
รายชื่อผมีคณสมบัติเปนคณะกรรมการประเมินคณภาพภายใน

คณะ/หนวยงาน
คํา

นําหนา ชื่อ นามสกล หลักสตรที่สังกัด

รายชอผูมคุณสมบตเปนคณะกรรมการประเมนคุณภาพภายใน
ระดับคณะและสถาบัน ปการศึกษา 2557

เบอร
โทรศัพทมือ

ระดับที่
สําเร็จ

สาขาที่สอน
หรือ

คุณวุฒิหรือ
สาขาวิชาที่สําเร็จ E-mail

เบอร
โทรศัพท

เลข

MUAC01474 วิทยาศาสตร รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ

คณะ/หนวยงาน นาหนา
ชื่อ

ชอ นามสกุล หลกสูตรทสงกด โทรศพทมอ
ถือ

ไดรับการขึ้นทะเบียนโดย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สาเรจ
การศึกษา

หรอ
เชี่ยวชาญ

สาขาวชาทสาเรจ
การศึกษา

E-mail โทรศพท
ภายใน

ทะเบียน

MUAC01456 วิทยาศาสตร ผศ.ดร. กิจจา สวางเจริญ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เภสัชวิทยา

ปริญญาเอก เภสัชวิทยา

เภสัชศาสตร
บัณฑิต, วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิค
 สาขาเภสัชวิทยา,
Ph D

kitja.s@psu.
ac.th 8175 081-

5401195
เภสชวทยา Ph.D. 

(Physiology)

MUAC01544 วิทยาศาสตร ศ.ดร. อมรรัตน พงศดารา

MUAC01534 วิทยาศาสตร ผศ ดร อํานาจ เปาะทองMUAC01534 วทยาศาสตร ผศ.ดร. อานาจ เปาะทอง

วิทยาศาสตร รศ. ลัดดา
เอกสมทรา
เมษฐ

แพทยศาสตร รศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ

MUAC01522 แพทยศาสตร ศ.นพ. สงวนสิน รัตนเลิศ

MUAC01525 แพทยศาสตร รศ.นพ. สุเมธ พีรวุฒิ

MUAC01504 พยาบาลศาสตร รศ.ดร. วันดี สุทธิรังษี ปริญญาเอก

MUAC08474 พยาบาลศาสตร ผศ.ดร. ลัพณา กิจรุงโรจน ปริญญาเอก
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คํา
่ ่

เบอรระดับที่ สาขาที่สอน คุณวุฒิหรือ
่

เบอรเลข
คณะ/หนวยงาน นําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สังกัด โทรศัพทมือ

ถือ
สําเร็จ

การศึกษา
หรือ

เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษา
E-mail โทรศัพท

ภายใน

เลข
ทะเบียน

MUAC01476 วิทยาการจัดการ ผศ. ธีรวัฒน หังสพฤกษ

ิ ั ศ ฬ ั 
พัฒนศักดิ์

วทยาการจดการ ผศ. จฬุาลกษณ
ภิญโญ

MUAC06855 ศิลปศาสตร ดร. อุษา อินทรักษา

M.A. Teaching 
English as an 
International ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

M.A. Applied 
Linguistics(Teach
ing English) / 
Ed.D Applied

 ี
u-
sa.k@psu.a

6691 / 
6794International 

Language
Ed.D Applied 
Educational 
Studies

sa.k@psu.a
c.th

6794

MUAC01503 ศิลปศาสตร รศ.ดร. วันชัย ธรรมสัจการ

MUAC01490 เภสัชศาสตร รศ.ดร. โพยม วงศภูวรักษ

MUAC08488 เภสัชศาสตร ผศ.ดร. กร
ศรเลิศล้ํา
วาณิช

MUAC06843
อุตสาหกรรม

รศ ดร ปยะรัตน บญแสวงMUAC06843
ุ
เกษตร

รศ.ดร. ปยะรตน บุญแสวง

MUAC01537
โครงการจัดตั้ง
คณะสัตว
แพทยศาสตร

รศ.
สพ.ญ. อุษา เชษฐานนท

สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต

ปริญญาโท
ระบาดวิทยา
 และปารา
สิตวิทยา

M.V.Sc. (ระบาด
วิทยาทางสัตว
แพทย)

usa.ch@psu
.ac.th 9600 089-

4641321

วิศวกรรมศาสตร รศ. คณดิถ
เจษฎพัฒนา
นนท

วิศวกรรมไฟฟา ปริญญาโท
Instrument, 
Applied 
Electronic

M.Eng. kanadit.c@p
su.ac.th 7003 081-

5403245

ศึกษาศาสตร รศ.ดร. ธีรพงศ แกนอินทร

MUAC01539 ศึกษาศาสตร ผศ.ดร. ณัฐวิทย พจนตันติ

MUAC01545 ศึกษาศาสตร ผศ. สุใจ สวนไพโรจน

2



คํา
่ ่

เบอรระดับที่ สาขาที่สอน คุณวุฒิหรือ
่

เบอรเลข
คณะ/หนวยงาน นําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สังกัด โทรศัพทมือ

ถือ
สําเร็จ

การศึกษา
หรือ

เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษา
E-mail โทรศัพท

ภายใน

เลข
ทะเบียน

MUAC08496 ศิลปกรรมศาสตร ผศ.ดร. นภดล ทิพยรัตน

MUAC01533
มนุษยศาสตร

รศ อาหวัง ลานยMUAC01533
และสังคมศาสตร

รศ. อาหวง ลานุย

MUAC01483
การบริการและ
การทองเที่ยว

รศ.ดร. ปรารถนา กาลเนาวกุล

MUAC01487
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม

รศ.ดร. พันธ ทองชุมนุม

รศ. นวลจิรา ภัทรรังรอง

MUAC01510 รศ.ดร. วิลาศ
สัตยสัณห
สกุล

MUAC01520 โ ช  MUAC01520 อ. สมโภชน เกตุแกว

วิทยาเขตหาดใหญ

ไดรับการขึ้นทะเบียนโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

PSUF001 ทันตแพทยศาสตร ผศ. ชโณทัย เฮงตระกูล
ภาควิชาทันตกรรม
อนุรักษ

ปริญญาเอก

ทันตกรรม
หัตถการ, 
ทันตกรรม
บูรณะ และ 
Biomaterial

DDS, MSc. in 
Conservative 
Dentistry, PhD. 
in Biomaterials

chanothai.h
@psu.ac.th 7570, 7571 074-

429877

PSUF002 ทันตแพทยศาสตร นางสาว กนกวรรณ สุวรรณรัตน

PSUF003 ทันตแพทยศาสตร นาย เสริม เจริญกล ปริญญาโท

การวางแผน
 และ การ
บริหาร

MPA.(Manageme serm.c@psu 7522 089-
PSUF003 ทนตแพทยศาสตร นาย เสรม เจรญกุล ปรญญาโท บรหาร

ทรัพยากร
มนุษย

nt  for Executive .ac.th 7522 6562051
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คํา
่ ่

เบอรระดับที่ สาขาที่สอน คุณวุฒิหรือ
่

เบอรเลข
คณะ/หนวยงาน นําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สังกัด โทรศัพทมือ

ถือ
สําเร็จ

การศึกษา
หรือ

เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษา
E-mail โทรศัพท

ภายใน

เลข
ทะเบียน

PSUF004 เทคนิคการแพทย รศ.ดร. ศิโรช จิตตสุรงค
วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาเทคนิค
การแพทย

ปริญญาเอก
จุลชีววิทยา
ทาง
การแพทย

ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต (จุล
ชีววิทยาการแพทย)

siroj.j@psu.
ac.th

074-
289105

089-
6592078)

PSUF005 เทคนิคการแพทย ดร. ณัฐดา ตนวงศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 
สาขา
เทคนิค
การแพทย

ปริญญาเอก
ภูมิคุมกันวิทยา
และธนาคารโลหิต

natda.t@psu
.ac.th

074-
289117

081-
4041996

การแพทย

PSUF006 พยาบาลศาสตร นาง อภิษฎา พิศสุวรรณ

PSUF007 พยาบาลศาสตร นางสาว จรรยา ชูจันทร

ิ ั 

PSUF008 แพทยศาสตร รศ.นพ. ธวัช
ชาญชญา
นนท

แพทยศาสตร ปริญญาเอก
วิสัญญีวิทยา
 
แพทยศาสตร

วุฒิบัตรความรู
ความชํานาญใร
การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
สาขาวิสัญญีวิทยา

cthavat@ya
hoo.com 1651-2 088-

7907004

PSUF009 แพทยศาสตร นางสาว วารุณี หมื่นยา

PSUF010 แพทยศาสตร นาง ศิริพร อินทรัตน

PSUF011 เภสัชศาสตร นางสาว กาญจนา นพฤทธิ์PSUF011 เภสชศาสตร นางสาว กาญจนา นพฤทธ

PSUF012 เภสัชศาสตร นาง นันธิญาน ศิริวรรณ

PSUF013 เภสัชศาสตร รศ ดร นิมิตร วรกล เภสัชศาสตร ปริญญาเอก
Pharmaceut
ical Pharmaceutical wnimit@pha

rmacy psu a 8805 089-
PSUF013 เภสชศาสตร รศ. ดร. นมตร วรกุล เภสชศาสตร ปรญญาเอก ical 

Technology Sciences rmacy.psu.a
c.th

8805 7334221

PSUF014 เภสัชศาสตร ศ. วิมล ตันติไชยากุล เภสัชเคมี
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คํา
่ ่

เบอรระดับที่ สาขาที่สอน คุณวุฒิหรือ
่

เบอรเลข
คณะ/หนวยงาน นําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สังกัด โทรศัพทมือ

ถือ
สําเร็จ

การศึกษา
หรือ

เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษา
E-mail โทรศัพท

ภายใน

เลข
ทะเบียน

โครงการจัดตั้ง

Veterinary 
Public 
Health, r tta aporn

PSUF015
โครงการจดตง
คณะสัตว
แพทยศาสตร

ดร.
สพ.ญ. รัถยาภรณ งะสมัน

สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต

ปริญญาเอก

,
Animal and 
Food 
Hygiene, 
Vector 
Biology

Doctor of 
Philosophy

ruttayaporn.
n@gmail.co
m

9600 080-
2311362

PSUF016
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

ผศ.ดร. สุวิทย สุวรรณโณ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชา
วิทยาศาสตร

พิษวิทยา
ของสารฆา
แมลง

Dr. rer.agr 
(Insecticide aran n@psu

PSUF017
ทรพยากรธรรมชา
ติ

รศ. อรัญ งามผองใส มหาบัณฑิต 
สาขาวิชากีฏวิทยา

ปริญญาเอก
แมลง,
สารเคมี
ควบคุม
ศัตรูพืช

(
Toxicology), 
Humboldt U., 
Germany

aran.n@psu
.ac.th 6002

ชลธีวิทยา

PSUF018
ทรัพยากรธรรมชา

ผศ สพัตรา เดวิสัน

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ปริญญาเอก

ชลธวทยา, 
นิเวศวิทยา
น้ําไหล,
ความ
หลากหลาย
ของแมลงน้ํา

Ph.D. 
(Limnology)
Monash supatra.d@ 9212

PSUF018
ติ

ผศ. สุพตรา เดวสน
สาขาวิชาวาริช
ศาสตร

ปรญญาเอก
การประเมิน
คุณภาพน้ํา
และการ
ฟนฟูแหลง
ที่อยูอาศัย
ของน้ํา

Monash 
University, 
Australia

psu.ac.th 6193

ของนา

PSUF019
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

นาง สุนัทณี แสงแจม
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คํา
่ ่

เบอรระดับที่ สาขาที่สอน คุณวุฒิหรือ
่

เบอรเลข
คณะ/หนวยงาน นําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สังกัด โทรศัพทมือ

ถือ
สําเร็จ

การศึกษา
หรือ

เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษา
E-mail โทรศัพท

ภายใน

เลข
ทะเบียน

Aquaculture 
 and 
Aquatic 
Resources Ph D

PSUF020
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

ดร. พรพิมล เชื้อดวงผุย
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
วาริชศาสตร

ปริญญาเอก

Resources 
Manageme
nt, 
Integrated 
Tropical 
Coastal 

Ph.D 
(Aquaculture 
and Aquatic 
Resources 
Management)

pornpimon.b
@psu.ac.th 6197 085-

0793503

Zone 
Manageme

PSUF021
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

นาง ปวีณนุช ชูทอง

PSUF022
ทรัพยากรธรรมชา

นางสาว จตรพร สอนจิตPSUF022
ติ

นางสาว จตุรพร สอนจต

PSUF023
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

นาย สัณฐิติ ตรีโชติ

PSUF024 วิทยาศาสตร อ.ดร. วันดี อุดมอักษร ภาควิชาเภสัชวิทยา ปริญญาเอก
ปร.ด. (เภสัช
วิทยา) wandee.u@

psu ac th 8185
มหาวิทยาลัยมหิดล

psu.ac.th 

PSUF025 วิทยาศาสตร นางสาว เจนวดี หิรัญรัตน
หนวยประกัน
คุณภาพ

ปริญญาโท

ศศ.ม. (พัฒนา
มนุษยและสังคม) 
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร

janewadee.h
@psu.ac.th 8011

PSUF026 วิทยาศาสตร นางสาว ศิโรรัตน ดิสโร
หนวยประกัน
คุณภาพ

ปริญญาตรี

บธ.บ.(ระบบ
สารสนเทศทาง
ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

sirorat.d@ps
u.ac.th 8011

มงคลศรีวิชัย
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คํา
่ ่

เบอรระดับที่ สาขาที่สอน คุณวุฒิหรือ
่

เบอรเลข
คณะ/หนวยงาน นําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สังกัด โทรศัพทมือ

ถือ
สําเร็จ

การศึกษา
หรือ

เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษา
E-mail โทรศัพท

ภายใน

เลข
ทะเบียน

PSUF027 วิทยาศาสตร รศ.ดร. ดวงพร คันธโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา ปริญญาเอก

Ph.D. (Soil 
Science) The 
University of

duangporn.k
@psu ac th 8333University of 

Adelaide
@psu.ac.th 

PSUF028 วิทยาศาสตร รศ.ดร. ประภาพร อุทารพันธุ ภาควิชาชีวเคมี ปริญญาเอก
ปร.ด. (ชีวเคมี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล

prapaporn.u
@psu.ac.th 8270

PSUF029 วิทยาศาสตร รศ.ดร. รณสรรพ ชินรัมย
ภาควิชา
คณิตศาสตรและ
สถิติ

ปริญญาเอก

วท.ด. 
(คณิตศาสตร) 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ronnason.c
@psu.ac.th 8660

PSUF030 วิทยาศาสตร รศ.ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ
เทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุลและชีวสา
รสนเทศ

ปริญญาเอก

Molecular 
Biology/Biotechn
ology/Biochemist
ry

Wilaiwan.c
@psu.ac.th 8002, 8383 089-

7354500

ป (ส ิ ิ

PSUF031 วิทยาศาสตร ดร. ธรรมรัตน พนิชยากุล
ภาควิชา
คณิตศาสตรและ
สถิติ

ปริญญาเอก

ปร.ด. (สถต
(หลักสูตร
นานาชาติ)) 
มหาวิทยาลัยธรรมศ
าสตร

thammarat.p
@psu.ac.th 8638

PSUF032 วิทยาศาสตร รศ. ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล ภาควิชาฟสิกส ปริญญาเอก

ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
พลังงาน) 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

 ี

yutthana.t@
psu.ac.th 8775

จอมเกลาธนบุรี

PSUF033 วิศวกรรมศาสตร รศ.ดร. ธนิยา เกาศล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ปริญญาเอก
วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม

วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม

thaniya.k@p
su.ac.th 7136 081-

4006323
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ภายใน

เลข
ทะเบียน

PSUF034 วิศวกรรมศาสตร รศ. สมชาย ชูโฉม วิศวกรรมอุตสาหการ

เจษฎพัฒนา
Instrument, kanadit c@p 08 1540

PSUF035 วิศวกรรมศาสตร รศ. คณดิถ
เจษฎพฒนา
นนท

วิศวกรรมไฟฟา ปริญญาโท Applied 
Electronic

M.Eng. kanadit.c@p
su.ac.th 7003 08-1540-

3245

วิศวกรรมเครื่องกล

การควบคุม
อัติโนมัติ 
การ
่PSUF036 วิศวกรรมศาสตร รศ. ปญญรักษ งามศรีตระกูล

วศวกรรมเครองกล
และวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส

ปริญญาโท สั่นสะเทือน
การวัด ระบบ
เมคาทรอ
นิกส 
พลังงาน

M.Eng. (Marine 
Engineering)

panya@me.
psu.ac.th 7011 081-

5416048

้

PSUF037 วิศวกรรมศาสตร รศ. ชญานุช แสงวิเชียร วิศวกรรมเคมี ปริญญาเอก

วิชาพื้นฐาน
สําหรับ
วิศวกร/ 
ดาน
พลังงาน
ทดแทน/

วศ.บ.(วิศวกรรม
เคมี)/
M.Sc.(Chimical 
Engineering)/ 
Ph D (Chemical

chayanoot.s
@psu.ac.th

074-
287055

081-
6989088

ทดแทน/ 
computer 
modeling

Ph.D.(Chemical 
Engineering)

ิ
Computer 
E i i

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)/ rtaweesak@ 0 4 091

PSUF038 วิศวกรรมศาสตร รศ. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร

ปริญญาเอก
Engineering
/ VLSI 
Testing

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)/
 Ph.D.(Electrical 
Engineering)

rtaweesak@
coe.psu.ac.t
h

074-
287075-6

091-
4616258

PSUF039 วิศวกรรมศาสตร รศ. สภวรรณ ฏิระวณิชยกล วิศวกรรมเคมีPSUF039 วศวกรรมศาสตร รศ. สุภวรรณ ฏระวณชยกุล วศวกรรมเคม

PSUF040 วิศวกรรมศาสตร นางสาว ศิราณี แซซั่น ปริญญาตรี
siranee.p@p
su.ac.th 7086
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ภายใน

เลข
ทะเบียน

PSUF041 วิศวกรรมศาสตร นางสาว ขวัญฤดี คลายแกว ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
kkwanrud@
eng.psu.ac.t
h

7408 089-
4640096

h l k
PSUF042 วิศวกรรมศาสตร นางสาว ธัญลักษณ โกมัย ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร

thanyaluck
@eng.psu.a
c.th

7086 089-
6578419

PSUF043
อุตสาหกรรม

นางสาว กันยา อัครอารีย
วทม.การจัดการ
เทคโนโลยี ปริญญาเอก

การจัดการ
เทคโนโลยี ปร.ด. วิศวกรรม kanya.a@ps 6383 081-

PSUF043
เกษตร

นางสาว กนยา อครอารย เทคโนโลย
อุตสาหกรรมเกษตร

ปรญญาเอก
อุตสาหกรรม
เกษตร

อุตสาหการ u.ac.th 6383 4806864

PSUF044
อุตสาหกรรม
เกษตร

นาง ใจทิพย วงคสวัสดิ์

การจัดการ

PSUF045
อุตสาหกรรม
เกษตร

รศ. ไพรัตน โสภโณดร
วทม.การจัดการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก

การจดการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เกษตร

Ph.D. Food 
Technology 

pairat.so@p
su.ac.th 6330 081-

8974853

อตสาหกรรม
ั ี

เทคโนโลยีวัสด
ป ิ

เทคโนโลยี
ั D T h S i waranyou.s 6355 081-

PSUF046
อุตสาหกรรม
เกษตร

รศ. วรัญู ศรีเดช
เทคโนโลยวสดุ
และบรรจุภัณฑ

ปริญญาเอก วัสดุและ
บรรจุภัณฑ

D.Tech.Sci. waranyou.s
@psu.ac.th 6355 081

9905448

PSUF047
อุตสาหกรรม
เกษตร

ดร. วิริยะ ดวงสุวรรณ
วทม.และ ปร.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาเอก
เทคโนโลยีชี
วภาพ

Ph.D. Chemical 
and Process 
Engineering 

 
wiriya.d@ps
u.ac.th 

6377 087-
3974398g ee g u ac t

PSUF048 นิติศาสตร นาย มงคล มาลยารม

PSUF049 วิทยาการจัดการ ดร. ณัฐธิดา สุวรรณโณ

PSUF050 วิทยาการจัดการ อ. อรรถพร หวังพูนทรัพย

PSUF051 วิทยาการจัดการ นาง บูรณิจฉ แกวพิบูลย
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หรือ

เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษา
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ภายใน

เลข
ทะเบียน

PSUF052 วิทยาการจัดการ ดร. อิศรัฎฐ รินไธสง

ิ ิ ั ิ ิ ิ
Ph.D. 

PSUF053 วิทยาการจัดการ ดร. ธนาวุธ แสงกาศนีย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
 (การเงิน) ปริญญาเอก

บริหารธุรกิจ,
 การเงิน

Management 
Science 
(Finance)

thanawut.sa
@psu.ac.th

085-910-
2600

PSUF054  ป ิ ิ โ
เศรษฐศาสตร
ั ิ ิ ป ิ โ

Agricultural 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ิ
parinya.ch@ 2472 081-

PSUF054 เศรษฐศาสตร ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม บัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร

ปริญญาโท
g cu tu a

Economics สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตร

pa ya c @
psu.ac.th 2472 08

1721321

PSUF055 เศรษฐศาสตร นาง สิริกาญจน ไชยพน
สํานักงานคณะ

ปริญญาตรี
เจาหนาที่
ฝายประกัน

วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา sirikarn.k@p 2415 086-

PSUF055 เศรษฐศาสตร นาง สรกาญจน ไชยพูน
เศรษฐศาสตร

ปรญญาตร ฝายประกน
คุณภาพ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร

su.ac.th 2415 9645280

PSUF056 ศิลปศาสตร นาย บรรณกร แซลิ่ม

Ph D in

PSUF057 สถาบันสันติศึกษา ผศ.ดร. บุษบง
ชัยเจริญ
วัฒนะ

ความขัดแยงและ
สันติศึกษา/รัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

ปริญญาเอก
รัฐประศาสน
ศาสตร

Ph.D in 
Environmental 
and Natural 
Resources 
Science

bussabong.c
@psu.ac.th, 
bussabong.c
@gmail.com

9455 089 
6563930

PSUF058 สถาบันสันติศึกษา นางสาว รจิเรข เจริญดี

PSUF059 สถาบันสันติศึกษา นางสาว อภิชญา โออินทร ปริญญาโท

ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตสาขา
การพัฒนาระหวาง
ป ศ

apichaya.oin
@gmail.com 9460 085-

8872707
ประเทศ

PSUF060
สํานักวิจัยและ
พัฒนา

นางสาว สาวิณี ทองฉิม

PSUF061
สํานักวิจัยและ
พัฒนา

นางสาว ณัฐวดี ธรรมบัญชา
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่

เบอรเลข
คณะ/หนวยงาน นําหนา

ชื่อ
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ภายใน

เลข
ทะเบียน

PSUF062
กองบริการ
การศึกษา

นาย แดง โฉมทอง ปริญญาโท

การบริหาร
จัดการ/การ
บริหาร
ั

รป.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร)

daeng.c@ps
u.ac.th 2240 095-

0692641การศกษา
ทรัพยากร
มนุษย

ประศาสนศาสตร) u.ac.th 0692641

PSUF063 กองการเจาหนาที่ นาง เมตตา ชุมอินทร

PSUF064 กองอาคารสถานที่ นาย สมชาย โอตปฉิมพลีPSUF064 กองอาคารสถานท นาย สมชาย โอตปฉมพล
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ภายใน

เลข
ทะเบียน

การ
ิ

วิทยาเขตปตตานี

PSUF065
พยาบาลศาสตร 
วิทยาเขตปตตานี

ผศ. พัชรียา ไชยลังกา
พยาบาลศาสตร  
วิทยาเขตปตตานี

ปริญญาโท

การ
พยาบาล
ผูใหญและ
ผูสูงอายุ

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
พยาบาล

pachariya.c
@psu.ac.th

073312185
, 
073335912

089-
4629792

PSUF066
พยาบาลศาสตร 

ป ี
อ นฤมล จีนเมือง พยาบาลศาสตร ปริญญาโท

พย.ม.(ผดุงครรภ
้

04-1775 086-
PSUF066

วิทยาเขตปตตานี
อ. นฤมล จนเมอง พยาบาลศาสตร ปรญญาโท

ขันสูง) 04 1775 3814616

PSUF067
พยาบาลศาสตร 
วิทยาเขตปตตานี

ดร. ฐปรัตน รักษภาณุสิทธิ์ พยาบาลศาสตร ปริญญาเอก ปร.ด.(พยาบาล) 04-1775 081-
5401393

PSUF068
พยาบาลศาสตร 
ิ ป ี

นางสาว ลัดดา เพชรนวล พยาบาลศาสตร ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร

ั ิ
04-1773 095-

0344024วิทยาเขตปตตานี
น งส ว ล เ รนวล ล ส ร รญญ โ

มหาบัณฑิต
0 3 0344024

PSUF069
พยาบาลศาสตร 
วิทยาเขตปตตานี

นางสาว วศินี จุลิวรรณลีย พยาบาลศาสตร ปริญญาตรี
อักษรศาสตร
บัณฑิต

04-1774 095-
4308987

PSUF070
พยาบาลศาสตร 
วิทยาเขตปตตานี

ดร. รอฮานิ เจะอาแซ
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

ปริญญาเอก การพยาบาล
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ระบาด rjaeasae@y

ahoo com 04-1771 081-
9900200วทยาเขตปตตาน บณฑต

วิทยา) ahoo.com 9900200

PSUF071
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รศ.ดร. ไพโรจน กลิ่นพิทักษ
ภาควิชา
วิทยาศาสตร

PSUF072
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร. อดิศัย รุงวิชานิวัฒน
เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร

PSUF073
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อ. สมศักดิ์ เหลาเจริญสุข
ภาควิชา
เทคโนโลยีและการ

PSUF074
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร. มนูญ ศิรินุพงศ
ภาควิชา
เทคโนโลยีและการ

เทคโนโลยี

PSUF075
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ดร. ตุลยพงษ ตุลยพิทักษ
เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร

ปริญญาเอก

เทคโนโลย
ยางและ
เทคโนโลยี
พอลิเมอร

Ph.D (polymer 
Science)

tulyapong.t
@psu.ac.th 04-1863 088-

7682685
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PSUF076
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อ. สุธา เกลาฉีด
ภาควิชา
เทคโนโลยีและการ

PSUF077
วิทยาศาสตรและ

อ เนตรนภิส อองสวรรณ
ภาควิชา
ิ PSUF077

เทคโนโลยี
อ. เนตรนภส อองสุวรรณ วิทยาศาสตรการ

PSUF078
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ดร. นภารัตน ไวยเจริญ
ภาควิชา
วิทยาศาสตร

PSUF079
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร. โชคชัย
เหลืองธุวป
ราณีต

ภาควิชา
เทคโนโลยีและการ

PSUF080
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อ. วันเพ็ญ กลิ่นพิทักษ
ภาควิชา
คณิตศาสตรและ
ิ

PSUF081
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผศ. สุนันต ทองสีนุช
ภาคคณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร

PSUF082
วิทยาศาสตรและ

ี ชั ั PSUF082
ว ส รแล
เทคโนโลยี

ผศ. ยุพดี ชัยสุขสันต

PSUF083
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

นางสาว ขวัญฤทัย อาจไพรินทร

PSUF084
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

นางสาว ณัฐยา กระเเจม
ภาควิชา
วิทยาศาสตรการเทคโนโลย

PSUF085
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ดร. วรพจน ปานรอด
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาเอก

การตลาด
และ
พาณิชย
อิเล็กทรอนิก


หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการ

warapojn.p
@psu.ac.th 04-3099

มนษยศาสตร
่

บรรณารักษศาสตร
PSUF086

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ผศ.ดร. ชุมจิตต แซฉั่น
บรรณารกษศาสตร
และสารนิเทศศาา


PSUF087

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ผศ.ดร. อัลญาณ สมุหเสนีโต สังคมศาสตร

PSUF088
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

นาง กาญจนา สหะวิริยะ ภาษาตะวันออก
และสงคมศาสตร

PSUF089
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ผศ. เชิดชัย อุดมพันธ ภาษาไทย

PSUF090
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

รศ.ดร. ปริศวร ยิ้นเสน ภาษาตะวันออก

13



คํา
่ ่

เบอรระดับที่ สาขาที่สอน คุณวุฒิหรือ
่
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ภายใน

เลข
ทะเบียน

PSUF091
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ดร. พรปวีณ ศรีงาม ประวัติศาสตร

PSUF092
มนษยศาสตร

ั ั  ป ิ ี
บริหาร

ศิ ปศ ส ั ิ
rewat.r@psu 04 3018 081-

PSUF092
ุ

และสังคมศาสตร
นาย เรวัต รัตนกาญจน - ปริญญาตรี

องคการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

@p
.ac.th 04-3018 08

3287553

PSUF093
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ดร. วิมลมาศ ปฤชากุล ภาษาไทย

PSUF094
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

นาย วีระพงศ ยศบุญเรือง ประวัติศาสตรและสงคมศาสตร

PSUF095
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

นาง กันยปริณ ทองสามสี บริหารธุรกิจ ปริญญาเอก

การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย การ
จัดองคการ

ปร.ด.การจัดการ kanyaprin.s
@psu.ac.th - 083-

5122640

PSUF096
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ผศ. วุฒิพงษ แสงมณี ภูมิศาสตร

PSUF097
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย
บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร

 ป ี ั ิ ป ั ิ
priyabachar

PSUF098
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

นาง
ปรียพัชรา
 ชัยรัตน

สุวัตถี - ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต
 (พัฒนาสังคม)

priyabachar
a.c@psu.ac.
th

04-3033 089-
7286558

PSUF099
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ผศ. นิศากร ทองนอก ภาษาตะวันออก

มนษยศาสตร
PSUF100

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ดร. ปริลักษณ กลิ่นชาง

PSUF101 รัฐศาสตร สุธิกา วาระหัส

PSUF102 รฐัศาสตร ดร. สุรวุฒน ชอไมทองฐ ุ ุ

PSUF103 วิทยาการสื่อสาร ผศ. กุสุมา กูใหญ
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ภายใน

เลข
ทะเบียน

PSUF104 ศิลปกรรมศาสตร ผศ.ดร. นภดล ทิพยรัตน
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

ปริญญาเอก

ศิลปกรรม 
และ 
วัฒนธรรม
ศึกษา

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
(Musicology)

noppadol.t@
psu.ac.th 04-1700 081-

4788710
ศกษา

( gy)

PSUF105 ศิลปกรรมศาสตร นางสาว เจะมัยฮัน มาหิเละ
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

ปรญิญาโท

สังคมศาสตร/
บริการ
วิชาการ/
ประกัน
คณภาพ/

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต(พัฒนา maihan7@g

mail com 04-1718 084-
0689212บณฑต

ญญ
คุณภาพ/
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม

(
สังคม) mail.com 0689212

PSUF106 ศิลปกรรมศาสตร นางสาว สกัญญา มกดามนต ฝายบริหารทั่วไป ปริญญาโท
การวัดผล

กศ ม
mukdamon 04-1781 091-

PSUF106 ศลปกรรมศาสตร นางสาว สุกญญา มุกดามนต ฝายบรหารทวไป ปรญญาโท
การศึกษา

กศ.ม. @gmail.com 04-1781 8477964

PSUF107 ศึกษาศาสตร นาย จิระวัฒน ตันสกุล
การประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา

PSUF108 ศึกษาศาสตร ดร. ณรงคศักดิ์ รอบคอบ
การประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษาวจยทางการศกษา

PSUF109 ศึกษาศาสตร นางสาว ยุพาวัฒน อุมชูวัฒนา
การประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา

PSUF110 ศึกษาศาสตร นาง ปนิดา ดํารงสุสกุล

PSUF111
วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา

ดร. มูหัมมัด
รอฟลี

แวหะมะ
ตะวันออกกลาง
ศึกษา

ปริญญาเอก
ประวัติศาสตร
อิสลาม, 
อิสลามศึกษา

ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต (อิสลาม
ศึกษา)

roflee543@
gmail.com 04-2229 089-

6542626

PSUF112
กองแผนงาน
วิทยาเขตปตตานี

นาง ปฐมา อาแว ปริญญาโท สถิติ
วท.ม.(วิธี
วิทยาการวิจัย)

pateemoh.a
@psu ac th 04-1214 089-

6530386วทยาเขตปตตาน วทยาการวจย) @psu.ac.th 6530386

PSUF113 สํานักวิทยบริการ นางสาว อมรพรรณ พัทโร

PSUF114 สํานักวิทยบริการ นาง รวีวรรณ ขําพล
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คํา
่ ่

เบอรระดับที่ สาขาที่สอน คุณวุฒิหรือ
่
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ภายใน

เลข
ทะเบียน

PSUF115
ฝายประกัน
คุณภาพ วิทยา

ป ี

นางสาว โชติกา จันทวงศ

PSUF116
ฝายประกัน

ิ นางสาว ทัศนีย ฤกษสโมสรPSUF116 คุณภาพ วิทยา
ป ี

นางสาว ทศนย ฤกษสโมสร

PSUF117
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดร. วิชุตา แซเจีย

วิทยาเขตสุราษฎรธานี

PSUF118
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผศ.ดร. วิกันดา รัตนพันธ

PSUF119
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดร. เธียรศักดิ์ ชูชีพ

PSUF120
ศิลปศาสตรและ

ิ  ั ั PSUF120
ล ส รแล
วิทยาการจัดการ

นาย จิรยุทธ จันทนพันธ

PSUF121
ศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ

นางสาว ศิริพร เพ็งจันทร

PSUF122
สํานักงาน
อธิการบดี วิทยา นาง

กาญจน
เพชรชนะ ปริญญาโท

บริหาร
จัดการ บริหารธุรกิจ

kanchanaluk
n@psu ac t 087-

PSUF122 อธการบด วทยา
เขตสุราษฎรธานี

นาง
ญ

ลักขณ
เพชรชนะ ปรญญาโท

การเงินบัญชี
 การวางแผน

ุ
มหาบัณฑิต

.n@psu.ac.t
h 4742772

PSUF123
สํานักงาน
อธิการบดี วิทยา

 ี

ดร. สุวัฒน จุฑาพฤทธิ์

PSUF124
สํานักงาน

นางสาว ดวงพร วงษสวัสดิ์PSUF124 อธิการบดี วิทยา
 ี

นางสาว ดวงพร วงษสวสด

PSUF125
สํานักงาน
อธิการบดี วิทยา

 ี

ดร. ยุวดี ลีเบ็น

PSUF126
วิทยาลัยชุมชนสุ

ส ส ส ป ิ โ

เศรษฐศาสตร
บัณฑิต และ รฐั

 
j t @

0-7735-54
54 

081-
PSUF126

ุ ุ
ราษฎรธานี

นางสาว จุฑามาส แสงอาวุธ ปรญญาโท
ฐ

ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

jutamas.s@
psu.ac.th

54 ตอ
2091 9680976

PSUF127
วิทยาลัยชุมชนสุ
ราษฎรธานี

ดร. นิทัศน เพราแกว
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เลข
ทะเบียน

PSUF128
ศูนยปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ
เครื่องมือกลาง

ดร. ปฏิมา
เพิ่มพูน
พัฒนา

 วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเกษตร 
เอกยอย 

ปริญญาเอก
เทคโนโลยี
จุลินทรีย

Biology

patima.perm
poonpattana
.2013@gmai 06-5443 090-

7847599
เครองมอกลาง

เทคโนโลยีจุลินทรีย l.com

PSUF129
ศูนยสนเทศและ
การเรียนรู วิทยา

 ี

นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต

วิทยาเขตภูเก็ต

PSUF130
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม

นาง สมใจ ทองเนื้องาม

PSUF131
การบริการและ
การทองเที่ยว

อ. สุรรักษ วิชชุปญญกุล
การจัดการการ
บริการ

ปริญญาโท
การจัดการ
การทองเที่ยว

M.B.A., 
Hospitality and 
Tourism

surarakstar
@gmail com 07-6850 088-

7685098การทองเทยว บรการ การทองเทยว Tourism 
Management

@gmail.com 7685098

PSUF132 วิเทศศึกษา อ. นภชา ประภาวดี
หลักสูตรยุโรป
ศึกษา: อังกฤษ-
ฝรั่งเศส

ปริญญาโท

SLA, 
TESOL, 
Teaching 

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
 ภาษาศาสตร
ป 

napacha@g
mail.com 6612 081-

7972089ฝรงเศส Writing ประยุกต

PSUF133 วิเทศศึกษา อ. ปาริชาต
เจริญวิวัฒน
ศรี

วิทยาเขตตรัง

PSUF134 วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร. ณัฐวิทย พจนตันติ

PSUF135 วิทยาเขตตรัง น.ส. สุลาวัลย สุขลิ้ม

สถาปตยกรรม
ี ิ PSUF136

สถาปตยกรรม
ศาสตร

อ. ตรีชาติ เลาแกวหนู

PSUF137
พาณิชยศาสตร
และการจัดการ

ดร. นิพัฒน โพธิ์วิจิตร บัญชีบัณฑิต ปริญญาเอก วิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ
nipat.p@psu
.ac.th 05-1707 081-

8245657
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PSUF138
พาณิชยศาสตร
และการจัดการ

ดร. พงษพิช เพชรสกุลวงศ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการ
ประกันภัยและการ

ปริญญาเอก

การ
ประกันภัย
และการ
ั

Ph.D. (Risk 
Management 

d I )

pongpitch.p
@psu.ac.th 05-1805 086-

9057157และการจดการ ประกนภยและการ
จัดการความเสี่ยง

จัดการความ
เสี่ยง

and Insurance) @psu.ac.th 9057157

PSUF139
พาณิชยศาสตร
และการจัดการ

ผศ.ดร. ปาริชาติ มณีมัย

พาณิชยศาสตร เจริญกิจจาร
phattrapong. 084

PSUF140
พาณชยศาสตร
และการจัดการ

อ. ภัทรพงศ
เจรญกจจารุ
กร

บัญชีบัณฑิต ปริญญาโท การบัญชี บัญชีมหาบัณฑิต c@gmail.co
m

05-1824 084-
6829511

PSUF141
พาณิชยศาสตร
และการจัดการ

อ. ทิพวรรณ จันทรมณีโชติ
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