญสขุ

PSUF074 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. มนูญ  ศริินุพงศ์

PSUF075 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ตลุยพงษ์  ตลุยพิทกัษ์

PSUF076 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. สธุา เกลาฉดี

PSUF077 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. เนตรนภิส  ออ๋งสวุรรณ

PSUF078 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. นภารัตน์  ไวยเจริญ

PSUF079 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. โชคชยั  เหลอืงธุวปราณีต

PSUF080 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. วันเพ็ญ กลิน่พิทกัษ์

PSUF081 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. สนัุนต์ ทองสนุีช

PSUF082 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. ยุพดี ชยัสขุสนัต์

PSUF083 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาว ขวัญฤทยั อาจไพรินทร์

PSUF084 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาว ณัฐยา กระเเจ่ม

PSUF085 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. วรพจน์ ปานรอด

PSUF086 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ.ดร. ชุม่จิตต์ แซ่ฉัน่

PSUF087 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ.ดร. อลัญาณ์ สมุห์เสนีโต

PSUF088 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาง กาญจนา สหะวิริยะ

วิทยาเขตปัตตานี



เลขทะเบยีน คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUF089 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ. เชดิชยั อดุมพันธ์

PSUF090 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รศ.ดร. ปริศวร์ ยิน้เสน

PSUF091 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. พรปวีณ์ ศรีงาม

PSUF092 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาย เรวัต รัตนกาญจน์

PSUF093 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. วิมลมาศ ปฤชากลุ

PSUF094 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาย วีระพงศ์ ยศบญุเรือง

PSUF095 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาง กนัยปริณ ทองสามสี

PSUF096 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ. วุฒิพงษ์ แสงมณี

PSUF097 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. ฤทยัชนนี สทิธิชยั

PSUF098 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาง ปรียพัชรา ชยัรัตน์ สวัุตถี

PSUF099 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ. นิศากร ทองนอก

PSUF100 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. ปริลกัษณ์ กลิน่ชา้ง

PSUF101 รัฐศาสตร์ สธุิกา วาระหัส

PSUF102 รัฐศาสตร์ ดร. สรุวุฒน์ ชอ่ไม้ทอง

PSUF103 วิทยาการสือ่สาร ผศ. กสุมุา กใูหญ่

PSUF104 ศลิปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. นภดล ทพิยรัตน์

PSUF105 ศลิปกรรมศาสตร์ นางสาว เจ๊ะมัยฮนั มาหิเละ

PSUF106 ศลิปกรรมศาสตร์ นางสาว สกุญัญา มุกดามนต์

PSUF107 ศกึษาศาสตร์ นาย จิระวัฒน์  ตนัสกลุ

PSUF108 ศกึษาศาสตร์ ดร. ณรงคศ์กัดิ์  รอบคอบ

PSUF109 ศกึษาศาสตร์ นางสาว ยุพาวัฒน์ อุม้ชวัูฒนา

PSUF110 ศกึษาศาสตร์ นาง ปนิดา ด ารงสสุกลุ

PSUF111 วิทยาลยัอสิลามศกึษา ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

PSUF112 กองแผนงานวิทยาเขตปต๎ตานี นาง ปฐมา อาแว

PSUF113 ส านักวิทยบริการ นางสาว อมรพรรณ พัทโร
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PSUF114 ส านักวิทยบริการ นาง รวีวรรณ ข าพล

PSUF115 ฝ่ายประกนัคณุภาพ วิทยาเขตปต๎ตานี นางสาว โชตกิา จันทวงศ์

PSUF116 ฝ่ายประกนัคณุภาพ วิทยาเขตปต๎ตานี นางสาว ทศันีย์ ฤกษ์สโมสร

PSUF117 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. วิชตุา แซ่เจีย

PSUF118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ผศ.ดร. วิกนัดา รัตนพันธ์

PSUF119 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. เธียรศกัดิ์ ชชูพี

PSUF120 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นาย จิรยุทธ์ จันทนพันธ์

PSUF121 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางสาว ศริิพร เพ็งจันทร์

PSUF122 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี นาง กาญจนลกัขณ์ เพชรชนะ

PSUF123 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ดร. สวัุฒน์ จุฑาพฤทธิ์

PSUF124 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์

PSUF125 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ดร. ยุวดี ลเีบน็

PSUF126 วิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี นางสาว จุฑามาส แสงอาวุธ

PSUF127 วิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี ดร. นิทศัน์ เพราแกว้

PSUF128 ศนูย์ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์และเครือ่งมือกลาง ดร. ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

PSUF129 ศนูย์สนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี นาย ธวัชชยั อดเิทพสถิต

PSUF130 เทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม นาง สมใจ ทองเน้ืองาม

PSUF131 การบริการและการทอ่งเทีย่ว อ. สรุรักษ์ วิชชปุญ๎ญ์กลุ

PSUF132 วิเทศศกึษา อ. นภาชา ประภาวดี

PSUF133 วิเทศศกึษา อ. ปาริชาต เจริญวิวัฒนศรี

PSUF134 วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร. ณัฐวิทย์ พจนตนัติ

PSUF135 วิทยาเขตตรัง น.ส. สลุาวัลย์ สขุลิม้

วิทยาเขตตรัง

วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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PSUF136 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ อ. ตรีชาติ เลาแกว้หนู

PSUF137 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร. นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

PSUF138 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร. พงษ์พิช เพชรสกลุวงศ์

PSUF139 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ.ดร. ปาริชาติ มณีมัย

PSUF140 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ อ. ภัทรพงศ์ เจริญกจิจารุกร

PSUF141 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ อ. ทพิวรรณ จันทรมณีโชติ


