รายนามผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ลาดับ

ชือ่ -สกุล

หลักสูตร/
สาขาที่สังกัด

คณะวิชาที่สังกัด

วุฒิการศึกษา

ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่น
ผ่านการอบรมโดยสกอ.(2558) (สสอท., เครือข่ายภาคกลางตอนบน
, ม.สยาม) โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.

อีเมลล์/เบอร์โทร

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

พลเรือตรีหญิง ดร.สุภทั รา เอือ้ วงศ์

บัณฑิตวิทยาลัย

2

อาจารย์ลิขิตกุล กุลรัตนรักษ์

สานักประกันคุณภาพ

3

อาจารย์กมลรัตน์ วัชรินทร์

สานักประกันคุณภาพ

4

อาจารย์อรนุช อินทวงศ์

คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

5

อาจารย์ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์

คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

6

อาจารย์วบิ ลู ย์ ชินบูรพา

คณะบริหารธุรกิจ

การตลาด

7

อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย

คณะบริหารธุรกิจ

บัญชี

8

ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

9

อาจารย์โสภิดา ทะสังขา

คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

10 อาจารย์สมพร ปานยินดี

คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

11 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล

คณะนิเทศศาสตร์

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

12 อาจารย์ปยิ ะศักดิ์ ชมจันทร์

คณะนิเทศศาสตร์

การโฆษณา

13 อาจารย์ประกิจ อาษา

คณะนิเทศศาสตร์

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

14 อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภทั รไพศาล

คณะนิเทศศาสตร์

การประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี: ค.บ.(การพยาบาลจิตเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ค.ม.(การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: ค.ด.(การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ว.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: ศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก: ค.ด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ศ.บ.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท: ศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี: รป.บ.(ทฤษฎีการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท: M.B.A.(International Business), Schiller International U. London, U.K. /
M.A.(Finance), Webster University, U.K.
ปริญญาตรี: กศ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ปริญญาโท: กศ.ม.(ภูมิศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยศีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี: บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท: บธ.ม.(การตลาด) Western International University
ปริญญาตรี: บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท: บช.ม (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต (การสอนสุขศึกษา) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ปริญญาโท: บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก: ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี: ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท: รป.ม.(การบริหารการเงินการคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี: บธ.บ. ( บัญชี ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท: บธ.ม. ( การจัดการ ) ม.เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาโท: นศ.ม. (สือ่ สารมวลชน) มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี: นศ.บ. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: นศ.ม. (การสือ่ สารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: นศ.บ.(หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท: นศ.ม.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี: สส.บ.( สังคมสงเคราะห์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: นศ.ม. ( นิเทศศาสตรพัฒนาการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสรวง

คณะนิเทศศาสตร์

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

16 อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

การสื่อสารการแสดง

17 ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร

คณะศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

18 ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

คณะศิลปศาสตร์

การโรงแรม

19 อาจารย์ญาดานันทน์ กวยรักษา

คณะศิลปศาสตร์

การโรงแรม

ศึกษาศาสตร์

supathra@siam.edu
02-867-8041


ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

ระดับหลักสูตร

likitkul@hotmail.com
02-867-8041


ระดับหลักสูตร

kad_kamonrat@hotmail.com
02-867-8041


ระดับหลักสูตร

nuchinta@gmail.com
099-195-3563


ระดับหลักสูตร

u-jai@hotmail.com
086-410-0933


ระดับหลักสูตร

viboolchinburapa@gmail.com
081-657-2218


ระดับหลักสูตร

zenjetc@yahoo.com
081-635-3575
pichmus@yahoo.co.th
02-457-0068 ต่อ 5202
095-764-5555


ระดับหลักสูตร

ระดับหลักสูตร

tasangkha@hotmail.com
02-867-8041


ระดับหลักสูตร

sompone_pyd@hotmail.com
081-491-6078


ระดับหลักสูตร

charuni13@yahoo.co.th
089-761-1719


ระดับหลักสูตร

chomchan@hotmail.com
082-072-0007


ระดับหลักสูตร

gu_kit@hotmail.com
081-141-1551


ระดับหลักสูตร

ploychanok_s@hotmail..com
081-772-2680

ปริญญาตรี: นศ.บ.(การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาโท: นศ.ม.(บริหารการสือ่ สาร) มหาวิทยาลัยสยาม


ระดับหลักสูตร

winter-nut@hotmail.com
086-092-4704

ปริญญาตรี: ศศ.บ (ภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท: นศ.ม (สือ่ สารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: คบ.การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์-การสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก: Ph.D. Curriculum&Instruction University of Kansas USA
ปริญญาตรี: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท: ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี: ศศ.บ. ( อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ) สถาบันราชภัฏนครปฐม
ปริญญาโท: ศศ.ม. ( การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
กรุงเทพ


ระดับหลักสูตร

chayanee.chl@gmail.com
095-630-5411


ระดับหลักสูตร

nongnuch@siam.edu
02-457-0068 ต่อ 5225


ระดับคณะ/สถาบัน

02-457-0068 ต่อ 5211

ระดับหลักสูตร

yadanant@gmail.com
089-258-4258

รายนามผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ลาดับ

ชือ่ -สกุล

คณะวิชาที่สังกัด

หลักสูตร/
สาขาที่สังกัด

วุฒิการศึกษา

ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่น
ผ่านการอบรมโดยสกอ.(2558) (สสอท., เครือข่ายภาคกลางตอนบน
, ม.สยาม) โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.

ปริญญาตรี: ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาโท: วท.ม การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี: ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี: คบ. (สังคมและภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: Ed.D. ( Higher Education ) Oklahoma State University

อีเมลล์/เบอร์โทร


ระดับหลักสูตร

maneewan_put@hotmail.com
02-457-0068 ต่อ 5404


ระดับหลักสูตร

panjpem@gmail.com
02-867-8041


ระดับหลักสูตร

tduanpen@hotmail.com
02-457-0068 ต่อ 5112

ปริญญาตรี: น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท: น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


ระดับหลักสูตร

w.sangpitak@gmail.com
086-302-7278

บริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี: ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท: การจัดการมหาบัณฑิต (Human Resources Management) มหาวิทยาลัยมหิดล /
M.Mkt. The University of Newcastle
ปริญญาเอก: D.BA.(Marketing) The University of Newcastle.


ระดับหลักสูตร

jemmy2410@hotmail.com
02-457-0068 ต่อ 5336
088-995-6422

บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดการ

ปริญญาตรี: ร.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: ร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ

บัณฑิตวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์

27 ดร.บุญส่ง หาญพานิช

บัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาศาสตร์

20 อาจารย์มณีวรรณ ชาตวนิช

คณะศิลปศาสตร์

การท่องเที่ยว

21 อาจารย์ปญ
ั จมา เปมะโยธิน

คณะศิลปศาสตร์

การท่องเที่ยว

22 ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม

คณะศิลปศาสตร์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

23 อาจารย์วทิ ติ แสงพิทกั ษ์

คณะนิติศาสตร์

24 ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง

บัณฑิตวิทยาลัย

25 ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล

ปริญญาตรี:ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: Political Sc., Political Science, The Ohio State University, U.S.A.
ปริญญาเอก:Ph.D., Communication, The Ohio State University, U.S.A.
ปริญญาตรี: วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท: ศศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก: คด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

jidapa_thira@hotmail.com
081-989-8355


ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

ระดับคณะ/สถาบัน

02-457-0068 ต่อ 5409

ระดับหลักสูตร

hpboonsong@gmail.com
02-457-0068 ต่อ 5134

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1

ผศ.สราวุฎฐ์ วรสุมันต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษตรศาสตร์ / ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Sc. (Heat Transfer) Dundee University Scotland


ระดับหลักสูตร

saravudh@siam.edu
02-457-0068 ต่อ 5244

2

อาจารย์ตะวัน ภูรัต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาโท: วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับหลักสูตร

tawan.phu@siam.edu
02-457-0068 ต่อ 5210

3

อาจารย์นลินรัตน์ วิศวกิตติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ระดับหลักสูตร

nalinrat.wit@siam.edu
02-457-0068 ต่อ 5210

4

ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ระดับหลักสูตร

kanchana.sil@siam.edu
02-457-0068 ต่อ 5210

5

ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ระดับหลักสูตร

nwipavan@gmail.com
089-300-5880

6

ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปริญญาเอก: วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง


ระดับหลักสูตร

yongyuth.nar@siam.edu
089-678-3039

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ) สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ปริญญาโท: M.S. ( Computer Science ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยสยาม / Certificate of Excellence
Microsoft Certified Professional
ปริญญาโท: วท.ม. ( วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ลาดับ

7

ชือ่ -สกุล

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

คณะวิชาที่สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร/
สาขาที่สังกัด

วุฒิการศึกษา

ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่น
ผ่านการอบรมโดยสกอ.(2558) (สสอท., เครือข่ายภาคกลางตอนบน
, ม.สยาม) โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.

อีเมลล์/เบอร์โทร

วิศวกรรมโยธา

ปริญญาตรี: B.Eng. ( Civil Engineering) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
ปริญญาโท: Mconst Mgt. ( Contruction Management) New South Wales,Sydney,
Australia
ปริญญาเอก: Ph.D. in Managent มหาวิทยาลัยสยาม


ระดับหลักสูตร

pommy90@hotmail.com
086-384-1567

ปริญญาตรี: วท.บ. (จุลชีววิทยา ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญาโท: - วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma in microbiology and Biotechnology Osaka University Japan
ปริญญาเอก: - Ph.D. ( in Food Science (Flavor Chemistry)) University of Florida, USA.
- Post Docteral Research Associate USDA, ARS, Florida, USA.


ระดับหลักสูตร

kanjana@siam.edu
02-457-0068 ต่อ 5189


ระดับหลักสูตร

supaporn.p@siam.edu
089-169-3071


ระดับหลักสูตร

ampun.cha@siam.edu
089-1085164


ระดับหลักสูตร

tunyapornfood@gmail.com
081-825-1400

8

ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร

9

อาจารย์สุภาพร พงษ์มณี

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร

10 อาจารย์อาพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น์

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร

11 ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร

12 อาจารย์จิรนาถ บุญคง

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญาตรี: วท.บ. ( เคมี - ชีววิทยา ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท: วท.ม. ( เทคโนโลยีชีวเคมี ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

13 อาจารย์เอก บารุงศรี

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาโท: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ระดับหลักสูตร

eak.bam@siam.edu
081-554-9282

14 อาจารย์ลักษมี จงถิรวงศ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

ปริญญาตรี: วท.บ. ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท: วท.ม. ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ระดับหลักสูตร

laksamee_c@hotmail.com
085-044-5576

ปริญญาตรี: ค.บ.(การพยาบาลจิตเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ค.ม.(การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: ค.ด.(การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประกาศนียบัตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา มสธ.
ปริญญาตรี: วท.บ. ( จุลชีววิทยา ) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท: วท.ม. ( จุลชีววิทยา ประยุกต์ ) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี: วท.บ. ( เทคโนโลยีอาหาร ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท: วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้า ฯ ลาดกระบัง
ปริญญาเอก: Ph.D.( Agro-Industrial Product Development ) KASETSART UNIVERSITY

boonkong@gmail.com
081-668-2457


ระดับหลักสูตร

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1

พลเรือตรีหญิง ดร.สุภทั รา เอือ้ วงศ์

บัณฑิตวิทยาลัย

2

ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ

คณะพยาบาลศาสตร์

3

ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์

4

ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย

คณะเภสัชศาสตร์

5

อาจารย์วริ ิยาพร ศิริกุล

คณะเภสัชศาสตร์

6

พล.ต.ท.นพ. เลี้ยง หุยประเสริฐ

คณะแพทยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี: ค.บ. (การพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก: กศ.ด. ( การอุดมศึกษา ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี: พย.บ. (พยาบาล) มหาวิทยามหิดล
ปริญญาโท: ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก: ปร.ด. ( เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี: ภ.ม. (เภสัชศาสตรอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท:เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: พ.บ. แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2514
ปริญญาเอก: วว. สูตินรีเวชกรรม แพทยสภา
อว. นิติเวชศาสตร์ แพทยสภา

supathra@siam.edu
02-8678041


ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

sorntipa@yahoo.com
081-803-6865
02-457-0068 ต่อ 5216


ระดับคณะ/สถาบัน


ระดับหลักสูตร

tik.susaree@gmail.com
02-457-0068 ต่อ 5216


ระดับหลักสูตร

ruxjinda.wat@siam.edu
081-837-6566
wiriyaporn.s@gmail.com
081-852-3174


ระดับหลักสูตร

ระดับหลักสูตร

hleang1948@outlook.com
081-929-4856

รายนามผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ลาดับ

ชือ่ -สกุล

หลักสูตร/
สาขาที่สังกัด

คณะวิชาที่สังกัด

วุฒิการศึกษา

ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่น
ผ่านการอบรมโดยสกอ.(2558) (สสอท., เครือข่ายภาคกลางตอนบน
, ม.สยาม) โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.

อีเมลล์/เบอร์โทร

บุคคลภายนอกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 7-8 ก.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
1

อาจารย์ศุภมิตร คูศรีสุวรรณ

ม.ราชพฤกษ์

วิทยาศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท: อินเตอร์เนตและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ระดับหลักสูตร

sukhus@rpu.ac.th
081-791-4912

2

อาจารย์ไพโรจน์ แจ่มศรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี

บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ปริญญาตรี: คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาโท: การวิจยั และสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ


ระดับหลักสูตร

pairote4@gmail.com
087-334-9507

3

อาจารย์ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

บริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี: คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฎนครปฐม
ปริญญาโท: เทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยธนบุรี


ระดับหลักสูตร

4

อาจารย์ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาโท: เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

5

อาจารย์ศศิธร เปอร์เขียว

มหาวิทยาลัยธนบุรี

บัญชี

ปริญญาตรี: การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
ปริญญาโท: การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม


ระดับหลักสูตร

6

อาจารย์วสันต์ ลีละธนาฤกษ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปริญญาโท: ครุศาสตรอุตสาหกรรม มจธ.


ระดับหลักสูตร

7

อาจารย์ยอดนภา เกษเมือง

มหาวิทยาลัยธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริญญาโท: วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ระดับหลักสูตร

8

อาจารย์ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี: การตลาด มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ปริญญาโท: โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ระดับหลักสูตร

9

ดร. เนตรชนก ศรีทมุ มา

ม.คริสเตียน

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
ปริญญาเอก:


ระดับหลักสูตร

ม.คริสเตียน

คณะบัญชี ธุรกิจมัลติมีเดีย

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท: วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระดับหลักสูตร

10 ดร. อภินนั ต์ อันทวีสิน

ปริญญาตรี: คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี


ระดับหลักสูตร

siriprakai1968@gmail.com
080-608-4144
a_suphalak@hotmail.com
086-548-5965

aj_kran1@hotmail.com
081-445-2899

wasan_phae@hotmail.com
087-769-2262
ynp_ie@thonburi-u.ac.th
081-587-2178
chatchai_lm@thonburi-u.ac.th
081-707-4924
netchanoksri@yahoo.com
034-422-9480-7 ต่อ 1402
papinun_un@hotmail.com
034-422-9480-7 ต่อ 1302

