
ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำมเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

1 ศ.อุทยั ตนัละมยั ศ. บช.บ. 
M.S. (Business Administration) 
Ph.D. (Managementlnformation System)

การบญัชี การบญัชี จฬ. เกษยีณ 2/66 รอยลัเพลส 1 ซ.มหาดเลก็หลวง 1 ถนน
ราชด าร ิลมุพนิี ปทุมวนั 
กทม 10330 
โทร. 081 6283863

2 ศ.สเุทพ สวนใต้ ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์ 
วท.ม.(คณติศาสตร)์ 
วท.ด.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Functional Analysis, Banach 
Space Theory, Topology, Real 
Analysis, Fixed Point Theory

มช. เกษยีณ บา้นเลขที ่38/2 หมู ่11 ต.ยหุวา่ 
อ.สนัป่าตอง จ.เชยีงใหม่ 20120 
โทร. 093 9536159 
อเีมล Suthep.s@cmu.ac.th

3 ศ.จนิตวรี ์
คลา้ยสงัข์

ศ. ค.บ. (ประถมศกึษา-การสอนภาษาองักฤษ) 
M.S. (Learning Technology & 
Information System in Media and 
Technology)
Ed.D. (Supervision, Curriculum, and 
Instructional; Major in Educational 
Technology)

ครศุาสตร์ เทคโนโลยกีารศกึษา จฬ. พนักงาน ภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาคณะ
ครศุาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โทร. 0 2218 2565 ต่อ 4121, 
081 6178708

4 ศ.สนอง เอกสทิธิ ์ ศ. วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(เทคโนโลย-ี พอลเิมอร)์ 
Ph.D.(Macromolecular Science)

เคมี Polymer Science and Engineering, 
Physical Chemistry

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 7588, 0 2218 7585

5 ศ.สพุจน์ หารหนองบวั ศ. วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(เคมเีชงิฟิสกิส)์ 
Dr. rer. nat.(Computational Chemistry)

เคมี เคมฟิีสกิส์ จฬ. ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 7603

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม
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6 ศ.สมศกัดิ ์ปัญหา ศ. กศ.บ.(ชวีวทิยา) 
วท.ม.(สตัววทิยา) 
Ph.D.(Zoology)

ชวีวทิยา ชวีวทิยา, สตัววทิยา, Systematics 
(Taxonomy), Evolutionary Biology

จฬ. ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 5273

7 ศ.สายสมร ล ายอง ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร:์อารกัขาพชื)
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
Ph.D (Agriculture in Applied 
Microbiology)

ชวีวทิยา  ความหลากหลากทางชวีภาพและ
นิเวศวทิยา จุลนิทรยีเ์น้นการเกษตร

มช. เกษยีณ บา้นเลขที ่256 หมู ่5 บา้นน ้าจ า 
ต.หนองควาย อ.หางดง 
จ.เชยีงใหม่ 50230 
โทร. 081 8813658

8 ศ.วรีชาต ิ
เปรมานนท์

ศ. ศ.บ. (ดุรยิางคศลิป์) 
M.M. (Composition) 
D.Mus (Compositon)

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์สากล จฬ. 5/1 ซอยประสาทสขุ ถนนเยน็อากาศ แขวง
ช่องนนทร ีเขตยานนาวา 
กทม. 10120 
โทร. 061 5159159

9 ศ.วชัระ กสณิฤกษ์ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
Ph.D.(Doctor rerum naturalium 
technicarum)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มช. คณะเทคนิคการแพทย ์ภาควชิา
เทคนิคการแพทย ์โทร. 0 5394 6027

10 ศ.วไิล รงัสาดทอง ศ. B.Ag. (Agricultural Chemistry)
M.Ag. (Agricultural Chemistry) 
Doctor of Technical Science 
(Postharvest Technology and Food 
Process Engineering)

เทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร มจพ. คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ 
โทร. 0 2585 8540 ต่อ 4718

11 ศ.สทุศัน์ 
ทพิยป์รกัมาศ

ศ. วศ.บ. (อุตสาหการ) M.Eng.(Mechanical 
Engineering) Ph.D. (Mechanical 
Engineering)

เทคโนโลยกีารขึน้
รปูโลหะ

เทคโนโลยกีารขึน้รปูโลหะ มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2470 9218
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12 ศ.สมชาต ิ
โสภณรณฤทธิ ์

ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร) 
M.Eng.(Agriculture System Engineering 
andManagement) D.Eng.(Production 
and Processing 
of VegetalRaw Materials)

เทคโนโลยพีลงังาน วศิวกรรมเครือ่งกล, Renewable 
Energy; Agricultural Process 
Engineering

มจธ. คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
โทร. 0 2470 8695-9 ต่อ 110

13 ศ.ประดษิฐ ์
เทอดทูล

ศ. B.Eng. 
M.Sc. 
Ph.D.

เทอรโ์มของไหล การเดอืด มช. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
232 หมู ่6 ต.สนัผกัหวาน 
อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 50230 
โทร. 089 2646402 ,0 5394 4148

14 ศ.พงษ์รกัษ์ 
ศรบีณัฑติมงคล

ศ. พ.บ. ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิิก (นิตเิวชศาสตร)์ 
Ph.D.(Pharmacology/ Toxicology) อว.
(นิตเิวชศาสตร)์

นิตเิวชศาสตร์ มช. ภาควชิานิตเิวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 1008

15 ศ.พชันี เชยจรรยา ศ. นศ.บ. (การประชาสมัพนัธ์) 
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพ์ฒันาการ)

นิเทศศาสตร์ การวจิยัเชงิปรมิาณและ
การประเมนิผล, 
การประชาสมัพนัธ์, 
การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ
เพือ่การวเิคราะห์เชงิปรมิาณ

สพบ. พนักงาน คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ 
โทร. 081 6455942

16 ศ.อจัฉรา จนัทรฉ์าย ศ. บช.บ. 
พบ.ม.(การเงนิ) 
Ph.D.(Quantative Business Analysis)

บรหิารธุรกจิ บรหิารธุรกจิ การพยากรณ์
เพือ่การตดัสนิใจในทางธุรกจิ

จฬ. เกษยีณ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
ภาควชิาพาณชิยศาสตร ์
โทร. 0 2218 5763-5

17 ศ.ศุภมาศ 
พนิชศกัดิพ์ฒันา

ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา) 
วท.ม.(ปฐพวีทิยา) 
Ph.D.(Agricultural Chemistry)

ปฐพวีทิยา จุลชวีวทิยาและมลภาวะ, 
ภาวะมลพษิของดนิและการจดัการ
วสัดุเหลอืใช้

มก. เกษยีณ 13/122 ม.เกษตร 5 ถ.แจง้วฒันะ 
14 เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
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18 ศ.สนุทร ียิง่ชชัวาลย์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Soil Physics) 
Ph.D.(Soil Physics)

ปฐพวีทิยา ชลศาสตรใ์นระบบดนิ
(ฟิสกิสข์องดนิ)

มก. เกษยีณ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
วทิยาเขตก าแพงแสน

19 ศ.สมทรง บุรษุพฒัน์ ศ.* ศศ.บ.(ภาษาศาสตร)์ 
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรเ์อเซยีอาคเนย)์
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ วากยสมัพนัธ ์ไทย, 
ไท (วเิคราะห์ขอ้ความ) 
ภาษาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

มม. สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม
เพือ่พฒันาชนบท 
โทร. 0 2800 2303

20 ศ.พรอนงค ์อรา่มวทิย์ ศ.* ภ.บ. 
Pharm. D. (Clinical Pharmacy 
Department) 
Ph.D. (Pharmaceutical Science 
Department)

เภสชักรรม Pharmacy, Clinical Pharmacy, 
Material Science

จฬ. คณะเภสชัศาสตร ์
โทร. 0 2215 0871-7

21 ศ.กุลวด ีมกราภริมย์ ศ.* ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ) 
M.A.(English for Non-Native Speakers)

วรรณคดอีงักฤษ วรรณคดอีงักฤษ มก. ภาควชิาวรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2579 5566-8 ต่อ 402

22 ศ.ชดิชนก 
เหลอืสนิทรพัย์

ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ 
M.S.(Comp.Sci.) 
Ph.D.(Comp. Sci.)

วทิยาการ
คอมพวิเตอร์

วทิยาการคอมพวิเตอร,์ Neural 
Network ; Artificial Intelligence; 
VLSI design

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาคณติศาสตร ์
โทร. 0 2218 5141

23 ศ.สดุา 
เกยีรตกิ าจรวงศ์

ศ.* วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(เคมฟิีสกิลั) 
Cert. In Photographic Science
Ph.D.(Polymer Science and 
Engineering) 
Post Doctor 
(RadiationchemistroPolymer)

วทิยาศาสตร์
พอลเิมอร์

Polymer Synthesis, Polymer 
Blends and Composites, Coatings

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาวทิยาศาสตรท์าง
ภาพถ่ายและเทคโนโลยทีางการพมิพ ์
โทร. 0 2218 5587
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24 ศ.ถนอมวงศ ์
กฤษณ์เพช็ร์

ศ. ค.บ. (พลศกึษา) 
ค.ม. (พลศกึษา) 
Ph.D. (Physiology of exercise)

วทิยาศาสตรก์าร
กฬีา

สรรีวทิยาการออกก าลงักาย จฬ. พนักงาน
(เกษยีณ)

คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 
โทร. 0 2218 1012

25 ศ.อรอนงค ์นัยวกิุล ศ.* วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารอาหาร) 
M.S. (Food Science) 
Ph.D. (Cereal Technology)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีาร
อาหาร

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี
การแปรรปูและใชป้ระโยชน์จากขา้ว
เป็นผลติภณัฑ,์ นวตักรรมอาหาร,การ
ใชป้ระโยชน์จากขา้ว, ขา้วสาล,ี มนั
ส าปะหลงั 
และเมลด็ถัว่,เคมอีาหาร, วเิคราะห์
อาหาร

มก. เกษยีณ เลขที ่11 ซอยสามคัค ี60/6 ถนนสามคัคี
ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุรี
โทร. 089 8965908

26 ศ.สทุธวฒัน์ เบญจกุล ศ.* วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
วท.ม.(เทคโนโลยกีารอาหาร) 
Ph.D.(Food Science and Technology)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีาหาร

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร มอ. ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โทร. 0 7421 2822, 0 7428 6334

27 ศ.สมชาย วงศว์เิศษ ศ.* วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล) 
M.Eng.(Engerytech) 
วศ.ด.(เครือ่งกล)

วศิวกรรม
เครือ่งกล

กลศาสตรข์องไหล, เทอรโ์มไดนามกิส์
, การถ่ายเทความรอ้น

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
โทร.0 2470 9124 , 0 2470 9115

28 ศ.ส าเรงิ จกัรใจ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
M.Eng.(Mechanical Engineering) 
D.Eng.(Mechanical Engineering)

วศิวกรรม
เครือ่งกล

วศิวกรรมพลงังาน
การสนัดาปเชือ้เพลงิชนิดต่างๆ 
การถ่ายเทพลงังานความรอ้นใน
รปูแบบต่างๆ การเปลีย่นรปูพลงังาน 
การประหยดัพลงังานการใชพ้ลงังาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
โทร. 0 2470 9128
บา้นเลขที ่40 (51/20เดมิ) 
หมูบ่า้นรมิสวนถ.เฉลมิพระเกยีรต ิ9 
ซอย 15 ต.หนองบอน เขตประเวศ 
กทม. 10250 
โทร. 081 8316675, 0 2361 5022
อเีมล Sumrueng.jug@kmutt.ac.th
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29 ศ.ปิยะวตั ิบุญหลง ศ. B.S.M.E. 
M.Eng. 
Ph.D.

วศิวกรรม
เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล มช. ลาออก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั(สกว.)ชัน้ 
14 อาคาร เอส เอม็ ทาวเวอร์
กรงุเทพฯ 10400 
โทร. 0 2298 0455

30 ศ.ผดุงศกัดิ ์
รตันเดโช

ศ.* วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม.(วศิวกรรมเครือ่งกล) D.Eng.(Energy
 and Environment Science Program)

วศิวกรรม
เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล มธ. 92/182 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธญับุรี
จ.ปทุมธานี 12120

31 ศ.พชิญ์ ศุภผล ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี 
M.S.(Polymer Engineering)
Ph.D.(Polymer Engineering)

วศิวกรรม
พอลเิมอร์

Crystallization and melting 
behavior of semi-crystalline 
polymers and blends. Structure-
morphology-property inter-relations 
of semi-crystalline polymers and 
blends. Rheological, crystallization, 
mechanical characteristics of filled 
polyme

จฬ. พนักงาน สงักดัวทิยาลยัปิโตรเลยีม และปิโตรเคมี
โทร. 0 2218 4131

32 ศ.บณัฑติ จรโิมภาส ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.Eng. (Agricultural System 
Engineering) 
Doctor of Science in Technology

วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมเกษตร มก. ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 
จ.นครปฐม 73140 
โทร. 0 3435 1896

33 ศ.ธรีศกัดิ ์
ฤกษ์สมบูรณ์

ศ. B.Sc. 
M.Sc. 
Ph.D.

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6337
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำมเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

34 ศ.ศริพิร 
ด ารงคศ์กัดิก์ุล

ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี 
M.Sc. (Advanced Chemical 
Engineering) 
Ph.D. (Polymer Science)

วศิวกรรมเคมี Polymer Blends, Property 
modification of polymers, 
Biopolymers

จฬ. พนักงาน ภาควชิาวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6862

35 ศ.ฉตัรชยั 
ไวยาพฒันกร

ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) Ph.D.(Electronic 
Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมสายอากาศ จฬ. ลาออก ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละทรพัยากร
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
โทร. 0 7567 2319

36 ศ.บณัฑติ 
เอื้ออาภรณ์

ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D.(Electrical Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 8090

37 ศ.วาทติ เบญจพลกุล ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.Eng.(Electronics Engineering) D.Eng. 
(Electrical Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกสท์างการแพทย์,
ระบบสือ่สาร เคลือ่นที่

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6526, 0 2218 6528

38 ศ.ประยทุธ 
อคัรเอกฒาลนิ

ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
Ph.D. (Electrical Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า และโทรคมนาคม มจพ. พนักงาน ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร ์ตณิ
ศวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2913 2500 ต่อ 8518, 5819

39 ศ.โกสนิทร ์

จ านงไทย1

ศ. B.Eng.(Electrical Engineering)
M.Eng. (Electrical Engineering)
D.Eng. (Electrical Engineering)

วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ มจธ. ภาควชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2470 9064

40 ศ.สทุธพิร 
จติต์มติรภาพ

ศ. พ.บ. ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
ว.ว. (ศลัยศาสตรท์ัว่ไป) 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ กุมารศลัยศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 3 หมูบ่า้นสารนิปารค์ ซอยรชัดาภเิษก 66ถนน
รชัดาภเิษก 66 แขวงวงศส์วา่ง 
เขตบางซื่อ กรงุเทพฯ 10800 
โทร. 0 2579 1370 6 ต่อ 482
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำมเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

41 ศ.วนิัย 
ประลมพก์าญจน์

ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม. (การผลติสตัว์)
Ph.D. (Animal Nutrition)

สตัวศาสตร์ นวตักรรมทางสตัว์, 
การผลติสตัว์, อาหารสตัว์
การผลติสตัวเ์คีย้วเอื้อง
ขนาดเลก็, การผลติสกุร

มวล. เกษยีณ 190/8 หมูท่ี ่3 ซอยบา้นโดนนางตรา 
ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา 
จ.นครศรธีรรมราช 80160 
โทร. 081 8912991 
อเีมล prof.winai@gmail.com

42 ศ.นิธ ิมหานนท์ ศ. พ.บ. F.R.A.C.P. 
อ.ว.(อายรุศาสตร)์ 
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. ลาออก ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์
906 ถ.ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
โทร. 0 2576 6100

43 ศ.สรุพล อสิรไกรศลี ศ.* พ.บ. 
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
ว.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล ภาควชิา
อายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

หมำยเหตุ   ศ.* หมายถงึ ศาสตราจารย ์ไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งสงูขึน้
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