ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มทส.
วันที่ 2-3 มิ.ย. 58 ณ ห้อง VIP2-3 สุรสัมมนาคาร

รายชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 48 ท่าน
ที่

รายนาม

ตาแหน่ง/สาขาวิชา/หลักสูตร

e-mail

1. สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 4 ท่าน
1.
2.
3.
4.

รศ. ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ
ผศ. ดร.เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์
ผศ. ดร.ทรงกต ทศานนท์
อ. ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น

อ.ประจาหลักสูตรชีววิทยา
อ.ประจาหลักสูตรชีววิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
อ.ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

tassanee@sut.ac.th
benja@sut.ac.th
songkot@sut.ac.th
jakapong_kor@hotmail.com

1.
2.
3.
4.

2. สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จานวน 3 ท่าน
1.

อ.รัชฎาพร วิสุทธากร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ruchda@sut.ac.th

5.

2.

รศ. ดร.ขวัญกมล ดอนขวา

อ.ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ

kwnkamol@sut.ac.th

6.

3.

ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

อ.ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

neunghat@sut.ac.th

7.

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อ.ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

jirawat@sut.ac.th
roonsivi@sut.ac.th
montarop@sut.ac.th
apichat@sut.ac.th
natthiya@sut.ac.th

8.
9.
10.
11.
12.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อ.ประจาหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าสถานวิจัย
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

pornsiri@sut.ac.th
yupa@sut.ac.th
nitinat@sut.ac.th
kitti@sut.ac.th
uthansakul@sut.ac.th
sukasem@sut.ac.th
lsrytw@sut.ac.th
keerati@sut.ac.th
cprommak@sut.ac.th
chan@sut.ac.th

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

3. สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 5 ท่าน
1.
2.
3.
4.
5.

รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
ผศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
รศ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รศ. ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
ผศ. ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ

4. สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 26 ท่าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รศ. ดร.พรศิริ จงกล
รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
ผศ. ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
ผศ. ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
ผศ. ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์
ผศ. ดร.ชุติมา พรหมมาก
ผศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา
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ที่
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รายนาม
ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต
ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
ผศ. ดร.ปวีย์ ศิริรักษ์
อ.นรา สมัตถภาพงศ์
ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์
รศ. ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา
อ. ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
อ. ดร.ธีระสุต สุขกาเนิด
อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดารงพงศ์
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ
ผศ. ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ
อ.กาญจน์กรอง สุอังคะ
อ. ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์
อ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์
อ. ดร.เดโช เผือกภูมิ

ตาแหน่ง/สาขาวิชา/หลักสูตร
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ.ประจาหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อ.ประจาหลักสูตรวิศวกรรมโลหการ
อ.ประจาหลักสูตรวิศวกรรมโลหการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อ.ประจาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ประจาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ประจาหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง
อ.ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีธรณี
อ.ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีธรณี
อ.ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีธรณี

e-mail
chareeya@sut.ac.th
sudjit@sut.ac.th
jittamai@sut.ac.th
pavee@sut.ac.th
nara@sut.ac.th
tapany@sut.ac.th
pornwasa@sut.ac.th
wpiyawit@sut.ac.th
terasut@sut.ac.th
somsaksi@sut.ac.th
nittaya@sut.ac.th
chanwit@sut.ac.th
kankrong@sut.ac.th
tbantita@sut.ac.th
prachya@sut.ac.th
phueakphum@sut.ac.th

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

5. สานักวิชาแพทยศาสตร์ จานวน 6 ท่าน
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ. พญ.นพร อึ้งอาภรณ์
ผศ. พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร
อ.นลิน สิทธิธูรณ์
อ. นพ.ดร.นิวัฒน์ชยั นามวิชัยศิริกุล

6.

อ. นพ.สุวิทยา เธียรประธาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา

naporn@sut.ac.th
soraya.k@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย pornpun@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
pinnalin@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและ niwatchai@sut.ac.th
เวชศาสตร์ชุมชน
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
suwittaya@sut.ac.th

39.
40.
41.
42.
43.

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
หัวหน้าสถานวิจัย
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

45.
46.
47.
48.

44.

6. สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ จานวน 4 ท่าน
1.
2.
3.
4.

ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง
อ. ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อ. ดร.ศรัญญา จุฬารี
อ. ดร.ศักดา ขาคม
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naruemol@sut.ac.th
nutthita@sut.ac.th
saranya.c@sut.ac.th
sakdakh@sut.ac.th
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