
ล าดับ ช่ือ นามสกุล คณะหรอืส่วนงานเทียบเท่า สถาบัน ระดับผู้ประเมนิ อีเมล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Senior kunyadaj@gmail.com
2 อาจารย์ ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Senior nakorn.sri@kmutt.ac.th
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสด์ิ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Senior preecha.ter@kmutt.ac.th
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ
Junior phavanee.n@eng.kmutnb.ac.th

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Junior pakaphu@gmail.com
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Junior sirilukr@g.swu.ac.th
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Junior ajaree.supasuteekul@gmail.com
8 อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Junior wai959@gmail.com
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Junior nitinat@g.sut.ac.th
10 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Junior Yuvadee@buu.ac.th
11 รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง
Junior bjantanee@gmail.com

12 อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Novice chalalai@sut.ac.th
13 อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Novice pinnalin@sut.ac.th
14 อาจารย์ ดร.วสุ อุดมเพทายกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง
Novice

vasu.ud@kmitl.ac.th

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ Novice tjuntachote@hotmail.com
16 อาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Novice mjz_tad@yahoo.com
17 รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง
Novice amphawan.ju@kmitl.ac.th

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ apprentice -C sokaranr@medicine.psu.ac.th
19 ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ สาขาวิชาเคมี สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี jatuporn@g.sut.ac.th

20 รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก maneepinp@gmail.com 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

1 ภก.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Junior janmahasatian_s@silipakorn.edu

2 ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Novice apirakaramwong_a@su.ac.th

ทะเบียนรายช่ือประธานผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562
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3 ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Novice piriyaprasarth_s@su.ac.th

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Novice uddee110@gmail.com

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร adthalungrong_c@su.ac.th

6 ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร jnunthanid@gmail.com

7 ภก.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร NGAWHIRUNPAT_T@su.ac.th

8 ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตอ.หญิงมาลัย  สถิรพันธ์ุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร SATIRAPHAN_M@su.ac.th

9 ภก.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร NIRATISAI_S@su.ac.th

10 ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร WETWITAYAKLUNG_P@silpakorn.edu

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Khawsithiwong_p@su.ac.th
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Cheewita_31@hotmail.com
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร tangy8of11@gmail.com

14 อาจารย์ ดร.วรฤทัย ชูเทียร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร woraruthai.choothian@gmail.com

15 อาจารย์เพ็ญพิสุทธ์ิ ทองหยวก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร penpisuth.ft@gmail.com

16 รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร phimchanok@hotmail.com

17 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ruamthum_w@silpakorn.edu

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี มงคลสวัสด์ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร mongkolsawat_d@silpakorn.edu
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ctayagorn@gmail.com
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร boplitakul@gmail.com
21 อาจารย์ ดร.พรรณภัทร  ปล่ังศรีเจริญสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร plungpanpat@gmail.com
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร chumchob_n@silpakorn.edu
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ชั้นจิรกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร chanjirakul_k@su.ac.th
24 ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร sratthaphut_L@su.ac.th
25 ภญ.อาจารย์ ดร.ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธ์ิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร sukwattanasinit_t@su.ac.th

mailto:piriyaprasarth_s@su.ac.th

