
รายช่ือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มวล. 
 

ชื่อ-สกลุ หลักสูตร ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ 
1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
1) อาจารย์ ดร.อภริักษ์  พยัคฆา 
2) อาจารย์ ดร.วรพงศ์  ภู่พงศ ์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเคม ี
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเคม ี

28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 

3) รศ.ดร.มลัลิกา  เจริญสุธาสิน ี
4) อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์  ไหลภาภรณ ์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 

31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 

5) อาจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย 
6) อาจารย์ธรรมรง  เอียดคง 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาฟิสกิส ์

28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 

7) รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสิน ี
8) รศ.ดร.มลัลิกา  เจริญสุธาสิน ี
9) อาจารย์ ดร.ชมพูนุท  นันทเมธ ี
10) อาจารย์ ดร.ระศิเมษ  เมืองช้าง 
11) ผศ.ดร.ภูวดล  บางรักษ ์
12) อาจารย์ ดร.พักตร์พมิล  อึ้งเจริญ
วิวัฒน์ 

วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 16-17 ม.ค. 2560 

13) อาจารย์ ดร.ไรนา  ปันตะ 
14) ผศ.ดร.อัปสร  บุญยัง 

สาขาวิชาเคม ี 16-17 ม.ค. 2560 

15) ผศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์ สาขาวิชาฟสิิกส ์ 16-17 ม.ค. 2560 
2. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
1) ผศ.ดร.สุฤกษ์  คงทอง วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวสัดุ  

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมวัสดุ 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 

2) ผศ.ดร.วิภาวี  ข าวิจิตร วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

25 - 26 เม.ย. 2558 

3) อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
4) ผศ.ดร.สุรสัวดี กุลบญุ ก่อเกื้อ 
5) อาจารย์ ดร.อจลวิชญ ์ ฉันทวิโรจน ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 

6) อาจารย์ภูสติ  ห่อเพชร 
7) อาจารย์ ดร.จุฑามาศ  รตัติกาลสุขะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 

8) ผศ.ดร.วิจติรา  เพ็ชรกิจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
9) ผศ.ดร.วันชาต ิ ปรีชาติวงศ ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวสัดุ  31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
10) อาจารย์ ดร.สุขมุา  ชิตาภรณพ์ันธ์ 
11) อาจารย์เจนจิรา  แก้วรัตน ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 

12) รศ.ดร.ก าชัย  นุ้ยธิติกุล 
13) อาจารย์ ดร.อาวุธ  พรหมรักษา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 

3. ส านกัวิชาเทคนนนลยีการเกษตร 
1) ผศ.ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์ 
2) ผศ.ดร.พจมาลย์  สุรนลิพงศ์ 
3) อาจารย์ ดร.กฤติกา  กาบพลอย 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

27 – 28 ก.ค. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 

4) รศ.ดร.มนสั  ชัยจันทร ์
5) ผศ.ดร.นสิา  แซ่หล ี

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

28 – 29 เม.ย. 2559 
16-17 ม.ค. 2560 

6) ผศ.ดร.สุวิทย ์ วุฒิสุทธิเมธาวี 
7) รศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร ์ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
25 - 26 เม.ย. 2558 

4. ส านกัวิชาสถปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 



ชื่อ-สกลุ หลักสูตร ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ 
1) อาจารย์นรารักษ์  สมบัตทิอง สถาปัตยกรรม 16-17 ม.ค. 2560 
2) อาจารย์จาตุรันต์  พบิูลย ์ การออกแบบภายใน 16-17 ม.ค. 2560 
5. ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 
1) อาจารย์ ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ ์
2) อาจารย์ ดร.จริาพร  เจริญพูล 
3) อาจารย์ ดร.อรวรรณ  สาระกุล 
4) อาจารย์ ดร.นรุดีนา  จารง 
5) ผศ.ดร.นุชจรี  จีนด้วง 
6) อาจารย์ ดร.สุริยัน  สุขต ิ
7) อาจารย์ ดร.นันทวัน  วังเมือง 
8) อาจารย์ ดร.ขวัญธดิา  อุทัยสาร์ 
9) อาจารย์ ดร.จริารตัน์  สองส ี
10) อาจารย์ ดร.มานติย์  นุ้ยนุ่น 
11) อาจารย์ ดร.พูลสิทธ์ิ  หิรัญสาย 
12) อาจารย์มาลาตี  ตาเยะ 
13) อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ผิวด า 
14) อาจารย์ ดร.อัปษร  สตัยาคม 
15) อาจารย์ ดร.เพ็ญโฉม  จันทรห์วาน 
16) ผศ.ดร.วรางคณา  จุ้งลก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 16-17 ม.ค. 2560 

17) อาจารย์สลลิา  เศรษฐไกรกลุ 
18) อาจารย์ ดร.นิธิตา  ปิยอมรพนัธุ ์
อาจารย์จิรพัฒน์  นาวารัตน ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด 28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 
16-17 ม.ค. 2560 

19) รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร ์ 16-17 ม.ค. 2560 
6. ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
1) ผศ.ดร.วาริท  เจาะจติต ์
2) รศ.ดร.จรวย  สุวรรณบ ารุง 
3) ผศ.ดร.จ านงค์  ธนะภพ 
4) อาจารย์อุไรวรรณ  หมัดอาดมั 
5) อาจารย์ ดร.จันจริา  มหาบญุ 
6) อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 16-17 ม.ค. 2560 

7) อาจารย์ ดร.ศริิอุมา  เจาะจิตต ์
8) อาจารย์ ดร.ปนดัดา  พิบูลย์ 
9) อาจารย์ ดร.จริา  คงปราณ 
10) อาจารย์วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
16-17 ม.ค. 2560 
16-17 ม.ค. 2560 

11) ผศ.ดร.ยุวด ี วิทยพันธ์ 
12) อาจารย์ ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร 
13) อาจารย์ ดร.สาโรจน์  เพชรมณ ี

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 

14) ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ 
15) อาจารย์ ดร.พิไลพักตร ์ ชูมาก 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 

7. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
1) ผศ.ดร.วิภาวรรณ  ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ 
2) อาจารย์ ดร.เจนเนตร  พลเพชร 
3) ผศ.ดร.เกยีรติก าจร  กุศล 
4) ผศ.ดร.เรวดี  เพชรศริาสณัห ์

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ ่ 25 - 26 เม.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 
16-17 ม.ค. 2560 
16-17 ม.ค. 2560 



ชื่อ-สกลุ หลักสูตร ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ 
5) อาจารย์ ดร.อรทัย  นนทเภท 
6) ผศ.ดร.นัยนา  หนูนลิ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 27 – 28 ก.ค. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 

7) อาจารย์ ดร.ธิดารัตน ์ เอกศิรินมิิตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
8. ส านักวิชาเภสชัศาสตร์ 
1) อาจารย์ ดร.ทัศนี  ชูเชื้อ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องส าอาง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องส าอาง  
27 – 28 ก.ค. 2558 

2) อาจารย์ ดร.จริาพร  ชินกุลพิทักษ์ 
3) ผศ.ดร.ชุติมา  จันทรัตน์ 
4) อาจารย์ ดร.สุริยัน  เต็งใหญ ่
5) อาจารย์ ดร.บญุส่ง  หวังสินทวกีุล 

เภสัชศาสตรบัณฑิต 16-17 ม.ค. 2560 
27 – 28 ก.ค. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 
16-17 ม.ค. 2560 

 9. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
1) อาจารย์ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย 
2) อาจารย์ นพ.ธีระพันธ ์ สงนุ้ย 
3) อาจารย์ ดร.อยู่เย็น  นาคฉุย 
4) อาจารย์ศุจิรตัน์  บุษรัศม ี
5) ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเช้ือ 

แพทยศาสตรบัณฑิต 16-17 ม.ค. 2560 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 
16-17 ม.ค. 2560 

10. ส านักวิชาการจัดการ 
1) รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
2) อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา 

บัญชีบัณฑิต 16-17 ม.ค. 2560 

3) อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม 
4) อาจารย์ ดร.พนิดา  แช่มช้าง 
5) อาจารย์รัชฎาทิพย์  อุปถัมภ์ประชา 

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกิจ 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาบริหารธุรกิจ 

28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 
16-17 ม.ค. 2560 

6) อาจารย์ปวิธ  ตันสกุล 
7) อาจารย์ ดร.สุขุมาล  กล่ าแสงใส 

บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 16-17 ม.ค. 2560 
16-17 ม.ค. 2560 

8) อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  นวลนุม่ เศรษฐศาสตรบณัฑติ 16-17 ม.ค. 2560 
11. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
1) ผศ.ดร.นิพนธ ์ ทิพย์ศรีนิมติ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเอเชียศกึษา 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 

2) อาจารย์ดารณุี  บุญครอง ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาจีน 28 – 29 เม.ย. 2559 
3) อาจารย์ทรรณนะ  นวลสมศร ี อาเซียนศึกษา 28 – 29 เม.ย. 2559 
4) อาจารย์ทัศนีย์  ทิศระเบยีบ ภาษาอังกฤษ 16-17 ม.ค. 2560 
5) อาจารย์ ดร.พัชรี  จ าปา ไทยศีกษาบูรณาการ 16-17 ม.ค. 2560 
12. ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
1) อาจารย์นันธิดา  จันทร์ศิร ิ
2) อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด 
3) อาจารย์อนุสรณ์  ชัยอักษรเวช 

รัฐศาสตรบณัฑิต 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 
16-17 ม.ค. 2560 

4) อาจารย์ทวีพร  คงแก้ว 
5) อาจารย์ฟารีดา  หมดัเหล็ม 
6) อาจารย์ตารเกศ  แดงงาม 

นิติศาสตรบณัฑิต 28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 

13. ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1) รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ ์
2) อาจารย์ ดร.สลลิ  บุญพราหมณ ์
3) อาจารย์ ดร.สุภาภรณ ์ ใจรังส ี
4) อาจารย์ ดร.ณิชนันทร์  กิตติพฒันบวร 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

28 – 29 เม.ย. 2559 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 



ชื่อ-สกลุ หลักสูตร ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ 
5) อาจารย์ ดร.นภารัตน ์ ชูเกิด 
6) อาจารย์ ดร.จริารตัน์  สิทธิวรชาต ิ
7) อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง 
8) อาจารย์จงสุข  คงเสน 
9) อาจารย์กาญจนา  หฤหรรษพงศ์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 

10) อาจารย์ ดร.สุธญัญา  ด้วงอินทร์ 
11) ผศ.ดิชิตชัย  เมตตาริกานนท์ 
12) ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจดัการสารสนเทศดิจิทัล 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 
16-17 ม.ค. 2560 

13) อาจารย์สมจติร  ไชยศรียา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชัน 28 – 29 เม.ย. 2559 
14) อาจารย์ ดร.กรณัรตัน ์ ธรรมรักษ์ 
15) ผศ.เยาวเรศ  ศิริสถิตย์กุล 
16) อาจารย์ ดร.จิตติมา  ศังขมณ ี
17) อาจารย์ ดร.ฐิมาพร  เพชรแก้ว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2558 
28 – 29 เม.ย. 2559 
28 – 29 เม.ย. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบัน มวล. 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ 
1 ผศ.ดร.สุพิศ  ฤทธ์ิแก้ว ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 24 เม.ย. 2558 
2 อาจารย์ ดร.ชมพูนุท  นันทเมธี ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
3 อาจารย์ ดร.ระศิเมษ  เมืองช้าง ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
4 อาจารย์ ดร.ไชนา  ปันตะ ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
5 นางสาวจิณหณ์ิภา  นาคะเสนีย ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
6 อาจารย์ ดร.วรพงศ์  ภู่พงศ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
7 ผศ.ดร.ภูวดล  บางรักษ ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
8 อาจารย์ ดร.พักตร์พิมล  อึ้งเจรญิวิวัฒน์ ส านกัวิชาวิทยาศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
9 รศ.ดร.ก าชัย  นุ้ยธิติกุล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 28 ส.ค. 2558 
10 ผศ.ดร.วิจิตรา  เพ็ชรกิจ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 24 เม.ย. 2558 
11 ผศ.ดร.วิภาวี  ข าวิจิตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 24 เม.ย. 2558 
12 ผศ.ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 28 ส.ค. 2558 
13 ผศ.ดร.ธงชัย  ขนาบแก้ว ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 28 ส.ค. 2558 
14 อาจารยส์ุธีระ  ทองขาว ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 28 ส.ค. 2558 
15 อาจารย์ ดร.อาวุธ  พรหมรักษา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 28 ส.ค. 2558 
16 อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 28 ส.ค. 2558 
17 อาจารย์ภสูิต  ห่อเพชร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 28 ส.ค. 2558 
18 รศ.ดร.มนตร ี อิสรไกรศลี ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 28 ส.ค. 2558 
19 อาจารย์ ดร.กฤติกา  กาบพลอย ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 18 ม.ค. 2560 
20 อาจารย์นรารักษ์  สมบตัิทอง ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 18 ม.ค. 2560 
21 ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 24 เม.ย. 2558 
22 อาจารยส์ลลิา  เศรษฐไกรกลุ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร ์ 28 ส.ค. 2558 
23 รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
24 อาจารย์จริพัฒน์  นาวารัตน ์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
25 อาจารย์ ดร.นิธิตา  ปิยะอมรพันธ ์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
26 นางสาวกรกนก  ขูทก ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
27 อาจารย์ ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
28 อาจารย์ ดร.จิราพร  เจรญิพูล ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
29 อาจารย์ ดร.อรวรรณ  สาระกลุ ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
30 อาจารย์ ดร.นุรดีนา  จารง ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
31 อาจารย์ ดร.สรุิยัน  สุขต ิ ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
31 อาจารย์ ดร.นันทวัน  วังเมือง ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
32 อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา  อุทัยสาร ์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
33 อาจารย์ ดร.มานติย์  นุ้ยนุ่น ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
34 อาจารย์ ดร.พูลสิทธ์ิ  หิรัญสาย ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
35 อาจารย์มาลาตี  ตาเยะ ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
36 ผศ.ดร.มนสั  โคตรนยุ ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
37 อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ผิวด า ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
38 อาจารย์ ดร.เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
39 อาจารย์ ดร.พิไลพักตร ์ ชูมาก ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 28 ส.ค. 2558 
40 ผศ.ดร.วาริท  เจาะจิตต ์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
41 ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ 
42 รศ.ดร.จรวย  สุวรรณ  บ ารุง ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
43 อาจารย์ ดร.จันจิรา  มหาบุญ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
44 อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์  ยิ้มเที่ยง ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
45 อาจารย์อุไร  หมัดอ่าดัม ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
46 ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
47 รศ.ดร.วิภาวรรณ  ชะอุ่ม เพญ็สุขสันต ์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
48 ผศ.ดร.เกียรติก าจร  กุศล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
49 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  เอกศิรินมิิตร ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
50 อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
51 อาจารย์ ดร.อยู่เย็น  นาคฉุย ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
52 ผศ.ดร.นิพนธ ์ ทิพย์ศรีนิมิตร ส านักวิชาศิลปศาสตร ์ 28 ส.ค. 2558 
53 อาจารย์ ดร.พัชรี  จ าปา ส านักวิชาศิลปศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
54 อาจารย์ดารณุี  บุญครอง ส านักวิชาศิลปศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
55 อาจารย์ทัศนีย์  ทิศระเบียบ ส านักวิชาศิลปศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
56 อาจารย์นันธิดา  จันทรศ์ิร ิ ส านักวิชารัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
57 อาจารย์อนุสรณ์  ชัยอักษรเวช ส านักวิชารัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
58 อาจารย์ทวีพร  คงแก้ว ส านักวิชารัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
59 อาจารย์ตารเกศ  แดงงาม ส านักวิชารัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 
60 รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจริะพงษ์พันธ์ ส านักวิชาการจัดการ 18 ม.ค. 2560 
61 อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา ส านักวิชาการจัดการ 18 ม.ค. 2560 
62 อาจารย์ปวิช  ตันสกลุ ส านักวิชาการจัดการ 18 ม.ค. 2560 
63 อาจารย์ ดร.สลิล  บุญพราหมณ ์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 28 ส.ค. 2558 
64 อาจารย์ ดร.กรณัรตัน ์ ธรรมรักษ ์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 28 ส.ค. 2558 
65 อาจารย์ ดร.สุธญัญา  ด้วงอินทร์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 28 ส.ค. 2558 
66 อาจารย์ ดร.นภารัตน ์ ชูเกิด ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 28 ส.ค. 2558 
67 ผศ.ดร.ฐิมาพร  เพชรแก้ว ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 18 ม.ค. 2560 

 
 


