
ล าดับ คณะ ต าแหน่งทาง

วิชาการ

ช่ือ สกุล เบอร์โทรที่ท างาน

1 คณะการแพทย์แผนไทย ผศ.ดร อรทัย เนียมสุวรรณ 074-282707

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ชโณทัย เฮงตระกลู 074-287571

3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ. สมพิศ คนิทรักษ์ 7578

4 คณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ทพ. ไชยรัตน์  เฉลมิรัตนโรจน์

5 คณะทันตแพทยศาสตร์  ทพญ. ฉวีวรรณ  ชื่นชผูล

6 คณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ทรงชยั ฐิตโสมกลุ

7 คณะเทคนิคการแพทย์ รศ. ดร. ศโิรช  จิตต์สุรงค์

8 คณะพยาบาลศาสตร์ รศ. นงนุช บุญยัง

9 คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. วรางคณา ชชัเวช

10 คณะพยาบาลศาสตร์ รศ. วันดี สุทธรังษี 074-286580

11 คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.  ลพัณา กจิรุ่งโรจน์

12 คณะแพทยศาสตร์ อ. นพ. ชนนท์ กองกมล 074-451167

13 คณะแพทยศาสตร์ ผศ. ดร. ฐิติวร ชสูง  074-451167

14 คณะแพทยศาสตร์ ผศ. ดร. สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ 074-451743

รายช่ือผู้ประเมนิตามเกณฑ ์AUN QA ระดับหลักสูตร

วิทยาเขตหาดใหญ่
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15 คณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ. สงวนสิน  รัตนเลศิ

16 คณะแพทยศาสตร์ รศ. ธวัช  ชาญชญานนท์

17 คณะแพทยศาสตร์ นาย บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา

18 คณะเภสัชศาสตร์ ดร. ฐิติมา ด้วงเงิน 8820/8870

19 คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. สนัน่ ศภุธีรสกลุ

20 คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. สงวน ลอืเกยีรติบัณฑิต

21 คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.  สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ

22 คณะการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ดร. ไชยวัฒน์ รงคส์ยามานนท์ 074-288839

23 คณะการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ดร. พีรพัฒน์ โกศลศกัดิ์สกลุ 074-286846

24 คณะการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ผศ.ดร. สุวิทย์ สุวรรณโณ

25 คณะการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ดร. วรางคณา  จุติด ารงพันธ์

26 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร. พรพิมล เชื้อดวงผุย 074-286197

27 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร. พิไลวรรณ ประพฤติ 074-286121

28 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร. ยุทธพงษ์ สังขน์้อย
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29 คณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร. วันวิศาข์ งามผ่องใส 6067

30 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร. วิชยั หวังวโรดม 074-286139

31 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร. เชาวน์ ยงเฉลมิชยั 6170

32 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร. ทัศนีย์ ขาวเนียม

33 คณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร. สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 

34 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. พรสุดา บ่มไล่ 074-288389

35 คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. วราภรณ์ ตันรัตนกลุ 8362

36 คณะวิทยาศาสตร์ ดร. ศนัสรียา วังกลุางกรู 074-288531

37 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. อนุกร ภู่เรืองรัตน์ 074-288386

38 คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ลดัดา เอกสมทราเมษฐ์

39 คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. วิไลวรรณ โชติเกยีรติ

40 คณะวิทยาศาสตร์  ดร. กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ

41 สถาบันทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ัง

ดร. มนัสวัณฏ์ แสงศกัดา  ภัทร
ธ ารง

42 สถาบันทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ัง

รศ.ดร. ประวิทย์ โตวัฒนะ
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43 วิทยาลยันานาชาติ อ. จิตรพล อินทรศริิสวัสดิ์

44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชยีร 074-287055-6

45 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ทวีศกัดิ์ เรืองพีระกลุ 074-287348

46 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. วศมิน พาณิชพัฒนกลุ 076-276558

47 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. จรีรัตน์  สกลุรัตน์

48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร

49 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร. กนัยา อัครอารีย์ 074-286383

50 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร. เถวียน วิทยา 074-286359

51 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ศริิวงศไ์พศาล 6328

52 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง 074-286372

53 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดร 074-286330

54 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. สันทัด วิเชยีรโชติ 074-289494

55 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร. ศภุชยั ภิสัชเพ็ญ 074-286354

56 คณะวิทยาการจัดการ อ. ธนิถา แสงวิเชยีร
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57 คณะวิทยาการจัดการ อ. ลภัสวัฒน์ ศภุผลกลุนันทร์

58 คณะวิทยาการจัดการ อ. นพวรรณ คงเจ้ียง 074-287857

59 คณะวิทยาการจัดการ ดร. ธัญรดี ทวีกาญจน์ 074-287847

60 คณะวิทยาการจัดการ ดร. วิษณุพงศ์ โพธิพิรุฬห์

61 คณะวิทยาการจัดการ ดร. กลุวดี ลิ่มอุสันโน 074-287861

62 คณะวิทยาการจัดการ ดร. ธนาวุธ แสงกาศนีย์ 074-2878567

63 คณะวิทยาการจัดการ ดร. กลางใจ แสงวิจิตร 074-287857

64 คณะวิทยาการจัดการ ดร. ณัฐธิดา สุวรรณโณ

65 คณะศลิปศาสตร์ พ. คมสัน สโรชวิกสิต 074-286793

66 คณะศลิปศาสตร์ ดร. จอมขวัญ สุทธินนท์ 074-289507

67 คณะศลิปศาสตร์ น.ส. จอมใจ สุทธินนท์ 074-286689

68 คณะศลิปศาสตร์ ผศ. จิราพร จันจุฬา 074-286703

69 คณะศลิปศาสตร์ ดร. เรวดี อ้ึงโพธิ์ 074-286722

70 คณะศลิปศาสตร์ รศ.ดร. อดิศา แซ่เตียว 6700
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71 คณะศลิปศาสตร์ ดร. สุรพงษ์ ย้ิมละมัย 074-286722

72 คณะศลิปศาสตร์ ผศ.ดร. ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์

73 คณะศลิปศาสตร์ ดร. เรวดี อ้ึงโพธิ์

74 คณะนิติศาสตร์ อ. ภาณุศ ์ อภิบาลเกยีรติกลุ

75 คณะนิติศาสตร์ อ. สุทธิชยั งามชื่นสุวรรณ

76 สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพภาคใต้

ดร. กลุทัต  หงส์ชยางกรู

77 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร. ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา 

78 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ. ศวิิภา พฤฒิคณี 077-355453

79 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร. นงเยาว์ เมืองดี

80 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร. วิศนีย์ ย่ิงประเสริฐ 077-355453

81 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร. พงศศ์กัดิ์ เหลา่ดี

82 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ. ณัฐจิต อ้นเมฆ

83 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร. เยาวพรรณ สนธิกลุ

84 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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85 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

ผศ.ดร. รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม 077-355448

86 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

อ. ทีฆะทัศน์ ทองกลู

87 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

อ. ว่าที่ร้อยตรี
ไพศาล

บรรจุสุวรรณ์ 077-355448

88 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

ดร. นนทิภัค เพียรโรจน์ 077-355448

89 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

ดร. ณัฐมน ราชรักษ์ 077-355448

90 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

ดร. วิศษิฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ 077-355040

91 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

ดร. อภิวัฒน์ อายุสุข

92 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

นาย จิรยุทธ์ จันทนพันธ์

93 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

น.ส. ศริิพร เพ็งจันทร์
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94 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

อ. จามิกร หรัิญรัตน์ 076-276497

95 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

ดร. ธนิตา อารีรบ 076-276144

96 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

ดร. เพ็ญศริิ เอกจิตต์ 076-276488

97 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

อ. มณีเนตร พวงมณี 076-276496

98 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

ดร. รวี รัตนาคม 076-276491

99 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

ดร. สิริวรรณ รวมแกว้ 076-276495

100 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

อ. เลอลกัษณ์ บุญล้ า 076-276713

101 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ

102 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

ดร. ธนิตา อารีรบ

103 คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม

อ. เอสเธอร์ เสง่ียมกลุ

104 คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว

อ. Colin Chi Hang Law 076-276860

105 คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว

อ. ชยันันท์ ไชยเสน 076-276830

106 คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว

อ. สุรรักษ์ วิชชปุัญญ์กลุ 076-276850

107 คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว

ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร

วิทยาเขตภูเกต็
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108 คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว

อ. พัชรพิมล อภิธรรมบัณฑิต

109 บัณฑิตวิทยาลยัสห
วิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบ
โลกและการจัดการภัย
ธรรมชาติอันดามัน

ดร. อวิรุทธิ์ พุฒิวงศรั์กษ์ 

110 คณะวิเทศศกึษา อ. สุรีรัตน์ จิตตเสถยีร 076-276240

111 คณะวิเทศศกึษา อ. เนติมา บูรพาศริิวัฒน์ 076-276227

112 คณะวิเทศศกึษา อ. พิทยา ลิ่มบุตร 076-2766298

113 คณะวิเทศศกึษา อ. นภชา ประภาวดี

114 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

ดร. จุติกา โกศลเหมมณี

115 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

อ. สิริพรรณ แซ่ต่ิม 075-201778

116 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

ดร. วรางคณา ตันฑสันติสกลุ

117 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

ดร. พงษ์พิช เพชรสกลุวงศ์ 075-20805

118 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

ดร. นฤบาล ยมะคปุต์ 075-201790

119 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

อ. จงกลนี รุ่งเรือง 075-201777

120 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

ดร. เมธาวี ว่องกจิ

วิทยาเขตตรัง



ล าดับ คณะ ต าแหน่งทาง
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121 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

ดร. อรอุมา สุพัฒนกลุ

122 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

 ดร. นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

123 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

อ. สมโภชน์  เกตุแกว้

124 วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร. ณัฐวิทย์ พจนตันติ

125 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ. ตรีชาติ เลาแกว้หนู

126 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยา
เขตปัตตานี

ดร. รอฮานิ  เจะอาแซ

127 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยา
เขตปัตตานี

อ. สุไฮดาร์ แวะเตะ

128 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ

129 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร. เจริญ ภคธีรเธียร 073-335130

130 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร. เทียนทิพย์ ไกรพรม

131 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร. ธรรมรัตน์ แกว้มณี

132 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร. นิตยา แม็คแนล 073-312179

133 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร. ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์

134 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร. พัฒนสุดา ศริินุพงศ์ 073-313928-50 
ต่อ 1946

วิทยาเขตปัตตานี
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135 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร. มนูญ ศริินุพงศ์ 073-313928-50 
ต่อ 1871-4

136 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ. ยุพดี ชยัสุขสันต์

137 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร. โรมรัน ชศูรี

138 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร. วรรณชไม การถนัด 1853/073312201

139 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร. แววฤดี แววทองรักษ์ 073-312201

140 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร. สมพร ประเสริฐส่งสกลุ 073-312201

141 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อ. อารยา เจียรมาศ 073-313928-45 
ต่อ 1872

142 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์

143 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร. อภิรดี  แซ่ลิ่ม

144 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 ผศ.ดร. ตุลยพงษ์  ตุลยพิทักษ์

145 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร. ชลธี  ชวีะเศรษฐธรรม

146 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ผศ. ทิพาวรรณ ศลิวัฒนานุสานต์ิ

147 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ดร. ชาคร  ประพรหม 073-331304

148 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ดร. พรปวีณ์ ศรีงาม
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149 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ผศ.ดร. เชดิชยั  อุดมพันธ์

150 คณะรัฐศาสตร์ อ. วารุณี ณ นคร

151 คณะรัฐศาสตร์ ผศ. ชดิชนก ราฮิมมูลา

152 คณะรัฐศาสตร์ ดร. วารุณี  ณ นคร

153 คณะวิทยาการสื่อสาร ผศ.ดร. วลกัษณ์กมล  จ่างกมล

154 คณะวิทยาการสื่อสาร น.ส. อมรรัตน ์ ชนะการณ์

155 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. นภดล  ทิพยรัตน์

156 คณะศกึษาศาสตร์ ผศ.ดร. วุฒิชยั เนียมเทศ

157 คณะศกึษาศาสตร์ ดร. นัทธี บุญจันทร์ 073-313094

158 คณะศกึษาศาสตร์ ผศ.ดร. เอกรินทร์ สังขท์อง

159 คณะศกึษาศาสตร์ ผศ.ดร. ธีร หฤทัยธนาสันต์ิ

160 คณะศกึษาศาสตร์ ดร. ถาวรินทร รักษ์บ ารุง 073-313094

161 คณะศกึษาศาสตร์  ผศ.ดร. เอกรินทร์  สังขท์อง

162 คณะศกึษาศาสตร์ ดร. วุทธิศกัดิ์  โภชนุกลู



ล าดับ คณะ ต าแหน่งทาง

วิชาการ

ช่ือ สกุล เบอร์โทรที่ท างาน

รายช่ือผู้ประเมนิตามเกณฑ ์AUN QA ระดับหลักสูตร

163 วิทยาลยัอิสลามศกึษา ดร. ซาฝีอี อาด า

164 วิทยาลยัอิสลามศกึษา ดร. หมะหมูด หะยีหมัด 2224

165 วิทยาลยัอิสลามศกึษา อ. อริศ หสัมา

166 วิทยาลยัอิสลามศกึษา ผศ.ดร. อะหม์ัด ย่ีสุ่นทรง

167 วิทยาลยัอิสลามศกึษา นาย อริศ  หสัมา


