รายชื�อผู้ขึ�นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ลําดับ

ชื�อ - นามสกุล

วุฒิ
การศึกษา

1
2
3

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ� ลิขสิทธิ�วัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล

เอก
เอก
โท

4

รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ

โท

5

รองศาสตราจารย์พเยาว์ ศรีแสงทอง

โท

6

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร

เอก

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

โท

8

อาจารย์ ดร.มาดี ลิ�มสกุล

เอก

9

อาจารย์ต่อพงศ์ แจ่มทวี

สาขาที�เชี�ยวชาญ
กฎหมายอาญา
กฎหมายเอกชน
Logistics, Operations, and
Material Management
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พัฒนาชุมชน
สังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม
สหวิทยาการ

สังกัดหลักสูตร
ปริญญาโท (LL.M.8 สาขา)
ปริญญาโท (LL.M.8 สาขา)
ปริญญาตรี (บริหาร BBA-Fn)

ตําแหน่งบริหาร

หัวหน้าภาควิชา
ผู้อํานวยการหลักสูตร

ปริญญาโท (M.S.W.Social
ผู้อํานวยการโครงการ
Welfare Admin)
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ปริญญาเอก สาขานโยบายสังคม ผู้อํานวยการหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขา
นโยบายสังคม
สังคมสงเคราะห์พัฒนาชุมชน ปริญญาโท (M.Sc. Community หัวหน้าภาควิชาการ
Dev.)
พัฒนาชุมชน
สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา ปริญญาโท(M.S.W.Social
หัวหน้าภาควิชา
Welfare Admin)

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ สินธุประมา
11 รองศาสตราจารย์ยุพิน โภคฐิติยุกต์

โท

ภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี (B.A.Business
Eng.Com Int. )

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา โกพัฒตา

โท

ประวัติศาสตร์

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ

โท

German language and
Literature

ศิลปศาสตร์บัณฑิต(สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์)
ปริญญาตรี (B.A.German)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนา วิทยาลัยนา
นานชาติปรีดีพนมยงค์

ชื�อหน่วยงาน

ระดับ
ระดับคณะ
หลักสูตร

อีเมล์

คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์

















psrisengthong@gmail.com
p_srisengthong@hotmail.com

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์





narumolnira@hotmail.com

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์





chamkajang@yahoo.com





iamwhanka@yahoo.com




TJAMT@hotmail.com

คณะศิลปศาสตร์




คณะศิลปศาสตร์





tu.vachara@gmail.com /
vachara@tu.ac.th
yupintum@yahoo.com

คณะศิลปศาสตร์





cholla@tu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์





phanda.tamura@gmail.com

surasakl@tu.ac.th
somkiatwora@yahoo.com
akekarin.yolrabil@gmail.com
akekarin@tu.ac.th
leksombat@yahoo.com

ลําดับ

ชื�อ - นามสกุล

วุฒิ
การศึกษา

สาขาที�เชี�ยวชาญ

สังกัดหลักสูตร

ตําแหน่งบริหาร

ชื�อหน่วยงาน

ระดับ
ระดับคณะ
หลักสูตร

อีเมล์

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์

เอก

Buddhist Studies

ปริญญาโท(M.A.Buddhist Stu.)

คณะศิลปศาสตร์





15 อาจารย์ไพลิน ปิ�นสําอางค์

โท

ปรัชญา





16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ�มประสิทธิ�

โท

พุทธศาสน์ศึกษา





17 อาจารย์ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

โท

ประวัติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ปรัชญา
ปริญญาโท(M.A.Buddhist Stu.) ประธานโครงการ
คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท
ปริญญาตรี(B.A.History)
ประธาน
คณะศิลปศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตร





jo_danai20@yahoo.com
jo_danai@hotmail.com
supavitt@yahoo.com

18 รองศาสตราจารย์วัลลภา วิทยารักษ์
19 รองศาสตราจารย์สปี าน ทรัพย์ทอง

โท
โท

ปริญญาตรี(B.A.Thai)
ปริญญาตรี(B.A.Library &
Infor.Sc.)

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์







wallapa_pa2@yahoo.com
seepann@gmail.com

20 อาจารย์สังวาลย์ คงจันทร์

โท

ภาษาไทย
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
ภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์





puk_thamma@yahoo.com

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤตย์ นิ�มสมบุญ

โท

บรรณารักษศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์





narit.nimsomboon@gmail.com

22 รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

โท

คณะศิลปศาสตร์





tasmetha@gmail.com

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา

เอก





24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาวรรณ สินธุประมา

โท

รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน คณะศิลปศาสตร์
การศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตร





nittayakaeww@hotmail.com
nittaya_kaew@hotmail.com
ssudawan.deutsch@yahoo.com
sudawan@tu.ac.th

25 อาจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ�

โท

ภาษาฝรั�งเศส

ปริญญาโท(M.A.Teaching
French as a Foreign Language)

คณะศิลปศาสตร์





dchanaya@hotmailcom

26 อาจารย์ศุภลัคน์ เตชะพงศธร

โท

ภาษาฝรั�งเศส

ปริญญาตรี(B.A.French)

คณะศิลปศาสตร์





supaluck.t@arts.tu.ac.th
tp_supaluck@yahoo.fr

ปริญญาตรี (B.A.Library &
Infor.Sc.)
ภาษาศาสตร์ภาษาญี�ปุ่น การ ปริญญาโท
สอนภาษาญี�ปุ่น
(M.A.Japanese Language
Education)
ภาษาไทย
ปริญญาตรี(B.A.German)

กรรมการภาควิชา
ภาษาไทย
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

หัวหน้าภาควิชาภาษา
ฝรั�งเศส

montree.sira@gmail.com
msueb@hotmail.com
pinsumangp@gmail.com

ลําดับ

ชื�อ - นามสกุล

27 อาจารย์ ดนยา ตันติสันติสม

วุฒิ
การศึกษา
โท

สาขาที�เชี�ยวชาญ
ภาษาเยอรมัน

28 รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย

เอก

ภาษาฝรั�งเศส

29 อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์

เอก

Applied Linguistics

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ�ธร

คอมพิวเตอร์

สังกัดหลักสูตร
ปริญญาตรี(B.A.German)
ปริญญาโท(M.A.French-Thai
Trans.)
ปริญญาโท(M.A.English
Lang.Stu.)
ปริญญาเอก(Ph.D. English
Lang.Stu.)

หัวหน้าภาควิชา
ภาษาเยอรมัน
ประธานโครงการ
หลักสูตรปริญญาโท
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื�อหน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์

เอก

32 รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย

เอก

เทคโนโลยีสิ�งทอ

33 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์

เอก

Agricultural Engineering

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ

เอก

35 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ�

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ /
วิศวกรรมชีวเคมี
(Biochemical Engineering) /
และ จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม)
Polymer
ปริญญาตรี(B.Sc.Chemistry.)

36 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จาละ

เอก

หัวหน้าภาควิชาเคมี

ระดับ
ระดับคณะ
หลักสูตร



อีเมล์



คณะศิลปศาสตร์





คณะศิลปศาสตร์





danaya@tu.ac.th
sirajitd@gmail.com
dsirajit@yahoo.fr
psripicharn@hotmail.com





chhong@cs.tu.ac.th





kwanarat@gmail.com





lekuthai024@yahoo.com





napin2008@yahoo.co.th





chanan@tu.ac.th
phonprapai@gmail.com





nopparat@tu.ac.th





anchaleejala@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีชนบท
เทคโนโลยี
ผู้อํานวยการสํานัก
คณะวิทยาศาสตร์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาและ เทคโนโลยี
บ่มเพาะวิสาหกิจ
ปริญญาโท(M.Sc.Tech for Rural
คณะวิทยาศาสตร์และ
Devel)
เทคโนโลยี
ปริญญาโท (Organic Farming ผู้ช่วยอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และ
Management).
เทคโนโลยี

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

(ป.เอก ) พืชศาสตร์ (Biotech)
( ป.ตรี และ โท) เกษตร

ตําแหน่งบริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ลําดับ

ชื�อ - นามสกุล

วุฒิ
การศึกษา

สาขาที�เชี�ยวชาญ

สังกัดหลักสูตร

ตําแหน่งบริหาร

ชื�อหน่วยงาน

ระดับ
ระดับคณะ
หลักสูตร

อีเมล์

37 อาจารย์ ดร.ยงศักดิ� ขจรผดุงกิตติ

เอก

Agricultural Sciences

ปริญญาตรี(B.Sc.Biotechnology) ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี





yongsakk@hotmail.com
yongsakk@tu.ac.th

38 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สมพงษ์

เอก

Food Science

ปริญญาโท (M.Sc. Food Science
and Technology) ปริญญาเอก
(Ph.D. Food Science and
Technology)

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี





wsompongse@hotmail.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์





sprod@engr.tu.ac.th

วิศวกรรมเครื�องกลปริญญาตรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
(B.Eng Mechanical Eng)
คุณภาพ
ปริญญาโท(M.Sc. Medical Eng)





vsomsak@engr.tu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์





d-wan@hotmail.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์





etippabu@engr.tu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์





wa@engr.tu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์







waipoj@tu.ac.th
Panadda@tu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์





sophapun@hotmail.com

ประธานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โปรดปราน สิริธีรศาสน์
40 อาจารย์ ดร.สมศักดิ� วงษ์ประดับไชย

เอก

Mechanical Engineering

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย วันทนากร

เอก

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี

เอก

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

เอก

Construction Engineering & TU-PINE
รองผู้อํานวยการ
Management
ปริญญาตรี (B.Eng Civil Eng)
Chemical Engineering
ปริญญาตรี(B.Eng Chem Eng)
ปริญญาเอก(Ph.D Energy &Envi
Tech Manage)
Information Technology
ปริญญาตรี (B.Eng Soft ware
eng )

44 รองศาสตราจารย์ นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
45 รองศาสตราจารย์ ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์

เอก

Biochemistry

ปริญญาโท(M.Sc.Bio Chem)
ปริญญาเอก(Ph.D Bio Chem)

สรีรวิทยา (physiology)

ปริญญาโท(M.Sc.Med Sci)
ปริญญาเอก(Ph.D Med Sci)

รองคณบดีฝ่ายการ
นักศึกษาและสร้างเสริม
สุขภาพ

ลําดับ

ชื�อ - นามสกุล

วุฒิ
การศึกษา

สาขาที�เชี�ยวชาญ

สังกัดหลักสูตร

ตําแหน่งบริหาร

ชื�อหน่วยงาน

ระดับ
ระดับคณะ
หลักสูตร

47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ�

เอก

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต

หัวหน้าหน่วยประสาท
ศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์



48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใ
49 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์

เอก
เอก

แพทยศาสตร์
ปรสิตวิทยา

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์บัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย คณะแพทยศาสตร์
และแผน
คณะแพทยศาสตร์










siriphutk@yahoo.com
tayaree@tu.ac.th
pethleart@yahoo.com
ehumpot@tu.ac.th

หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์





sawanee@tu.ac.th







dechabur@yahoo.com
nkanitsap@yahoo.com

50 รองศาสตราจารย์ชุมพจน์ อมาตยกุล

-รังสีเทคนิค
-นิติวิทยาศาสตร์
-บริหารสาธารณสุขมูลฐาน
-บริหารสารสนเทศทาง
การแพทย์
อนามัยชุมชนและวิทยาการ
ระบาด

ปริญญาตรี (พ.บ.)



อีเมล์
chai9365@gmail.com

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวณี เต็งรังสรรค์

โท

52 อาจารย์ ดร.เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์
53 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง นงลักษณ์ คณิตทรัพย์

เอก
เอก

Anatomy
แพทย์ศาสตร์

54 รองศาสตราจารย์ ดร.เกสร สุวรรณประเสริฐ

เอก

DOCTOR OF SCIENCE
ปริญญาเอก(Ph.D Med Sci)

นอกคณะ ป.เอก วิศวะฯ (Ph.D
Med Eng) กรรมการหลักสูตร
พหุวิทยาการ วิศวกรรมทาง
การแพทย์และอนุกรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์





ksuwanprasert@yahoo.com
kesorn.physio@gmail.com

55 รองศาสตราจารย์ ดร.นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ

เอก

Biochemistry

คณะแพทยศาสตร์





56 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์

เอก

Anatomy

สาขาเซลล์ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์





usiri2@gmail.com
nusiri@tu.ac.th
bsirikul@gmail.com

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
58 รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

เอก
เอก

แพทยศาสตร์
เทคนิคการแพทย์

ปริญญาโท (M.Sc. Bio Chem)
ปริญญาเอก(Ph.D Bio Dhem)
ปริญญาโท(M.Sc Stem Cell)
ปริญญาเอก(Ph.D Stem Cell)
ปริญญาตรี(M.D)
ปริญญาโท(M.MT.Medical
Tech)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์







pimampaiwz@gmail.com
thaval9@yahoo.com

ปริญญาตรี (M.D)

ลําดับ

ชื�อ - นามสกุล

วุฒิ
การศึกษา

สาขาที�เชี�ยวชาญ

59 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี พงศ์เสวี

เอก

เทคนิคการแพทย์

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวดี คงขํา

เอก

เทคนิคการแพทย์

61 อาจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน

เอก

กายภาพบําบัด

62 รองศาสตราจารย์พิมพ์อําไพ เวนเซล

โท

กายภาพบําบัด

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

เอก

Biomedical Sciences

64 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

เอก

65 รองศาสตราจารย์สมชาติ แตรตุลาการ

โท

จุลชีววิทยา
พันธุศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมการแพทย์

สังกัดหลักสูตร

ตําแหน่งบริหาร

ชื�อหน่วยงาน

ระดับ
ระดับคณะ
หลักสูตร

อีเมล์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิค
การแพทย์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิค
การแพทย์)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลังกาย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
(Bachelor of Science Program in
Sports and Exercise Sciences)

คณะสหเวชศาสตร์





malineep@tu.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์





ss2sdwd@yahoo.com

คณะสหเวชศาสตร์





santhaneek@gmail.com

ปริญญาตรี(B.Sc.Phyical
therapy)
ปริญญาโท(M.Sc.Forensic sci) รองคณบดีฝ่ายวางแผน

คณะสหเวชศาสตร์





pimampai2002@yahoo.com

คณะสหเวชศาสตร์





nee_cw@yahoo.com

ปริญญาโท(M.Sc.Biomedical
Science)

คณะสหเวชศาสตร์





aunpad@yahoo.com

ปริญญาเอก (Ph.D Biomedical
Science)

คณะสหเวชศาสตร์





somchat@tu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์





ekapai 9@yahoo.co.uk

คณะทันตแพทยศาสตร์





yosanande@hotmail.com

66 อาจารย์ ดร. เอกรัฐ หิตโกเมท

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ยสนันท์ จันทรเวคิน

เอก

Dental Surgery

ปริญญาตรี(D.D.S Int)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล

เอก

การพยาบาลศาสตร์ ครอบครัว ปริญญาโท(M.N.S.Community รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Nurse Practitioner)
และประกันคุณภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์





pregamol@yahoo.com

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ตากวิริยะนันท์

เอก

พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปริญญาโท (M.N.S. Psychiatric
and Mental Health Nursing)

คณะพยาบาลศาสตร์





nidtaya603@yahoo.com

ลําดับ

ชื�อ - นามสกุล

วุฒิ
การศึกษา

สาขาที�เชี�ยวชาญ

สังกัดหลักสูตร

ตําแหน่งบริหาร

อีเมล์





nmayuree@hotmail.com

คณะพยาบาลศาสตร์





หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
และบริการวิชาการ





hanirat@yahoo.com
hteeranu@tu.ac.th
ksirilak9@yahoo.com





kongvap@gmail.com
kongvap@yahoo.com

คณะพยาบาลศาสตร์





คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
และการผังเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึ�งภากรณ์ (สํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร)





ksudapor@tu.ac.th
ksudaporn@yahoo.com
LERTWATT@gmail.com







a_assanee@yahoo.com
rattanamuk@yahoo.com

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึ�งภากรณ์ (สํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร)





sayauarchaeopen@yahoo.com
sayancd.tu@y7mail.com

สถาบันภาษา





skittitouch@hotmail.com

สถาบันภาษา





chorthip@yahoo.com

เอก

NURSING

ปริญญาโท(M.N.S.Community
Nurse Practitioner)

71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย

เอก

NURSING

72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล

เอก

Nursing Science

ปริญญาโท (M.N.S Adult
Nursing)
ปริญญาโท(M.N.S Adult
Nursing)

73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์

เอก

NURSING

74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร กมลวารินทร์

โท

สาธารณสุขศาสตร์

75 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

เอก

Civil Engineering

ปริญญาโท(M.Sc. DBTM)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

76 อาจารย์ อัศนีย์ เปลี�ยนศรี
77 รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์

โท
โท

ดุริยางค์ไทย
สาขาบริหารรัฐกิจ

ปริญญาตรี(B.F.A Drama)
Grad.Dip

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

78 ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์

โท

Environmental Remote
Sensing & GIS for
Development

79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต

เอก

การสอนภาษาอังกฤษ

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อทิพ วิริยะ

โท

English

ปริญญาเอก Ph.D English
Language Teaching (Int.)

ระดับ
ระดับคณะ
หลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์

70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี นิรัตธราดร

ปริญญาโท(M.N.S Adult
Nursing)

ชื�อหน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองผู้อํานวยการฝ่าย
วางแผน วิเทศสัมพันธ์
และประกันคุณภาพ

ลําดับ

ชื�อ - นามสกุล

วุฒิ
การศึกษา

สาขาที�เชี�ยวชาญ

สังกัดหลักสูตร

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย

เอก

International Business

82 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชต์นรินทร์ นิติศรวุฒิ

เอก

วิศวกรรมและเทคโนโลยี
เคมีชีวภาพ

ปริญญาโท (Master of Science
Program in Technology
Management)
วิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี
ชีวภาพ

83 รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร

เอก

อาชีวอนามัย

ปริญญาโท (M.P.H)

84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร รัฐพล อาษาสุจริต

เอก

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์

ตําแหน่งบริหาร

ชื�อหน่วยงาน

ระดับ
ระดับคณะ
หลักสูตร

อีเมล์

วิทยาลัยนวัตกรรม





orapan@citu.tu.ac.th

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร





suitisor@siit.tu.ac.th





sasitapp@gmail.com





rathapona@hotmail.com
rathapon@tu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละ คณะสาธารณสุขศาสตร์
บริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

