
11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

1 ศ.พรพจน์  เป่ียมสมบูรณ์ ศ. วท.บ.(เคมวีศิวกรรม)
M.Eng.(Chemistry 
Engineering)
M.Eng.(Industry 
Engineering)
Ph.D.(Chemistry 
Engineering)

เคมวีศิวกรรม Process Simulation, 
Process Control, 
Circualting Fluidized 
Bed Combustor

จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000

2 ศ.สมเกยีรต ิ                 
           งามประเสรฐิสทิธิ ์

ศ. วท.บ(เคมวีศิวกรรม)
Diplomed’ Etude 
Approfondie(Génie 
Chimique) 
Doctorat (Génie des 
Procédés)

เคมวีศิวกรรม Supercritical Fluids, 
Environment, 
Exteaction, Fluidzation

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 5000

3 ศ.ประดษิฐ ์ เทอดทลู ศ. B.Eng. 
M.Sc. 
Ph.D.

เทอรโ์มของไหล การเดอืด มช. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 5394 4148
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

4 ศ.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ ศ. B.E.(Mech.Eng.) 
M.Eng.(Power Plants)
Ph.D.(Boiling Heat Transfer)

พลงังานและวศิวกรรม
เครือ่งกล

พลงังานและวศิวกรรม
เครือ่งกล

มจธ. ลาออก คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี
โทร. 0 2470 8633-4

5 ศ.มนูญ  สุขเกษม ศ. B.Eng. 
(Telecommnunications) 
M.Eng.   
(Telecommnunications) 

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

วศิวกรรมโทรคมนาคม สจล. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม 
โทร.0 2326 9967      
ต่อ 2548

6 ศ.ววิฒัน์  กริานนท์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)    
M.Eng.(Electrical Eng.)
 Ph.D.(Electrical Eng.)

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม,
การออกแบบวงจร
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม 
โทร.0 2737 3000      
ต่อ 3340-41

7 ศ.ถวลิ  พึง่มา ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
D.Eng.(Electrical Eng.)

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

สจล. ภาควชิาโทรคมนาคม 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2737 3000
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

8 ศ.พรชยั  ทรพัยน์ิธิ ศ. B.S.(Electrical Engineering)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical 
Engineering 
Telecomminication)

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

GPS Technology, 
Wireless and Satellite 
Communication, 
Software-Defined 
Radio(SDR)

สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2329 8321

9 ศ.โมไนย  ไกรฤกษ์ ศ.* วศ.บ.(ไฟฟ้า)
วศ.ม.(ไฟฟ้า)
วศ.ด.(ไฟฟ้า)

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

วศิวกรรมโทรคมนาคม สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม
โทร.0 2737 2500-47

10 ศ.อาษา  ประทปีเสน ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ)
  
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
Ph.D. (Welding 
Engineering)

วศิวกรรมการเชือ่ม วศิวกรรมการเชือ่ม มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2470 9296
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

11 ศ.อรรถพล  นุ่มหอม ศ. วท.บ.(เกษตรกลวธิาน)
M.Eng.(Mechanical 
Enginering)
Ph.D.(Engineering science)

วศิวกรรมการอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็
เกีย่วธญัพชื
ผกัและผลไม ้
การพฒันาผลติภณัฑ ์
Engineering Science

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4        
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120 
โทร.0 2524 5476

12 ศ.สุรนิทร ์ พงศศ์ุภสมทิธิ ์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร)
M.S.(Agriculture System 
Eng. and Management) 
D.Arg.(Agriculture 
Engineering)

วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมเกษตร, 
การออกแบบและการ
วางแผนการใช้
เครือ่งจกัรกลเกษตร
ขนาดเลก็ส าหรบัการท า
นา

จฬ. ลาออก คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โทร. 0 2218 6610-1

13 ศ.ฉลอง  เกดิพทิกัษ์ ศ. วศ.บ.(ชลประทาน)
M.Sc.(Civil 
Engineering),(Water 
Resource Eng.)

วศิวกรรมเกษตร การจดัการน ้า, 
การวางแผนพฒันา
แหล่งน ้า

มก. เกษยีณ บรษิทัแมคโครคอนซลั
แตนท ์จ ากดั 20 
รชัดาภเิษก 36 จตุจกัร 
กทม.10900 
โทร.0 2939 0511-5
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

14 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

15 ศ.วลิาศ  ววูงษ์ ศ. B.Eng.(Control Eng.)
M.Eng.(Control Eng.)
D.Eng.(System Science)

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร ์, 
Information 
Management

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4        
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120 
โทร.0 2524 5704

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

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 6956

17 ศ.ประภาส                    
             จงสถติยว์ฒันา

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

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6965
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

18 ศ.บุญเจรญิ  ศริเินาวกุล ศ. วศ.บ.(ไฟฟ้า) 
M.Eng.(Engineering 
Management)
วศ.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ปัญญาประดษิฐแ์ละ
ระบบเชีย่วชาญ

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2428 0039

19 ศ.ศรศีกัดิ ์ จามรมาน ศ.* วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)
M.Eng.(Hydraulics 
Engineering)
Ph.D.(Engineering 
computation)

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร(์ทฤษฎ/ี
ประยกุต์)

สจล. เกษยีณ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กทม.
10240 
โทร.0 2300 4543-62

20 ศ.ไพรชั  ธชัยพงษ์ ศ. B.Sc. 
A.C.G.I. 
Ph.D.

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. เกษยีณ
ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ 
73/1 ถ.พระราม 6      
เขตราชเทว ีกทม.10400
โทร.0 2644 8118
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

21 ศ.บรรเจดิ   จงสมจติร ศ. วท.บ.(เคม)ี
M.Sc.(Chemical 
Engineering)
Ph.D. (Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี Heterogeneous 
Catalysis, Kinetics, 
Adsorption, Catalyst 
Characterization, 
Steady-State Isotopic 
Transient Kinetics, 
Catalyst Deactivation, 
CO Hydrogenation, 
Natural Gas 
Conversion and 
Advanced Catalysts for 
Olefin Polymerization

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร 02218 6337

22 ศ.ศราวุธ   รมิดุสติ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี  
M.Sc. (Macrolecular 
Science) 
Ph.D. (Macrolecular 
Science)

วศิวกรรมเคมี Polymer (thermosets) จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6747-8
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

23 ศ.อุรา  ปานเจรญิ ศ. B.A.(Mathematics)
B.Sc.(Chemical 
Engineering) 
M.Sc.(Chemical 
Engineering) 
Ph.D.(Chemical 
Engineering) 

วศิวกรรมเคมี Separation Technology, จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6891

24 ศ.ปิยะสาร  ประเสรฐิธรรม ศ.* วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี
M.S.(Chemical Engineering)
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี ตวัเร่งปฏกิริยิา จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 2218 6711

25 ศ.ธรีศกัดิ ์ ฤกษ์สมบูรณ์ ศ. B.Sc.
M.Sc. 
Ph.D.

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6337

26 ศ.ปราโมช   รงัสรรคว์จิติร ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี 
Ph.D. (Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคม,ี 
เทคโนโลยปิีโตรเคมี

จฬ. วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคม ี
โทร. 0 2218 4135
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

27 ศ.ววิฒัน์  ตณัฑะพานิชกุล ศ. B.Eng.(Chemical 
Engineering) 
M.S.(Chemical 
Engineering) 
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคม ี(aerosol) จฬ. ลาออก คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โทร. 0 2218 6480

28 ศ.สมชาย  โอสุวรรณ ศ. วท.บ. 
Ph.D.(Chemical Eng.)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคม ี(Heat 
Transfer)

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาเคมเีทคนิค
โทร.0 2218 1548

29 ศ.สุทธชิยั  อสัสะบ ารุงรตัน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี
M.S.(Advanced Chemical 
Engineering)
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6868 ,  
0 2218 6767

30 ศ.สุเมธ  ชวเดช ศ. วท.บ.(เคมวีศิวกรรม) 
M.Sc.(Public Health Eng.) 
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคม,ี 
ปิโตรเคมแีละพอลเิมอร์

จฬ. เกษยีณ
(ต่อเวลา
ราชการ)

วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคม ี
โทร.0 2218 4101-7,  
0 2218 4110-1
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

31 ศ.อาทวิรรณ  โชตพิฤกษ์ ศ. B.Sc.(Chemical 
Engineering)
M.Sc.(Chemical 
Engineering)
Ph.D. (Chemical 
Engineering)          

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร 02218 6337

32 ศ.เหมอืนเดอืน  พศิาลพงศ์ ศ. วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.ม. (วศิวกรรมเคม)ี
M.Sc. (Chemical 
Engineering)
Ph.D. (Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6337

33 ศ.ด ารง  ขมุมงคล ศ. B.Eng.
Ph.D.

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี ม.รงัสติ ลาออก มหาวทิยาลยัชนิวตัร 
คณะเทคโนโลย ี       
ต.บางเตย อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 12160   
โทร.0 2599 0000
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

34 ศ.รตันา  จริะรตันานนท์ ศ. วท.บ.(วศิวกรรมเคม)ี
Mappl.Sc.(Chemistry 
Engineering) 
Ph.D. (Chemstry 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
โทร.0 2470 9222-34 
ต่อ 202

35 ศ.วโิรจน์  บุญอ านวยวทิยา ศ. B.Eng.(Chem. Eng.)
M.Sc.(Industrial Eng.)
Ph.D.(Chem. Eng.)

วศิวกรรมเคมี Biomaerial Symthesis 
& Characterization

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 2427 9222-37 
ต่อ 222,0 2470 8378

36 ศ.สกักมน  
     เทพหสัดนิ ณ อยธุยา

ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี
M.Eng (Chemical 
Engineering)
Ph.D. (Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี Drying, Fluid 
Mechanics, Heat and 
Mass Transfer, 
Particulate Systems

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2470 9244-6

37 ศ.อภชิยั เทอดเทยีนวงษ์ ศ. วท.บ. (เคมอุีตสาหกรรม)   
วท.ม. (วศิวกรรมเคม)ี      
Ph.D. (Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี Hydrogen and Fuel 
Cell Thechnology, 
Separation and 
Reactors System 
Design

มจธ. สถาบนัการเรยีนรู ้
โทร. 0 247 0922 ต่อ 
404, 9324
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

38 ศ.ชยัยศ  ตัง้สถติยก์ุลชยั ศ. B.Sc.(Chemical 
Engineering)
MMPPSC(Chemical 
Engineering)
 Ph.D.(Mineral Processing)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี มทส. พนกังาน กองการเจา้หน้าที ่
โทร.0 4422 4063

39 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. ภาควชิา
วศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6862

40 ศ.ศริริตัน์   จติการคา้ ศ. วท.บ. (เคมอุีตสาหกรรม)
M.Sc. (Chemical 
Engineering)
Ph.D. (Chemical 
Engineering) 

วศิวกรรมเคม ี วศิวกรรมเคม ี จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6337
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

41 ศ.ไพศาล  กติตศิุภกร ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี 
M.Sc.(Chemical 
Engineering)
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี การควบคุมกระบวนการ
 การออกแบบ
กระบวนการผลติ และ
เทคโนโลยสีะอาด

จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร.0 2218 6880

42 ศ.จงูใจ  ปัน้ประณต ศ. วท.บ. (เคมวีศิวกรรม) 
M.Sc. (Chemical 
Engineering)
Ph.D. (Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคม ี วศิวกรรมเคม ี จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์  
โทร. 0 2218 6890

43 ศ.วรทิธิ ์ อึ๊งภากรณ์ ศ.* วศ.บ.
Ph.D.(Eng.Science and 
Mechanics)

วศิวกรรมเครือ่งกล กลศาสตรข์องแขง็  การ
วเิคราะหค์วามเคน้ใน
โครงสรา้งแผ่นแบนและ
โครงสรา้งผวิโคง้การ
ออกแบบเครือ่งจกัรกล

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
โทร.0 2218 6610
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

44 ศ.ปราโมทย ์ เดชะอ าไพ ศ.* วศ.บ.(อุตสาหการ)
M.S.(Mechanical 
Engineering) 
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล, 
Numerical Methods in 
Engineering

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล
โทร.0 2218 8991

45 ศ.สมศกัดิ ์ ไชยะภนินัท์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
M.S.(Mechanical 
Engineering) 
Ph.D. (Mechanical 
Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล จฬ. ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร 0 2218 6610

46 ศ.วบิูลย ์ แสงวรีะพนัธุ์ศริ ิ ศ. วศ.บ.(เครือ่งกล) 
M.S.M.E.(Mechanical 
Engineering)
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกลและ
Control of Dynamic 
System

จฬ. ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6448
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

47 ศ.ฐานิตย ์ เมธยิานนท์ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (เทคโนโลยพีลงังาน)
Ph.D. (เทคโนโลยพีลงังาน)

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล
เทคโนโลยกีารอบแหง้
ระบบพลงังานความรอ้น
การเผาไหม้
หมอ้ไอน ้า

ม.
เทคโนโลยี
มหานคร

คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2988 3655 
ต่อ 2101

48 ศ.สุจนิต์  บุรรีตัน์ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
Ph.D. (Mechanical 
Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล Structural and 
Multidisciplinary 
Optimisation, Topology 
Optimisation, 
Agricultural Machinery

มข. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 4320 2845

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

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล
โทร.0 2470 9128
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

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

วศิวกรรมเครือ่งกล กลศาสตรข์องไหล,     
เทอรโ์มไดนามกิส,์
การถ่ายเทความรอ้น

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล
โทร.0 2470 9124 , 
0 2470 9115

51 ศ.สุวฒัน์   กุลธนปรดีา ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
M.Sc.(Mechanical 
Engineering)  
Ph.D. (Mechanical 
Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล มจพ. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2555 2000 
ต่อ 8301

52 ศ.สุทธศิกัดิ ์
            พงศธ์นาพาณชิ

ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุ์รกจิ)
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
วศ.ด. (วศิวกรรมเครือ่งกล)

วศิวกรรมเครือ่งกล กลศาสตรก์ารค านวณ
พลศาสตรข์องไหล
เชงิค านวณ  คลื่นชอ็ค
Heat Transfer
การขึน้รปูโลหะ

มจพ. วทิยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร.0 2555 2000
ต่อ 6204,6426

53 ศ.ทนงเกยีรต ิ เกยีรตศิริโิรจน์ ศ.* วท.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
วท.ม.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
Ph.D.(Energy Technology)

วศิวกรรมเครือ่งกล เทคโนโลยพีลงังาน, 
กระบวนการทางความ
รอ้นและการประหยดั
พลงังาน

มช. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 5394 4144, 
0 5394 4146
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

54 ศ.ปิยะวตั ิ บุญหลง ศ. B.S.M.E.
M.Eng.
Ph.D.

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล มช. ลาออก ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั
(สกว.)ชัน้ 14 
อาคาร เอส เอม็ 
ทาวเวอร ์กรุงเทพฯ 
10400 
โทร.0 2298 0455

55 ศ.นคร ทพิยาวงศ์ ศ. B.Eng. (Engineering)
Ph.D. (Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล เทคโนโลยพีลงังาน
พลงังานชวีมวล
ประสทิธภิาพพลงังาน
และมลพษิฝุ่น

มช. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 5394 4109

56 ศ.นกัสทิธ์   ควูฒันาชยั ศ. B.E.(Mech.Eng.)
M.Sc.(Applied 
Thermodynamics) 
Ph.D.(Heat Transfer)

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล มธ. ลาออก ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั
(สกว.)ชัน้ 14 อาคาร 
เอส เอม็ ทาวเวอร ์
กรุงเทพฯ 10400 
โทร.0 2298 0455
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

57 ศ.สมชาต ิ  ฉนัทศริวิรรณ ศ. B.Sc.(Engineering and 
Applied Science)
M.Sc.(Mechanical 
Engineering)
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล วธิเีชงิตวัเลข,
การถ่ายเทความรอ้น,  
การอนุรกัษ์พลงังาน

มธ. ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2564 3001-9

58 ศ.ชาวสวน  กาญจโนมยั ศ. วศ.บ.(วศิวกรรม-
อุตสาหการ) 
M.Sc.(Mechanical 
Engineering)
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)

วศิวกรรมเครือ่งกล Fatigue, Wear and 
Fracture Mechanics, 
Failure of Engineering 
Materials

มธ. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9 
ต่อ 3255

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

วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเครือ่งกล มธ. ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล
คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9  
ต่อ 3153

Page 18 of  43 ขอ้มลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

60 ศ.สมัพนัธ์  ฤทธเิดช ศ. คอ.บ. (เครือ่งกล)
วศ.ม. (เครือ่งกล) 
วศ.ด. (เครือ่งกล)

วศิวกรรมเครือ่งกล อุตสาหกรรมวจิยั มมส. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 4375 4321-40 
ต่อ 3072

61 ศ.นุชนารถ  ศรวีงศติานนท์ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเกษตร) 
วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากร
น ้า) 
Ph.D. (Civil 
Engineering/Water of 
Engineering)

วศิวกรรมทรพัยากรน ้า วศิวกรรมทรพัยากรน ้า มก. ภาควชิาวศิวกรรม
ทรพัยากรน ้า 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2942 8555

62 ศ.สุวฒันา  จติตลดากร ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมชลประทาน)
  
วศ.ม. (วศิวกรรมชลประทาน) 
Ph.D. (Irrigation 
Engineering)

วศิวกรรมทรพัยากรน ้า วศิวกรรมทรพัยากรน ้า มก. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2797 0999 
ต่อ 1901-1904

63 ศ.ประกอบ  วโิรจนกฎู ศ. วท.บ.(วศิวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วศิวกรรมปฐพ)ี
Ph.D.(Water Resource 
Engineering)

วศิวกรรมทรพัยากรน ้า ทรพัยากรน ้า มอบ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
โทร.0 4324 6535-53 
ต่อ 2157
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

64 ศ.กติตเิทพ  เฟ่ืองขจร ศ. วท.บ.(ธรณวีทิยา) 
M.Sc.(Geological 
Engineering)
Ph.D.(Geological 
Engineering) 
Postdoctoral Fellow

วศิวกรรมธรณี กลศาสตรห์นิ 
การวเิคราะห์
ดว้ยแบบจ าลอง
ทางคอมพวิเตอร ์
และการส ารวจภาคสนาม

มทส. สาขาวชิาเทคโนโลยี
ธรณ ี
ส านกัวชิา
วศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 4422 4441,
0 4422 3363

Page 20 of  43 ขอ้มลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

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

วศิวกรรมพอลเิมอร์ 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 
polymers and blends.     
  Electrostatic spinning 
of polymers.

จฬ. พนกังาน สงักดัวทิยาลยั
ปิโตรเลยีม 
และปิโตรเคม ี      
โทร.0 2218 4131
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

66 ศ.สุวบุญ  จริชาญชยั ศ. B.Eng.(Applied Fine 
Chemistry)                 
M.Eng.(Applied Fine 
Chemistry)
Ph.D.(Applied Fine 
Chemistry)

วศิวกรรมพอลเิมอร์ วศิวกรรมพอลเิมอร,์ เคมี
 และวสัดุศาสตร์

จฬ. สงักดัวทิยาลยั
ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
โทร.0 2218 4110-11

67 ศ.อนุวฒัน์  ศริวิฒัน์ ศ. B.S.(Mechanical 
Engineering)
M.E. (Mechanical 
Engineering)
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)
Post Doctorate (Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมพอลเิมอร์ วศิวกรรมพอลเิมอร ์
และพอลเิมอร์

จฬ. วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคมี
โทร.0 2218 4150-2

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

วศิวกรรมไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกสท์าง
การแพทย,์ระบบสื่อสาร 
เคลื่อนที่

จฬ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6526, 
0 2218 6528
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

69 ศ.ฉตัรชยั  ไวยาพฒันกร ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D.(Electronic 
Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมสายอากาศ จฬ. ลาออก ส านกัวชิา
วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
ทรพัยากร  
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
โทร. 0 7567 2319

70 ศ.ดุสติ  เครอืงาม ศ. B.Eng.(Electrical Eng.)
M.Eng.(Electrical Eng.)
D.Eng.(Electrical Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าดา้น
เทคโนโลยสีารกึง่ตวัน า

จฬ. ลาออก บมจ.โซลารต์รอน 38 
อาคารชวนิชย ์ชัน้ 2    
ซ.ลาลนีิมติร สุขมวทิ 69
 แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110 
โทร. 0 2392 0224-6

71 ศ.บุญชยั เตชะอ านาจ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
D.Eng (Electrical 
Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลงั จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6548
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

72 ศ.ประสทิธิ ์ ประพณิมงคลการ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.Eng.(Communication 
Eng.)
D.Eng.(Communication 
Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม,
การสื่อสารผ่านใยแกว้
น าแสง

จฬ. ลาออก ส านกังานกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ชัน้ 3 ซ.สายลม 
พหลโยธนิ 8 พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400    
โทร. 0 2290 5205 ต่อ 
920-1

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

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
ทฤษฎสีนามแมเ่หลก็
ไฟฟ้า

จฬ. เกษยีณ ภาควชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
วศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 2218 8991

74 ศ.สมศกัดิ ์ ปัญญาแกว้ ศ.* B.Eng.(Electrical Eng.)
M.Eng.(Electrical Eng.) 
D.Eng.(Electrical Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วสัดุไฟฟ้า ระบบเซล
แสงอาทติย,์ เทคโนโลยี
สารกึง่ตวัน าออปโต
อเิลก็ทรอนิกสเ์ลเซอร์
วศิวกรรม

จฬ. เกษยีณ ภาควชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
วศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 2218 6491
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

75 ศ.เดวดิ  บรรเจดิพงศช์ยั ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical 
Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า    
วศิวกรรมระบบควบคุม 
และการจดัการดา้น
พลงังาน

จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6487, 
0 2251 8991

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

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 8090

77 ศ.ทรงพล  กาญจนชชูยั  ศ. M.Eng.(Electrical and 
Electronic) 
Ph.D.(Microelectronics)

วศิวกรรมไฟฟ้า ไมโครอเิลก็ทรอนิกส,์
VLSI Fabrication

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6522

78 ศ.อภริฐั  ศริธิราธวิตัร ศ. วศ.บ.(ไฟฟ้า)
 Ph.D.(EE)

วศิวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering, 
Nanoelectronics, Hard 
Disk Technology 

มข. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 4320 2353
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

79 ศ.ปฏพิทัธ์  ทวนทอง ศ. คอ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
Diplôme de Docteur (Génie 
Électrique)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า มจพ. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
โทร. 0 2913 2500 ต่อ 
3303, 0 81917 4058

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

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า
และโทรคมนาคม

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

81 ศ.นาวาอากาศโทสราวุฒ ิ 
                         สุจติจร

ศ. วท.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
Ph.D.(Electronic and 
Electrical Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า Control Systems, 
Evolutionary 
algorithms, Power 
converters, Harmonic 
and filtering in power 
systems

มทส. สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า 
ส านกัวชิา
วศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 4422 4400,
0 4422 4750
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

82 ศ.สวสัดิ ์ ตนัตระรตัน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม        
Signal Processing for 
Communications

มธ. ลาออก ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั  
อาคารเอฟเอม็ทาวเวอร์
ช ัน้ 14  979/17-21 
ถ.พหลโยธนิ         
แขวงสามเสนใน      
เขตพญาไท             
กทม. 10400            
โทร. 0 2278 8201

83 ศ.วนัชยั  ริว้รุจา ศ. วศ.บ.(ไฟฟ้า)
วศ.ม.(ไฟฟ้า)
วศ.ด.(ไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุมและ
การออกแบบวงจร
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. สาขาวชิาวศิวกรรม
การวดัและควบคุม 
คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร.0 2326 4778

84 ศ.อสิระชยั  งามหรู ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.Eng. (Electrical 
Engineeting)
Ph.D. (Electrical 
Engineeting)

วศิวกรรมไฟฟ้า Power System Control 
& Stabilization,         
Dynamic and Stabili

สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2326 4550
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

85 ศ.วรพงศ ์ ตัง้ศรรีตัน์ ศ. อส.บ. (อเิลก็ทรอนิกส)์ 
วศ.ม. (ไฟฟ้า)
วศ.ด. (ไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์  
โทร. 0 2329 8321

86 ศ.ดนยั  ต. รุ่งเรอืง ศ. วศ.บ. 
M.Sc.(Electrical 
Engineering)
Ph.D. (Electrical 
Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์

วศิวกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์

ม.เอเชยีน คณะวศิวกรรมศาสตร ์
และเทคโนโลยี
โทร. 0 3825 3700

87 ศ.ธวชัชยั  ตงิสญัชลี ศ. B.Eng.(Mechanical 
Engineering)
M.Eng.(Hydraulic 
Engineering)
Ph.D.(Water Resource 
Engineering and 
Management)  

วศิวกรรมโยธา Water Engineering and 
Management

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4    
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120
โทร.0 2524 5557
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

88 ศ.วรศกัดิ ์ กนกนุกุลชยั ศ. B.Eng.
M.Eng. 
Ph.D.

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง AIT เกษยีณ สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4    
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120 
 โทร.0 2524 6053

89 ศ.สุเชษฐ ์ลขิติเลอสรวง ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)
M.Eng.(Geotechnical 
Engineering)
Ph.D.(Engineering Science)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมธรณเีทคนิค จฬ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6343

90 ศ.ดเิรก  ลาวณัยศ์ริ ิ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)
M.S.C.E.(Civil Eng.)
Ph.D.(Civil Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. ลาออก ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
กจิการพลเรอืน  ชัน้ 19
 อาคารจตุัรสัจามจุร ี
พญาไท ปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10300  
โทร.0 2207 3599

Page 29 of  43 ขอ้มลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

91 ศ.ทกัษณิ  เทพชาตรี ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา - 
โครงสรา้ง)
M.S.(Structural Eng.) 
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง, 
Reingforced Concrete 
Structure, Steel 
Structure, Structural 
Optimization

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6460

92 ศ.ปณธิาน  
             ลกัคุณะประสทิธิ ์

ศ. วศ.บ. 
M.S.(Structural Eng.)
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง, 
Seismic Analysis, 
Prestressed Concrete 
Structure High-rise 
Buildings

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
โทร.0 2218 6460-2

93 ศ.วฒันา  ธรรมมงคล ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วศิวกรรมโยธา)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. เกษยีณ 328 ซ.ศนูยว์จิยั 4      
ถ.เพชรบุร ีหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310  
โทร.0 2218 6460

94 ศ.วนิิต  ชอ่วเิชยีร ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)
M.S.(Structural Eng.)
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6462
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

95 ศ.สนัน่  เจรญิเผ่า ศ. วศ.บ.
M.S.(C.E.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. เกษยีณ 922 ถ.สุขมุวทิ 101/1 
ต.บางจาก อ.พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2747 6712

96 ศ.เอกสทิธิ ์ ลิ้มสุวรรณ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)
M.S.C.E.(Civil Eng.)
Ph.D.(Civil Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา, High 
Performance concrete 
Formwork Technology 
Structural concrete 
Structural Erosion

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
โทร.0 2218 6460-2

97 ศ.ธรีพงศ ์ เสนจนัทรฒ์ไิชย ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)
M.Eng.(Structural 
Engineering)
Ph.D.(Civil Engineering)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2579 4575

98 ศ.บุญไชย  สถติมัน่ในธรรม ศ. วศ.บ. (โยธา) 
วศ.ม. (Structural Eng.)
D.Eng. (Civil Engineering)

วศิวกรรมโยธา เทคโนโลยคีอนกรตี, 
วสัดุก่อสรา้ง

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6467
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

99 ศ.ต่อกุล  กาญจนาลยั ศ. B.E.(Civil Eng.)
M.Eng.(Structural Eng.)
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา,คอนกรตี
เทคโนโลยี

มก. ลาออก 67 ซ.พหลโยธนิ 41     
ถ.พหลโยธนิ         
แขวงลาดยาว          
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900  
โทร.0 2562 0204

100 ศ.ชยั  จาตุรพทิกัษ์กุล ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา)
M.Eng. (Structural 
Engineering and 
Construction)
Ph.D.(Civil Engineering)

วศิวกรรมโยธา มจธ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2470 9137

101 ศ.ชยัยทุธ  ชนิณะราศรี ศ. วศ.บ.(โยธา)
M.Eng.(Water Resources 
Engineering)
D.Eng.(Water Engineering 
and Management)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา มจธ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 2470 9134-5
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

102 ศ.สมชาย  ชชูพีสกุล ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)
M.S.C.E. Diploma in 
Marine Civil Eng.
Ph.D.(Civil Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา , 
วศิวกรรมโครงสรา้ง  
กลศาสตร ์โครงสรา้ง
และการค านวณ

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
โทร.0 2470 9146, 
0 2470 9134

103 ศ.พานิช   วุฒพิฤกษ์ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา)  
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) 
D.Eng. (Soil Engineering)

วศิวกรรมโยธา Soil Machanics, 
Ground 
Improvement,Earth 
reinforcement, Soil 
Stabilization

มจพ. เกษยีณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
ภาควชิาครุศาสตรโ์ยธา

104 ศ.ปิต ิสุคนธสุขกุล ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมการก่อสรา้ง)
M.Eng (Civil Engineering-
Structure)
Ph.D. (Civil Engineering-
Materials)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา มจพ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 255 52000 ต่อ 
8625-29
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

105 ศ.สุขสนัต์  หอพบิูลสุข ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)  
M.Eng.(Soil Engineering) 
Ph.D.(Geotechnical 
Engineering)
ประกาศนียบตัร Computer 
Aided Design (CAD) of City 
Planning
Architecture Design and 
Interior

วศิวกรรมโยธา การปรบัปรุงคุณสมบตั ิ
ทางวศิวกรรมของดนิ
ดว้ยปนูซเีมนต์และเถา้
ลอย การศกึษา
คุณสมบตัทิางวศิวกรรม
ของจโีอโพลเิมอร ์  
เสถยีรภาพของก าแพง
กนัดนิเสรมิก าลงั 
(Mechanically 
Stabilized Earth Wall) 
แบบจ าลองทาง
คณติศาสตร ์
(Constitutive model) 
ส าหรบัดนิเหนียว
ธรรมชาตแิละดนิเหนียว
ซเีมนต์
การศกึษาและออกแบบ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า

มทส. พนกังาน สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
ส านกัวชิา
วศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 4422 4465, 
0 4422 4322
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

106 ศ.ชวลติ   ชาลรีกัษ์ตระกลู ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
วศ.ม. (วศิวกรรมแหล่งน ้า)
Ph.D. (Water Resources  
Engineering) 

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา มธ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2564 3001-9  
ต่อ  3100

107 ศ.สมนึก  ตัง้เตมิสริกิุล ศ. B.Eng.(Honors)
M.Eng. 
D.Eng.

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา มธ. สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาตสิรินิธร
โทร.0 2986 9009       
 ต่อ 1103, 1106

108 ศ.พชิยั  ธานีรณานนท์ ศ. B.E.
M.Eng.Sc.
Ph.D.

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา มอ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 7428 7015-6

109 ศ.สุชาต ิ ลิม่กตญัญู ศ. วศ.บ. 
M.Sc. (Civil Engineering) 
Ph.D. (Civil Engineering)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา มอ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
0 7428 7111
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

110 ศ.สุชชัวรี ์ สุวรรณสวสัดิ ์ ศ. วศ.บ.
MS.(Civil and 
Environmental Engineering)
MS.(Technology and 
Policy)                       
Sc.D.(Civil and 
Environmental Engineering)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมธรณเีทคนิค 
การก่อสรา้งใตด้นิและ
อุโมงค์

สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 2329 8300-1

111 ศ.ธ ารง  เปรมปรดีิ ์ ศ. B.Sc.(Eng.)
A.C.G.I.(Const.Eng.) 
M.Sc.(Hydropower Eng.) 
Cert. in Irrigation 
Management 
Cert. in Quality 
Management 
Cert. in GIS and 
Management

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา,
วศิวกรรมแหล่งน ้า

จฬ. เกษยีณ มหาวทิยาลยั
วงษ์ชวลติกุล
คณะวศิวกรรมศาสตร ์  
โทร.0 4420 3778-84
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

112 ศ.ธญัวฒัน์  โพธศิริิ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา)   
M.Sc. (Civil Engineering) 
Ph.D. (Structural 
Engineering)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์  
โทร. 0 2218 6463

113 ศ.ปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ ศ.* B.E.
M.E.                        
Ph.D.(วศิวกรรมโยธา)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา 
(วสัดุก่อสรา้ง)

มข. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
โทร.0 4320 2847

114 ศ.มนู  วรีะบุรุษ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟา้) 

B.S.(Metallurgical 

Engineering)

M.S.(Metallurgical 

Engineering)

Ph.D.(Metallurgical 

Engineering)

วศิวกรรมโลหการ เทอร์โมไดนามิกส์

โลหะการ

จฬ. เกษียณ 338 ซ.17 ถ.พระราม 9 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10320 

โทร.0 2314 5799

115 ศ.สุชาต ิ เซีย่งฉิน ศ. Studienkolleg  
M.Sc. (Polymer 
Technology) 
M.Sc. (Material Science) 
Ph.D. (Engineering)

วศิวกรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดุ มจพ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 
2920
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

116 ศ.เฉลมิชนม ์ สถริะพจน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมส ารวจ) 
วศ.ม.(วศิวกรรมส ารวจ) 
Ph.D.(Geomatic 
Engineering)

วศิวกรรมส ารวจ วศิวกรรมส ารวจ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรม
ส ารวจ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร.0 2218 6651

117 ศ.จงรกัษ์  ผลประเสรฐิ ศ. B.Eng. (Civil Engineering) 
M.Eng.(Environmental 
Engineering)
Ph.D. (Civil / Environmental 
Engineering)

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ปณ.4 
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 
โทร.0 2516 0110

118 ศ.ธงชยั  พรรณสวสัดิ ์ ศ.* วศ.บ.(สุขาภบิาล)
Ms.(Environmental) 
Ph.D.(Philosophy 
Environment Eng.)

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม การระบายน ้าเสยีชมุชน,
 วศิวกรรมน ้าเสยี ,   
การจดัการสิง่แวดลอ้ม ,
 การแปรรปูของเสยี      
ใชใ้หม่

จฬ. 94/11  ซ.ราชคร ู      
ถ.พหลโยธนิ 5 
กรุงเทพฯ10400 
โทร.0 2298 2416
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

119 ศ.ธเรศ  ศรสีถติย์ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) 
Ph.D. (Environmental 
Engineering)

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6309-10

120 ศ.สุรนิทร ์ เศรษฐมานิต ศ. B.Sc.(Eng.)
D.I.C.
Ph.D.(Public Health Eng.)

วศิวกรรมสุขาภบิาล วศิวกรรมสุขาภบิาล จฬ. เกษยีณ 28/7 ลาดพรา้ว 55 
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.0 2215 1979

121 ศ.สง่า  ตัง้ชวาล ศ. วท.บ. (ธรณวีทิยา)
M.App.Sc. (Engineering 
Geology)
Ph.D. (Mining Engineerng)

วศิวกรรมเหมอืงแร่ เสถยีรภาพของการขดุ
เจาะ

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
เหมอืงแร่และปิโตรเลยีม
โทร.0 2218 6919, 0 
2218 6518

122 ศ.โกสนิทร ์ จ านงไทย ศ. B.Eng.(Electrical 
Engineering)
M.Eng.(Electrical 
Engineering)
D.Eng.(Electrical 
Engineering) 

วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ มจธ. ภาควชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนาคม       
คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2470 9064
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดบั ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวชิำ สำขำเชีย่วชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีต่ดิต่อ

123 ศ.จริยทุธ์  มหทัธนกุล ศ. วศ.บ.(อเิลก็ทรอนิกส)์ 
M.Sc.(Electronic 
Engineering) 
Ph.D.(Electronic 
Engineering)

วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
และการออกแบบวงจร
แอนาลอก

มทม. ภาควชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร.0 2988 3655     
ต่อ 211

124 ศ.อภศิกัดิ ์ วรพเิชฐ ศ. วศ.บ.(อเิลก็ทรอนิกส)์ 
M.Eng.(Analog Integrated 
Circuit Design)
Ph.D.(Analog Integrated 
Circuit Design)

วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
 และการออกแบบวงจร

มทม. ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม 
คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร.0 2988 3655     
ต่อ 2331

125 ศ.วรากร  เกษมสุวรรณ์ ศ. วศ.บ.(อเิลก็ทรอนิกส)์
MS.EE.(Electrical 
Engineering)
Ph.D.(Electrical 
Engineering)

วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์

วงจรรวมและ
รปูแบบจ าลองของ
อุปกรณ์สารกึง่ตวัน า

สจล. สาขาวชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์
คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร.0 2329 8344-5   
ต่อ 102

126 ศ.อภนินัท ์ ธนชยานนท์ ศ. M.Eng.(Electrical and 
Electronic) 
Ph.D. (Electrical and 
Electronic)  

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2329 8341-2
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127 ศ.สทิธชิยั  โภไคยอุดม ศ. B.E.
Ph.D.(Solid - State 
electronic)

วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์

วศิวกรรมไฟฟ้า
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอร์

มทม. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร  
โทร.0 2988 3666

128 ศ.วรทศัน์ ขจติวชิยานุกลู ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี
วศ.ม.(วศิวกรรมอุตสาหการ 
และการบรหิาร)
วศ.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ)

วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมอุตสาหการ AIT ภาควชิาวศิวกรรมระบบ
อุสาหกรรม
คณะเทคโนโลยชี ัน้สงู
โทร.0 2516 0092-4

129 ศ.อมัพกิา  ไกรฤทธิ ์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมอุตสาหการ)
M.S.(Eng.Management)

วศิวกรรมอุตสาหการ การลดตน้ทุนและการ
เพิม่ผลผลติใน
อุตสาหกรรม,          
การวเิคราะหค์ุณค่า

จฬ. เกษยีณ 59/29 ซ.ผาภมู ิ         
ต.บางพระ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
โทร. 089 095 3711

130 ศ.ปารเมศ ชตุมิา ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng (Industrail 
Engineering & 
Management)
Ph.D. (Manufacturing 
Engineering & Operations 
Management)

วศิวกรรมอุตสาหการ Production Planning & 
Control

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6847
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131 ศ.กอ้งกติ ิ พลูสวสัดิ ์ ศ. B.Sc.(Industrial Engineering)
M.Sc.(Industrial and 
Systems Engineering)
Ph.D.(Industrial and 
Systems Engineering)

วศิวกรรมอุตสาหการ System Engineering, 
Performance 
Measurement

มก. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2797 0999    
ต่อ 1668

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

วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมการผลติ
การจดัการและโลจสิตกิส์
การจดัการเทคโนโลยี

มข. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 โทร. 0 4320 2097

133 ศ.อรรถกร   เก่งพล ศ. อส.บ.(เทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม)
M.Eng.(Manufacturing 
System Engineering) 
Ph.D. (Manufacturing 
Engineering and 
Operations Management)

วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมอุตสาหการ มจพ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 
8135
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134 ศ.พงศช์นนั  เหลอืงไพบูลย์ ศ. B.Eng. (Industrial 
Engineering)
M.Eng. (Industrial 
Engineering)
Ph.D. (Industrial Statistics 
and 
Operational Research)

วศิวกรรมอุตสาหการ Industrial Statistics,
Operational Research,
Production and   
Operational 
Management,
Response Surface  
Methodology

มธ. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9

135 ศ.ตรทีศ  เหล่าศริหิงษ์ทอง ศ. วศ.บ. 
วศ.ม. 
Ph.D. (Management of  
Technology)

วศิวกรรมอุตสาหการ Operations,  
Manufacturing  
Strategies  
Management of 
Technology and 
Innovation

มธ. ภาควชิาวศิวกรรมอตุสา

หการ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

โทร. 0 2564 3001

136 ศ.วลัลภ  สุระก าพลธร ศ.* วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D.(Electronics Eng.)

อเิลก็ทรอนิกส์ วศิวกรรมไฟฟ้า
โทรคมนาคมและ
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์
โทร.0 2326 4224

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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