


รายชื่อแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ตามเกณฑ์ AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 1. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประเสริฐ  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 2. ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 3. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 4. ดร.กรทิพย์  กันนิการ์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 5. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 6. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒนิันท์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 7. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจนก์ุล  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 8. ดร.รณกร  สร้อยนาค  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

          9. ดร.รวิสรา  รื่นไวย์   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

        10. ดร.วนิดา  แซ่จงึ   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

        11. ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

        12. ผศ.ดร.นติิ  เอี่ยมชื่น  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        13. ผศ.ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        14. ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        15. ผศ.ดร.วิภพ  แพงวังทอง  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        16. ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        17. ดร.นภา  ราชตา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        18. ดร.รัตนาวดี  พานทอง  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        19. ดร.สวรินทร์  ฤกษ์อยู่สุข  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        20. ดร.เสถียร  หันตา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        21. นายณัฐดนัย  ค าขาด   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        22. นายณัฐพล  หาญสมุทร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        23. นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        24. นายวรกฤต  แสนโภชน์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        25. นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        26. นางสาวสุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        27. รศ.อัญชลี  ดุษฎีพรรณ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

        28. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล  คณะนติิศาสตร์ 

        29. ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์  คณะนติิศาสตร์ 



        30. ผศ.ธีระพันธ์  เมฆเกรียงไกร  คณะนติิศาสตร ์

        31. นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร  คณะนติิศาสตร์ 

        32. นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต  คณะนติิศาสตร์ 

        33. ผศ.ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒนว์งศ์  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

        34. ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

        35. ดร.พัจน์พติตา ศรสีมพงษ์  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

        36. ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

        37. นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

        38. นายดัสสัน  เสมอเชื้อ  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

        39. นางสาววิราพร โชติปัญญา  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

        40. ผศ.ดร.ดาว  เวียงค า   คณะพยาบาลศาสตร์ 

        41. ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์  คณะพยาบาลศาสตร์ 

        42. ผศ.พัชรินทร์   ไชยบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 

        43. ผศ.วรัทยา   กุลนิธิชัย   คณะพยาบาลศาสตร์ 

        44. ดร.กฤติพชิญ์  ฐิติพชิญานันท์   คณะพยาบาลศาสตร์ 

        45. ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ  คณะพยาบาลศาสตร์ 

        46. ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

        47. ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

        48. ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

        49. นางสาวกิตติยา ไทยธวัช   คณะแพทยศาสตร์ 

        50. นายพีรณัฐ ผลวชิา   คณะแพทยศาสตร์ 

        51. นายสรวิศ   บุญญฐี   คณะแพทยศาสตร์ 

        52. ผศ.ดร.ศุภางค์ คนดี   คณะเภสัชศาสตร์ 

        53. ผศ.ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 

        54. ผศ.ดร.อดิณัฐ อ านวยพรเลิศ  คณะเภสัชศาสตร์ 

        55. ดร.คณาทิพย์ สิงหส์าย   คณะเภสัชศาสตร์ 

        56. ดร.สนธยา สุขยิ่ง   คณะเภสัชศาสตร์ 

        57. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

        58. รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน  คณะวทิยาศาสตร์ 

        59. รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวทิยาศาสตร์ 

        60. ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์  คณะวทิยาศาสตร์ 

        61. ผศ.ดร.พทิักษ์ นาสมใจ   คณะวทิยาศาสตร์ 



        62. ผศ.ดร.ไวพจน ์ งามสอาด  คณะวทิยาศาสตร์ 

        63. ผศ.ดร.อารักษ์ กลิ่นบ ารุง  คณะวทิยาศาสตร์ 

        64. ดร.สรชัย ค าแสน   คณะวทิยาศาสตร์ 

        65. ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู   คณะวทิยาศาสตร์ 

        66. ดร.อภริักษ์ วงษ์เหมภูมิ  คณะวทิยาศาสตร์ 

        67. ดร.เอือ้มพร วิทยารัฐ   คณะวทิยาศาสตร์ 

        68. นายมนัส ใจมะสทิธิ์  คณะวทิยาศาสตร์ 

        69. ผศ.ดร.เนติ เงินแพทย์  คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

        70. ผศ.อรดา ชุมภูค า   คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

        71. นางสาวชมนาด สิงหห์ันต์  คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

        72. รศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะซา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

        73. รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

        74 . ผศ.ดร.วสันต์ ค าสนาม  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

        75. ผศ.ดวงดี แสนรักษ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

        76. ดร.ณพล ศรศีักดา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

        77. รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์  คณะศิลปศาสตร์ 

        78. รศ.ดร.ผณนิทรา ธีรานนท์  คณะศิลปศาสตร์ 

        79. ผศ.ดร.จติติมา กาวีระ   คณะศิลปศาสตร์ 

        80. ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม   คณะศิลปศาสตร์ 

        81. ผศ.ดร.ณภัทร แสนโภชน์  คณะศิลปศาสตร์ 

        82. ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล  คณะศิลปศาสตร์ 

        83. ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล  คณะศิลปศาสตร์ 

        84. ดร.จารุกัญญ์ จติรวงศ์นันท์  คณะศิลปศาสตร์ 

        85. ดร.จนิตนา เกี่ยวพันธุ ์  คณะศิลปศาสตร์ 

        86. ดร.ชนาภา ดวงไฟ   คณะศิลปศาสตร์ 

        87. ดร.ชวนพิศ ศรวีิชัย   คณะศิลปศาสตร์ 

        88. ดร.เบญจพร เทพสีหน ู  คณะศิลปศาสตร์ 

        89. ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล  คณะศิลปศาสตร์ 

        90. ดร.รัตนา ยาวิเลิง   คณะศิลปศาสตร์ 

        91. ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์  คณะศิลปศาสตร์ 

        92. ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์  คณะศิลปศาสตร์ 

        93. นางสาวโขมพัฒน์ ประวัง   คณะศิลปศาสตร์ 



       94. นายณัฐวร วงศจ์ติราทร  คณะศิลปศาสตร์ 

       95. นางสาวนฤภร แสงศรีจันทร์  คณะศิลปศาสตร์ 

       96. นางสาววรรณสา หมุดใหม่  คณะศิลปศาสตร์ 

       97. นายอธิคมน์ จติรเกษมสุข  คณะศิลปศาสตร์ 

       98. นายอิทธพล บัวย้อย   คณะศิลปศาสตร์ 

       99. รศ.จันทนี  เพชรานนท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      100. ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      101. ผศ.นิลุบล ปุระพรหม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      102. ผศ.ศราวุธ จันทรข า   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      103. ผศ.อารยา รวมส าราญ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      104. นายเกียรตศิักดิ์ ใสสอาด   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      105. นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      106. นายนคร ค ารอ้ง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      107. นางสาวเมธิศา ถวิลวงค์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      108. นายรัตนะ ตาแปง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      109. นายลิขิต ใจดี   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      110. นางสาววณิชญา ถนอมพลกรัง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      111. นางสาวสาวิตรี นุกูล   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      112. นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

      113. ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี   คณะสหเวชศาสตร์ 

      114. ผศ.ศริินทิพย์ ค าฟู   คณะสหเวชศาสตร์ 

      115. ดร.คเณศ ภักดีภักดิ์  คณะสหเวชศาสตร์ 

      116. ดร.จริพัฒน์ คล้อยปาน  คณะสหเวชศาสตร์ 

      117. ดร.พิไลพร จงรวมกลาง  คณะสหเวชศาสตร์ 

      118. ดร.ศุภกัญญา ลาสม   คณะสหเวชศาสตร์ 

      119. ดร.สรายศ ร่าเริงใจ   คณะสหเวชศาสตร์ 

      120. ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี  คณะสหเวชศาสตร์ 

      121. ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์  คณะสหเวชศาสตร์ 

      122. ดร.สุภาพร ข าจันทร์   คณะสหเวชศาสตร์ 

      123. ดร.เอกพจน์ พรมพันธ์  คณะสหเวชศาสตร์ 

      124. ผศ.ดร.สมคิด จูหวา้   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

      125. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 



     126. ผศ.ดร.น้ าเงิน จันทรมณี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     127. ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     128. ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     129. ดร.ศศวิิมล บุตรสีเขยีว  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     130. ดร.สุทธิชัย ศริินวล   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     131. ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     132. นางสาวนาฏนดิา จันทราช   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     133. นายพงศธร ศลิาเงนิ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     134. นางสาวมนชนก ชูวรรธนะปกรณ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     135. นางสาวระวีพรรณ สุนันต๊ะ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     136. นางสาววิรญิญา  เมืองช้าง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     137. นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     138. นางสาวสายฝน ผุดผ่อง   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     139. นางสุรางคนา ไชยรินค า  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     140. นางอรทัย เกตุขาว   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     141. ผศ.ดร.น้ าฝน กันมา   วิทยาลัยการศกึษา 

     142. ผศ.ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต ์  วิทยาลัยการศกึษา 

     143. ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ  วิทยาลัยการศกึษา 

     144. ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า   วิทยาลัยการศกึษา 

     145. ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส   วิทยาลัยการศกึษา 

     146. ดร.นรนิธน์ นนทมาลย์  วิทยาลัยการศกึษา 

     147. ดร.นรศิรา เสือคล้าย  วิทยาลัยการศกึษา 

     148. ดร.วรรณากร พรประเสริฐ  วิทยาลัยการศกึษา 

     149. ดร.วัชระ จตุพร   วิทยาลัยการศกึษา 

     150. ดร.ศานิตย์ ศรคีุณ   วิทยาลัยการศกึษา 
 

 


