รำยชื่อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN QA มหำวิทยำลัยทักษิณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
32
17

ตำแหน่งวิชำกำร
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

ดร.
ดร.

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
19 อาจารย์
ดร.
20 อาจารย์

ดร.

ชื่อ-สกุล
ถาวร จันทโชติ
ธิดารัตน์ จุทอง
อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
ประมาณ เทพสงเคราะห์
นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ
วิทยา เหมพันธ์
กรวิกา ก้องกุล
ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
ธนพล อยู่เย็น
ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดา
สารภี ไชยรัตน์
สุดา เธียรมนตรี
อาจารี นาโค
อานุช คีรีรัฐนิคม
ปิภาภรณ์ ภาษิตกุล
นิรันดร์ จุลทรัพย์
เรวดี กระโหมวงศ์
วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
สุธาสินี บุญญาพิทักษ์

ตำแหน่งบริหำร
อดีตคณบดี

สังกัดหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
ประธานสาขา
วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประธานสาขา
วท.บ.สาขาวิชาพืชศาสตร์
ประธานหลักสูตร
วทบ.ภูมิศาสตร์
ประธานสาขา
วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ประธานสาขา
วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา
ประธานหลักสูตร
วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
วท.ม.ชีววิทยา
ประธานหลักสูตร
วท.บ.ชีววิทยา
ประธานหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
คณบดี/ผู้อานวยการ วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
ประธานหลักสูตร
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประธานหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดี
กศ.ม.เคมี
รองคณบดี
ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คาปรึกษา

สังกัดส่วนงำน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

กศ.ม.การวิจัยและประเมิน

คณะศึกษาศาสตร์

เบอร์โทร
085-0803987
094-5875333
084-1232268
086-8814353
081-9655583
081 8974298
093-6603240
082-4238754
081-8940218
081-6785985
081-3002349
088-7901796
084-6906167
081-5997759
083-8400850
086-6958198
089-7343055
081-9907125
081-8984879
081-9593037
081-3688587

e-mail
tjuntachote@hotmail.com
annthida@hotmail.com
Anisara.pensuk@gmail.com
adcharatt@gmail.com
t_uraiwan@hotmail.com
pramantep@gmail.com
than_thanawan@hotmail.com
witthaya_hema@hotmail.com
kkonvika@gmail.com
natthaya.c.v.b@gmail.com
dek_doi_2548@hotmail.com
nongthanya@msn.com
c_sarapee@hotmail.com
thsuda@yahoo.com
ajaree@scholar.tsu.ac.th
anut59@hotmail.com
ppiyaporn@yahoo.com
marisa5564@hotmail.com
rawadi1960@hotmail.com
w_thamaphiban@hotmail.com
suthasinee_oh@hotmail.com

รำยชื่อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN QA มหำวิทยำลัยทักษิณ
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ตำแหน่งวิชำกำร
ชื่อ-สกุล
อาจารย์
ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์
ดร. พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์
ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร
อาจารย์
วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัต สงสม
อาจารย์
อรศิริ ลีลายุทธชัย
อาจารย์
อัตถพงศ์ เขียวแกร
อาจารย์
ปุญญวันต์ จิตประคอง
อาจารย์
วิวัฒน์ ฤทธิมา
อาจารย์
วุทธิรังสรรค์ ณรงค์ชาติโสภณ

ตำแหน่งบริหำร
ประธานหลักสูตร

สังกัดหลักสูตร

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
รองคณบดี
ศบ. เศรษฐศาสตร์
ประธานหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
คณบดี/ผู้อานวยการ หลักสูตร ศ.บ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ผู้ช่วยคณบดี
บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
รองคณบดี
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
รป.บ.
ประธานหลักสูตร
รปบ.การจัดการ
รป.บ.การจัดการ

สังกัดส่วนงำน
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

เบอร์โทร
088-2440889
087-2976180
087-3913781
081-8978175
081-9574538
086-9651666
088-0080687
094-5937089
080-2476424
085-7926594
081-8515030

e-mail
thanawit_dome@hotmail.com
bussagone@gmail.com
dpinit@gmail.com
swassana@gmail.com
weena.leela@gmail.com
sanuwat52@gmail.com
lee_onsiri@hotmail.com
auttapong25@gmail.com
punyawan.umdc@gmail.com
vi2528@gmail.com
kengumdc@hotmail.com

