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1.รายช่ือ TQA Assessor/พี่เลี้ยงโครงการ EdPex (Update 06 มิ.ย 2562) 

มหาวิทยาลัย / หน่วยงานอ่ืน ๆ  

1. พตท.ดร.ภก.นพดล ทองนพเนื้อ   
2. ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ 
3. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ 
4. รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ 
5. ศ.คลินิก.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี) 
6. ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล   มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช) 
7. รศ.พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช   มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี) 
8. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10. รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
12. ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
13. รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
14. ผศ.เบญจวรรณ อุบลศรี   มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน  (Fulbright-Thailand) 
15. ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
16. ดร.อธิศานต์ วายุภาพ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
17. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18. รศ.พญ.สุพินดา คูณมี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
19. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
20. ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
21. รศ.ภก.อุษณีย์ ค าประกอบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
22. นพ.จิโรจน์ สูรพันธ ์   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล) 
23. ศาสตราจารย์ นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

24. รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์  คณะแพทยศาสตร์ 
25. รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ   คณะแพทยศาสตร์ 
26. ผศ.พญ. กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ 
27. ผศ.นพ. ธนะรัตน์ บุญเรือง  คณะแพทยศาสตร์ 
28. ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย   คณะแพทยศาสตร์ 
29. นพ.กิตติพงศ์  เรียบร้อย   คณะแพทยศาสตร์ 
30. นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา  คณะแพทยศาสตร์ 
31. นางอุรพิณ หนุนอนันต์   คณะแพทยศาสตร์ 
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2.รายช่ือกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)/เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

1. รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์  คณะแพทยศาสตร์ 
2. รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ 
3. นางสาววารุณี  หมื่นยา   คณะแพทยศาสตร์ 
4. นางอุรพิณ  หนุนอนันต์   คณะแพทยศาสตร์ 
5. อาจารย์จิตรชญา สุวรรณรักษา  คณะแพทยศาสตร์ 
6. อาจารย์สุภลักษณ์ ค าเรือง มาร์แชลล์ คณะแพทยศาสตร์ 
7. รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี   คณะพยาบาลศาสตร์ 
8. รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต   คณะพยาบาลศาสตร์ 
9. ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช   คณะพยาบาลศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา  คณะพยาบาลศาสตร์ 
11. ทพญ.วรรณทิพทย์ ปลูกสวัสดิ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
12. รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
13. อาจารย์ ทพญ.ดร.สุพิชชา ตลึงจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
14. อาจารย์ ทพญ.วรรณทิพย์ ปลูกสวัสดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
15. รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรต ิ  คณะวิทยาศาสตร์ 
16. รศ.ดร.สุเมธา  สุวรรณบูรณ์    คณะวิทยาศาสตร์ 
17. รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์ 
18. รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข  คณะวิทยาศาสตร์ 
19. ผศ.ดร.ชัชชัย  พุทซ้อน   คณะวิทยาศาสตร์ 
20. ผศ.พรพิมล  คีรีรัตน์   คณะวิทยาศาสตร์ 
21. นางสาวเจนวดี หิรัญรัตน์   คณะวิทยาศาสตร์ 
22. รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์  คณะวิทยาศาสตร์ 
23. ดร.วิชุดา แซ่เจีย    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
24. ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
25. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย   คณะวิศวรกรรมศาสตร์ 
27. รศ.ดร.ปฐมเศ ผาณิตพจมาน  คณะวิศวรกรรมศาสตร์ 
28. อาจารย์ชลิตา หิรัญสุข   คณะวิศวรกรรมศาสตร์ 
29. ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ   คณะเภสัชศาสตร์ 
30. รศ.ดร.นิมิตร วรกุล   คณะเภสัชศาสตร์ 
31. ดร.ฐิติมา  ด้วงเงิน   คณะเภสัชศาสตร์ 
32. ภก.กมล ปาลรัตน์   คณะเภสัชศาสตร์ 
33. นางนันธิญาน์ ศิริวรรณ   คณะเภสัชศาสตร์ 
34. นางสาวพงศภรณ์ บัวดี   คณะเภสัชศาสตร์ 
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35. ดร.รอฮานิ เจะอาแซ   คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
36. อาจารย์สุไฮดาร์ แวเตะ   คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
37. รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล   คณะการแพทย์แผนไทย 
38. ผศ.ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ  คณะการแพทย์แผนไทย 
39. ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช   คณะการแพทย์แผนไทย 
40. ผศ.ดร.ธีรกมล  เพ็งสกุล   คณะเทคนิคการแพทย์ 
41. ผศ.ดร.ยุทธนา เพ็งแจ่ม   คณะเทคนิคการแพทย์ 
42. ดร.จิดาภา  เชคเคย์   คณะเทคนิคการแพทย์ 
43. ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา   คณะเทคนิคการแพทย์ 
44. รศ.สพ.ญ.อุษา  เชษฐานนท์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
45. ดร.สพ.ญ.ศศิภา จันทร์ขจร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
46. ดร.สพ.ญ.สกาวพร ประจันตะเสน  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
47. น.สพ.กฤตธี เดชยง   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
48. รศ.ดร.บรรจง วิทยวีรศักดิ์   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
49. ดร.ไชวัฒน์ รงค์สยามานนท์  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
50. ผศ.ดร.วรางคณา จุติด ารงพันธ์  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
51. นายคณพศ กาลเนาวกุล   คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
52. รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส   คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
53. นางสุนัทณี แสงแจ่ม   คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
54. ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์   คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
55. ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม   คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
56. ผศ.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์   วิทยาลัยนานาชาติ 
57. นางเจิดจรรย์ เปลี่ยนโพธิ์   วิทยาลัยนานาชาติ 
58. ดร.พลชาติ โชติการ   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
59. ดร.มนัสวัณฎ์-แสงศักดา ภัทรธ ารง  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
60. รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
61. นางสาวมณสิริ จิตภักดี   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
62. นางสาวมาริสา บุญมณี   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
63. ผศ.ดร.พรอุษา จิตพุทธิ   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
64. นางใจทิพย์ วงค์สวัสดิ์   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
65. ผศ.ผจญ คงเมือง    คณะนิติศาสตร์ 
66. ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง   คณะนิติศาสตร์ 
67. นายสุรินรัตน์ แก้วทอง   คณะนิติศาสตร์ 
68. อาจารย์ณิชนันท์ คุปตานนท์  คณะนิติศาสตร์ 
69. นายสรรวภัทร พัฒโร   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



4 
 

70. ผศ.ดร.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
71. ดร.รัญชิดา สังขดวง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
72. ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม   คณะศิลปศาสตร์ 
73. รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม   คณะศิลปศาสตร์ 
74. ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์    คณะศิลปศาสตร์ 
75. นายบรรณกร แซ่ลิ่ม   คณะศิลปศาสตร์ 
76. ผศ.ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์   คณะศิลปศาสตร์ 
77. ผศ.ดร.ไซนี แวมูซอ   คณะศิลปศาสตร์ 
78. อาจารย์ปพิชญา แซ่ลิ่ม   คณะเศรษฐศาสตร์ 
79. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา  คณะวิทยาการจัดการ 
80. ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์   คณะวิทยาการจัดการ 
81. ดร.สิริวิท อิสโร    คณะวิทยาการจัดการ 
82. นายสุริยันต์ จอมธนชัย   คณะวิทยาการจัดการ 
83. นางบูรณิจฉ์ แก้วพิบูลย์   คณะวิทยาการจัดการ 
84. นางสาวปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม  คณะวิทยาการจัดการ 
85. ผศ.ดร.เกศินี ชัยศรี   คณะวิเทศศึกษา 
86. อาจารย์นวลนุช เขียวหวาน  คณะวิเทศศึกษา 
87. ดร.กาญจนา ทองกลิ่น   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
88. อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ คงมาก  คณะวิทยาการสื่อสาร 
89. ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
90. ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
91. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
92. รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
93. อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
94. อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
95. ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
96. อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์  คณะศึกษาศาสตร์ 
97. อาจารย์สรินฎา ปุติ   คณะศึกษาศาสตร์ 
98. ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา   คณะรัฐศาสตร์ 
99. ดร.หมะหมูด หะยีหมัด   วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
100. นายบาดือรี ดอคอ   วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
101. ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
102. ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง   วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
103. ดร.อับดุลฮาดี สะบูติง   วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
104. ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
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105. ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
106. นางสาวจินดา สวัสดิ์ทว ี   วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
107. ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์  วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
108. ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว   วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธาน ี
109. อาจารย์กุลทัต หงส์ชยางกูร  สถาบันจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 
110. ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง   สถาบันสันติศึกษา 
111. อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 
 


