
ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

1 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว มนทรัตม ์พิทกัษ์ อกัษรศาสตร์ pitak_m@su.ac.th

2 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว จนัทราภา รุจินาม มณัฑนศิลป์ mydiary788@gmail.com

3 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว สุจิตรา ส าราญใจ ส านกัหอสมุดกลาง sumranjai_s@su.ac.th

4 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว สุพิชญา ขุนช านิ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ khunchamni_s@su.ac.th

5 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว ทอปัด วงษาลงัการ มณัฑนศิลป์ topad.topaz@gmail.com

6 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย์ นจั พงษห์าญยทุธ มณัฑนศิลป์ najphy@gmail.com

7 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย์ นาตยา อยูค่ง อกัษรศาสตร์ ajnartayayukong@gmail.com

8 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย์ นิธิวดี สวสัดี อกัษรศาสตร์ sawaddee_n@su.ac.th

9 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย์ มานพ  เอ่ียมสะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร manop2ict@yahoo.com

10 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สิริวรรณ อกัษรศาสตร์ saengow_s@su.ac.th

11 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สญชยั ลบแยม้ สถาปัตยกรรมศาตร์ drsonchai@gmail.com

12 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นุชนรา  รัตนศิระประภา ศึกษาศาสตร์ nuchnara14@hotmail.com

13 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จนัทร์ดี ระแบบเลิศ วิทยาศาสตร์ rabablert_j@su.ac th

14 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ระชานนท ์ทวีผล วิทยาการจดัการ taweephol_r@su.ac.th

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.



ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

15 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิสูตร โพธ์ิเงิน ศึกษาศาสตร์ Pongern_w@su.ac.th

16 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กรัณฑรั์ตน์   ทิวถนอม เภสชัศาสตร์  Tewthanom_k@su.ac.th

17 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. Watanapun Krutasaen มณัฑนศิลป์ watanapun@gmail.com

18 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กรัณฑรั์ตน์   ทิวถนอม เภสชัศาสตร์  Tewthanom_k@su.ac.th

19 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อินทิรา กาญจนพิบูลย์ เภสชัศาสตร์ kanchanaphibool_i@su.ac.th

20 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จนัทิมา บรรจงประเสริฐ วิทยาลยันานาชาติ BANJONGPRASERT_J@SU.AC.TH

21 มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารย ์ดร. วรางคณา นิพทัธ์สุขกิจ อกัษรศาสตร์ Karakaew@su.ac.th

22 มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารย ์ดร. นพพร จนัทรน าชู ศึกษาศาสตร์ Nopporncu@gmail.com

23 มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารย ์ดร. ไพโรจน์ ชมุนี มณัฑนศิลป์ JAMUNI_P@silpakorn.edu

24 มหาวิทยาลยัศิลปากร ศาสตราจารย์ เอกชาติ จนัอุไรรัตน์ มณัฑนศิลป์ Ejeak9@gmail.com

25 มหาวิทยาลยัศิลปากร ศาสตราจารย ์ดร. บุษบา กนกศิลปธรรม อกัษรศาสตร์ kanoksib@hotmail.com

26 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ นิสาชล รัตนสาชล เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร

Nisachol23@gmail.com

27 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ จุฑารัตน์ ช่างทอง อกัษรศาสตร์ changthong_j@silpakorn.edu

28 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ อนันา คือเบล อกัษรศาสตร์ anna.kuebel@gmail.com



ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

29 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ อาภากร หาญนภาชีวิน อกัษรศาสตร์ hannapachewin_a@silpakorn.edu

30 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ ชญานิศ  ตน้เทียน เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร riderict@gmail.com

31 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ กญัชลิกา กมัปนานนท์ มณัฑนศิลป์ kampananon@yahoo.com

32 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ รัตนพงศ ์คงเจริญ วิทยาลยันานาชาติ kongcharoen_r@su.ac.th

33 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. ขินณั บุญเรืองรัตน์ ศึกษาศาสตร์ boonroungrut_c@su.ac.th

34 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. รุ่งทิพย ์จนัทร์ธนะกุล วิทยาการจดัการ tippyprogress@gmail.com

35 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. รัชฎาพร เกตานนท์ ศึกษาศาสตร์ kimketanon@hotmail.com

36 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี มณัฑนศิลป์ pittayamatee_p@su.ac.th

37 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. รัชดาพร คณาวงษ์ วิทยาศาสตร์ Kanawong_r@su.ac.th

38 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. บุษริน วงศวิ์วฒันา วิทยาการจดัการ wongwiwattana_b@su.ac.th

39 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. นพรัตน์ บุญเพียรผล วิทยาการจดัการ Nopparat@ms.su.ac.th

40 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. วราภรณ์ พลูสถิติวฒัน์ โบราณคดี POOLSATITIWAT _W@su.ac.th

41 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. ฟรานซีส นนัตะสุคนธ์ อกัษรศาสตร์ francis.nunt@gmail.com

42 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. สิทธิชยั แซ่เหล่ม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

saelem_s@su.ac.th



ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

43 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. ภฤศญา  ปิยนุสรณ์ คณะวิทยาการจดัการ piyanusorn_p@su.ac.th

44 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. ธญัญา ลญัฉประสิทธ์ิ วิทยาลยันานาชาติ lunchaprasith_t@su.ac.th

45 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. อริยาภรณ์ นนัทิพฒัน์พฤกษา วิทยาลยั นานาชาติ Nunthiphatpruek_a@su.ac.th

46 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. วงศล์ดัดา วีระไพบูลย์ วิทยาการจดัการ wongladda@ms.su.ac.th

47 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. ดวงกมล บุญแกว้สุข วิทยาการจดัการ Duangkamon@ms.su.ac.th

48 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. อมรา วีระวฒัน์ วิทยาลยันานาชาติ Verawat_a@silpakorn.edu

49 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี อาจารย ์ดร. เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร บริหารธุรกิจ film.phd5@gmail.com

50 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นาย พรชยั  ตรัสใจธรรม วิทยาศาสตร์ การกีฬา Sterason@gmail.com 

51 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ธนตัถภ์ทัร ถิรธนชัดิลก วิทยาการจดัการ tanutpats.dh@gmail.com

52 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อาจารย ์ดร. นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ ศิลปศาสและวิทยาศาสตร์ Nuchpravee.l@gmail.com

53 มหาวิทยาลยัคริสเตียน นาย สรพงษ์ ศรีบุญไทย sorapongs2019@gmail.com

54 มหาวิทยาลยัคริสเตียน นาย ชาคริสต ์ยบิพิกุล สหวิทยาการ Chakrity@christian.ac.th

55 มหาวิทยาลยัคริสเตียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เนตรชนก ศรีทุมมา สหวิทยาการ netchanoksri@yahoo.com

56 มหาวิทยาลยัคริสเตียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นงพิมล นิมิตรอานนัท์ พยาบาลศาสตร์ dr_nongpim99@hotmail.com



ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

57 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ นพวรรณ เ นต รธา นนท ์ สหวิทยาการ Noppawan.kps@gmail.com

58 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ สาณุรักษ ์ฟ่องวาริน คริสตศาสนศาสตร์ sanurak.f@christian.ac.th

59 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ ปริยานุช  คิมหะจนัทร์ สหวิทยาการ pariyanuch123@gmail.com

60 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ รุ่งแกว้ พุม่โพธ์ิ สหวิทยาการ rungkaewp@christian.ac.th

61 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ ยทุธภณัณ์  พินิจ คริสตศาสนศาสตร์ yuttapanp@christian.ac.th

62 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย ์ดร. ปุณยนุช พิมใจใส พยาบาลศาสตร์ punyanutphim@gmail.com
63 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย ์ดร. นงนภสั  วงษจ์นัท พยาบาลศาสตร์ nw.bangkok@gmail.com
64 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี นางสาว ปิยะนาถ สิริรัตนาวงศ์ ส านกังานพฒันาทรัพยากรบุคคล piyanat.sirirattanawong@mail.kmutt.ac.th

65 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาว สุทธิวดี ไถเ้งิน วิทยาลยัเพาะช่าง suttivadee.tai@outlook.rmutr.ac.th

66 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ พชัราภรณ์ ชยัพฒันเมธี บริหารธุรกิจ Patcharaporn.chai@outlook.rmutr.ac.th

67 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ กานตร์วี  แพทยพิ์ทกัษ์ ศิลปศาสตร์ prayaor@hotmail.com

68 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ รองศาสตราจารย์ สราวฒิุ วงษเ์นตร วิทยาลยัเพาะช่าง saravut777@hotmail.com

69 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ อ  าไพ บูรณกิตติภิญโญ วิทยาลยัผูป้ระกอบการสร้างสรรคน์านาชาติ
รัตนโกสินทร์

Amphai.boo@rmutr.ac.th

70 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ รตา อกัษรทอง วิทยาลยัเพาะช่าง Rata.aks@rmutr.ac.th



ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

71 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย ์ดร. ชลภสัสรณ์ บินอิบรอฮีม ศิลปศาสตร์ thailand1312@gmail.com
72 มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ผูช่้วยศาสตราจารย์ Arune Lertkornkitja Business Administration and Technology arunee.lertkornkitja@stamford.edu 

73 มหาวิทยาลยัมหิดล นางสาว ภสัสร ม่ิงไธสง สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม putsorn_mi@hotmail.com

74 มหาวิทยาลยัมหิดล นางสาว มิรินดา้ บูรรุ่งโรจน์ สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย mirinda_mu@hotmail.com

75 มหาวิทยาลยัมหิดล นางสาว กุมารี ลาภอาภรณ์ สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย kumareela@gmail.com

76 มหาวิทยาลยัมหิดล นางสาว zhouyan Yin Institute research of languages and culture 
of Asian 

yinzhouyantai@gmail.com

77 มหาวิทยาลยัมหิดล ผูช่้วยศาสตราจารย์ สุนิดา ศิวปฐมชยั สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย sunida.siw@gmail.com

78 มหาวิทยาลยัมหิดล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปัทมา พฒัน์พงษ์ สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  ppattama@yahoo.com

79 มหาวิทยาลยัมหิดล วา่ท่ีร้อยเอก นเรศ จนัทรังสิกุล คณะวิทยาศาสตร์ naret.cha@mahidol.ac.th

80 มหาวิทยาลยัมหิดล อาจารย์ สุริยา บุตรพนัธ์ สหวิทยาการ suriya.but@mahidol.edu

81 มหาวิทยาลยัมหิดล อาจารย ์ดร. อญัชลี ภู่ผะกา ศิลปศาส anchalee.pup@mahidol.ac.th

82 มหาวิทยาลยัมหิดล อาจารย ์ดร. เขมฤทยั บุญวรรณ ศิลปศาสตร์ Khemruthai.boo@mahidol.edu

83 มหาวิทยาลยัมหิดล อาจารย ์ดร. วรรณพร พงษเ์พง็ ศิลปศาสตร์ vannaporn2016@gmail.com



ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

84 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์ สืบญาติ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ chanokchone_b@hotmail.com

85 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ชยัณรงศ ์ วิรุฬพฒัน์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ chainarong.wi@gmail.com

86 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ประยงค ์อ่อนตา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ Onta42@ hotmail.com

87 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย์ อภิญญา นุชนารถ วิทยาการจดัการ apinya.nu@o365.bsru.ac.th

88 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย์ พรทิพย ์ นิธิธนวิวฒัน์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ phornthip.ni@ bsru.ac.th

89 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย์ จุฬาลกัษณ์ จารุจุฑารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

julalak.ja@bsru.ac.th

90 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย์ วชิรศกัด์ิ เขียนวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

vongthong.ki@bsru.ac.th

91 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา ครุศาสตร์ Jittawisut21@gmail.com

92 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นส มนุษย์ Studentok624@gmail.com

93 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา อาจารย์ พรรณพิชญา อญัชนัภาติ วิทยาการจดัการ kochakarnj@hotmail.com

94 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา อาจารย์ พชรมน เกิดสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ pacharamon.ke@o365.bsru.ac.th

95 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา อาจารย ์ดร. กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ ครุศาสตร์ kanokkan.ka@o365.bsru.ac.th, 
kanokkan.ka@bsru.ac.th, 
nscied@gmail.com

mailto:Studentok624@gmail.com


ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

96 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง อาจารย์ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี pathumrangsan@gmail.com

97 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น อาจารย ์ดร. นีรนุช เน่ืองวงั บริหารธุรกิจ neeranuch_wtu@hotmail.com

98 มหาวิทยาลยัสยาม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เบญจวรรณ บวรกุลภา บริหารธุรกิจ benchawan_u@hotmail.com

99 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย ์ดร. ศิริพร เก้ือกูลนุรักษ์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสงัคม siriporn5633@yahoo.com

100 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรรณปพร. ลีวิโรจน์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสงัคม da_ree@hotmail.com

101 มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ อาจารย์ ศิริญญ ภู่หอมเจิญ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ sirinyap@sau.ac.th

102 มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ อาจารย์ โสภิดา เสรีสุชาติ ศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ sopidas@sau.ac.th

103 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร นาย เผด็จ เปล่งปลัง่ - padet@smkcc.ac.th

104 มหาวิทยาลยั เทคโนโลย ีราชมงคลตะวนัออก อาจารย์ มณัทนาภรณ์ อรุณเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

manthanaporn_ar@rmutto.ac.th

105 มหาวิทยาลยั เทคโนโลย ีราชมงคลศรี วิชยั อาจารย ์ดร. ดุสิตพร  ฮกทา วิทยาลยัการโรงแรมและการ ท่องเท่ียว Dusitporn.h@rmutsv.ac.th

106 มหาวิทยาลยันเรศวร นางสาว ศศิธร  ติณะมาศ ส านกัหอสมุด sasithornt@nu.ac.th

107 มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช อาจารย ์ดร. พิชญุฒม ์เพญ็มาศ วิทยาการจดัการ penmas_p@hotmail.com

108 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปรารถนา ศิริสานต์ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ajprattana@gmail.com

109 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ น ้าตาล กิตติกูล มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ namtan.kittikool@gmail.com, 
namtan.kittikool@hotmail.com



ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

110 มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภพ สวสัดี มนุษยศาสตร์ bobsawasdee@gmail.com

111 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์วิภาวิน ศิลปศาสตร์ namtipstou@gmail.com

112 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อริสรา เสยานนท์ การท่องเและอุตสาหกรรมบริการ arisara_sey@utcc.ac.th

113 มหาวิทยาลยับูรพา อาจารย ์ดร. ปรียานุช วรวิกโฆษิต มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ preeyanuch.vo@buu.ac.th

114 มหาวิทยาลยับูรพา ผูช่้วยศาสตราจารย์ สุรีพร  อนุศาสนนนัท์ ศึกษาศาสตร์ sirimal@go.buu.ac.th

115 มหาวิทยาลยัพะเยา อาจารย์ ปิยฉตัร อุดมศรี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร piyachat.ud@up.ac.th

116 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี วิชยั อาจารย์ กลัยาณี  ยทุธการ วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว Kanlayanee.y@rmutsv.ac.th

117 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อาจารย์ ชยนรรจ ์ ขาวปลอด วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว Chayanun.k@rmursv.ac.th

118 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อาจารย์ จุติมา  บุญมี วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 62011060001@msu.ac.th 

119 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อาจารย ์ดร. จตุพร ฮกทา วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว jatuporn.h@ms.rmutsv.ac.th

120 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี วิชยั อาจารย ์ดร. สาลินี ทิพยเ์พง็ ศิลปศาสตร์ salinee.t@rmutsv.ac.th

121 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นาง ดาวนภา สุยะนนท์ ส านกัหอสมุด daonapa.suy@mfu.ac.th

122 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นาง คชาภรณ์ จนัทาพนู ส านกังานบณัฑิตศึกษา kachaporn.tha@mfu.ac.th

123 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นางสาว แสงเดือน ค  ามีสวา่ง ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา (ห้องสมุด) sangduan@mfu.ac.th



ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

124 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นางสาว วนัวิสาข ์วงคส์วรรค์ ส่วนบริหารงานวิจยั wanwisa.won@mfu.ac.th

125 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นางสาว รัชนีวรรณ สุวรรณเรืองศรี ส านกังานบณัฑิตศึกษา ratchaneewan.suw@mfu.ac.th

126 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นางสาว จิณณ์ณณชั ปัญญาอาวธุ ส านกังานบณัฑิตศึกษา jinnanach.pan@mfu.ac.th

127 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นางสาว อรอนงค ์แกว้มณี ส านกังานบณัฑิตศึกษา Aornanong.kae@mfu.ac.th

128 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นางสาว ทวีพร สนธิโพธ์ิ ส านกังานบณัฑิตศึกษา taweeporn.son@mfu.ac.th

129 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ อดิศา เบญจรัตนานนท์ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ adisa.b@psu.ac.th

130 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริมา ปุรินทราภิบาล มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ sirima.p@psu.ac.th

131 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เกศินี ชยัศรี วิเทศศึกษา Kesinee.c@phuket.psu.ac.th

132 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจารย์ สุดารัตน์ ศรีรักษ์ วิเทศศึกษา s3739492@student.rmit.edu.au

133 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจารย์ เรวดี คงสุวรรณ วิเทศศึกษา ravadee.k@email.psu.ac.th

134 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจารย์ โสพิตา สุขช่วย วิเทศศึกษา sophita.t@phuket.psu.ac.th 

135 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจารย์ ชุติมา สวา่งวารี ศิลปศาสตร์ chutima.sr@email.psu.ac.th

136 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจารย์ ธรณิศ ลีลา เศรษฐ กุล วิเทศศึกษา toranit.l@email.psu.ac.th

137 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจารย์ ศิริขวญั  ไผทรักษ ์ วิเทศศึกษา sirikhwan@email.psu.ac.th



ที่ มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ คณะ อีเมลส าหรับเข้าระบบ Microsoft Team  

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

โดย ส านักงานบริหารการวจิัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

และเครือข่ายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

138 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจารย ์ดร. ยพิุน กรัณยเดช วิเทศศึกษา yupin.k@phuket.psu.ac.th

139 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจารย ์ดร. เปรมสินี ค  าทปัน์ วิเทศศึกษา pramesini.k@email.psu.ac.th

140 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจารย ์ดร. นวลนุช เขียวหวาน วิเทศศึกษา nuannut.k@phuket.psu.ac.th


