




	 ปััจจุบััน	 ภาครััฐ	 รััฐวิิสาหกิิจ	 และธุุรักิิจเอกิชน	 ตลอด	2	 ปีัที่่�ผ่่านมา	 ได้เผ่ชิญกิับัสถานกิารัณ์์ท้ี่าที่ายหลายเร่ั�อง 
ที่ั�งด้านเศรัษฐกิจิ	สังคมและปัรัะชากิรั	เที่คโนโลยแ่ละนวิตักิรัรัม	สิ�งแวิดล้อม	กิารัแข่่งขั่นที่่�สงูข่้�น	โรัค	COVID-19	และภมูริัฐัศาสตร์ั
ที่่�เปัล่�ยนไปั	 ส่งผ่ลกิรัะที่บัต่อกิารัที่ำงานและกิารัปัรัะกิอบักิารัอย่างรัุนแรัง	 และดูเหม่อนว่ิาวิิกิฤตน่�จะย่ดเย่�อ	 และจะถูกิซ้�ำเติม 
โดยกิารัเปัล่�ยนแปัลงจากิพฤตกิิรัรัมและวิิถช่ว่ิติข่องผู่บ้ัรัโิภครัุน่ใหม่

	 ดังนั�น	 กิารัปัรัับัตัวิสู่ควิามเป็ันเลิศ	(Performance	Excellence)	 จ้งม่ควิามจำเป็ันและสำคัญยิ�งต่อควิามอยู่รัอด 

ควิามมั�นคง	และควิามยั�งยน่ข่องที่กุิองค์กิรั

	 “ผ่ลิตภาพ”	ในควิามหมายในหลกัิคดิข่อง	Malcolm	Baldrige	National	Quality	Award	มค่วิามก้ิาวิไกิล	ครัอบัคลมุ
ถง้ทุี่กิอณ์ทูี่่�เป็ันตัวิข่บััเคล่�อนไปัสูค่วิามสำเรัจ็	บัรัรัลเุป้ัาหมายสงูสดุ	คอ่	ควิามมั�นคงและควิามยั�งยน่ข่ององค์กิรั

	 ภายใต้กิารัเปัล่�ยนแปัลงฉับััพลนัและรันุแรังดงัที่่�กิล่าวิข้่างต้นน่�	ยงัมอ่งค์กิรัถง้	14	องค์กิรั	ที่่�ได้พฒันาศักิยภาพ	กิารัจดักิารั	
กิารัปัรับััตัวิ	และสร้ัางควิามร่ัวิมมอ่ข่องบุัคลากิรัในองค์กิรั	จนได้รับัักิารัยอมรับััว่ิามก่ิารับัริัหารัจัดกิารัเป็ันเลิศ	และได้รับััรัางวัิล	TQA,	
TQC	Plus	และ	TQC	ตามลำดบัั

	 รัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติ	 ได้ที่ำหน้าท่ี่�เป็ันกิลไกิข่ับัเคล่�อน	 และยกิรัะดับัศักิยภาพข่ององค์กิรัไที่ย	 อย่างต่อเน่�อง 

เป็ันเวิลา	20	 ปีั	 โดยถูกินำไปัปัรับััใช้อย่างครัอบัคลุมในหลากิหลายภาคธุรุักิจิ	 ที่ั�ง	 ภาคกิารัผ่ลิต	 กิารับัริักิารั	 กิารัสาธุารัณ์สุข่ 
กิารัศ้กิษา	 รัวิมถ้งภาครััฐ	 และภาครััฐวิิสาหกิิจ	 สร้ัางควิามพร้ัอมให้กิับัองค์กิรัในกิารัรัับัม่อต่อควิามเปัล่�ยนแปัลงต่างๆ	 และ 
เป็ันบัรัรัทัี่ดฐานสำหรับัักิารัปัรัะเมนิตนเองข่ององค์กิรั	เพ่�อให้องค์กิรัได้ปัรับััตัวิ	มองหาโอกิาสจากิควิามเปัล่�ยนแปัลงและควิามท้ี่าที่าย	
มุง่สูค่วิามสำเรัจ็และเป็ันท่ี่�ยอมรับััในรัะดบััสากิล

	 ภายใต้ควิามสำเร็ัจตลอดรัะยะเวิลา	20	 ปีัข่องกิารัดำเนินงาน	 ม่กิลุ่มบุัคลากิรัที่่�อุที่ิศตน	 เส่ยสละเวิลาอันม่ค่า 
ในกิารัตรัวิจปัรัะเมินองค์กิรั	 ด้วิยควิามโปัร่ังใสและมจ่รัยิธุรัรัม	 ส่งมอบัรัายงานป้ัอนกิลับัหรัอ่	 Feedback	Report	ที่่�ที่รังคณุ์ค่าให้
องค์กิรัได้นำไปัใช้ปัรับััปัรุังกิารัดำเนินงาน	อก่ิที่ั�งยงัเป็ันกิำลงัสำคญัในกิารัผ่ลกัิดนัโครังกิารั	และกิจิกิรัรัมต่างๆ	ข่องรัางวัิลคณุ์ภาพ
แห่งชาต	ิ รัวิมถง้ถ่ายที่อดและข่ยายผ่ลองค์ควิามรัูไ้ปัสูว่ิงกิว้ิาง	 และดำรังรักัิษาไว้ิซ้้�งคณุ์ค่าข่องโครังกิารัรัางวิลัคณุ์ภาพแห่งชาติ 
มาโดยตลอด

	 ในนามข่อง	คณ์ะกิรัรัมกิารัรัางวัิลคณุ์ภาพแห่งชาต	ิ ข่อข่อบัคณุ์	คณ์ะอนกุิรัรัมกิารัด้านเที่คนิครัางวิลัคณุ์ภาพแห่งชาติ	
และผู่ต้รัวิจปัรัะเมินรัางวิลัคณุ์ภาพแห่งชาติที่กุิท่ี่าน	 ในกิารัปัฏิบัิัตหิน้าที่่�ที่่�สำคญั	 และร่ัวิมส่งเสรัมิกิารัพฒันารัางวิลัอนัที่รังเกิย่รัติน่�
ให้ม่คุณ์ค่าเพิ�มข่้�นทีุ่กิรัะดับั	 ข่อข่อบัคุณ์ในจิตสาธุารัณ์ะที่่�ท่ี่านได้ตั�งใจ	 และมุ่งมั�นที่ำคุณ์ปัรัะโยชน์ให้แก่ิปัรัะเที่ศชาติ	 อ่กิทัี่�ง 
ข่อข่อบัคุณ์ผู่้บัรัิหารัองค์กิรัข่องผู้่ตรัวิจปัรัะเมินรัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติ	 ท่ี่�สนับัสนุนให้บัุคลากิรัมาที่ำหน้าที่่�อันม่เกิ่ยรัติ	 และ 
เป็ันปัรัะโยชน์ยิ�ง	ข่อข่อบัคณุ์ครัอบัครัวัิ	รัวิมถง้ผู่ใ้กิล้ชิดข่องผู่ต้รัวิจปัรัะเมนิ	ที่่�สนบััสนนุให้ภารักิจิที่่�สำคญัน่�สำเรัจ็ลลุ่วิงเป็ันอย่างด่	
และมส่่วินส่งเสรัมิกิารัยกิรัะดบััข่ด่ควิามสามารัถที่างกิารัแข่่งข่นัข่องอตุสาหกิรัรัมไที่ย	 สูค่วิามสำเรัจ็อนัเป็ันที่่�ยอมรับััในรัะดบััสากิล
อย่างยั�งย่น

สารจาก

ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

(หนังสือทำาเนียบผู้ตรวจประเมิน ปี 2564)

นายปิิยะบุุตร  ชลวิิจารณ์์
ปัรัะธุานคณ์ะกิรัรัมกิารัรัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติ



	 รัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติ	(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	จัดตั�งข่้�นเพ่�อเปั็นเครั่�องม่อในกิารัผ่ลักิดันให้ทีุ่กิองค์กิรั 
ที่่�ดำเนินธุุรักิิจในปัรัะเที่ศไที่ย	 ม่กิารัพัฒนาศักิยภาพรัะบับักิารับัริัหารัจัดกิารัให้ม่มาตรัฐานทัี่ดเท่ี่ยมรัะดับัสากิล	 โดยใช้เกิณ์ฑ์์
ข่อง	 The	Malcolm	Baldrige	National	Quality	Award	(MBNQA)	ซ้้�งเปั็นต้นแบับัรัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติที่่�ปัรัะเที่ศต่าง ๆ 
กิวิา่	90	ปัรัะเที่ศที่ั�วิโลกินำไปัปัรัะยกุิตใ์ช	้อก่ิที่ั�ง	รัางวิลัคณุ์ภาพแหง่ชาต	ิยงัมุง่ตอบัสนองตอ่นโยบัายข่องรัฐับัาล	และแผ่นพฒันา
เศรัษฐกิิจและสังคมแห่งชาติ	ฉับัับัที่่�	13	รัวิมที่ั�งยุที่ธุศาสตรั์กิารัข่ับัเคล่�อนไปัสู่อุตสาหกิรัรัมไที่ย	4.0	เพ่�อกิารัเติบัโตอย่างเปั็นมิตรั
ต่อสังคมและสิ�งแวิดล้อมอย่างยั�งย่น

	 องค์ปัรัะกิอบัสำคัญ	 ที่่�ม่ส่วินในกิารัขั่บัเคล่�อนกิารับัริัหารังานรัางวัิลคุณ์ภาพแห่งชาติ	 ได้แก่ิ	 ผู่้ตรัวิจปัรัะเมิน 
รัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติ	 ซ้้�งเปั็นผู่้เช่�ยวิชาญที่่�ได้รัับักิารัอบัรัมโดยเฉัพาะ	 ปัฏิิบััติหน้าท่ี่�ตรัวิจปัรัะเมิน	 คัดเล่อกิองค์กิรัท่ี่�ม่รัะบับั 
กิารับัรัิหารัจัดกิารัที่่�เปั็นเลิศ	 และจัดที่ำรัายงานข่้อมูลปั้อนกิลับัให้กิับัทุี่กิองค์กิรัท่ี่�สมัครัข่อรัับัรัางวิัล	 ส่งมอบักิุญแจสำคัญ 
ที่่�ช่วิยให้องค์กิรัที่รัาบัถ้งจุดแข่็ง	 และได้มาซ้้�งโอกิาสในกิารัปัรัับัปัรุัง	 เพ่�อยกิรัะดับัข่่ดควิามสามารัถที่างกิารัแข่่งขั่น	 และ 
สรัา้งมาตรัฐานกิารับัรัหิารัจดักิารัที่่�เปัน็เลิศให้กิับัองคก์ิรั	นบััเปัน็บัที่บัาที่และหนา้ที่่�ที่่�สำคญั	ซ้้�งสนับัสนนุรัางวิลัคุณ์ภาพแหง่ชาติ
ให้บัรัรัลุวิัตถุปัรัะสงค์	ผู่้ตรัวิจปัรัะเมินรัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติ	ปัฏิิบััติหน้าที่่�ด้วิยควิามซ้่�อสัตย์	ยุติธุรัรัม	รัับัผ่ิดชอบัต่อสาธุารัณ์ะ	
และปัฏิิบััติตนตามจรัรัยาบัรัรัณ์ข่องผู่้ตรัวิจปัรัะเมินรัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติอย่างเครั่งครััด	เปั็นที่่�ยอมรัับัต่อสาธุารัณ์ะชน

	 โอกิาสน่�	 ข่อข่อบัคุณ์คณ์ะกิรัรัมกิารัรัางวัิลคุณ์ภาพแห่งชาติ	 คณ์ะอนุกิรัรัมกิารัด้านเที่คนิครัางวัิลคุณ์ภาพแห่งชาติ 
ที่่�ได้ช่วิยผ่ลักิดันกิารัดำเนินงานข่องโครังกิารัรัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติ	 และข่อข่อบัคุณ์เปั็นอย่างยิ�ง	 สำหรัับัผู่้ตรัวิจปัรัะเมิน 
รัางวัิลคุณ์ภาพแห่งชาติ	 ที่่�อาสาสมัครัมาที่ำหน้าที่่�ตรัวิจปัรัะเมินองค์กิรั	 โดยนำควิามรัู้	 ควิามเช่�ยวิชาญ	 ควิามสามารัถ	 และ
จรัรัยาบัรัรัณ์	 เพ่�อตรัวิจปัรัะเมินองค์กิรัให้ได้ผ่ลลัพธ์ุที่่�ที่รังคุณ์ค่า	 มุ่งสร้ัางคุณ์ปัรัะโยชน์ต่อปัรัะเที่ศชาติ	 เปั็นกิำลังสำคัญ 
ในกิารัข่ับัเคล่�อนควิามสำเรั็จข่องปัรัะเที่ศอย่างยั�งย่น

สารจาก

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

(หนังสือทำาเนียบผู้ตรวจประเมิน ปี 2564)

ผู้้�ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.อธิิศานต์ วิายุภาพ

ผู่้อำนวิยกิารัสถาบัันเพิ�มผ่ลผ่ลิตแห่งชาติ 
กิรัรัมกิารัและเลข่านุกิารัคณ์ะกิรัรัมกิารัรัางวิัลคุณ์ภาพแห่งชาติ



ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ประจำาป ี2564 5

ดร.อาชว์ เตาลานนท์์

ที�ปรกึษาประธานกรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

นายพารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา

ที�ปรกึษาประธานกรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

นายปิยะบุุตร ชลวิจารณ์

ประธานกรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการ

รางวัลคุุณภาพแห่งชาติ



6 7ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุุณภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

นายกอบุชัย สงัสทิ์ธสิวสัดิ�

กรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

ศาสตราจารย์กิตตคุิณ 

นพ.จรสั สุวรรณเวลา

รองประธานกรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพนัธ์ ฤท์ธเิดช

กรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการ

รางวัลคุุณภาพแห่งชาติ



6 7ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

ดร.ณรงค์ ศริเิลศิวรกุล

กรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

นายประภาศ คงเอียด

กรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

นพ.ธรีพล โตพนัธานนท์์

กรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

ดร.พส ุโลหารชนุ

กรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการ

รางวัลคุุณภาพแห่งชาติ



8 9ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุุณภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

ศาสตราจารย์ ดร.อญัญา ขนัธวทิ์ย์

กรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิศานต์ วายภุาพ

กรรมการและเลขานกุารรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

ดร.ไพรินท์ร์ ช้โชตถิาวร

กรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

นายประสิท์ธิ� ตันสุวรรณ

กรรมการรางวลัคุณุภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการ

รางวัลคุุณภาพแห่งชาติ
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ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

นพ.อนวุฒัน์ ศภุชุตกุิล

ประธานคณะอนุกรรมการด�านเท์คนิค 

รางวลัคณุภาพแห่งชาติ และผู้้�ตรวจประเมิน 

รางวลัคณุภาพแห่งชาติ

ผู้้�ท์รงคุณวุฒ ิสถาบัุนรบัุรองคุณภาพสถานพยาบุาล 

(องค์การมหาชน)

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 20 ปี

นายริตร้าจ ชาห์

อนกุรรมการด�านเท์คนิครางวัลคณุภาพแห่งชาติ 

และผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 17 ปี

คณะอนุกรรมการด�านเท์คนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ

และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุุณภาพแห่งชาติ

รศ. ดร.อนนัต์ มุ่งวฒันา

อนุกรรมการด�านเท์คนิครางวัลคณุภาพแห่งชาต ิ

และผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิท์ยาลยัเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 14 ปี



10 11ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุุณภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

ผู้ศ. ดร.พนาสณัฑ์์ เกาะสวุรรณ์

อนุกรรมการด�านเท์คนิครางวัลคณุภาพแห่งชาต ิ

และผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ

กรรมการผู้้�จัดการ 

บุรษิทั์ จไีอ โฮลดิ�ง จำากดั

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 12 ปี

นายเจริญ แก�วสุกใส

อนกุรรมการด�านเท์คนิครางวัลคณุภาพแห่งชาติ 

และผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ

รองกรรมการผู้้�จัดการอาวุโส 

บุรษิทั์ ซีพีีแรม จำากัด

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 12 ปี

ผู้ศ.เชญิโชค ศรขวัญ

อนุกรรมการด�านเท์คนิครางวัลคณุภาพแห่งชาต ิ

และผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ

รองผู้้�อำานวยการ สำานักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวทิ์ยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 11 ปี

นายวรวุฒิ แจ�งศภุนิมิต

อนกุรรมการด�านเท์คนิครางวัลคณุภาพแห่งชาติ 

และผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ

กรรมการผู้้�จัดการ 

บุรษิทั์ แอต็ต�าอุตสาหกรรม จำากัด

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

คณะอนุกรรมการด�านเท์คนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ

และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุุณภาพแห่งชาติ
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ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

นายสมชาติ น�อยศริสิขุ

อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการด�านเท์คนิค 

รางวลัคณุภาพแห่งชาติ

ดร.ฐิติิวฒัน์ สบืุแสง 

อนุกรรมการด�านเท์คนิครางวัลคณุภาพแห่งชาต ิ

และผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 8 ปี

ดร.ชุตมิา เอี�ยมโชตชิวลิต

อนกุรรมการด�านเท์คนิครางวัลคณุภาพแห่งชาติ 

และผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ

ผู้้�ว่าการ สถาบัุนวจิยัวิท์ยาศาสตร์ 

และเท์คโนโลยีแห่งประเท์ศไท์ย 

สถาบัุนวจิยัวิท์ยาศาสตร์และเท์คโนโลยีแห่งประเท์ศไท์ย

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 9 ปี

ดร.นนท์วฒัน์ สขุผู้ล

อนกุรรมการด�านเท์คนิครางวัลคณุภาพแห่งชาติ 

และผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ

ที์�ปรกึษาธนาคารออมสิน 

ด�านการบุริหารทุ์นมนษุย์และการจัดการความร้�

ธนาคารออมสิน

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 7 ปี

คณะอนุกรรมการด�านเท์คนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ

และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุุณภาพแห่งชาติ
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ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

นางสาวสุนันท์า คเชศะนันท์น์

อาจารย์ประจำา หัวหน�าสาขาการจัดกาธรุกจิภตัตาคาร 

สถาบัุนการจัดการปัญญาภิวฒัน์

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 18 ปี

นายพันธ์ศกัดิ� กมุมาลอื

กรรมการผู้้�จัดการ 

บุริษทั์ จพีเีอสเท์ค จำากัด

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 20 ปี

นายพงศธร วงศ์ชยัวชัรก้ล

เกษยีณ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 18 ปี

นายกฤษฏิ์ิ�ไชยากร พาสนไกรศร

ที์�ปรกึษา 

บุรษิทั์ เซีค็ ท์เีอสอ ีอนิเตอร์เนชั�นแนล จำากัด

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 17 ปี

รศ. พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานชิ

รองศาสตราจารย ์

คณะแพท์ยศาสตร์โรงพยาบุาลรามาธิบุดี 

มหาวทิ์ยาลยัมหดิล

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 18 ปี

นพ.สทิ์ธิศกัดิ� พฤกษ์ปิตกิลุ

ประธานบุริษัท์ 

บุรษัิท์ แอลท์ซีีไีอ จำากัด

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 19 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี
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ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

นางศริลิกัษณ์ เกี�ยวข�อง

ผู้้�ช่วยอธกิารบุดฝ่ี่ายพฒันาคณุภาพ 

มหาวทิ์ยาลยัมหดิล

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 17 ปี

ศ.คลนิิก พญ.โฉมศร ีโฆษติชยัวฒัน์

อธกิารบุด ี

วทิ์ยาลยัวิท์ยาศาสตร์การแพท์ย์เจ�าฟ้้าจุฬาภรณ์ 

ราชวทิ์ยาลยัจฬุาภรณ์

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 17 ปี

ผู้ศ. นพ.ไชยวทิ์ย์ ธนไพศาล 

อาจารย์พิเศษ 

มหาวทิ์ยาลยัขอนแก่น

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 17 ปี

นายกาสชัย แจ่มขจรเกียรติ 

ผู้้�ช่วยกรรมการผู้้�จัดการ 

บุรษัิท์ คาราบุาวกรุ�ป จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 17 ปี

ศ. นพ.สงวนสิน รตันเลศิ

อาจารย์อาวุโส 

สำานักวชิาแพท์ยศาสตร์ 

มหาวิท์ยาลยัแม่ฟ้้าหลวง

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 17 ปี

ภญ.จรุรีตัน์ พฤกษ์ปิตกิลุ

General Manager 

บุรษิทั์ แอลที์ซีไีอ จำากัด

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 16 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี
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ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

ดร.สกลท์ร นที์สวสัดิ�

ที์�ปรกึษาคณะผู้้�บุริหาร 

บุรษิทั์ แวล ้ครเีอชั�น คอนซีลัติ�ง จำากัด

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 16 ปี

นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์

เกษียณอายุ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 16 ปี

นางสาววิดาพร ตนัตวิฒันก้ล

ผู้้�จดัการทั์�วไป 

บุรษิทั์ ซีพีี ออลล์ จำากดั (มหาชน)

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 16 ปี

ศ. นพ.บุวรศลิป์ เชาวน์ช่น

ศาสตราจารย์ ประธานกรรมการ 

ม้ลนธิติะวนัฉาย เพ่อผู้้�ป่วยปากแหว่ง 

เพดานโหว่ และพกิารท์างศรีษะและใบุหน�า 

คณะแพท์ยศาสตร์ มหาวิท์ยาลยัขอนแก่น

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 16 ปี

พลตร ีมารวย ส่งท์านินท์ร์

ข�าราชการบุำานาญ 

โรงพยาบุาลพระมงกุฎเกล�า

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 16 ปี

รศ.จนัท์น ีอทิ์ธพิานชิพงศ์

รองศาสตราจารย์  

ภาควชิาเภสัชวทิ์ยา คณะแพท์ยศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิท์ยาลยั

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 15 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี
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พนัเอก ผู้ศ.ดสุติ สถาวร

ผู้้�อำานวยการกองการศึกษา 

วทิ์ยาลยัแพท์ยศาสตร์พระมงกุฎเกล�า

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 15 ปี

น.ท์.บุดนิท์ร์ วจิารณ์

กรรมการผู้้�จัดการ 

บุรษัิท์ เอดแีอลไอ จำากดั

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 15 ปี

รศ. ดร.นพ.จิรตุม์ ศรรีตันบุลัล์

รองศาสตราจารย์ และ รองคณบุดี 

ฝ่่ายวางแผู้นและพัฒนา 

คณะแพท์ยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท์ยาลยั

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 15 ปี

นางสาวชุตกิาญจน์ หฤทั์ย

ข�าราชการบุำานาญ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 15 ปี

ผู้ศ. ดร.ศริริตัน์ วงศ์ประกรณ์กุล

ผู้้�เชี�ยวชาญพเิศษ 

ฝ่่ายบุริหารงานทั์�วไปและท์รัพยากรบุุคคล 

สำานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 15 ปี

ดร.อรณุ ีไพศาลพาณิชย์กลุ

อาจารย์ 

วทิ์ยาลยัโพธวิชิชาลยั 

มหาวทิ์ยาลยัศรนีครินท์รวิโรฒ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 15 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี
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รศ. นพ.สุเมธ พรีวฒุิ

กรรมการสภามหาวิท์ยาลยัหาดใหญ่, 

ที์�ปรกึษากติตมิศกัดิ�ราชวทิ์ยาลยั โสต ศอ นาสกิ

แพท์ย์แห่งประเท์ศไท์ย, 

ที์�ปรกึษากติตมิศกัดิ�เท์ศบุาลนครหาดใหญ่ 

ที์�ปรกึษากองท์นุเฉลิมพระเกียรต ิ100 ปี สมเดจ็ย่า 

คณะท์นัตแพท์ยศาสตร์ มหาวทิ์ยาลยัสงขลานครินท์ร์, 

ที์�ปรกึษาม้ลนธิโิรงพยาบุาลสงขลานครินท์ร์, 

กรรมการม้ลนิธเิรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 14 ปี

ผู้ศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐิ

ข�าราชการบุำานาญ 

คณะแพท์ยศาสตร์ มหาวิท์ยาลยัขอนแก่น

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 14 ปี

รศ. พญ.กรณัฑ์์รตัน์ สนุท์รพันธ์

รองศาสตราจารย์ 

มหาวทิ์ยาลยัสงขลานครินท์ร์

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

นพ.กติตพิงศ์ เรยีบุร�อย

รองคณบุดีฝ่่ายโรงพยาบุาล 

และผู้้�อำานวยการโรงพยาบุาล 

โรงพยาบุาลสงขลานครินท์ร์ 

มหาวทิ์ยาลยัสงขลานครินท์ร์

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 14 ปี

รศ. ดร.เต ชอร์หยุ่น

เกษียณ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 14 ปี

ผู้ศ. ดร.วฒันา วนิติวฒันคณุ

Part-time Instructor 

Assumption University 

Faculty of Humanities, 

Srinakharinwirot University

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 14 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี
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นพ.กติตโิชต ิตั�งกติตถิาวร

ผู้้�อำานวยการโรงพยาบุาล 

โรงพยาบุาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

นายกติตพิงศ์ เตมียะประดษิฐ์ิ

อาชพีอสิระ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

นายกติตพิทั์ธ์ จริวสัวงศ์

กรรมการผู้้�จัดการ 

บุรษิทั์ เคพซีี ีแอดไวเซีอรี� จำากดั 

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

ดร.จารณิ ีจิระพนัธุ์

ผู้้�จดัการ Portfolio and Subsidiary 

Management 

บุรษัิท์ ไท์ยออยล์ จำากดั (มหาชน)

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

นางสาวญิบุพรรณ ฤทั์ยสวสัดิ�

เกษยีณ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

ศ. พญ.จามร ีธรีตกลุพศิาล

ศาสตราจารย์ 

เกษยีณอาย ุจากมหาวทิ์ยาลยัขอนแก่น

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี
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ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
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ดร.ทั์ศไนย เปียระบุุตร

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 12 ปี

นางศราวดี แสงสขุ

ผู้้�ช่วยกรรมการผู้้�จัดการ 

บุรษิทั์ เครือเจรญิโภคภณัฑ์์ จำากดั

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 12 ปี

ผู้ศ. นพ.จิโรจน์ ส้รพันธุ์

ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์ นายแพท์ย์ 

คณะแพท์ยศาสตร์วชิรพยาบุาล 

มหาวทิ์ยาลยันวมนิท์ราธริาช

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 12 ปี

นพ.อดุม ลลีาท์ววีฒุิ

รองผู้้�อำานวยการ 

โรงพยาบุาลสมิตเิวช สขุมุวทิ์

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

นายปกรณ์ โฆษวณิชการ

รองกรรมการผู้้�จัดการอาวุโส 

บุริษัท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์์ จำากัด

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

นายปริทั์ศน์ ชยัเจริญวรรณ

กรรมการผู้้�จัดการ 

People Learn Co.,Ltd

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 13 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี
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นพ.สรุตัน์ ตนัตทิ์ววีรกลุ

ผู้้�อำานวยการโรงพยาบุาล  

โรงพยาบุาลกระบีุ�

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 12 ปี

นายเอกวิท์ย์ จติรดา

ผู้้�จดัการส่วนปฏิิ์บัุตกิารระบุบุท่์อเขต 5  

บุรษัิท์ ปตท์. จำากัด (มหาชน) 

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 12 ปี

ผู้ศ. ดร.จนิดา เจรญิพรพาณิชย์

ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์ 

สถาบัุนเท์คโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณท์หาร

ลาดกระบุงั

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 11 ปี

รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธรุารักษ์

รองอธิการบุดฝ่ี่ายพฒันาคณุภาพ 

และบุรกิารวชิาการ 

มหาวทิ์ยาลยัมหดิล

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 11 ปี

นางสาวนงนาค เจริญผู้ลพิรยิะ

ผู้้�ตรวจการ 

การไฟ้ฟ้้านครหลวง

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 11 ปี

ดร.เพญ็นี เศรษฐิณาค์

อสิระ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 11 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี
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ผู้ศ. ดร.สมยศ วฒันากมลชัย

รองอธกิารบุดสีายนานาชาติ 

มหาวทิ์ยาลยักรงุเท์พ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 11 ปี

รศ. ดร.ชุตมิา ธรรมรักษา

อาจารย์ สายนานาชาติ 

มหาวทิ์ยาลัยกรงุเท์พ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

ผู้ศ. นพ.สทิ์ธิชา สริอิารย์ี

รองผู้้�อำานวยการโรงพยาบุาล 

โรงพยาบุาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 11 ปี

นายเชษฐิพงศ์ สนิธารา

วิท์ยากรท์ี�ปรึกษาอาวุโส 

สถาบุันเพิ�มผู้ลผู้ลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

พล.อ.ท์. นพ.อนตุตร จติตนินัท์น์

ประธาน 

ราชวทิ์ยาลยัอายรุแพท์ย์แห่งประเท์ศไท์ย

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 11 ปี

ผู้ศ. นพ.ธนนินติย์ ลรีพนัธ์

ผู้้�อำานวยการ 

ศ้นย์ศรีพัฒน์ คณะแพท์ยศาสตร ์

มหาวิท์ยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี



20 21ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำาป ี2564

นายวนัชัย ตนัจารุพนัธ์

เจ�าของธุรกิจ 

ห�างหุ�นส่วนจำากัด มหกรรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

ศ. ดร.บุุญมาก ศริเินาวกุล

ธุรกิจส่วนตัว

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

ผู้ศ. ดร.สันต์ชัย รตันนนท์์

หวัหน�าสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกจิระบุบุราง 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิท์ยาลัยหอการค�าไท์ย

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

นพ.พนา พงศ์ชำานะภัย

ผู้้�อำานวยการ 

โรงพยาบุาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

นางสุดใจ ธนไพศาล

ข�าราชการบุำานาญ 

มหาวิท์ยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

นางอารยา เจริญกลุ

ที์�ปรกึษาด�านพฒันาองค์กร 

และท์รพัยากรมนุษย์ 

บุรษิทั์ เดอะ อตัตา จำากดั

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

รศ. ดร.รชัพล สนัตวิรากร

คณบุดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิท์ยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10 ปี

ผู้้�ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 10-20 ปี
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ผศ. นพ.ฉััตรชััย ม่ิ่�งมิ่าลััยรักษ์์

รองคณบดีฝ่ี่ายแผนแลัะพัฒนาคณุภาพ 

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยธรรมิ่ศาสตร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

ดีร.ธนธร โดีดีไทย

ผ้�จััดีการดี�านบร่หารควิามิ่ต่อเน่องทางธุรก่จั

บร่ษ์ทั ไทยออยล์ั จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

รศ. ดีร.บวิร ปภัสราทร

รองศาสตราจัารย์ 

คณะเทคโนโลัยีสารสนเทศ 

มิ่หาว่ิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจัอมิ่เกลั�าธนบุรี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

นายประจัักษ์์ ใจัเย็น

เกษ์ียณ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

รศ. นพ.เช่ัดีชััย นพมิ่ณจีัำารสัเล่ัศ

รองผ้�อำานวิยการโรงพยาบาลั 

คณะแพทยศาสตร์ศร่่ราชัพยาบาลั 

มิ่หาว่ิทยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

นายทวิ ีรตันจัรสักลุั

ที�ปรกึษ์าอส่ระ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี



22 23ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำ�ป ี2564

ผู้้�ตรวจประเมินิรางวลัคุณุภาพแห่่งชาติ
ประจำ�ป ี2564

ศ. พญ.ยวุิเรศมิ่คฐ์์ ส่ทธช่ัาญบัญชัา

รองคณบดีฝ่ี่ายศน้ย์ควิามิ่เป็นเล่ัศ 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลัรามิ่าธบ่ดีี 

มิ่หาวิท่ยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

พญ.วิราภรณ์ ภม่้ิ่สวัิสดี่�

ข้�าราชัการบำานาญ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

ศ.เกยีรตคุ่ณ ดีร.ว่ิภาดีา คุณาว่ิกตกุ่ลั

รองอธก่ารบดี ีฝ่่ายว่ิทยาศาสตร์สุข้ภาพ 

สถาบันการจััดีการปัญญาภวั่ิฒน์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

รศ. นพ.ธนัย์ สภุทัรพนัธุ์

รองอธก่ารบดี ี

มิ่หาวิท่ยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

รศ. พญ.สุพน่ดีา ค้ณมิ่ี

รองศาสตราจัารย์ 

ภาควิช่ัาพยาธว่่ิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มิ่หาวิท่ยาลััยข้อนแก่น

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

นพ.องอาจั เล่ัศข้จัรส่น 

ผ้�อำานวิยการโรงพยาบาลั

โรงพยาบาลักรุงเทพพษ่์ณุโลัก

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 9 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี
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ผศ.เบญจัวิรรณ อุบลัศรี

ผ้�อำานวิยการบร่หาร 

ม้ิ่ลัน่ธก่ารศกึษ์าไทย-อเมิ่ร่กัน

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

นายประพลั สันตล่่ันนท์

ผ้�จััดีการทั�วิไป 

บร่ษ์ทั ซีพีี ออลัล์ั จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

รศ. นพ.รงัสรรค์ ภร้ยานนทชััย

รองศาสตราจัารย์ นายแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยสงข้ลัานคร่นทร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

รศ. ดีร.วิน่ดีา แก่นอากาศ

อาจัารย์ประจัำาสาข้าว่ิศวิกรรมิ่คอมิ่พว่ิเตอร์

มิ่หาวิท่ยาลััยข้อนแก่น

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

ดีร.วีิร่นยาอร เหลืัองบร่บ้รณ์

ที�ปรกึษ์า แลัะ วิท่ยากรดี�านพัฒนาองค์กร 

แลัะส่งเสร่มิ่นวัิตกรรมิ่ 

EasyInnovation Co.,Ltd. แลัะ MindTools Co.,Ltd.

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

นางศภุม่ิ่ตรา ด่ีานพาน่ชั

ผ้�ช่ัวิยกรรมิ่การผ้�จััดีการใหญ่ 

บร่ษ์ทั ปตท.สำารวิจัแลัะผลัต่ปิโตรเลีัยมิ่ จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี
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นางสมิ่ใจั บุญญพงษ์์

Director 

บร่ษ์ทั เครือเจัร่ญโภคภัณฑ์์ จัำากดัี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

รศ. นพ.สมิ่ชัาย ยงศร่่

รองศาสตราจัารย์  

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยบ้รพา

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

ศ.เกียรตคุ่ณ นพ.สารเนตร์ ไวิคกุลั

คณบดีคีณะแพทยศาสตร์ 

มิ่หาวิท่ยาลััยกรุงเทพธนบุรี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

นายอดีเ่รก ตันเต่งผลั

Associate director  

บร่ษ์ทั ทร้ คอร์ปอเรชัั�น จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

ดีร.อาภากร สปัุญญา

รองผ้�ว่ิาการยุทธศาสตร์แลัะจััดีการนวัิตกรรมิ่ 

สถาบันวิจั่ัยวิท่ยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี 

แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

พลั.อ.ต.หญ่ง อศ่รญา สขุ้เจัร่ญ

ผ้�อำานวิยการ 

โรงพยาบาลัภม่้ิ่พลัอดุีลัยเดีชั กรมิ่แพทย์ทหารอากาศ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 8 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี
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รศ. ดีร. พญ.กนัยรตัน์ กตญัญู้

รองศาสตราจัารย์ 

ภาควิช่ัารงัสวีิท่ยา คณะแพทยศาสตร์วิช่ัรพยาบาลั 

มิ่หาวิท่ยาลััยนวิม่ิ่นทราธร่าชั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

นพ.ชัาญณรงค์ รุจ่ัระชัาตกุ่ลั

รองผ้�อำานวิยการ 

โรงพยาบาลัพระพุทธบาท จั.สระบุรี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

นายจัร้ญ วิงษ์า

เกษี์ยณอายพุนักงานรัฐ์วิส่าหก่จั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

นางสาวิณัฐ์นารถ ประสมิ่ศรี

ผ้�จััดีการฝ่่ายงานสนับสนนุดี�านกลัยุทธ์แลัะเทคน่ค 

บร่ษ์ทั โกลับอลั ย้ท่ล่ัตี� เซีอร์วิส่ จัำากดัี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

รศ. ดีร.เฉัล่ัมิ่พร องศ์วิรโสภณ

รองศาสตราจัารย์ 

สถาบันชัวีิวิท่ยาศาสตร์โมิ่เลักุลั 

มิ่หาวิท่ยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

นายณัฐ์พชััร์ ลั�อประดีษ่์ฐ์์พงษ์์

ที�ปรกึษ์าดี�านแผนกลัยุทธ์การศกึษ์า 

สำานกัการศกึษ์า 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลัรามิ่าธบ่ดีี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี
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นางเบญจัมิ่าศ แก�วิพรหมิ่มิ่าลัย์

อนกุรรมิ่การนโยบายการเง่น 

สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร�าง

เสร่มิ่สุข้ภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

นายท่วิา สุวิรรณภชั้ัย

ผ้�จััดีการฝ่่ายโพลีัโอเลัฟิินส์ 

บร่ษ์ทั ไออาร์พซีี ีจัำากัดี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

ผศ. นพ.ธรา ธรรมิ่โรจัน์

รองอธก่ารบดีฝ่ี่ายบร่หาร 

มิ่หาว่ิทยาลััยข้อนแก่น

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

ผศ. นพ.บวิรรฐั์ วินดีรุงค์วิรรณ

ผ้�ช่ัวิยคณบดี ี

ภาควิช่ัาศลััยศาสตร์ออร์โธปิดีค่ส์ 

คณะแพทยศาสตร์ ศร่่ราชัพยาบาลั 

มิ่หาวิท่ยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

รศ. พญ.เยาวินุชั คงด่ีาน

ผ้�อำานวิยการโรงพยาบาลั 

แลัะ ประธานผ้�บร่หาร 

โรงพยาบาลันมิ่ะรักษ์์ , 

บร่ษ์ัท บ�านรักษ์์นมิ่ จัำากัดี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

รศ. ดีร.วิเ่ชัยีร ชัตุม่ิ่าสกุลั

รองศาสตราจัารย์ 

คณะเทคโนโลัยีสารสนเทศ 

มิ่หาวิท่ยาลััยเทคโนโลัยีพระจัอมิ่เกลั�าธนบุรี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

รศ. ดีร.สมิ่ใจั พุทธาพท่กัษ์์ผลั

อาจัารย์ประจัำา 

มิ่หาวิท่ยาลััยสุโข้ทยัธรรมิ่าธร่าชั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี
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รศ. ภญ.อษุ์ณย์ี คำาประกอบ

รองอธก่ารบดี ี

มิ่หาว่ิทยาลััยเชีัยงใหม่ิ่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

รศ. ดีร.จัักรพงศ์ นาทวิชั่ัย

รองคณบดีฝ่ี่ายยุทธศาสตร์แลัะแผนงาน 

คณะวิศ่วิกรรมิ่ศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยเชีัยงใหม่ิ่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 6 ปี

ศ. พญ.จัารพุม่ิ่พ์ ส้งสว่ิาง

หวัิหน�าภาควิช่ัากมุิ่ารเวิชัศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศร่่ราชัพยาบาลั 

มิ่หาวิท่ยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 6 ปี

พ.ต.ต. นพ.อนนัตศกัดี่� อภยัรตัน์

ผ้�อำานวิยการใหญ่ฝ่่ายแพทย์กลุ่ัมิ่ 5 

ผ้�อำานวิยการสายบร่หารงานกลุ่ัมิ่ รพ. PMC 

แลัะผ้�อำานวิยการโรงพยาบาลัพญาไท 2 

เครือโรงพยาบาลัพญาไท 

แลัะเครือโรงพยาบาลัเปาโลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

ผศ. ทพ.สุรก่จั วิส่ทุธวั่ิฒนากร

ผ้�อำานวิยการโรงพยาบาลัทันตกรรมิ่ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

นายสุวิณ่ชั ปัทมิ่โยธน่

รองกรรมิ่การผ้�จััดีการใหญ่ - สาย HR Shared 

Services 

บร่ษ์ทั เซีน็ทรัลั รีเทลั คอร์ปอเรชัั�น จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

ศ.คล่ัน่ก นพ.สวุิฒัน์ เบญจัพลัพทั่กษ์์

คณบดีคีณะแพทยศาสตร์ 

มิ่หาวิท่ยาลััยสยามิ่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 7 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี
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นายอนชุ่ัต ช่ันชัมิ่ภ้

รองกรรมิ่การผ้�จััดีการใหญ่ 

ดี�านธรุก่จับร่การดีจ่่ัทัลั 

บร่ษ์ทั ไปรษ์ณย์ีไทย จัำากัดี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 6 ปี

นางสาวิกรว่ิไลั เยยีวิยาสัตว์ิ

ผ้�เชีั�ยวิชัาญการประปานครหลัวิง ระดัีบ 9 

การประปานครหลัวิง

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

พ.ต.อ. นพ.กฤตช่ัาต ่กำาจัรปรีชัา

หวัิหน�าหน่วิยโลัหต่วิท่ยา 

ภาควิช่ัาอายรุศาสตร์ 

โรงพยาบาลัตำารวิจั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

นายยทุธพงศ์ มิ่แีก�วิ

ผ้�อำานวิยการศน้ย์ควิามิ่เป็นเล่ัศดี�านการค�า 

ธนาคารเพ่อการส่งออกแลัะนำาเข้�า 

แห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 6 ปี

นางดีวิงสุดีา อร่ยวิงศ์วิว่ิฒัน์

ผ้�เชีั�ยวิชัาญ สายงานทรัพยากรบุคคลั 

แลัะพฒันาศกัยภาพองค์กร 

บร่ษ์ทั ไออาร์พซีี ีจัำากัดี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 6 ปี

นางปิยรัตน์ สุนทรพงศ์

ผ้�อำานวิยการฝ่่ายพัฒนากระบวินการ 

แลัะนวัิตกรรมิ่ 

ธนาคารเพ่อการส่งออกแลัะนำาเข้�า 

แห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 6 ปี

นายภทัร ตั�งพาน่ชัยานนท์

ผ้�จััดีการส่วินกลัยุทธ์แลัะพฒันาคณุภาพ, 

ผ้�จััดีการส่วินทรัพยากรบุคคลั 

สำานกังานจััดีการทรัพย์ส่น 

จัฬุาลังกรณ์มิ่หาว่ิทยาลััย

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 6 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี
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ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ตรวจประเมิน 5-9 ปี

รศ. นพ.ปรชีัา วิาณ่ชัยเศรษ์ฐ์กุลั

รองศาสตราจัารย ์

คณะแพทยศาสตร ์

มิ่หาวิ่ทยาลััยธรรมิ่ศาสตร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

นายชัาญชััย พรศร่่รุ่ง

วิท่ยากรที�ปรกึษ์าอาวิโุส 

สถาบันเพ่�มิ่ผลัผล่ัตแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

นางสาวิพาล่ันท์ุ วุิฒช่ัาตว่ิาน่ชั

วิท่ยากรที�ปรกึษ์าอาวิโุส 

สถาบันเพ่�มิ่ผลัผล่ัตแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

ผศ. ดีร. น.สพ.ธรีะศกัดี่� พราพงษ์์

ผ้�ทรงคุณวุิฒม่ิ่หาว่ิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์, 

อาจัารย์สัญญาจั�าง 

วิท่ยาลััยสัตวิแพทยศาสตร์อคัรราชักุมิ่ารี 

มิ่หาว่ิทยาลััยวิลััยลัักษ์ณ์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

นพ.บญุประส่ทธ่� กฤตย์ประชัา

รองอธ่การบดีีฝ่่ายทรัพยากรบุคคลั 

แลัะพัฒนาคุณภาพ 

มิ่หาวิ่ทยาลััยสงข้ลัานคร่นทร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

ผศ. นพ.พรีะพงศ์ เธยีราวิฒัน์

รองคณบดีฝ่ี่ายว่ิจััยแลัะพฒันาคณุภาพ แลัะ

หวัิหน�าภาควิช่ัาศลััยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยนเรศวิร

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

นางมิ่ารยาท เดีรเยอร์

รองผ้�อำานวิยการ 

Group Quality Assurance 

บร่ษ์ทั ทร้ คอร์ปอเรชัั�น จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี
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ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี

นางอรุพณ่ หนนุอนนัต์

นกัทรัพยากรบุคคลั ชัั�น 4 

ฝ่่ายทรัพยากรมิ่นุษ์ย์ คณะแพทยศาสตร์ 

มิ่หาวิท่ยาลััยสงข้ลัานคร่นทร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

ผศ. ดีร.อรลััชัชัา ศว่ิรักษ์์

อาจัารย์ประจัำาภาคว่ิชัาบร่หารธุรก่จั 

วิท่ยาลััยนานาชัาต ่มิ่หาว่ิทยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

นายวิลััลัภ จัตรุงค์พลัาธปั่ต

ผ้�จััดีการส่วินผล่ัตเหล็ักแท่ง 

บร่ษ์ทั ทาทา สตลีั การผล่ัต (ประเทศไทย) 

จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

ผศ. ดีร.อจััฉัราพร ศรีภษ้์ณาพรรณ

ผ้�อำานวิยการ 

สำานักพฒันาคณุภาพการศกึษ์า 

มิ่หาว่ิทยาลััยเชีัยงใหม่ิ่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

นายสุทธพงศ์ แสงอไุร

ผ้�จััดีการทั�วิไป 

บร่ษ์ทั เครือเจัร่ญโภคภัณฑ์์ จัำากดัี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

นางสาวิอาจัารี ศร่่ประพฤทธ่�

หวัิหน�ากองบร่หาร 

การไฟิฟ้ิาฝ่่ายผล่ัตแห่งประเทศไทย 

เข่้อนวิช่ัราลังกรณ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

นางหทัยา อนนัตะเศรษ์ฐ์ก้ลั

ผ้�จััดีการฝ่่ายไปรษ์ณีย์เข้ต 4 

บร่ษ์ทั ไปรษ์ณีย์ไทย จัำากดัี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 5-9 ปี
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นายไกรรัฐ์ รกัษ์์สกุลั

ผ้�จััดีการ 

ฝ่่ายกลัยุทธ์แลัะควิามิ่ร่วิมิ่มืิ่อธรุก่จัต่างประเทศ 

บร่ษ์ทั ปตท. จัำากัดี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นายกฤตวิท่ย์ สจััวิโ่รจัน์

ผ้�จััดีการส่วินอาวุิโส ผลัต่เหลัก็แท่ง

บร่ษ์ทั ทาทา สตลีั การผล่ัต (ประเทศไทย) 

จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นายจัักรพงษ์์ แสงแก�วิ

ผ้�บร่หารอาวุิโสพฒันาธรุก่จั

บร่ษ์ทั ซีพีีเอฟิ (ประเทศไทย) จัำากดัี (มิ่หาชัน) 

ธรุก่จัอาหารสัตว์ิบก

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นพ. ดีร.น่วิฒัน์ชััย นามิ่วิชั่ัยศร่่กลุั

อาจัารย์ประจัำาสาข้าเวิชัศาสตร์ครอบครัวิแลัะชัมุิ่ชัน 

สำานกัวิช่ัาแพทยศาสตร์ 

มิ่หาวิท่ยาลััยเทคโนโลัยีสรุนารี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นายชัญาศกัดี่� บญุเพญ็

ผ้�จััดีการทั�วิไป 

บร่ษ์ทั เคาน์เตอร์เซีอร์ว่ิส จัำากดัี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นพ.ณรงค์ฤทธ่� มัิ่ศยาอานนท์

ผ้�อำานวิยการศน้ย์การแพทย์ส่ร่ก่ต่� 

แลัะ รกัษ์าการหวัิหน�าฝ่่ายการแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลัรามิ่าธบ่ดีี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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นางปร่ยะดีา วิส่ทุธแ่พทย์

ผ้�อำานวิยการสำานักจััดีการเทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรมิ่ 

สถาบันวิจั่ัยวิท่ยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยีแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

รศ. ดีร.พงศกร พรรณรัตนศล่ัป์

รองศาสตราจัารย์ 

สงักัดีคณะว่ิศวิกรรมิ่ศาสตร์ 

มิ่หาว่ิทยาลััยข้อนแก่น

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นายฟิิลัล่ัปส์ จ่ัระประยุต

ผ้�จััดีการ 

สงักดัี ฝ่่ายบร่หารควิามิ่ปลัอดีภัย ควิามิ่มัิ่�นคง 

อาชัวีิอนามิ่ยัแลัะส่�งแวิดีลั�อมิ่ 

บร่ษ์ทั ปตท. จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นางสาวิมัิ่ณฑ์นา บญุญาลััย

ผ้�ช่ัวิยผ้�อำานวิยการ 

ธนาคารเพ่อการส่งออกแลัะนำาเข้�าแห่ง

ประเทศไทย (EXIM BANK)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

ดีร.เล่ัศยศ ตรรีตันไพบ้ลัย์

รองคณบดีฝ่ี่ายยุทธศาสตร์แลัะพัฒนาคณุภาพ 

คณะเทคน่คการแพทย์ มิ่หาว่ิทยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นายวิรทัต บรรลัอืเข้ตร์

ผ้�จััดีการฝ่่ายโรงแยกก๊าซีข้นอมิ่ 

บร่ษ์ทั ปตท. จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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นายส่งหา หอมิ่แก�วิ

ผ้�อำานวิยการกองพัฒนาระบบงาน 

สถาบันวิจั่ัยวิท่ยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยีแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นายสายัณห์ ประเสร่ฐ์สกุลัไชัย

ผ้�จััดีการส่วินอาวุิโส ส่วินผล่ัตเหลัก็รดีี 

บร่ษ์ทั ทาทาสตลีัการผล่ัต ประเทศไทย (โรงงาน NTS)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นายวิฒุพ่งศ์ บุญนายวิา

ผ้�จััดีการส่วินบร่หารการผล่ัต 

สถาบันเพ่�มิ่ผลัผล่ัตแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

นางสุวิรรณี ตั�งจ่ัตร์พร

ที�ปรกึษ์าอส่ระ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

รศ. นพ.อนวิชัั ว่ิเศษ์บร่สทุธ่�

รองคณบดี ี

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยเชีัยงใหม่ิ่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 4 ปี

ผศ. ดีร.กร่ชั แรงส้งเน่น

อาจัารย์ประจัำาหลัักส้ตรบร่หารธุรก่จัมิ่หาบัณฑ์ต่ 

มิ่หาวิท่ยาลััยข้อนแก่น ว่ิทยาเข้ตหนองคาย

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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นางสาวิกษ์มิ่พร มิ่หาวัิงศวิตั

ผ้�ช่ัวิยผ้�อำานวิยการสำานักพฒันา 

ระบบคุณภาพแลัะกระบวินการ 

ธนาคารเพ่อการเกษ์ตร 

แลัะสหกรณ์การเกษ์ตร

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

รศ. ดีร.เกียรตไ่ชัย ฟัิกศรี

ผ้�ช่ัวิยคณบดีฝ่ี่ายวิางแผนแลัะพัฒนาคณุภาพ 

ผ้�อำานวิยการศน้ย์ว่ิจััยแลัะบร่การตรวิจัว่ิน่จัฉััย

โรคตด่ีเชืั�อระบาดีใหม่ิ่ มิ่หาวิท่ยาลััยข้อนแก่น 

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยข้อนแก่น

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

นายจ่ัราวุิฒ ่ตุ�มิ่ฉ่ัมิ่

ผ้�ชัำานาญการ 

บร่ษ์ทั ไออาร์พซีี ีจัำากัดี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

รศ. นพ.ณฐั์พงศ์ โฆษ์ชัณุหนันท์

รองคณบดีดีี�านบร่หาร 

ภาควิช่ัาอายรุศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยเชีัยงใหม่ิ่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

รศ. พญ.ดีาราวิรรณ วินะช่ัวินาว่ิน

ผ้�ช่ัวิยคณบดีฝ่ี่ายพัฒนาคณุภาพ  

ภาควิช่ัาปรส่ตว่ิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ศร่่ราชัพยาบาลั 

มิ่หาว่ิทยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

ผศ. ดีร.ธรรมิ่น้ญ รศัมิ่มีิ่าสเมืิ่อง

ผ้�ช่ัวิยอธก่ารบดีฝ่ี่ายพัฒนาคณุภาพ 

มิ่หาวิท่ยาลััยบ้รพา

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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ดีร.ธนัยพร วิณ่ชัฤทธา

นกัวิช่ัาการแลัะที�ปรกึษ์าอส่ระ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

นายนราพงศ์ พองพรหมิ่

ผ้�ช่ัวิยผ้�อำานวิยการฝ่่ายบร่หารจััดีการ

ส่นทรัพย์ผล่ัตไฟิฟ้ิา 

การไฟิฟ้ิาฝ่่ายผล่ัตแห่งประเทศไทย (กฟิผ.)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

ผศ. ดีร.ปรย์ีกมิ่ลั รชัันกลุั

คณบดีคีณะพยาบาลัศาสตร์ แลัะ 

รกัษ์าการผ้�ช่ัวิยอธก่ารบดีฝ่ี่ายพัฒนาคณุภาพ 

มิ่หาวิท่ยาลััยธรรมิ่ศาสตร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

ผศ. ดีร.ทพญ.รัชัฎา ฉัายจ่ัต

รองคณบดีฝ่ี่ายยุทธศาสตร์ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มิ่หาวิท่ยาลััยข้อนแก่น

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

ผศ. ดีร.วิรวิรรณ วิาณ่ชัย์เจัร่ญชััย

ผ้�ช่ัวิยศาสตราจัารย์ 

ศน้ย์ควิามิ่เป็นเล่ัศดี�านการศึกษ์าวิท่ยาศาสตร์

สขุ้ภาพ คณะแพทยศาสตร์ศร่่ราชัพยาบาลั 

มิ่หาว่ิทยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

นายวิชััระ ทองบญุช้ั

Senior OEMS Analyst 

Total Quality Management 

บร่ษ์ทั พีทที ีโกลับอลั เคม่ิ่คอลั จัำากัดี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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ดีร.วิส่ทุธ่� หน้งามิ่

ผ้�จััดีการฝ่่ายบร่หารจััดีการ 

โรงแยกก๊าซีแลัะก่จัการเพ่อชุัมิ่ชัน 

โรงแยกก๊าซีธรรมิ่ชัาตร่ะยอง 

บร่ษ์ทั ปตท. จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

ภญ. รศ. ดีร.สชุัาดีา พร่่ยะประสาธน์

ผ้�ช่ัวิยอธก่ารบดีฝ่ี่ายพัฒนาองค์กร

มิ่หาว่ิทยาลััยศล่ัปากร

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

นางสาวิสุนทรี ธาราธคุ่ณ

รองกรรมิ่การผ้�จััดีการ 

บร่ษ์ทั เครือเจัร่ญโภคภัณฑ์์ จัำากดัี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

นางอภนั่นท์ วิลััญช์ัอารยะ

Technical Advisor 

GEO Market บร่ษ์ทั ทร้ คอร์ปอเรชัั�น จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

รศ. ดีร.อภช่ัาต แจั�งบำารุง

ผ้�ช่ัวิยอธก่ารบดีฝ่ี่ายพัฒนาคณุภาพ

มิ่หาวิท่ยาลััยเกษ์ตรศาสตร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 3 ปี

Dr.Jagadish Barik

Joint President 

Thai Acrylic Fibre co., Ltd.

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 2 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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ดีร.ฐ์ต่เ่ดีชั ลืัอตระก้ลั

รองอธก่ารบดีฝ่ี่ายแผน 

แลัะพฒันาคณุภาพองค์กร 

มิ่หาว่ิทยาลััยอบุลัราชัธานี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผศ. ดีร.ณฐั์พงษ์์ คงประเสร่ฐ์

ผ้�ช่ัวิยอธก่ารบดีฝ่ี่ายว่ิชัาการ 

มิ่หาวิท่ยาลััยศรีนคร่นทรว่ิโรฒ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

นายกมิ่ลั พงษ์์ประย้ร

ที�ปรกึษ์า 

บร่ษ์ทั แวิลั ้ครเีอชัั�น คอนซีลััต่�ง จัำากัดี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 2 ปี

พญ.สุภน่จั คำาชัำานาญ

กรรมิ่การทรงคุณวุิฒป่ระจัำาคณะทันตแพทยศาสตร์

มิ่หาวิท่ยาลััยธรรมิ่ศาสตร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 2 ปี

ผศ. พญ.กฤชัฐ์า จัรีะวิงศ์พาน่ชั

กมุิ่ารแพทย์ต่อมิ่ไร�ท่อแลัะเมิ่ตาบอล่ัสมิ่ 

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยบ้รพา

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

นาวิาเอกหญ่ง จัันทราภรณ์ เคียมิ่เส็ง

ผ้�อำานวิยการสำานักพฒันาคุณภาพองค์กร แลัะ 

ผ้�อำานวิยการสำานักนโยบายแลัะยุทธศาสตร์ 

ศน้ย์พัฒนาข้ดีีสมิ่รรถนะ กรมิ่แพทย์ทหารเรือ 

กองทพัเรอื กรมิ่แพทย์ทหารเรือ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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รศ. ดีร.ณัฐ์พลั จัันทร์พาณ่ชัย์

หวัิหน�าภาควิช่ัาวิศ่วิกรรมิ่เคร่องกลั 

คณะวิศ่วิกรรมิ่ศาสตร์ ศรีราชัา มิ่หาว่ิทยาลััย

เกษ์ตรศาสตร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

นายต่อศกัดี่� นุชัอนงค์

หวัิหน�าส่วินตรวิจัประเม่ิ่นผลัองค์กร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผศ. ดีร.น่รมิ่ลั ปัญญ์บศุยกลุั

รองคณบดีฝ่ี่ายบร่หารคุณภาพ 

แลัะสร�างเครือข่้าย 

คณะว่ิทยาศาสตร์ มิ่หาวิท่ยาลััยบ้รพา

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ดีร.นพสรัญ ถอืธงชััย

Director 

Corporate Telemarketing, 

บร่ษ์ทั ทร้ คอร์ปอเรชัั�น จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

นายพงษ์บตุร อวิยชััยวิฒัน์

ผ้�จััดีการ สงักดัี ฝ่่ายกลัยทุธ์ควิามิ่ยั�งยนื 

บร่ษ์ทั ปตท. จัำากดัี (มิ่หาชัน)

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

นางนฤมิ่ลั คงน�อย

ผ้�ช่ัวิยผ้�อำานวิยการฝ่่าย 

การไฟิฟ้ิานครหลัวิง

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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ผศ. ดีร.รสร่น โอสถานนัต์กลุั

รองผ้�อำานวิยการ 

วิท่ยาลััยการศึกษ์าตลัอดีชีัวิต่ 

มิ่หาว่ิทยาลััยเชีัยงใหม่ิ่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผศ. นพ.วิศ่าลั มิ่หาส่ทธว่ิฒัน์

ผ้�อำานวิยการหอสมุิ่ดีกลัาง 

มิ่หาวิท่ยาลััยศรีนคร่นทรว่ิโรฒ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ภก. ผศ. ดีร.พรียศ ภมิ่รศล่ัปธรรมิ่

รองคณบดีฝ่ี่ายพัฒนาระบบงาน 

แลัะเทคโนโลัยีดีจ่่ัทลัั 

คณะเภสัชัศาสตร์ มิ่หาวิท่ยาลััยศล่ัปากร

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผศ. ดีร.ไพโรจัน์ ข้าวิส่ทธว่ิงษ์์

ผ้�ช่ัวิยอธก่ารบดี ี

ฝ่่ายประกันคณุภาพการศึกษ์า 

มิ่หาว่ิทยาลััยศล่ัปากร

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผศ. ดีร.มิ่ณกีานต์ นำ�าสอาดี

ผ้�ช่ัวิยคณบดีฝ่ี่ายพัฒนาคณุภาพ 

คณะวิท่ยาศาสตร์ 

มิ่หาวิท่ยาลััยศรีนคร่นทรว่ิโรฒ

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

รศ. ดีร.ยุพาพร รกัสกลุัพว่ิฒัน์

ผ้�อำานวิยการ 

มิ่หาวิท่ยาลััยเทคโนโลัยีสรุนารี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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ดีร.ศกัดี่�ชััย เจัร่ญศร่่พรกุลั

รองคณบดีฝ่ี่ายว่ิชัาการ 

วิท่ยาลััยบัณฑ์ต่ศึกษ์าการจััดีการ 

มิ่หาว่ิทยาลััยข้อนแก่น

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

นพ.สรรธวัิชั อศัวิเรืองชััย

หวัิหน�าศน้ย์พัฒนาคณุภาพ 

ศน้ย์พัฒนาคณุภาพ โรงพยาบาลัจุัฬาลังกรณ์ 

สภากาชัาดีไทย

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผศ. ดีร.วิรีะพงค์ เก่ดีส่น

คณบดี ี

มิ่หาวิท่ยาลััยสงข้ลัานคร่นทร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ดีร.เวิธกา กลั่�นวิช่่ัต

รองคณบดีฝ่ี่ายบร่หาร 

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยบ้รพา

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

นายศรุต ศรีสว่ิางรัตน์

ผ้�บร่หารทีมิ่ 

สำานกัพฒันาระบบคุณภาพแลัะกระบวินการ 

ธนาคารเพ่อการเกษ์ตรแลัะสหกรณ์

การเกษ์ตร

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผศ. นพ.ศกัดีา วิราอศัวิปต่

ผ้�ช่ัวิยอธก่ารบดีฝ่ี่ายวิางแผน 

แลัะพฒันาคณุภาพ  

มิ่หาวิท่ยาลััยข้อนแก่น

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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ศ. ดีร.อมัิ่พร ธำารงลัักษ์ณ์

ศาสตราจัารย์ ดีร. 

คณะรัฐ์ศาสตร์ มิ่หาวิท่ยาลััยธรรมิ่ศาสตร์

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

อ. ทพ. ดีร.อส่ระพงศ์ แก�วิกำาเหน่ดีพงษ์์

ผ้�ช่ัวิยคณบดีฝ่ี่ายยุทธศาสตร์ 

แลัะการพัฒนาองค์กร 

ดี�านการประกันคณุภาพองค์กร 

แลัะการจััดีอนัดีบัมิ่หาวิท่ยาลััยโลัก 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

จัฬุาลังกรณ์มิ่หาว่ิทยาลััย

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

รศ. นพ.อดีศ่กัดี่� ตนัตว่ิรว่ิทย์

รองคณบดี ีดี�านแผนแลัะยุทธศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มิ่หาว่ิทยาลััยเชีัยงใหม่ิ่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผศ. ดีร.อธว่ิฒัน์ เจีั�ยวิว่ิรรธน์กุลั

รองผ้�อำานวิยการฝ่่ายบร่หาร 

สถาบันแห่งชัาตเ่พ่อการพัฒนาเดีก็แลัะ

ครอบครัวิ 

มิ่หาวิท่ยาลััยมิ่หด่ีลั

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

นางอรนุชั คณุวิาสี

Chief Group Quality Assurance 

Group Quality Assurance, 

บร่ษ์ทั ทร้ คอร์ปอเรชัั�น จัำากดัี (มิ่หาชัน) 

กลุ่ัมิ่ธรุก่จัโทรศัพท์เคล่ัอนที�

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผศ. ดีร.อตัชััย เอื�ออนันตสนัต์

รองอธก่ารบดีฝ่ี่ายระบบสารสนเทศ 

แลัะวิางแผน วิท่ยาเข้ตปัตตานี 

มิ่หาวิท่ยาลััยสงข้ลัานคร่นทร์ ว่ิทยาเข้ต

ปัตตานี

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1 ปี

ผ้�ตรวิจัประเมิ่่นรางวิัลัคุณภาพแห่งชัาต่

ประสบการณ์์ตรวจประเมิิน 1-4 ปี
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