รำยชื่อผู้ขนึ้ ทะเบียนเป็ นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สังกัดหลักสู ตร

ตำแหน่ งบริหำร

ระดับ
หลักสู ตร

ระดับคณะ

คณะนิติศาสตร์





surasakl@tu.ac.th

ชื่อหน่ วยงำน

อีเมล์

1

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์วฒั นกุล

เอก

กฎหมายอาญา

ปริ ญญาโท (LL.M.8 สาขา)

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์

เอก

กฎหมายเอกชน

ปริ ญญาโท (LL.M.8 สาขา)

หัวหน้าภาควิชา

คณะนิติศาสตร์





somkiatwora@yahoo.com

3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอกริ นทร์ ยลระบิล

โท

ปริ ญญาตรี (บริ หาร BBA-Fn)

ผูอ้ านวยการหลักสูตร

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี





4

รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ

โท

Logistics, Operations, and Material
Management
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปริ ญญาโท (M.S.W.Social Welfare Admin)

ผูอ้ านวยการโครงการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์





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

5

รองศาสตราจารย์พเยาว์ ศรี แสงทอง

โท

พัฒนาชุมชน
สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์





psrisengthong@gmail.com
p_srisengthong@hotmail.com

6

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร

เอก

สหวิทยาการ

ปริ ญญาเอก สาขานโยบายสังคม

ผูอ้ านวยการหลักสูตรปริ ญญา
เอก สาขานโยบายสังคม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์





narumolnira@hotmail.com

7

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

โท

สังคมสงเคราะห์พฒั นาชุมชน

ปริ ญญาโท (M.Sc. Community Dev.)

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์





chamkajang@yahoo.com

8

อาจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล

เอก

สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา

ปริ ญญาโท(M.S.W.Social Welfare Admin)

หัวหน้าภาควิชา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์





iamwhanka@yahoo.com

9

อาจารย์ต่อพงศ์ แจ่มทวี

โท

ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์





TJAMT@hotmail.com

10 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ สิ นธุประมา

เอก

ประวัติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์





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

11 รองศาสตราจารย์ยพุ ิน โภคฐิติยกุ ต์

โท

ภาษาอังกฤษ

ปริ ญญาตรี (B.A.Business Eng.Com Int. )





yupintum@yahoo.com

12 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชลดา โกพัฒตา

โท

ประวัติศาสตร์

ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต(สาขาวิชาประวัติศาสตร์ )

รองคณบดีฝ่ายบริ หารและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานานชาติปรี ดีพนม
ยงค์
คณะศิลปศาสตร์





cholla@tu.ac.th

13 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ

โท

German language and Literature

ปริ ญญาตรี (B.A.German)

คณะศิลปศาสตร์





phanda.tamura@gmail.com

14 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิ ระโรจนานันท์

เอก

Buddhist Studies

ปริ ญญาโท(M.A.Buddhist Stu.)

คณะศิลปศาสตร์





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

15 อาจารย์ไพลิน ปิ่ นสาอางค์

โท

ปรัชญา

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา

คณะศิลปศาสตร์





pinsumangp@gmail.com

16 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรี ชาเพิ่มประสิ ทธิ์

โท

พุทธศาสน์ศึกษา

ปริ ญญาโท(M.A.Buddhist Stu.)

ประธานโครงการปริ ญญาโท

คณะศิลปศาสตร์





jo_danai20@yahoo.com
jo_danai@hotmail.com

17 อาจารย์ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

โท

ประวัติศาสตร์

ปริ ญญาตรี (B.A.History)

คณะศิลปศาสตร์





supavitt@yahoo.com

18 รองศาสตราจารย์วลั ลภา วิทยารักษ์

โท

ภาษาไทย

ปริ ญญาตรี (B.A.Thai)

ประธานกรรมการบริ หาร
หลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์





wallapa_pa2@yahoo.com

19 รองศาสตราจารย์สีปาน ทรัพย์ทอง

โท

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ปริ ญญาตรี (B.A.Library &Infor.Sc.)

คณะศิลปศาสตร์





seepann@gmail.com

20 อาจารย์สงั วาลย์ คงจันทร์

โท

ภาษาไทย

กรรมการภาควิชาภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์





puk_thamma@yahoo.com

21 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นฤตย์ นิ่มสมบุญ

โท

บรรณารักษศาสตร์

ปริ ญญาตรี (B.A.Library &Infor.Sc.)

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

คณะศิลปศาสตร์





narit.nimsomboon@gmail.com

22 รองศาสตราจารย์ ทัศนีย ์ เมธาพิสิฐ

โท

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น

ปริ ญญาโท
(M.A.Japanese Language Education)

คณะศิลปศาสตร์





tasmetha@gmail.com

รำยชื่อผู้ขนึ้ ทะเบียนเป็ นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สังกัดหลักสู ตร

ตำแหน่ งบริหำร

ชื่อหน่ วยงำน

ระดับ
หลักสู ตร

ระดับคณะ

อีเมล์

รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษา

คณะศิลปศาสตร์





nittayakaeww@hotmail.com
nittaya_kaew@hotmail.com

อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์





ssudawan.deutsch@yahoo.com
sudawan@tu.ac.th

ปริ ญญาโท(M.A.Teaching French as a Foreign Language)

คณะศิลปศาสตร์





dchanaya@hotmailcom

ภาษาฝรั่งเศส

ปริ ญญาตรี (B.A.French)

หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

คณะศิลปศาสตร์





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

โท

ภาษาเยอรมัน

ปริ ญญาตรี (B.A.German)

หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน

คณะศิลปศาสตร์





danaya@tu.ac.th

28 รองศาสตราจารย์ ดร.สิ รจิตต์ เดชอมรชัย

เอก

ภาษาฝรั่งเศส

ปริ ญญาโท(M.A.French-Thai Trans.)

ประธานโครงการหลักสูตร
ปริ ญญาโท

คณะศิลปศาสตร์





sirajitd@gmail.com
dsirajit@yahoo.fr

29 อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรี พิจารณ์

เอก

Applied Linguistics

ปริ ญญาโท(M.A.English Lang.Stu.)
ปริ ญญาเอก(Ph.D. English Lang.Stu.)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์





psripicharn@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





chhong@cs.tu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชนบท
ผูอ้ านวยการสานักทรัพย์สิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ





kwanarat@gmail.com





lekuthai024@yahoo.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





napin2008@yahoo.co.th

23 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา

เอก

ภาษาไทย

24 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุดาวรรณ สิ นธุประมา

โท

ภาษาเยอรมัน

ปริ ญญาตรี (B.A.German)

25 อาจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์

โท

ภาษาฝรั่งเศส

26 อาจารย์ศุภลัคน์ เตชะพงศธร

โท

27 อาจารย์ ดนยา ตันติสนั ติสม

30 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริ ทธิ์ธร

คอมพิวเตอร์

31 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

เอก

Built Environment / เกษตรศาสตร์

32 รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั

เอก

เทคโนโลยีสิ่งทอ

33 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์

เอก

Agricultural Engineering

ปริ ญญาโท(M.Sc.Tech for Rural Devel)

34 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ

เอก

ปริ ญญาโท (Organic Farming Management).

ผูช้ ่วยอธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





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

35 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศกั ดิ์

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ /วิศวกรรมชีวเคมี
(Biochemical Engineering) / และ จุลชีววิทยา
ทางอุตสาหกรรม)
Polymer

ปริ ญญาตรี (B.Sc.Chemistry.)

หัวหน้าภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





nopparat@tu.ac.th

36 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จาละ

เอก

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





anchaleejala@hotmail.com

37 อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

เอก

Agricultural Sciences

ปริ ญญาตรี (B.Sc.Biotechnology)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





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

38 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สมพงษ์

เอก

Food Science

ปริ ญญาโท (M.Sc. Food Science and
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
Technology) ปริ ญญาเอก (Ph.D. Food Science มหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญา
and Technology)
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





wsompongse@hotmail.com

ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

รำยชื่อผู้ขนึ้ ทะเบียนเป็ นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

39 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย

เอก

Geotechnical Engineering
วิศวกรรมโยธา

40 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์

เอก

เคมีวิศวกรรม

41 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย

เอก

42 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย วันทนากร

สังกัดหลักสู ตร

ตำแหน่ งบริหำร

ระดับ
หลักสู ตร

ระดับคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์





sweeraya@engr.tu.ac.th

ชื่อหน่ วยงำน

อีเมล์

ปริ ญญาตรี (B.Eng Civil&manage Construct
Eng)
ปริ ญญาเอก (Ph.D Eng)
ปริ ญญาโท (M.Eng Chem and AE)
ปริ ญญาโท (M.Eng Energy & Envi Tech
Mamage)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์





sprod@engr.tu.ac.th

Mechanical Engineering

วิศวกรรมเครื่ องกลปริ ญญาตรี (B.Eng
Mechanical Eng)
ปริ ญญาโท(M.Sc. Medical Eng)

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์





vsomsak@engr.tu.ac.th

เอก

Construction Engineering & Management

TU-PINE
ปริ ญญาตรี (B.Eng Civil Eng)

รองผูอ้ านวยการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์





d-wan@hotmail.com

43 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี

เอก

Chemical Engineering

ปริ ญญาตรี (B.Eng Chem Eng)
ปริ ญญาเอก(Ph.D Energy &Envi Tech Manage)

คณะวิศวกรรมศาสตร์





etippabu@engr.tu.ac.th

44 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

เอก

Information Technology

ปริ ญญาตรี (B.Eng Soft ware eng )

คณะวิศวกรรมศาสตร์





wa@engr.tu.ac.th

45 รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล

แพทยศาสตร์

ปริ ญญาตรี (M.D)

คณะแพทยศาสตร์





pchawa@truemail.co.th

46 รองศาสตราจารย์ นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง

โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา

คณะแพทยศาสตร์





waipoj@tu.ac.th

47 รองศาสตราจารย์ ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์

Biochemistry

ปริ ญญาโท(M.Sc.Bio Chem)
ปริ ญญาเอก(Ph.D Bio Chem)

คณะแพทยศาสตร์





Panadda@tu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์





sophapun@hotmail.com

หัวหน้าหน่วยประสาท
ศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์





chai9365@gmail.com

คณะแพทยศาสตร์



ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน

คณะแพทยศาสตร์





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

คณะแพทยศาสตร์





ehumpot@tu.ac.th

หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
และเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์





sawanee@tu.ac.th





dechabur@yahoo.com

48 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์

เอก

สรี รวิทยา (physiology)

ปริ ญญาโท(M.Sc.Med Sci)
ปริ ญญาเอก(Ph.D Med Sci)

49 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศกั ดิ์

เอก

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต

50 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริภทั ร เกียรติพนั ธุส์ ดใส

เอก

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต

51 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์

เอก

ปรสิ ตวิทยา

แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต

52 รองศาสตราจารย์ชุมพจน์ อมาตยกุล

-รังสี เทคนิค
-นิ ติวิทยาศาสตร์
-บริ หารสาธารณสุขมูลฐาน
-บริ หารสารสนเทศทางการแพทย์

53 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สวณี เต็งรังสรรค์

โท

อนามัยชุมชนและวิทยาการระบาด

54 อาจารย์ ดร.เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์

เอก

Anatomy

ปริ ญญาตรี (พ.บ.)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
และสร้างเสริ มสุขภาพ

siriphutk@yahoo.com

รำยชื่อผู้ขนึ้ ทะเบียนเป็ นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สังกัดหลักสู ตร

ตำแหน่ งบริหำร

ชื่อหน่ วยงำน

ระดับ
หลักสู ตร

ระดับคณะ

อีเมล์

55 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง นงลักษณ์ คณิ ตทรัพย์

เอก

แพทย์ศาสตร์

ปริ ญญาตรี (M.D)

คณะแพทยศาสตร์





nkanitsap@yahoo.com

56 รองศาสตราจารย์ ดร.เกสร สุวรรณประเสริ ฐ

เอก

DOCTOR OF SCIENCE ปริ ญญาเอก(Ph.D
Med Sci)

นอกคณะ ป.เอก วิศวะฯ (Ph.D Med Eng)
กรรมการหลักสูตรพหุวิทยาการ วิศวกรรมทาง
การแพทย์และอนุกรรมการหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์





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

57 รองศาสตราจารย์ ดร.นุชสิ ริ เลิศวุฒิโสภณ

เอก

Biochemistry
โภชนศาสตร์

ปริ ญญาโท (M.Sc. Bio Chem)
ปริ ญญาเอก(Ph.D Bio Dhem)

คณะแพทยศาสตร์





nusiri2@gmail.com

58 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์

เอก

Anatomy

ปริ ญญาโท(M.Sc Stem Cell)
ปริ ญญาเอก(Ph.D Stem Cell)

สาขาเซลล์ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์





bsirikul@gmail.com

59 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ วัฒนเรื องโกวิท

เอก

แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตรศึกษา

ปริ ญญาตรี (M.D)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์





pwattana30@hotmail.com

60 รองศาสตราจารย์ ดร.กาพล รุ จิวิชชญ์

เอก

เทคนิ คการแพทย์ / จุลชีววิทยาทางการแพทย์

ปริ ญญาโท(M.Sc.Forensic Sci)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์





kruchiwit@yahoo.com

61 รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

เอก

เทคนิ คการแพทย์

ปริ ญญาโท(M.MT.Medical Tech)

คณะสหเวชศาสตร์





thaval9@yahoo.com

62 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี พงศ์เสวี

เอก

เทคนิ คการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

คณะสหเวชศาสตร์





malineep@tu.ac.th

63 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวดี คงขา

เอก

เทคนิ คการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

คณะสหเวชศาสตร์





ss2sdwd@yahoo.com

64 อาจารย์ ดร.สันทณี เครื อขอน

เอก

กายภาพบาบัด

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2556
(Bachelor of Science Program in Sports and
Exercise Sciences)

คณะสหเวชศาสตร์





santhaneek@gmail.com

65 รองศาสตราจารย์พิมพ์อาไพ เวนเซล

โท

กายภาพบาบัด

ปริ ญญาตรี (B.Sc.Phyical therapy)

คณะสหเวชศาสตร์





pimampai2002@yahoo.com

66 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒั น์

เอก

Biomedical Sciences

ปริ ญญาโท(M.Sc.Forensic sci)

คณะสหเวชศาสตร์





nee_cw@yahoo.com

67 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

เอก

จุลชีววิทยา
พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

ปริ ญญาโท(M.Sc.Biomedical Science)

คณะสหเวชศาสตร์





aunpad@yahoo.com

68 รองศาสตราจารย์สมชาติ แตรตุลาการ

โท

วิศวกรรมการแพทย์

ปริ ญญาเอก (Ph.D Biomedical Science)

คณะสหเวชศาสตร์





somchat@tu.ac.th

69 ศาสตราจารย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว

เอก

ชีววิทยาช่องปาก / ทันตสาธารณสุข

ปริ ญญาเอก (Ph.D Health)

คณะทันตแพทยศาสตร์





koontongkaew@gmail.com
/koontongkaew@yahoo.com

70 อาจารย์ ดร. เอกรัฐ หิ ตโกเมท

โท

ชีววิทยาช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์





ekapai 9@yahoo.co.uk

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

รำยชื่อผู้ขนึ้ ทะเบียนเป็ นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำที่เชี่ยวชำญ

สังกัดหลักสู ตร

ตำแหน่ งบริหำร

ชื่อหน่ วยงำน

ระดับ
หลักสู ตร

ระดับคณะ

อีเมล์

71 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ยสนันท์ จันทรเวคิน

เอก

Dental Surgery

ปริ ญญาตรี (D.D.S Int)

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

คณะทันตแพทยศาสตร์





yosanande@hotmail.com

72 รองศาสตราจารย์.ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์

เอก

Nursing

ปริ ญญาเอก (Ph.D Nursing Science)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์





ruchiwit@yahoo.com

73 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยก์ มล รัชนกุล

เอก

การพยาบาลศาสตร์ ครอบครัว

ปริ ญญาโท(M.N.S.Community Nurse
Practitioner)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์





pregamol@yahoo.com

74 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ตากวิริยะนันท์

เอก

พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ปริ ญญาโท (M.N.S. Psychiatric and Mental
Health Nursing)

คณะพยาบาลศาสตร์





nidtaya603@yahoo.com

75 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี นิรัตธราดร

เอก

NURSING

คณะพยาบาลศาสตร์





nmayuree@hotmail.com

76 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศยั

เอก

NURSING

ปริ ญญาโท(M.N.S.Community Nurse
Practitioner)
ปริ ญญาโท (M.N.S Adult Nursing)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์





77 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ กิจศรี ไพศาล

เอก

Nursing Science

ปริ ญญาโท(M.N.S Adult Nursing)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาล
ผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์





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

78 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์

เอก

NURSING

ปริ ญญาโท(M.N.S Adult Nursing)

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ
บริ การวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์





kongvap@gmail.com
kongvap@yahoo.com

79 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุดาพร กมลวาริ นทร์

โท

สาธารณสุขศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์





80 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

เอก

Civil Engineering

ปริ ญญาโท(M.Sc. DBTM)

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง





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

81 อาจารย์ อัศนีย ์ เปลี่ยนศรี

โท

ดุริยางค์ไทย

ปริ ญญาตรี (B.F.A Drama)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์





a_assanee@yahoo.com

82 รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์

โท

สาขาบริ หารรัฐกิจ

Grad.Dip

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์
(สานักบัณฑิตอาสาสมัคร)





rattanamuk@yahoo.com

83 ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์

โท

Environmental Remote Sensing & GIS for
Development

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์
(สานักบัณฑิตอาสาสมัคร)





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

84 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติธชั สุนทรวิภาต

เอก

การสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา





skittitouch@hotmail.com

85 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ช่อทิพ วิริยะ

โท

English

สถาบันภาษา





chorthip@yahoo.com

86 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย

เอก

International Business

ปริ ญญาโท (Master of Science Program in
Technology Management)

วิทยาลัยนวัตกรรม





orapan@citu.tu.ac.th

87 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชต์นริ นทร์ นิติศรวุฒิ

เอก

วิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร





suitisor@siit.tu.ac.th

88 รองศาสตราจารย์ ดร.สสิ ธร เทพตระการพร

เอก

อาชีวอนามัย

ปริ ญญาโท (M.P.H)

รองคณบดีฝ่ายวิจยั เเละบริ การ
วิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์





sasitapp@gmail.com

89 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร รัฐพล อาษาสุ จริ ต

เอก

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์





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

ปริ ญญาเอก Ph.D English Language Teaching
(Int.)

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวางแผน
วิเทศสัมพันธ์ และประกัน
คุณภาพ

