
ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

1 รศ.อศัวนิ 
แสงพกิลุ

รศ. บธ.บ. (การโรงแรม) 
บธ.ม. (การจดัการ) 
บธ.ด. (การทอ่งเทีย่ว)

การทอ่งเทีย่วและการ
โรงแรม

ม.ธุรกจิบณัฑติย์ คณะการทอ่งเทีย่ว และการโรงแรม 
โทร. 0 2954 7300 ต่อ 293

2 รศ.บงกช 
งามสม 
ฤทธชิยันุวฒัน์

รศ. B.A. 
M.H.M. 
Ph.D.

การบรหิารโรงแรม
และการทอ่งเทีย่ว

ม.สยาม หลกัสตูรนานาชาต ิ
โทร. 0 2867 8088, 0 2457 0068, 
0 2868 6000 ต่อ 5306

3 ศ.สเุทพ สวนใต้ ศ. วท.บ.(คณิตศาสตร)์ 
วท.ม.(คณิตศาสตร)์ 
วท.ด.(คณิตศาสตร)์

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

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

4 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. พนกังาน ภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาคณะ
ครศุาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โทร. 0 2218 2565 ต่อ 4121, 
081 6178708

5 ศ.สพุจน์ 
หารหนองบวั

ศ. วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(เคมเีชงิฟิสกิส์) 
Dr. rer. nat.(Computational Chemistry)

เคมี เคมฟิีสกิส์ จฬ. ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 7603

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

6 รศ.วนิติา 
บุณโยดม

รศ. B.S. (Chemistry)
M.S. (Chemistry)
Ph.D. (Polymer Physics)

เคมฟิีสกิส์ เคมฟิีสกิส์ มช. คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาเคม ี
โทร. 0 5394 3341-5
แฟกซ ์053-892277 
อเีมล ์: winitacmu@gmail.com, 
winita.punyodom@cmu.ac.th

7 ศ.โกสมุ 
จนัทรศ์ริ ิ

ศ. วท.บ. (เคม)ี 
วท.ม. (ชวีเคม)ี 
Ph.D. (Biochemistry and Molecular 
Genetics)

ชวีเคมี มศว. คณะแพทยศ์าสตร ์
โทร. 0 2260 2122-4

8 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

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

ชวีวทิยา ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและนเิวศวทิยา 
จุลนิทรยีเ์น้นการเกษตร

มช. ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
บา้นเลขที ่256 หมู ่5 บา้นน ้าจ า 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชยีงใหม ่50230
โทร. 081 8813658, 0 5394 3001-9

10 ศ.วรีชาต ิ
เปรมานนท์

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

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์สากล จฬ. 5/1 ซอยประสาทสขุ ถนนเยน็อากาศ 
แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา 
กทม. 10120 
โทร. 061 5159159
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

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

เทคนคิการแพทย์ เทคนคิการแพทย์ มช. คณะเทคนคิการแพทย ์ภาควชิา
เทคนคิการแพทย ์โทร. 0 5394 6027

12 รศ.ปรารถนา 
ปรารถนาดี

รศ. วท.บ. (พฒันาผลติภณัฑ)์ 
M.Sc. (Industrial Engineering) 
Ph.D. (Industrial Engineering)

เทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมเกษตร

มก. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โทร. 0 2562 5094

13 รศ.ชรนิทร ์
เตชะพนัธ์

รศ. วท.บ.(ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลย)ี
วท.ม.(เทคโนโลยชีวีภาพ)
Ph.D.(Bioprocess Engineering)

เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ มช. ส านกังานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
โทร. 0 5394 1036
e-mail: charin.t@cmu.ac.th

14 ศ.ประดษิฐ ์
เทอดทลู

ศ. B.Eng. 
M.Sc. 
Ph.D.

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

15 ศ.ยบุล 
เบญ็จรงคก์จิ

ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.A. (Communication) 
Ph.D. (Mass Communication)

นเิทศศาสตร์ ระเบยีบวธิวีจิยัการ
สือ่สารการวางแผน และ
การประเมนิผล การ
สือ่สารเชงิกลยทุธ์

จฬ. พนกังาน 
(เกษยีณ)

ภาควชิาการประชาสมัพนัธ ์
คณะนเิทศศาสตร ์
โทร. 0 22182197
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

16 รศ.กลุทพิย ์
ศาสตระรจุิ

รศ. ศศ.บ. (การสือ่สารมวลชน) 
M.S. (Instructional Media) 
Dip. Communication studies 
Ed.D. (Education Technology) 
Post Graduate in New Media

นเิทศศาสตร์ ม.ธุรกจิบณัฑติย์ คณะนเิทศศาสตร ์
โทร. 0 2954 7300 ต่อ 300, 301

17 รศ.สกุญัญา 
บรูณเดชาชยั

รศ. ว.บ. 
ว.ม. 
ปร.ด. (สงัคมศาสตร)์

นเิทศศาสตร์ มบ. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
โทร. 0 3810 2350

18 ศ.พชัน ี
เชยจรรยา

ศ. นศ.บ. (การประชาสมัพนัธ)์ 
นศ.ม. (นเิทศศาสตรพ์ฒันาการ)

นเิทศศาสตร์ การวจิยัเชงิปรมิาณและ
การประเมนิผล, 
การประชาสมัพนัธ,์ 
การใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติเิพือ่
การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ

สพบ. คณะนเิทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ โทร.
 081 6455942

19 ศ.นภดล 
รม่โพธิ ์

ศ. วศ.บ. 
วศ.ม. 
บธ.ม. 
บธ.ด.

บรหิารการปฏบิตักิาร บรหิารการปฏบิตักิาร มธ. พนกังาน คณะพาณิชยศาสตร ์และการบญัช ี
โทร. 0 2613 2227-8, 0 2613 2200

20 ศ.สรศาสตร ์
สขุเจรญิสนิ

ศ. บธ.บ. (การตลาด) 
M.Sc. (Administration) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุ์รกจิ) 
บธ.ด. (การเงนิ)

บรหิารธุรกจิ บรหิารธุรกจิ2  สพบ. พนกังาน คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
โทร. 0 2727 3176, 0 2727 3654, 
0 2727 3180, 0 2727 3640
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

21 รศ.ลดัดาวลัย ์
เลขมาศ

รศ. B.B.A. (International Business 
Management) 
M.SC. (Internet and E-Commerce 
Technology) Master of commerce 
(Business) 
Ph.D. (Entrepreneurship and Innovation)

บรหิารธุรกจิ การจดัการ, 
การประกอบการ

ม.หอการคา้ไทย คณะบรหิารธุรกจิ 
โทร. 0 2697 6034

22 รศ.สทิธิ ์
ธรีสรณ์

รศ. นศ.บ. (การโฆษณาและประชาสมัพนัธ)์
นศ.ม. (นเิทศศาสตร)์ 
Ph.D. (Business Administration)

บรหิารธุรกจิและ 
การจดัการ

มก. 9/17 ถ.เลยีบทางด่วน อ.ทุง่คร ุ
กรงุเทพฯ 10140 
โทร. 091 4142354

23 รศ.ธาวฒุ ิ
ปลืม้ส าราญ

รศ. กศ.บ. (พลศกึษา) 
ค.ม. (พลศกึษา) 
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)

พลศกึษา มศว. คณะพลศกึษา 
โทร. 081 8363183

24 รศ.นริมล 
อุตมอ่าง

รศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร) 
วท.ม. (พฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร) 
ปร.ด. (พฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร)

พฒันาผลติภณัฑ์ มช. ส านกัวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 
โทร. 0 5394 8230
อเีมล  niramon.u@cmu.ac.th

25 ศ.พฤทธิ ์
ศริบิรรณพทิกัษ์

ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา) 
ค.ม.(บรหิารการศกึษา) 
Ph.D.(International and Development 
Education)

พืน้ฐานการศกึษา พืน้ฐานการศกึษา
(Economics of 
Education, Strategic 
Manage ment)

จฬ. พนกังาน ภาควชิานโยบาย การจดัการและความเป็นผูน้ า
ทางการศกึษา คณะครศุาสตร ์
โทร. 0 2218 2410
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

26 ศ.อุทยัรตัน์ 
ณ นคร

ศ.* วท.บ.(ประมง) 
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์ 
Ph.D.(Genetics and Breeding in Aquatic 
Animals)

เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า พนัธุศาสตรส์ตัวน์ ้า การ
ปรบัปรงุพนัธุป์ลา การ
เพาะขยายพนัธุป์ลา

มก. สถาบนัวจิยัและพฒันาแหง่มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
โทร. 0 2579 4956

27 ศ.พนอเนื่อง 
สทุศัน์ ณ อยธุยา

ศ. ค.บ. 
อ.ด. (ภาษาศาสตร)์

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มรภ.บา้นสมเดจ็
เจา้พระยา

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
โทร. 0 2473 7000 ต่อ 2000 2100

28 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

29 ศ.นติ ิ
ภวคัรพนัธุ์

ศ. ศป.บ. (มานุษยวทิยา) 
M.A. (Anthropology) 
Ph.D. (Anthropology)

มานุษยวทิยา จฬ. พนกังาน คณะรฐัศาสตร ์
โทร. 0 2218 7250, 0 2218 7256

30 ศ.ถนอมวงศ ์
กฤษณ์เพช็ร์

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

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา สรรีวทิยาการออกก าลงั
กาย

จฬ. พนกังาน
(เกษยีณ)

คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 
โทร. 0 2218 1012

Page 6 of 13 ขอ้มลู ณ วนัที ่25 มกราคม 2566



ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

31 ศ.อรอนงค ์

นยัวกิลุ

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

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร

ดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 
การแปรรปูและใช้
ประโยชน์จากขา้วเป็น
ผลติภณัฑ,์ นวตักรรม
อาหาร
,การใชป้ระโยชน์จาก
ขา้ว, ขา้วสาล,ี มนั
ส าปะหลงั และเมลด็ถัว่
,เคมอีาหาร, วเิคราะห์
อาหาร

มก. เกษยีณ เลขที ่11 ซอยสามคัค ี60/6 ถนนสามคัค ี
ต.ทา่ทราย อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี
โทร. 089 8965908

32 รศ.อนรรฆ 
ขนัธะชวนะ

รศ. B.Eng. (วสัดุศาสตร)์
M.Eng. (วสัดุศาสตร)์
D.Eng. (วสัดุศาสตร)์

วศิวกรรม
เครือ่งกล

มจธ. พนกังาน คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2470 9017

33 รศ.วริชยั 
โรยนรนิทร์

รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
M.S. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)

วศิวกรรม
เครือ่งกล

ผูอ้อกแบบฟารม์ กงัหนั
ลม โครงการ
ชัง่หวัมนั

มทร.ธญับุรี ขรก. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2549 3400

34 รศ.วรเชษฐ ์
ภริมยภ์กัดิ ์

รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
วศ.ด. (วศิวกรรมเครือ่งกล)

วศิวกรรม
เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล
เครือ่งแลกเปลีย่นความ
รอ้น พืน้ผวิขยาย
ส าหรบัการถ่ายโอน
ความรอ้น 
การไหลสองสถานะ

มบ. พนกังาน มหาวทิยาลยับรูพา 
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ 
อ.เมอืง จ.ชลบุร ี20000 
โทร. 081 8048996
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

35 รศ.ยศชนนั 
วงศส์วสัดิ ์

รศ. วศ.บ. (วศิกรรมไฟฟ้า)
M.S. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)

วศิวกรรม
ชวีการแพทย์

มม. พนกังาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2889 2138

36 รศ.วทิรสั 
แจง้เอีย่ม

รศ. วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์
ปร.ด. (ชวีเคม)ี

วศิวกรรม
ชวีภาพ

วศิวกรรมชวีภาพ/
ชวีเคม/ี
เทคโนโลยชีวีภาพ/
วศิวกรรมอาหาร

มบ. พนกังาน ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 169 
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ 
อ.เมอืง จ.ชลบุร ี20131 
โทร. 096 6342493

37 ศ.ศภุชยั 
ปทมุนากลุ

ศ. วท.บ. (วศิวกรรม- อุตสาหการ) 
M.Sc. (Industrial Engineering) 
Ph.D. (Industrial Engineering)

วศิวกรรม
อุตสาหการ

วศิวกรรมการผลติ การ
จดัการและ
โลจสิตกิส ์การจดัการ
เทคโนโลยี

มข. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 4320 2097

38 รศ.สภุาภรณ์ 
สวุรรณรงัษี

รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
ปร.ด. (เทคโนโลยแีละการจดัการพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื)

วศิวกรรม
อุตสาหการ

เทคนคิการหาคา่เหมาะ
ทีส่ดุ,เทคนคิทาง
ปัญญาประดษิฐ์

มจพ. พนกังาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2587 4336 
อเีมล supaporn.s@eng.kmutnb.ac.th

39 รศ.เศรษฐ ์
สมัภตัตะกลุ

รศ. วศ.บ.
M.S. (Engineering)
Ph.D. (Engineering)

วศิวกรรม
อุตสาหการ

มช. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่239 ถ.หว้ยแกว้ 
ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200

40 ศ.บุญเสรมิ 
กจิศริกิลุ

ศ. B.E. (Electrical&Electronic Engineering) 
M.S. (Computer Science) 
Ph.D. (computer Science)

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6956
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

41 รศ.วรา 
วราวทิย์

รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
M.S. (Computer Engineering)  
Ph.D. (Computer Engineering)

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมซอฟแวร์ สถาบนั
เทคโนโลยี
จติรลดา

พนกังาน สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา อาคาร 60
ส านกัพระราชวงั สนามเสอืป่า 
ถนนศรอียธุยา เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300

42 รศ.ศกัรนิทร ์
ภมูริตัน

รศ. Ph.D. (Chem. Eng.) 
Post Doctorate Associate

วศิวกรรมเคมี มจธ. พนกังาน สวทช. 
โทร. 0 2564 7000

43 รศ.นติ ิ
ค าเมอืงลอื

รศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
วศ.ด (วศิวกรรมเครือ่งกล)

วศิวกรรมเครือ่งกล มช. พนกังาน ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
239 ถ.หว้ยแกว้ 
ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200 
โทร. 081 9516987, 0 5394 4144 ต่อ 122 
แฟกซ ์0 5394 4145 
อเีมล  phrut@eng.cmu.ac.th

44 รศ.พฤทธิ ์
สกลุชา่งสจัจะทยั

รศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
วศ.ม.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
วศ.ด.(วศิกรรมเครือ่งกล)

วศิวกรรมเครือ่งกล มช. พนกังาน ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
239 ถ.หว้ยแกว้ 
ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200 
โทร. 081 9516987, 0 5394 4144 ต่อ 122
แฟกซ ์0 5394 4145 
อเีมล  phrut@eng.cmu.ac.th
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

45 ศ.นคร 
ทพิยาวงศ์

ศ. B.Eng. (Engineering) 
Ph.D.(Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล เทคโนโลยพีลงังานชวี
มวล ประสทิธภิาพ
พลงังานและมลพษิฝุ่น

มช. พนกังาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 5394 4109

46 ศ.ปิยะวตั ิ

บุญหลง

ศ. B.S.M.E. 
M.Eng. 
Ph.D.

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

47 รศ.ประชา 

ยนืยงกลุ

รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
วศ.ม.(วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ด. (วศิวกรรมเครือ่งกล)

วศิวกรรมเครือ่งกล มทร.ลา้นนา คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 083 6666096 
อเีมล  ypracha@rmutl.ac.th

48 รศ.จารวุฒัน์ เจรญิ
จติ

รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (เทคโนโลยอุีณหภาพ) 
ปร.ด. (เทคโนโลยอุีณหภาพ)

วศิวกรรมเครือ่งกล มทร.ศรวีชิยั คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 7431 7168

49 รศ.ปิยะนนัท ์
เจรญิสวรรค์

รศ. วศ.บ.(เครือ่งกล) 
วศ.ม. (เครือ่งกล) 
วศ.ด. (เครือ่งกล)

วศิวกรรมเครือ่งกล มน. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 5596 3961

50 รศ.ประชา 
บุณยวานชิกลุ

รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเกษตร) 
M.Eng. (Agricultural Machinery and 
Management) 
Ph.D. (Mechanical Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล 2 มศว. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2258 3994
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

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

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมพลงังาน 
การสนัดาปเชือ้เพลงิ
ชนดิต่างๆ 
การถ่ายเทพลงังาน
ความรอ้นในรปูแบบ
ต่างๆ การเปลีย่นรปู
พลงังาน 
การประหยดัพลงังาน
การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี
(มจธ)

พนกังาน
มหาวทิยาลยั
เกษยีณและ
ไดร้บัการจา้ง
ท างานต่อเนื่อง
ทีภ่าควชิา
วศิวกรรม
เครือ่งกล 
คณะวศิวกรรม
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยั
เทคฌนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ี
(มจธ)

บา้นเลขที ่40 (51/20เดมิ) หมูบ่า้นรมิสวนถนน
เฉลมิพระเกยีรต ิ9 ซอย 15 
ต.หนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 
โทร. 081 8316675, 0 2361 5022,  
0 2470 9128 
อเีมล Sumrueng.jug@kmutt.ac.th

52 ศ.มงคล 
เดชนครนิทร์

ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.S. (Electrical Eng.) 
Ph.D. (Electrical Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
ไฟฟ้าและโทรคมนาคม 
ทฤษฎสีนามแมเ่หลก็
ไฟฟ้า

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 8991

53 รศ.ปรชีา 
กอเจรญิ

รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.Sc. (Communication Engineering) 
D.Eng. (Telecommunication)

วศิวกรรมไฟฟ้า ม.ศรปีทมุ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา อาคาร 605 ส านกั
พระราชวงั สนามเสอืป่า 
ถนนศรอียธุยา เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

54 รศ.ธรีศลิป์ 
ทมุวภิาต

รศ. วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า ระบบเครือ่งมอืวดั และ
ระบบสือ่สาร

มจพ. เกษยีณ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา อาคาร 605 ส านกั
พระราชวงั สนามเสอืป่า 
ถนนศรอียธุยา เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300

55 ศ.ประยทุธ 

อคัรเอกฒาลนิ

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

วศิวกรรมไฟฟ้า  วศิวกรรมไฟฟ้า และ
โทรคมนาคม

มจพ. พนกังาน ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2913 2500 ต่อ 8518, 5819

56 รศ.พานชิ 
อนิต๊ะ

รศ. ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วศิวกรรมพลงังาน)
วศ.ด.(วศิวกรรมเครือ่งกล)

วศิวกรรมไฟฟ้า มทร.ลา้นนา พนกังาน วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา
อเีมล panich.intra@rmutl.ac.th

57 ศ.สวสัดิ ์
ตนัตระรตัน์

ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม Signal 
Processing 
for Communications

มธ. ลาออก ส านกังานกองทนุ สนบัสนุนการวจิยั 
อาคารเอฟเอม็ทาวเวอรช์ ัน้ 14 
979/17-21 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กทม. 10400 
โทร. 0 2278 8201

58 รศ.สมุาล ี
อุณหวณิชย์

รศ. อส.บ. (เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า ระบบเครือ่งมอืวดัและ
ควบคมุ

สถาบนั
เทคโนโลยี
จติรลดา

พนกังาน สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา อาคาร 60
ส านกัพระราชวงั สนามเสอืป่า 
ถนนศรอียธุยา เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300

59 รศ.พาสทิธิ ์
หลอ่ธรีพงศ์

รศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)
M.Sc. (วศิวกรรมโยธา)
Ph.D.(Building Studies)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา มจธ. 75/47 อาคารพระจอมเกลา้ ถ.พระราม 6 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพฯ 10400
โทร. 0 2333 3700
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/ควำม

เช่ียวชำญ
ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนนวตักรรม

60 ศ.สภุางค ์
จนัทวานชิ

ศ.* อ.บ. 
M.A. (Anthropology) 
Ph.D.(Sociology)

สงัคมวทิยา การยา้ยถิน่ จฬ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
โทร. 0 2218 7203

61 ศ.วนิยั 
ประลมพก์าญจน์

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

สตัวศาสตร์ นวตักรรมทางสตัว,์ 
การผลติสตัว,์ 
อาหารสตัวก์ารผลติสตัว์
เคีย้วเอือ้งขนาดเลก็, 
การผลติสกุร

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

หมำยเหต ุ  ศ.* หมายถงึ ศาสตราจารย ์ไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งสงูขึน้

Page 13 of 13 ขอ้มลู ณ วนัที ่25 มกราคม 2566


