
ท่ี คณะ รายช่ือ อีเมล
1 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิญญา อิงอาจ ingard_a@su.ac.th
2 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อาจารยถิ์รจิต แสนพล thirachits@gmail.com
3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อาจารยสุ์นนัทา พรายมี sununta.ict@gmail.com
4 เภสัชศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรัณฑรั์ตน์  ทิวถนอม tewthanom_k@su.ac.th
5 เภสัชศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์ Kanchanaphibool_i@silpakorn.edu
6 เภสัชศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จงจนัท ์มหาดเล็ก mahadlek_j@su.ac.th
7 เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารยวิ์วฒัน์ ถาวรวฒันยงค์ ajwiwat@gmail.com
8 จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผูช่้วยศาสตราจารยป์วีณา สุธีรางกูร kanompangs@yahoo.com
9 จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รองศาสตราจารยสุ์ธี คุณาวิชยานนท์ popsutee@gmail.com

10 จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ อาจารย ์ดร.ตฤณภทัร ชยัสิทธิศกัด์ิ b.trinnapat@gmail.com
11 ดุริยางคศาสตร์ นางสาวปลีลา  ศกัด์ิสิริชยั paleelachai@gmail.com
12 มณัฑนศิลป์ นางสาวมุกดา  จิตพรมมา jitphromma_m@su.ac.th
13 วิทยาการจดัการ นายอานนท ์วงษเ์ชียง tommy_huahin@hotmail.com
14 วิทยาการจดัการ ศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์   สังขรั์กษา narin_324349@yahoo.co.th
15 วิทยาลยันานาชาติ อาจารย ์ดร.ธญัญา ลญัฉประสิทธ์ิ lunchaprasith_t@silpakorn.edu
16 วิทยาศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติยาพร สิงห์สัมพนัธ์ singsumphan_k@silpakorn.edu
17 วิทยาศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณะ สีพนมวนั seepanomwan_k@su.ac.th
18 วิทยาศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาณุพนัธ์ ลิมปชยาพร limpachayaporn_p@su.ac.th
19 วิทยาศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนาพร ช่ืนอ่ิม suy85@hotmail.co.uk
20 วิทยาศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณิมนาราห์ อยูค่งแกว้ yookongkaew_n@silpakorn.edu
21 วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.นทัธีรา สรรมณี natdheras@gmail.com
22 วิทยาศาสตร์ อาจารย ์ดร.ณิชนนัทน์ สิรสุนทร Sirasunthorn_n@silpakorn.edu
23 วิทยาศาสตร์ อาจารย ์ดร.วรภาส พรมเสน promsen_w@silpakorn.edu
24 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย ์ดร.สิทธิชยั แซ่เหล่ม saelem_s@su.ac.th

ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยมหาวทิยาลัยศิลปากร  

เร่ือง "การปรับกระบวนทัศน์และการวางกลยุทธ์เพ่ือก าหนดประเดน็การวจิัยในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง"

ในวนัพฤหัสบดทีี ่15 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
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ท่ี คณะ รายช่ือ อีเมล
25 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนิดา วฒันการุณ watanakaroon_w@su.ac.th
26 ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.นพพร จนัทรน าชู nopporncu@gmail.com
27 ศึกษาศาสตร์ อาจารยป์ระพนัธ์ศกัด์ิ ตวงสุวรรณ toungsuwan_p@su.ac.th
28 ศึกษาศาสตร์ อาจารย ์ดร.ทิพยว์รรณ  สุขใจรุ่งวฒันา sukjairungwatta_t@silpakorn.edu
29 ศึกษาศาสตร์ อาจารย ์ดร.กฤษฎา วรพิน worapin_k@hotmail.com
30 สถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.สญชยั ลบแยม้ drsonchai@gmail.com
31 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพกัตรา สุทธสุภา supakoy@gmail.com
32 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร อาจารย ์ดร.กฤษณะ เรืองฤทธ์ิ ruangrit_k@silpakorn.edu
33 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์ริชยั  เอียดมุสิก eardmusic_s@silpakorn.edu
34 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฤฒิยา นิลประพฤกษ์ nilprapruck_p@silpakorn.edu
35 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์ริชยั  เอียดมุสิก eardmusic_s@silpakorn.edu
36 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนวชั ยญุญภกัดี anawatt@gmail.com
37 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน silaon_d@silpakorn.edu
38 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ แสนภูมิ saenphoompp@hotmail.com
39 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรารัตน์ มนตข์ลงั monkhung_s@silpakorn.edu
40 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภกัดี preyavichyapugd_n@silpakorn.edu
41 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร อาจารย ์ดร.สมฤดี ศิลาฤดี Silarudee_s@silpakorn.edu
42 อกัษรศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ลิศ ชยั    วาสนา นิกร กุล ชยั wasananikornkul_l@su.ac.th
43 อกัษรศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูรดา เซ่ียงจง๊ iampurada@gmail.com
44 อกัษรศาสตร์ อาจารยสุ์นทร ศรีชยั sunthorn1111_tool7@yahoo.de
45 อกัษรศาสตร์ อาจารยอ์รษา สิทธิโชติอนนัต์ e_orasa@hotmail.com
46 อกัษรศาสตร์ อาจารย ์ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์ w7wimonrat@hotmail.com
47 อกัษรศาสตร์ อาจารย ์ดร.ปัญญา จนัทโคต janthakot_p@su.ac.th

ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยมหาวทิยาลัยศิลปากร  

เร่ือง "การปรับกระบวนทัศน์และการวางกลยุทธ์เพ่ือก าหนดประเดน็การวจิัยในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง"

ในวนัพฤหัสบดทีี ่15 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
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หมายเหตุ :  
*ผูป้ระสานงานไดส่้งขอ้มูลการเขา้ร่วมฟังบรรยายไปทางอีเมลข์องผูส้มคัรแลว้ 
** เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากรเท่านั้น 
***บุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมเพ่ิมเติม โปรดติดตามไดท่ี้ ไลน์กลุ่ม SUResearchNews  /SUNews/SilpakornNews 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 15 กรกฎาคม  2564 
จดัโดย ส านกังานบริหารการวิจยั นวตักรรมและการสร้างสรรค ์มหาวิทยาลยัศิลปากร
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ email research.inst54@gmail.com   
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