รำยชื่อผู้อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบกำรณ์) ปรับปรุงข้อมูล ณ 24 พฤษภำคม 2559

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สังกัดหลักสูตร

ตำแหน่งบริหำร

ชื่อหน่วยงำน

อีเมล์

1

อ.ดร.วัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์

เอก

การบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี wattanee@tbs.tu.ac.th

2

อ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

เอก

การตลาด,การวิจัยเชิงปริมาณ,
พฤติกรรมผู้บริโภค

หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี suratt7@tbs.tu.ac.th

3

ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

เอก

การบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสน
ศาสตร์),การเมืองการปกครอง,การ
บริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมือง
รองคณบดีฝ่าย
และการระหว่างประเทศ) ภาค บัณฑิตศึกษา
ภาษาอังกฤษ (BMIR)

คณะรัฐศาสตร์

wasanbu@gmail.com

4

อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

เอก

พฤติกรรมการเมือง,รัฐสภา,สถาบัน
การเมือง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(การเมืองการประเทศ) สาหรับ
นักบริหาร (MPE)

คณะรัฐศาสตร์

den605@yahoo.com

5

อ.ดร.มล.พินิตพันธุ์ บริพัตร

เอก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้อานวยการโครงการ
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ
ภาคภาษาอังกฤษ (MIR)

คณะรัฐศาสตร์

paribatra@gmail.com

6*

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

เอก

เศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

7*

อ.ดร. อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ

เอก

เศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ผู้อานวยการโครงการ
หลักกสูสูตตรเศรษฐศาสตร์
รภาษาไทย ดุษฎี
ปริ
ญญาตรี ณฑิตศึกษา
หลั
กรรมการบั
บัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ

chaleampong@econ.tu.a
c.th
anan@econ.tu.ac.th

8

อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์

เอก

สื่อสารมวลชน

คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

9

อ.ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย

เอก

สังคมวิทยา

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร
องค์
กรทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิ
บัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ

คณะเศรษฐศาสตร์

ajjoon@me.com

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา putthongchaidna@gmail.
com

10 อ.ดร.จันทนี เจริญศรี

เอก

สังคมวิทยา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1chantanee@gmail.com

11 ผศ.ดร.ปณิธี บราวน์

เอก

สังคมวิทยา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา spanitee@hotmail.com
บริการวิชาการ

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สังกัดหลักสูตร

ตำแหน่งบริหำร

ชื่อหน่วยงำน

อีเมล์

12 อ.ดร.ขจี จันทรขจร

เอก

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รองหัวหน้าภาควิชาฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี khajee@mathstat.sci.tu.a
คณิตศาสตร์
วิชาการ
c.th

13 อ.ดร.สายัณห์ ผุดวัฒน์

เอก

ฟิสิกส์, เทคโนโลยีฟิล์มบาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รองหัวหน้าภาควิชาฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี psayan@tu.ac.th
ฟิสิกส์
วางแผน
sayan_tu@hotmail.com

14* ผศ.ดร.วาทิต ภักดี

เอก

15 อ.ดร.พิศาล แก้วประภา

เอก

thennal sciences ,fluid machanics วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ
ชาวิศวกรรมเครื
เครือข่ายไร้สาย คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรบั
ณฑิต่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

16 อ.ดร.กฤษฎา ไชยสาร

เอก

17 รศ. นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

โยธา สาขาโครงสร้าง สาขาเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
กุมารเวชศาสตร์,ระบาดวิทยา,ภูมิแพ้

รองหัวหน้าภาควิชา
วิรองผู
ศวกรรมเครื
่องกล
้อานวยการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

pwatit@engr.tu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

kphisan@engr.tu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ckrisada@engr.tu.ac.th

โครงการหลักสูตร
นวัตกรรมทาง
วิศวกรรมศาสตร์

clinical epidemiology คณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
แพทยศาสตร์
บัณฑิตศึกษา

18* ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

เอก

เคมีคลินิก, ชีวเคมี, เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

19 ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข

เอก

เทคนิคการแพทย์ (จุลชีววิทยาคลินิก) ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

20 ผศ.ดร.นพพล ประโมทยกุล

เอก

กายภาพบาบัด (ระบบประสาท)

21* อ.สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล

โท

กายภาพบาบัด

22 ผศ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร

เอก

Prosthodontics and Occlusion
(ทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมบด ทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตร ตาแหน่งรองคณบดีฝ่าย
เคี้ยว)
นานาชาติ)
คลินิกและบริการสังคม

23 อ.ทพญ.ดร. กมลพรรณ ภักดี

เอก

Oral Biology (ชีววิทยาช่องปาก)

คณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน คณะสหเวชศาสตร์
คุรองคณบดี
ณภาพการศึ
กษา
ฝ่ายวิ
ชาการ คณะสหเวชศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
กายภาพบาบัด

mim9_p@yahoo.com
seksun@hotmail.com

รองหัวหน้าภาควิชา
คณะสหเวชศาสตร์
กายภาพบาบัด
ฝ่ายวิชาการและกิจการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หัวหน้างสาขาวิชา
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
และการออกก
าลังกาย
วิทยาศาสตรมหาบั
ณฑิต สาขา รักษาราชการใน
คณะทันตแพทยศาสตร์

noppol_tu@hotmail.com

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทวิ
ภาษา (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2558

oom_na@yahoo.com

คณะทันตแพทยศาสตร์

thamms11@hotmail.com
larsars@hotmail.com

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สังกัดหลักสูตร

24 อ.ดร.กุสุมาวดี อุทิศพันธ์

เอก

Oral Biology (ชีววิทยาช่องปาก)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
(หลักสูตรนานาชาติ)

25 ผศ.ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร

เอก

การพยาบาลอนามัยชุมชน ,การ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน,ทักษะชีวิต

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเวชปฏิบัติชุมชน

26 อ.ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา

เอก

การพยาบาลจิตเวช,Counseling ,
CBT (Cognitive behavioral
therapy) ,ยาเสพติด

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต

27 ผศ.ดร.ลภัสรดา หนุ่มคา

เอก

28 อ.ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์

ตำแหน่งบริหำร

ชื่อหน่วยงำน

อีเมล์

คณะทันตแพทยศาสตร์

kusumawadee.utispan@g
mail.com

ประธานหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์

jeeraponk@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์

vsararude@yahoo.com

การพยาบาลอนามัยชุมชน , การ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ส่งเสริมสุชภาพกลุ่มโรคเรื้อรังในชุมชน, สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์

rada_tu@hotmail.com

เอก

ศิลปกรรม ,สิ่งทอ,ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา ผู้ช่วยคณบดี
สิ่งทอ
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

lpoy12@gmail.com

29 ผศ.ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล

เอก

Architectural Engineering,
Building Energy Simulation
Analysis, Sustainable Design ,
การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน

30 ผศ.ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง
หรรษาสุขสิน

เอก

การวางผังและออกแบบชุมชนเมือง ,
เศรษฐศาสตร์เมือง

31 อ.ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ

เอก

Regional Douelopuut

โครงการศึกษาปริญญาเอกสห ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยสห วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาการ
วิทยาการฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ

phakpoom1977@gmail.c
om

32 อ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล

เอก

Political Science , History

โครงการศึกษาปริญญาเอกสห ผู้อานวยการโครงการ
วิทยาการ
ศึกษาปริญญาเอกสห
วิทยาการ

kositthiphon2@yahoo.co
m

สถาปัตยกรรมภายใน
มหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
สหวิทยาการสภาพแวดล้อม
สรรค์
สร้าง องและชุมชน
การออกแบบเมื
มหาบัณฑิต
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง

pimonmart@ap.tu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
คุณภาพฯ
การผังเมือง

tsuwadee@hotmail.com

วิทยาลัยสหวิทยาการ

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สังกัดหลักสูตร

ตำแหน่งบริหำร

ชื่อหน่วยงำน

อีเมล์

33 อ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ

เอก

Urban and Regional Planning

โครงการศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมือง และเศรษฐศาสตร์

ผู้อานวยการโครงการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
nattapon_s@gmail.com
ศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์
รองประธาน
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้ง
samsunt@hotmail.com
คณะกรรมการประกัน ภากรณ์ (สานักบัณฑิตอาสาสมัคร)
คุณภาพฯ

34 อ.ดร.สามชาย ศรีสันต์

เอก

Development studies

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร)

35 ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร

เอก

Research methodlogy,
Psychology (Educational
Psychology) , Education

ปริญญาโท ชนบทศึกษาและ
การพัฒนา

36* รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์

เอก

Science , Engineering

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร thawatchai@siit.tu.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม วิจยั และประกันคุณภาพ
การศึกษา

37* ผศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย

เอก

วิศวกรรม , วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร paiboon_sree@siit.tu.ac.t
h

38 อ.ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์

เอก

การสื่อสารสุขภาพประชากรศาสตร์ ,
การสร้างเสริมสุขภาพ, นิเทศศาสตร์
,ศิลปะการละคร,ละครประยุกต์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและประกัน
คุณภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

wannarat.ra@gmail.com

39 อ.ดร.พีระพล รัตนะ

เอก

สาธารณสุขศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์
สุขภาพ,ประชาการและการพัฒนา
นโยบายสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

peeraponr@gmail.com

40 อ.ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง

เอก

สาธารณสุขศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

หลักสูตรระดับปริญญาโทเอก ผู้ช่วยครบดีฝ่าย
สาขาอาชีวอนามัยและอนามัย ยุทธศาสตร์ฯ
สิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

k.soisuda@fph.tu.ac.th

41 อ.ดร.บัณฑิต อารอมัน

เอก

สังคมศาสตร์

อินเดียศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ bandit_1628@hotmail.co
m/bandit28@tu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้ง
dr_namfon@yahoo.com
ภากรณ์ (สานักบัณฑิตอาสาสมัคร) drnamfon@hotmail.co.th

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สังกัดหลักสูตร

ตำแหน่งบริหำร

ชื่อหน่วยงำน

อีเมล์

42 อ.ดร.วิภาวี อนุจาผัด

เอก

การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ จีนศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ wipawee_6@hotmail.co
m

43 อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล

เอก

การสอนภาษาจีน, จีนศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ fengjialao3@hotmail.com

44 อ.ดร.มยุรฉัตร แก้วมณี

เอก

Molecular Biology , Immunology,
Biomedical Sciences

45 อ.ดร.มยุรี ธาราสุข

เอก

Molecular Parasitology ,
Molecular Biology , Biomedical
Sciences

วิทยาศาสตรชีวคลินิก

Cardiology

46 ผศ.นพ.พีระพงศ์ กิติภาวงค์

จีนศึกษา

ผู้บริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์

may_mtmu@yahoo.com

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์

mayuri.tarasuk@gmail.co
m

แพทยศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์

p.kitipawong@gmail.com

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์

nairamii@hotmail.com

คณะเภสัชศาสตร์

kusawdee_m@yahoo.co
m

47 อ.ดร.นิรามัย สร้อยจักร

เอก

Molecular Biology

แพทยศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)

48 อ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์

เอก

Pharmacoepidemidogy
Pharmmacoeuonomics

เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556

หมำยเหตุ : * ให้เป็นผู้ประเมินฝึกประสบกำรณ์ (observer) อย่ำงน้อย 1 ครั้งก่อน จึงจะเป็นผู้ประเมินหลักสูตรได้

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ

