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ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Novice fscitpa@ku.ac.th

2 อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Novice fengksds@ku.ac.th

3 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Novice feduacrk@ku.ac.th

4 รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์ คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Novice kkanita.kt@gmail.com

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Novice darcho@kku.ac.th

6 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Novice nankom@kku.ac.th

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Novice acharaporn.s@cmu.ac.th

8 อาจารย์วาสนา เสียงดัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Novice iwasdung@kmutt.ac.th

9 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา วสุศรี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Novice thananya.was@kmutt.ac.th

10 รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice pnv2500@gmail.com

11 ดร.พนิดา ปรารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice panida.p@sciee.kmutnb.ac.th

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice chaiwat.r@eng.kmutnb.ac.th

13 อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice bopit.c@eat.kmutnb.ac.th

14 อาจารย์ปนัดดา กองศิลป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice panadda.k@eat.kmutnb.ac.th

15 ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice nontirat.p@arts.kmutnb.ac.th

16 รองศาสตราจารย์วิมล เหมือนคิด คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice vsm_kmutnb@hotmail.com

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิวรรณ กังสดาน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร
ไทย-เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice tawiwan.k@tggs.kmutnb.ac.th

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ อมรรักษา บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร
ไทย-เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice suksun.a@tggs.kmutnb.ac.th

19 อาจารย์อัจฉรียา รอบกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Novice achareeya.r@ic.kmutnb.ac.th

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธ์ิสอาด สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Novice s@sut.ac.th

21 ดร.สรชัย กมลล้ิมสกุล สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Novice sorachai@sut.ac.th

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Novice sareeya@sut.ac.th

23 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต ทศานนท์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Novice songkot@sut.ac.th

24 ดร.ภาณุ ย้ิมเมือง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Novice panu.y@sut.ac.th

25 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Novice thanatch@sut.ac.th

26 รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Novice pornsiri@sut.ac.th

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Novice harnirat@yahoo.com

28 รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Novice mruchiwit99@gmail.com
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29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Novice tayaree@tu.ac.th

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Novice jeabtipp@hotmail.com

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Novice onraweekhong@gmail.com

32 รองศาสตราจารย์พิริยา ศุภศรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Novice supiriya@hotmail.com

33 ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Novice phochit@buu.ac.th

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Novice sawamin@buu.ac.th

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Novice thamnoon@eng.buu.ac.th

36 อาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Novice mjz_tad@yahoo.com

37 ดร.วัลลภ ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Novice wanlopj@go.buu.ac.th

38 ดร.ตระกูล พรหมจักร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice tpromjak@gmail.com

39 ดร.สุภาพร ภัสสร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice supapornpa14@gmail.com

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา Novice thitirath.ch@gmail.com

41 อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice art_niti@msn.com

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice chanita42548@gmail.com

43 อาจารย์นภาพร เอ่ียมละออ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice napa.aeam@gmail.com

44 ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice aomaom9@gmail.com

45 ดร.นํ้าเงิน จันทรมณี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice namngern19@hotmail.com

46 ดร.นทพร ชัยพิชิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice nataporn.ch@up.ac.th

47 ดร.สรชัย คําแสน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice sorabond@gmail.com

48 ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice sulawan_y@hotmail.com

49 ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice chonthida.th@up.ac.th

50 ดร.เนติ เงินแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice Neti.up1797@gmail.com

51 อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice top2tnt@hotmail.com

52 อาจารย์พุทธิพงษ์ พลคําฮัก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice puttipong.po@up.ac.th

53 รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice dhanarunm@gmail.com

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หม่ันดี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Novice myuttana@hotmail.com

55 รองศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Novice raysc.yuwares@gmail.com

56 ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Novice nuttaphon.onp@mahidol.ac.th
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57 รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Novice sangtien.you@mahidol.ac.th

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ พูลชอบ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล Novice kittipong.poonchob@gmail.com

59 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล Novice chalermporn.ong@mahidol.ac.th

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง Novice artronchetsumon@gmail.com

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Novice saitida@g.swu.ac.th

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Novice ampornswu@gmail.com

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Novice chutimav@g.swu.ac.th

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Novice somphop@g.swu.ac.th

65 ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Novice rungtiwa@g.swu.ac.th

66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Novice Luppana.k@psu.ac.th

67 ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Novice rjaeasae@yahoo.com

68 รองศาสตราจารย์ธวัช ชาญชญานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Novice cthavat@yahoo.com

69 รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Novice sanguan.l@psu.ac.th

70 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิภา อ้ึงไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Novice suwipa.u@psu.ac.th

71 ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Novice spornpaw@gmail.com

72 ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Novice kawinbhat.s@psu.ac.th

73 อาจารย์สุขกมล สุขพิศิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Novice sukgamon_sukpisit@hotmail.com

74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ เปาะทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Novice amnart.p@psu.ac.th

75 รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Novice jinda.khl@stou.ac.th

76 รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Novice pusomjai@gmail.com

77 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Novice rwarap4@yahoo.com

78 รองศาสตราจารย์สุนา สุทธิเกียรติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Novice sunamaria@hotmail.com

79 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Novice pensirinapa@gmail.com

80 รองศาสตราจารย์สํารวย กมลายุตต์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Novice sumruaykom152@hotmail.com

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีม่ัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Novice R_Piyasiri@yahoo.com

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วอนชนก ไชยสุนทร คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice wornchanok.ch@kmitl.ac.th

83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรสา บัวตะมะ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice kburasa@gmail.com

84 รองศาสตราจารย์ ดร.ป่ินมณี ขวัญเมือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice pinmanee.kw@kmitl.ac.th
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ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล คณะหรือส่วนงำนเทียบเท่ำ สถำบัน ระดับผู้ประเมิน อีเมล

ทะเบียนรำยช่ือกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร (AUN-QA Assessors) มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

85 รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice ponrudee@it.kmitl.ac.th

86 รองศาสตราจารย์ ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice toempong.ph@kmitl.ac.th

87 ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice pakorn@live.kmitl.ac.th

88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี เพชรมณีลํ้าค่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice wandee.pe@kmitl.ac.th

89 อาจารย์สรยุทธ กลมกล่อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice sorayut.gl@kmitl.ac.th

90 ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice sarinporn.vi@kmitl.ac.th

91 อาจารย์จิราภรณ์ สิริสัณห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Novice jsirison@yahoo.com

92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Novice jugkarin@as.nida.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน

1 รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร pisaeng@gmail.com

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดํารงพล อินทร์จันทร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร damrongphon@hotmail.com

3 อาจารย์ ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร songthampan@hotmail.com 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร kangvol@gmail.com 

5 รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร kluay_@hotmail.com

6 อาจารย์วรุษา อุตระ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร marchwinn@gmail.com

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร catthi.sasi@gmail.com

8 รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เล่ียมประวัติ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร sliamprawat@yahoo.com

9 อาจารย์ ดร.มานิตา ลีโทชวลิต  อรรถ
นุพรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Manita.att@gmail.com

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร ช่ืนอ่ิม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร suy85@hotmail.co.uk

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางย่ีขัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร eakaphun@hotmail.com

12 อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร hirunkasi_k@silpakorn.edu

13 อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร tengdochang@gmail.com

14 ภก.รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ คงเมือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Kongmuang_s@su.ac.th

15 ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี พนมสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร spanomsuk@gmail.com

16 ภญ.อาจารย์ ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Bunchuailua_w@silpakorn.edu

17 อาจารย์กวินธร สัยเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร saicharoen_k@silpakorn.edu

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราภรณ์  งามปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ngampanyab@gmail.com
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ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล คณะหรือส่วนงำนเทียบเท่ำ สถำบัน ระดับผู้ประเมิน อีเมล

ทะเบียนรำยช่ือกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร (AUN-QA Assessors) มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

19 อาจารย์อลิสา วัชรประภาพงศ์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร alisa1410@gmail.com

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร manatrinon_s@silpakorn.edu

21 อาจารย์ ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร LERTCHUNHAKIAT_K@silpakorn.edu

22 อาจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร promchan_t@silpakorn.edu

23 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ruamthum_w@silpakorn.edu

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ajpui20@hotmail.com

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร tarn_k@yahoo.com

26 อาจารย์นันท์ภัสกร ลํ่าภากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร nanpaskorn.l@gmail.com

27 อาจารย์ ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร poolsatitiwat@hotmail.com

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร osirisamphan@hotmail.com

29 ภก.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักด์ิ อินทรไพโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Intaraphairot_T@su.ac.th

30 ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร patomchaiviwat_V@su.ac.th

31 ภก.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ์ เลิศนที คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร LERTNATTEE_V@su.ac.th

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร chaiyut_n@su.ac.th

33 อาจารย์ ดร.วิชุดา  เมตตานันท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร vichuda.mettanant@gmail.com

34 อาจารย์กิตติธัช สําเภาทอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร sumpowthong_k@silpakorn.edu 

35 อาจารย์ ดร.สมฤดี ศิลาฤดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร silarudee_s@silpakorn.edu 
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