11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
1 ศ.พรพจน์ เปี่ ยมสมบูรณ์

ตำแหน่ง

ศ.

2 ศ.สมเกียรติ
งามประเสริฐสิทธิ ์

ศ.

3 ศ.ประดิษฐ์ เทอดทูล

ศ.

สถำนภำพ

คุณวุฒ ิ
วท.บ.(เคมีวศิ วกรรม)
M.Eng.(Chemistry
Engineering)
M.Eng.(Industry
Engineering)
Ph.D.(Chemistry
Engineering)

สำขำวิชำ
เคมีวศิ วกรรม

สำขำเชีย่ วชำญ
Process Simulation,
Process Control,
Circualting Fluidized
Bed Combustor

ม/ส
จฬ.

วท.บ(เคมีวศิ วกรรม)
Diplomed’ Etude
Approfondie(Génie
Chimique)
Doctorat (Génie des
Procédés)
B.Eng.
M.Sc.
Ph.D.

เคมีวศิ วกรรม

Supercritical Fluids,
Environment,
Exteaction, Fluidzation

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000

การเดือด

มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 5394 4148

เทอร์โมของไหล
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
4 ศ.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
B.E.(Mech.Eng.)
พลังงานและวิศวกรรม พลังงานและวิศวกรรม
M.Eng.(Power Plants)
เครือ่ งกล
เครือ่ งกล
Ph.D.(Boiling Heat Transfer)

ม/ส
มจธ.

5 ศ.มนูญ สุขเกษม

ศ.

B.Eng.
(Telecommnunications)
M.Eng.
(Telecommnunications)

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

วิศวกรรมโทรคมนาคม

สจล.

6 ศ.วิวฒ
ั น์ กิรานนท์

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
M.Eng.(Electrical Eng.)
Ph.D.(Electrical Eng.)

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
โทรคมนาคม,
การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์

สจล.

7 ศ.ถวิล พึง่ มา

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
D.Eng.(Electrical Eng.)

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

สจล.
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ลาออก คณะพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
โทร. 0 2470 8633-4
เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม
โทร.0 2326 9967
ต่อ 2548
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม
โทร.0 2737 3000
ต่อ 3340-41
ภาควิชาโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2737 3000
ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
8 ศ.พรชัย ทรัพย์นิธิ

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
B.S.(Electrical Engineering)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical
Engineering
Telecomminication)

9 ศ.โมไนย ไกรฤกษ์

ศ.* วศ.บ.(ไฟฟ้ า)
วศ.ม.(ไฟฟ้ า)
วศ.ด.(ไฟฟ้ า)

10 ศ.อาษา ประทีปเสน

ศ.

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

สำขำวิชำ
วิศวกรรม
โทรคมนาคม

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

ม/ส
สจล.

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

วิศวกรรมโทรคมนาคม

สจล.

วิศวกรรมการเชือ่ ม วิศวกรรมการเชือ่ ม

มจธ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2329 8321

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม
โทร.0 2737 2500-47
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2470 9296

วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
Ph.D. (Welding
Engineering)
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
11 ศ.อรรถพล นุ่มหอม

12 ศ.สุรนิ ทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ ์

13 ศ.ฉลอง เกิดพิทกั ษ์

ตำแหน่ง

ศ.

ศ.

ศ.

คุณวุฒ ิ
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
M.Eng.(Mechanical
Enginering)
Ph.D.(Engineering science)

วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
M.S.(Agriculture System
Eng. and Management)
D.Arg.(Agriculture
Engineering)
วศ.บ.(ชลประทาน)
M.Sc.(Civil
Engineering),(Water
Resource Eng.)

สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกีย่ วธัญพืช
ผักและผลไม้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
Engineering Science
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตร,
การออกแบบและการ
วางแผนการใช้
เครือ่ งจักรกลเกษตร
ขนาดเล็กสาหรับการทา
นา
วิศวกรรมเกษตร การจัดการน้า,
การวางแผนพัฒนา
แหล่งน้า
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ม/ส
AIT

จฬ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ป.ณ.4
คลองหลวง ปทุมธานี
12120
โทร.0 2524 5476

ลาออก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 6610-1

มก.

เกษียณ บริษทั แมคโครคอนซัล
แตนท์ จากัด 20
รัชดาภิเษก 36 จตุจกั ร
กทม.10900
โทร.0 2939 0511-5

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
14 ศ.บัณฑิต จริโมภาส

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
M.Eng. (Agricultural
System Engineering)
Doctor of Science in
Technology

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเกษตร

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมเกษตร

ม/ส
มก.

15 ศ.วิลาศ วูวงษ์

ศ.

B.Eng.(Control Eng.)
M.Eng.(Control Eng.)
D.Eng.(System Science)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ,
Information
Management

AIT

16 ศ.บุญเสริม กิจศิรกิ ุล

ศ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จฬ.

17 ศ.ประภาส

ศ.

B.E.(Electrical&Electronic
Engineering)
M.S.(Computer Science)
Ph.D.(Computer Science)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Ph.D.(Computer
Engineering

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จฬ.

จงสถิตย์วฒ
ั นา
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
โทร. 0 3435 1896

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ป.ณ.4
คลองหลวง ปทุมธานี
12120
โทร.0 2524 5704
ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6956
ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6965
ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
18 ศ.บุญเจริญ ศิรเิ นาวกุล

19 ศ.ศรีศกั ดิ ์ จามรมาน

20 ศ.ไพรัช ธัชยพงษ์

ตำแหน่ง

คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(ไฟฟ้ า)
M.Eng.(Engineering
Management)
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
ศ.* วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Hydraulics
Engineering)
Ph.D.(Engineering
computation)
ศ. B.Sc.
A.C.G.I.
Ph.D.

สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปั ญญาประดิษฐ์และ
ระบบเชีย่ วชาญ

ม/ส
มจธ.

สถำนภำพ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์(ทฤษฎี/
ประยุกต์)

สจล.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์

สจล.

เกษียณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม.
10240
โทร.0 2300 4543-62
เกษียณ
สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี กทม.10400
โทร.0 2644 8118
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2428 0039

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
21 ศ.บรรเจิด จงสมจิตร

ตำแหน่ง

ศ.

วท.บ.(เคมี)
M.Sc.(Chemical
Engineering)
Ph.D. (Chemical
Engineering)

22 ศ.ศราวุธ ริมดุสติ

ศ.

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
M.Sc. (Macrolecular
Science)
Ph.D. (Macrolecular
Science)

คุณวุฒ ิ

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี

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

ม/ส
จฬ.

วิศวกรรมเคมี

Polymer (thermosets)

จฬ.
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 02218 6337

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6747-8

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
23 ศ.อุรา ปานเจริญ

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
B.A.(Mathematics)
B.Sc.(Chemical
Engineering)
M.Sc.(Chemical
Engineering)
Ph.D.(Chemical
Engineering)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี

สำขำเชีย่ วชำญ
Separation Technology,

ม/ส
จฬ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6891

24 ศ.ปิ ยะสาร ประเสริฐธรรม

ศ.* วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
M.S.(Chemical Engineering)
Ph.D.(Chemical
Engineering)

วิศวกรรมเคมี

ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า

จฬ.

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6711

25 ศ.ธีรศักดิ ์ ฤกษ์สมบูรณ์

ศ.

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

จฬ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6337

26 ศ.ปราโมช รังสรรค์วจิ ติ ร

ศ.

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี,
เทคโนโลยีปิโตรเคมี

จฬ.

วิทยาลัยปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี
โทร. 0 2218 4135

B.Sc.
M.Sc.
Ph.D.
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
Ph.D. (Chemical
Engineering)
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
คุณวุฒ ิ
27 ศ.วิวฒ
ั น์ ตัณฑะพานิชกุล
ศ. B.Eng.(Chemical
Engineering)
M.S.(Chemical
Engineering)
Ph.D.(Chemical
Engineering)
28 ศ.สมชาย โอสุวรรณ
ศ. วท.บ.
Ph.D.(Chemical Eng.)

29 ศ.สุทธิชยั อัสสะบารุงรัตน์

ศ.

30 ศ.สุเมธ ชวเดช

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
M.S.(Advanced Chemical
Engineering)
Ph.D.(Chemical
Engineering)
วท.บ.(เคมีวศิ วกรรม)
M.Sc.(Public Health Eng.)
Ph.D.(Chemical
Engineering)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมเคมี (aerosol)

ม/ส
จฬ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ

ลาออก คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 6480

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี (Heat
Transfer)

จฬ.

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

จฬ.

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี,
ปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์

จฬ.
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เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาเคมีเทคนิค
โทร.0 2218 1548
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6868 ,
0 2218 6767
เกษียณ วิทยาลัยปิ โตรเลียม
(ต่อเวลา และปิ โตรเคมี
ราชการ) โทร.0 2218 4101-7,
0 2218 4110-1

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
31 ศ.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์

ตำแหน่ง

ศ.

32 ศ.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์

ศ.

33 ศ.ดารง ขุมมงคล

ศ.

คุณวุฒ ิ
B.Sc.(Chemical
Engineering)
M.Sc.(Chemical
Engineering)
Ph.D. (Chemical
Engineering)
วท.บ. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.ม. (วิศวกรรมเคมี)
M.Sc. (Chemical
Engineering)
Ph.D. (Chemical
Engineering)
B.Eng.
Ph.D.

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมเคมี

ม/ส
จฬ.

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

จฬ.

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

ม.รังสิต
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 02218 6337

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6337

ลาออก มหาวิทยาลัยชินวัตร
คณะเทคโนโลยี
ต.บางเตย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
โทร.0 2599 0000

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
34 ศ.รัตนา จิระรัตนานนท์

ตำแหน่ง

ศ.

35 ศ.วิโรจน์ บุญอานวยวิทยา

ศ.

36 ศ.สักกมน
เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ศ.

37 ศ.อภิชยั เทอดเทียนวงษ์

ศ.

คุณวุฒ ิ
วท.บ.(วิศวกรรมเคมี)
Mappl.Sc.(Chemistry
Engineering)
Ph.D. (Chemstry
Engineering)
B.Eng.(Chem. Eng.)
M.Sc.(Industrial Eng.)
Ph.D.(Chem. Eng.)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
M.Eng (Chemical
Engineering)
Ph.D. (Chemical
Engineering)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.ม. (วิศวกรรมเคมี)
Ph.D. (Chemical
Engineering)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมเคมี

ม/ส
มจธ.

วิศวกรรมเคมี

Biomaerial Symthesis
& Characterization

มจธ.

วิศวกรรมเคมี

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

มจธ.

วิศวกรรมเคมี

Hydrogen and Fuel
Cell Thechnology,
Separation and
Reactors System
Design

มจธ.
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
โทร.0 2470 9222-34
ต่อ 202
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2427 9222-37
ต่อ 222,0 2470 8378
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2470 9244-6

สถาบันการเรียนรู้
โทร. 0 247 0922 ต่อ
404, 9324

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
38 ศ.ชัยยศ ตัง้ สถิตย์กุลชัย

ตำแหน่ง

39 ศ.ศิรพิ ร ดารงค์ศกั ดิ ์กุล

ศ.

40 ศ.ศิรริ ตั น์ จิตการค้า

ศ.

ศ.

สถำนภำพ

คุณวุฒ ิ
B.Sc.(Chemical
Engineering)
MMPPSC(Chemical
Engineering)
Ph.D.(Mineral Processing)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมเคมี

ม/ส
มทส.

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
M.Sc. (Advanced Chemical
Engineering)
Ph.D. (Polymer Science)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
M.Sc. (Chemical
Engineering)
Ph.D. (Chemical
Engineering)

วิศวกรรมเคมี

Polymer Blends,
Property modification
of polymers,
Biopolymers
วิศวกรรมเคมี

จฬ.

ภาควิชา
วิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6862

จฬ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6337

วิศวกรรมเคมี
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
พนักงาน กองการเจ้าหน้าที่
โทร.0 4422 4063

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
41 ศ.ไพศาล กิตติศุภกร

42 ศ.จูงใจ ปั น้ ประณต

43 ศ.วริทธิ ์ อึ๊งภากรณ์

ตำแหน่ง

คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
M.Sc.(Chemical
Engineering)
Ph.D.(Chemical
Engineering)
ศ. วท.บ. (เคมีวศิ วกรรม)
M.Sc. (Chemical
Engineering)
Ph.D. (Chemical
Engineering)
ศ.* วศ.บ.
Ph.D.(Eng.Science and
Mechanics)

สถำนภำพ

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี

สำขำเชีย่ วชำญ
การควบคุมกระบวนการ
การออกแบบ
กระบวนการผลิต และ
เทคโนโลยีสะอาด

ม/ส
จฬ.

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

จฬ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6890

จฬ.

เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
โทร.0 2218 6610

วิศวกรรมเครือ่ งกล กลศาสตร์ของแข็ง การ
วิเคราะห์ความเค้นใน
โครงสร้างแผ่นแบนและ
โครงสร้างผิวโค้งการ
ออกแบบเครือ่ งจักรกล
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6880

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
44 ศ.ปราโมทย์ เดชะอาไพ

45 ศ.สมศักดิ ์ ไชยะภินนั ท์

46 ศ.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศริ ิ

ตำแหน่ง

คุณวุฒ ิ
ศ.* วศ.บ.(อุตสาหการ)
M.S.(Mechanical
Engineering)
Ph.D.(Mechanical
Engineering)
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
M.S.(Mechanical
Engineering)
Ph.D. (Mechanical
Engineering)
ศ. วศ.บ.(เครือ่ งกล)
M.S.M.E.(Mechanical
Engineering)
Ph.D.(Mechanical
Engineering)

สถำนภำพ

สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมเครือ่ งกล,
Numerical Methods in
Engineering

ม/ส
จฬ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมเครือ่ งกล

จฬ.

ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 0 2218 6610

วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมเครือ่ งกลและ
Control of Dynamic
System

จฬ.

ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6448
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
โทร.0 2218 8991

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
47 ศ.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
Ph.D. (เทคโนโลยีพลังงาน)

48 ศ.สุจนิ ต์ บุรรี ตั น์

ศ.

วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
Ph.D. (Mechanical
Engineering)

49 ศ.สาเริง จักรใจ

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล
M.Eng.(Mechanical
Engineering)
D.Eng.(Mechanical
Engineering)

สถำนภำพ
สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
ม/ส
สถำนทีต่ ดิ ต่อ
วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมเครือ่ งกล
ม.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการอบแห้ง
เทคโนโลยี
โทร. 0 2988 3655
ระบบพลังงานความร้อน มหานคร
ต่อ 2101
การเผาไหม้
หม้อไอน้า
วิศวกรรมเครือ่ งกล Structural and
มข.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Multidisciplinary
โทร. 0 4320 2845
Optimisation, Topology
Optimisation,
Agricultural Machinery

วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมเครือ่ งกล
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มจธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
โทร.0 2470 9128

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
50 ศ.สมชาย วงศ์วเิ ศษ

ตำแหน่ง

สถำนภำพ

คุณวุฒ ิ
ศ.* วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
M.Eng.(Engerytech)
วศ.ด.(เครือ่ งกล)

สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมเครือ่ งกล กลศาสตร์ของไหล,
เทอร์โมไดนามิกส์,
การถ่ายเทความร้อน

ม/ส
มจธ.

51 ศ.สุวฒ
ั น์ กุลธนปรีดา

ศ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมเครือ่ งกล

มจพ.

52 ศ.สุทธิศกั ดิ ์
พงศ์ธนาพาณิช

ศ.

มจพ.

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โทร.0 2555 2000
ต่อ 6204,6426

53 ศ.ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน์

ศ.* วท.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
วท.ม.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
Ph.D.(Energy Technology)

วิศวกรรมเครือ่ งกล กลศาสตร์การคานวณ
พลศาสตร์ของไหล
เชิงคานวณ คลื่นช็อค
Heat Transfer
การขึน้ รูปโลหะ
วิศวกรรมเครือ่ งกล เทคโนโลยีพลังงาน,
กระบวนการทางความ
ร้อนและการประหยัด
พลังงาน

มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 5394 4144,
0 5394 4146

วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
M.Sc.(Mechanical
Engineering)
Ph.D. (Mechanical
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
โทร.0 2470 9124 ,
0 2470 9115
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2555 2000
ต่อ 8301

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
54 ศ.ปิ ยะวัติ บุญหลง

ตำแหน่ง

ศ.

B.S.M.E.
M.Eng.
Ph.D.

55 ศ.นคร ทิพยาวงศ์

ศ.

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

56 ศ.นักสิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย

ศ.

B.E.(Mech.Eng.)
M.Sc.(Applied
Thermodynamics)
Ph.D.(Heat Transfer)

คุณวุฒ ิ

สถำนภำพ

สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมเครือ่ งกล

ม/ส
มช.

วิศวกรรมเครือ่ งกล เทคโนโลยีพลังงาน
พลังงานชีวมวล
ประสิทธิภาพพลังงาน
และมลพิษฝุ่ น
วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมเครือ่ งกล

มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 5394 4109

มธ.

ลาออก สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)ชัน้ 14 อาคาร
เอส เอ็ม ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2298 0455
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ลาออก สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)ชัน้ 14
อาคาร เอส เอ็ม
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
10400
โทร.0 2298 0455

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
คุณวุฒ ิ
57 ศ.สมชาติ ฉันทศิรวิ รรณ
ศ. B.Sc.(Engineering and
Applied Science)
M.Sc.(Mechanical
Engineering)
Ph.D.(Mechanical
Engineering)

58 ศ.ชาวสวน กาญจโนมัย

59 ศ.ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
M.Sc.(Mechanical
Engineering)
Ph.D.(Mechanical
Engineering)
ศ.* วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
D.Eng.(Energy and
Environment Science
Program)

สถำนภำพ

สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมเครือ่ งกล วิธเี ชิงตัวเลข,
การถ่ายเทความร้อน,
การอนุรกั ษ์พลังงาน

ม/ส
มธ.

วิศวกรรมเครือ่ งกล Fatigue, Wear and
Fracture Mechanics,
Failure of Engineering
Materials

มธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9
ต่อ 3255

วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมเครือ่ งกล

มธ.

ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9
ต่อ 3153
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
60 ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ตำแหน่ง

ศ.

61 ศ.นุ ชนารถ ศรีวงศิตานนท์

ศ.

62 ศ.สุวฒ
ั นา จิตตลดากร

ศ.

คุณวุฒ ิ
สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
คอ.บ. (เครือ่ งกล)
วิศวกรรมเครือ่ งกล อุตสาหกรรมวิจยั
วศ.ม. (เครือ่ งกล)
วศ.ด. (เครือ่ งกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
วิศวกรรมทรัพยากรน้า วิศวกรรมทรัพยากรน้า
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากร
น้า)
Ph.D. (Civil
Engineering/Water of
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) วิศวกรรมทรัพยากรน้า วิศวกรรมทรัพยากรน้า

ม/ส
มมส.

มก.

ศ.

วท.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมปฐพี)
Ph.D.(Water Resource
Engineering)

วิศวกรรมทรัพยากรน้า ทรัพยากรน้า
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 4375 4321-40
ต่อ 3072
ภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2942 8555

มก.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2797 0999
ต่อ 1901-1904

มอบ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 4324 6535-53
ต่อ 2157

วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)
Ph.D. (Irrigation
Engineering)
63 ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ

สถำนภำพ

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
64 ศ.กิตติเทพ เฟื่ องขจร

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
วท.บ.(ธรณีวทิ ยา)
M.Sc.(Geological
Engineering)
Ph.D.(Geological
Engineering)
Postdoctoral Fellow

สำขำวิชำ
วิศวกรรมธรณี
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สำขำเชีย่ วชำญ
กลศาสตร์หนิ
การวิเคราะห์
ด้วยแบบจาลอง
ทางคอมพิวเตอร์
และการสารวจภาคสนาม

ม/ส
มทส.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ธรณี
สานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 4422 4441,
0 4422 3363

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
65 ศ.พิชญ์ ศุภผล

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
วิศวกรรมพอลิเมอร์ Crystallization and
M.S.(Polymer Engineering)
melting behavior of
Ph.D.(Polymer Engineering)
semi-crystalline
polymers and blends.
Structure-morphologyproperty inter-relations
of semi-crystalline
polymers and blends.
Rheological,
crystallization,
mechanical
characteristics of filled
polymers and blends.
Electrostatic spinning
of polymers.
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ม/ส
จฬ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
พนักงาน สังกัดวิทยาลัย
ปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี
โทร.0 2218 4131

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
66 ศ.สุวบุญ จิรชาญชัย

ตำแหน่ง

67 ศ.อนุ วฒ
ั น์ ศิรวิ ฒ
ั น์

ศ.

68 ศ.วาทิต เบญจพลกุล

ศ.

ศ.

คุณวุฒ ิ
B.Eng.(Applied Fine
Chemistry)
M.Eng.(Applied Fine
Chemistry)
Ph.D.(Applied Fine
Chemistry)
B.S.(Mechanical
Engineering)
M.E. (Mechanical
Engineering)
Ph.D.(Mechanical
Engineering)
Post Doctorate (Chemical
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
M.Eng.(Electronics
Engineering)
D.Eng. (Electrical
Engineering)

สถำนภำพ

สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์, เคมี
และวัสดุศาสตร์

ม/ส
จฬ.

วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์
และพอลิเมอร์

จฬ.

วิทยาลัยปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี
โทร.0 2218 4150-2

จฬ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6526,
0 2218 6528

วิศวกรรมไฟฟ้ า
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อิเล็กทรอนิกส์ทาง
การแพทย์,ระบบสื่อสาร
เคลื่อนที่

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
สังกัดวิทยาลัย
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
โทร.0 2218 4110-11

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
69 ศ.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Ph.D.(Electronic
Engineering)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ า

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมสายอากาศ

ม/ส
จฬ.

70 ศ.ดุสติ เครืองาม

ศ.

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

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วิศวกรรมไฟฟ้ าด้าน
เทคโนโลยีสารกึง่ ตัวนา

จฬ.

71 ศ.บุญชัย เตชะอานาจ

ศ.

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
D.Eng (Electrical
Engineering)

วิศวกรรมไฟฟ้ า

ไฟฟ้ ากาลัง

จฬ.
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ลาออก สานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0 7567 2319
ลาออก บมจ.โซลาร์ตรอน 38
อาคารชวนิชย์ ชัน้ 2
ซ.ลาลีนิมติ ร สุขมวิท 69
แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2392 0224-6
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6548

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
คุณวุฒ ิ
72 ศ.ประสิทธิ ์ ประพิณมงคลการ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
M.Eng.(Communication
Eng.)
D.Eng.(Communication
Eng.)

73 ศ.มงคล เดชนครินทร์

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
M.S.(Electrical Eng.)
Ph.D.(Electrical Eng.)

74 ศ.สมศักดิ ์ ปั ญญาแก้ว

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

สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ า

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
โทรคมนาคม,
การสื่อสารผ่านใยแก้ว
นาแสง

ม/ส
จฬ.

สถำนภำพ

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ าและโทรคมนาคม
ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้ า

จฬ.

เกษียณ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 8991

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วัสดุไฟฟ้ า ระบบเซล
แสงอาทิตย์, เทคโนโลยี
สารกึง่ ตัวนาออปโต
อิเล็กทรอนิกส์เลเซอร์
วิศวกรรม

จฬ.

เกษียณ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6491
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ลาออก สานักงานกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
ชัน้ 3 ซ.สายลม
พหลโยธิน 8 พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2290 5205 ต่อ
920-1

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
75 ศ.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชยั

ตำแหน่ง

76 ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ศ.

77 ศ.ทรงพล กาญจนชูชยั

ศ.

78 ศ.อภิรฐั ศิรธิ ราธิวตั ร

ศ.

ศ.

สถำนภำพ

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical
Engineering)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ า

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมระบบควบคุม
และการจัดการด้าน
พลังงาน

ม/ส
จฬ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Ph.D.(Electrical
Engineering)
M.Eng.(Electrical and
Electronic)
Ph.D.(Microelectronics)
วศ.บ.(ไฟฟ้ า)
Ph.D.(EE)

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วิศวกรรมไฟฟ้ า

จฬ.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 8090

วิศวกรรมไฟฟ้ า

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์,
VLSI Fabrication

จฬ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6522

วิศวกรรมไฟฟ้ า

Electrical Engineering,
Nanoelectronics, Hard
Disk Technology

มข.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 4320 2353
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6487,
0 2251 8991

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
79 ศ.ปฏิพทั ธ์ ทวนทอง

ตำแหน่ง

ศ.

80 ศ.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

ศ.

81 ศ.นาวาอากาศโทสราวุฒ ิ
สุจติ จร

ศ.

คุณวุฒ ิ
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Diplôme de Docteur (Génie
Électrique)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Ph.D.(Electrical
Engineering)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ า

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมไฟฟ้ า

ม/ส
มจพ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วิศวกรรมไฟฟ้ า
และโทรคมนาคม

มจพ.

วท.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Ph.D.(Electronic and
Electrical Engineering)

วิศวกรรมไฟฟ้ า

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

มทส.
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2913 2500 ต่อ
3303, 0 81917 4058
พนักงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2913 2500 ต่อ
8518, 5819
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ า
สานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 4422 4400,
0 4422 4750

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
82 ศ.สวัสดิ ์ ตันตระรัตน์

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ า

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
โทรคมนาคม
Signal Processing for
Communications

ม/ส
มธ.

83 ศ.วันชัย ริว้ รุจา

ศ.

วศ.บ.(ไฟฟ้ า)
วศ.ม.(ไฟฟ้ า)
วศ.ด.(ไฟฟ้ า)

วิศวกรรมไฟฟ้ า

ระบบควบคุมและ
การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์

สจล.

84 ศ.อิสระชัย งามหรู

ศ.

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
M.Eng. (Electrical
Engineeting)
Ph.D. (Electrical
Engineeting)

วิศวกรรมไฟฟ้ า

Power System Control
& Stabilization,
Dynamic and Stabili

สจล.
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ลาออก สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
อาคารเอฟเอ็มทาวเวอร์
ชัน้ 14 979/17-21
ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กทม. 10400
โทร. 0 2278 8201
สาขาวิชาวิศวกรรม
การวัดและควบคุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2326 4778
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2326 4550

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
85 ศ.วรพงศ์ ตัง้ ศรีรตั น์

ตำแหน่ง

86 ศ.ดนัย ต. รุ่งเรือง

ศ.

87 ศ.ธวัชชัย ติงสัญชลี

ศ.

ศ.

คุณวุฒ ิ
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
วศ.ม. (ไฟฟ้ า)
วศ.ด. (ไฟฟ้ า)
วศ.บ.
M.Sc.(Electrical
Engineering)
Ph.D. (Electrical
Engineering)
B.Eng.(Mechanical
Engineering)
M.Eng.(Hydraulic
Engineering)
Ph.D.(Water Resource
Engineering and
Management)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ า

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมไฟฟ้ า

วิศวกรรมไฟฟ้ าและ วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมโยธา
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Water Engineering and
Management

ม/ส
สจล.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2329 8321

ม.เอเชียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. 0 3825 3700

AIT

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ป.ณ.4
คลองหลวง ปทุมธานี
12120
โทร.0 2524 5557

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
88 ศ.วรศักดิ ์ กนกนุ กุลชัย

ตำแหน่ง

คุณวุฒ ิ

ศ.

B.Eng.
M.Eng.
Ph.D.

สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธา

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมโครงสร้าง

ม/ส
AIT

89 ศ.สุเชษฐ์ ลิขติ เลอสรวง

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Geotechnical
Engineering)
Ph.D.(Engineering Science)

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมธรณีเทคนิค

จฬ

90 ศ.ดิเรก ลาวัณย์ศริ ิ

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.S.C.E.(Civil Eng.)
Ph.D.(Civil Eng.)

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโครงสร้าง

จฬ.
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
เกษียณ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ป.ณ.4
คลองหลวง ปทุมธานี
12120
โทร.0 2524 6053
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6343

ลาออก สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
กิจการพลเรือน ชัน้ 19
อาคารจัตุรสั จามจุร ี
พญาไท ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10300
โทร.0 2207 3599

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
91 ศ.ทักษิณ เทพชาตรี

ตำแหน่ง

สถำนภำพ

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา โครงสร้าง)
M.S.(Structural Eng.)
Ph.D.(Structural Eng.)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธา

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมโครงสร้าง,
Reingforced Concrete
Structure, Steel
Structure, Structural
Optimization

ม/ส
จฬ.

ศ.

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

วิศวกรรมโยธา

จฬ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6460-2

93 ศ.วัฒนา ธรรมมงคล

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโครงสร้าง,
Seismic Analysis,
Prestressed Concrete
Structure High-rise
Buildings
วิศวกรรมโครงสร้าง

จฬ.

94 ศ.วินิต ช่อวิเชียร

ศ.

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

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโครงสร้าง

จฬ.

เกษียณ 328 ซ.ศูนย์วจิ ยั 4
ถ.เพชรบุร ี ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร.0 2218 6460
เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6462

92 ศ.ปณิธาน

ศ.

ลักคุณะประสิทธิ ์
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6460

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
95 ศ.สนั ่น เจริญเผ่า

ตำแหน่ง

คุณวุฒ ิ

สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธา

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมโครงสร้าง

ม/ส
จฬ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
เกษียณ 922 ถ.สุขมุ วิท 101/1
ต.บางจาก อ.พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2747 6712
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6460-2

ศ.

วศ.บ.
M.S.(C.E.)

96 ศ.เอกสิทธิ ์ ลิ้มสุวรรณ

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.S.C.E.(Civil Eng.)
Ph.D.(Civil Eng.)

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา, High
Performance concrete
Formwork Technology
Structural concrete
Structural Erosion

จฬ.

97 ศ.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒไิ ชย

ศ.

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

จฬ.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2579 4575

98 ศ.บุญไชย สถิตมั ่นในธรรม

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Structural
Engineering)
Ph.D.(Civil Engineering)
วศ.บ. (โยธา)
วศ.ม. (Structural Eng.)
D.Eng. (Civil Engineering)

วิศวกรรมโยธา

เทคโนโลยีคอนกรีต,
วัสดุก่อสร้าง

จฬ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6467
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
99 ศ.ต่อกุล กาญจนาลัย

ตำแหน่ง

100 ศ.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล

ศ.

101 ศ.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

ศ.

ศ.

คุณวุฒ ิ
B.E.(Civil Eng.)
M.Eng.(Structural Eng.)
Ph.D.(Structural Eng.)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธา

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
M.Eng. (Structural
Engineering and
Construction)
Ph.D.(Civil Engineering)
วศ.บ.(โยธา)
M.Eng.(Water Resources
Engineering)
D.Eng.(Water Engineering
and Management)

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา
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สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมโยธา,คอนกรีต
เทคโนโลยี

ม/ส
มก.

มจธ.

วิศวกรรมโยธา

มจธ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ลาออก 67 ซ.พหลโยธิน 41
ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2562 0204
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2470 9137

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2470 9134-5

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
102 ศ.สมชาย ชูชพี สกุล

ตำแหน่ง

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.S.C.E. Diploma in
Marine Civil Eng.
Ph.D.(Civil Eng.)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธา

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมโยธา ,
วิศวกรรมโครงสร้าง
กลศาสตร์ โครงสร้าง
และการคานวณ

ม/ส
มจธ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2470 9146,
0 2470 9134

103 ศ.พานิช วุฒพิ ฤกษ์

ศ.

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
D.Eng. (Soil Engineering)

วิศวกรรมโยธา

มจพ.

เกษียณ

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ศ.

วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง)
M.Eng (Civil EngineeringStructure)
Ph.D. (Civil EngineeringMaterials)

วิศวกรรมโยธา

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

104 ศ.ปิ ติ สุคนธสุขกุล

ศ.
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มจพ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 255 52000 ต่อ
8625-29
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11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
105 ศ.สุขสันต์ หอพิบูลสุข

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Soil Engineering)
Ph.D.(Geotechnical
Engineering)
ประกาศนียบัตร Computer
Aided Design (CAD) of City
Planning
Architecture Design and
Interior

สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธา
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สำขำเชีย่ วชำญ
การปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของดิน
ด้วยปูนซีเมนต์และเถ้า
ลอย การศึกษา
คุณสมบัตทิ างวิศวกรรม
ของจีโอโพลิเมอร์
เสถียรภาพของกาแพง
กันดินเสริมกาลัง
(Mechanically
Stabilized Earth Wall)
แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์
(Constitutive model)
สาหรับดินเหนียว
ธรรมชาติและดินเหนียว
ซีเมนต์
การศึกษาและออกแบบ
โรงไฟฟ้ าพลังน้า

ม/ส
มทส.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 4422 4465,
0 4422 4322

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
คุณวุฒ ิ
106 ศ.ชวลิต ชาลีรกั ษ์ตระกูล
ศ. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน้า)
Ph.D. (Water Resources
Engineering)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธา

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมโยธา

ม/ส
มธ.

107 ศ.สมนึก ตัง้ เติมสิรกิ ุล

ศ.

B.Eng.(Honors)
M.Eng.
D.Eng.

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

มธ.

108 ศ.พิชยั ธานีรณานนท์

ศ.

B.E.
M.Eng.Sc.
Ph.D.

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

มอ.

109 ศ.สุชาติ ลิม่ กตัญญู

ศ.

วศ.บ.
M.Sc. (Civil Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

มอ.
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สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9
ต่อ 3100
สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสริ นิ ธร
โทร.0 2986 9009
ต่อ 1103, 1106
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 7428 7015-6
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0 7428 7111

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
110 ศ.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์

111 ศ.ธารง เปรมปรีดิ ์

ตำแหน่ง

คุณวุฒ ิ

ศ.

วศ.บ.
MS.(Civil and
Environmental Engineering)
MS.(Technology and
Policy)
Sc.D.(Civil and
Environmental Engineering)

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

สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธา

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
การก่อสร้างใต้ดนิ และ
อุโมงค์

ม/ส
สจล.

สถำนภำพ

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมแหล่งน้า

จฬ.

เกษียณ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 4420 3778-84
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2329 8300-1

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
112 ศ.ธัญวัฒน์ โพธิศริ ิ

113 ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

114 ศ.มนู วีระบุรุษ

115 ศ.สุชาติ เซีย่ งฉิน

ตำแหน่ง

คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
M.Sc. (Civil Engineering)
Ph.D. (Structural
Engineering)
ศ.* B.E.
M.E.
Ph.D.(วิศวกรรมโยธา)
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
B.S.(Metallurgical
Engineering)
M.S.(Metallurgical
Engineering)
Ph.D.(Metallurgical
Engineering)
ศ.

Studienkolleg
M.Sc. (Polymer
Technology)
M.Sc. (Material Science)
Ph.D. (Engineering)

สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธา

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมโยธา

ม/ส
จฬ.

สถำนภำพ

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา
(วัสดุก่อสร้าง)

มข.

เทอร์ โมไดนามิกส์
โลหะการ

จฬ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 4320 2847
เกษียณ 338 ซ.17 ถ.พระราม 9
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
10320
โทร.0 2314 5799

วิศวกรรมวัสดุ

มจพ.

วิศวกรรมโลหการ

วิศวกรรมวัสดุ
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6463

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2555 2000 ต่อ
2920

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
116 ศ.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

ตำแหน่ง

117 ศ.จงรักษ์ ผลประเสริฐ

ศ.

118 ศ.ธงชัย พรรณสวัสดิ ์

ศ.* วศ.บ.(สุขาภิบาล)
Ms.(Environmental)
Ph.D.(Philosophy
Environment Eng.)

ศ.

คุณวุฒ ิ
สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วศ.บ.(วิศวกรรมสารวจ)
วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมสารวจ
วศ.ม.(วิศวกรรมสารวจ)
Ph.D.(Geomatic
Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering) วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
M.Eng.(Environmental
Engineering)
Ph.D. (Civil / Environmental
Engineering)

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม การระบายน้าเสียชุมชน,
วิศวกรรมน้าเสีย ,
การจัดการสิง่ แวดล้อม ,
การแปรรูปของเสีย
ใช้ใหม่
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ม/ส
จฬ.

AIT

จฬ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ภาควิชาวิศวกรรม
สารวจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6651
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ปณ.4
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
โทร.0 2516 0110

94/11 ซ.ราชครู
ถ.พหลโยธิน 5
กรุงเทพฯ10400
โทร.0 2298 2416

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
119 ศ.ธเรศ ศรีสถิตย์

ตำแหน่ง

ศ.

120 ศ.สุรนิ ทร์ เศรษฐมานิต

ศ.

121 ศ.สง่า ตัง้ ชวาล

ศ.

122 ศ.โกสินทร์ จานงไทย

ศ.

คุณวุฒ ิ
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
Ph.D. (Environmental
Engineering)
B.Sc.(Eng.)
D.I.C.
Ph.D.(Public Health Eng.)
วท.บ. (ธรณีวทิ ยา)
M.App.Sc. (Engineering
Geology)
Ph.D. (Mining Engineerng)
B.Eng.(Electrical
Engineering)
M.Eng.(Electrical
Engineering)
D.Eng.(Electrical
Engineering)

สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

ม/ส
จฬ.

สถำนภำพ

วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสุขาภิบาล

จฬ.

วิศวกรรมเหมืองแร่ เสถียรภาพของการขุด
เจาะ

จฬ.

เกษียณ 28/7 ลาดพร้าว 55
กรุงเทพฯ 10310
โทร.0 2215 1979
เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่และปิ โตรเลียม
โทร.0 2218 6919, 0
2218 6518
ภาควิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2470 9064

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
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วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มจธ.

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6309-10

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
123 ศ.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ตำแหน่ง

124 ศ.อภิศกั ดิ ์ วรพิเชฐ

ศ.

125 ศ.วรากร เกษมสุวรรณ์

ศ.

126 ศ.อภินนั ท์ ธนชยานนท์

ศ.

ศ.

คุณวุฒ ิ
วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์)
M.Sc.(Electronic
Engineering)
Ph.D.(Electronic
Engineering)
วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์)
M.Eng.(Analog Integrated
Circuit Design)
Ph.D.(Analog Integrated
Circuit Design)
วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์)
MS.EE.(Electrical
Engineering)
Ph.D.(Electrical
Engineering)
M.Eng.(Electrical and
Electronic)
Ph.D. (Electrical and
Electronic)

สำขำวิชำ
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และการออกแบบวงจร
แอนาลอก

ม/ส
มทม.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และการออกแบบวงจร

มทม.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

วงจรรวมและ
รูปแบบจาลองของ
อุปกรณ์สารกึง่ ตัวนา

สจล.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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สจล.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ภาควิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2988 3655
ต่อ 211
ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2988 3655
ต่อ 2331
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2329 8344-5
ต่อ 102
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2329 8341-2

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
127 ศ.สิทธิชยั โภไคยอุดม

ตำแหน่ง

ศ.

คุณวุฒ ิ
B.E.
Ph.D.(Solid - State
electronic)
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ
และการบริหาร)
วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

128 ศ.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกลู

ศ.

129 ศ.อัมพิกา ไกรฤทธิ ์

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
M.S.(Eng.Management)

130 ศ.ปารเมศ ชุตมิ า

ศ.

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
M.Eng (Industrail
Engineering &
Management)
Ph.D. (Manufacturing
Engineering & Operations
Management)

สำขำวิชำ
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ

ม/ส
มทม.

วิศวกรรมอุตสาหการ การลดต้นทุนและการ
เพิม่ ผลผลิตใน
อุตสาหกรรม,
การวิเคราะห์คุณค่า
วิศวกรรมอุตสาหการ Production Planning &
Control

จฬ.
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AIT

จฬ.

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
โทร.0 2988 3666
ภาควิชาวิศวกรรมระบบ
อุสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีชนั ้ สูง
โทร.0 2516 0092-4

เกษียณ 59/29 ซ.ผาภูม ิ
ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110
โทร. 089 095 3711
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6847

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
131 ศ.ก้องกิติ พูลสวัสดิ ์

ตำแหน่ง

132 ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

ศ.

133 ศ.อรรถกร เก่งพล

ศ.

ศ.

สถำนภำพ

คุณวุฒ ิ
สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
B.Sc.(Industrial Engineering) วิศวกรรมอุตสาหการ System Engineering,
M.Sc.(Industrial and
Performance
Systems Engineering)
Measurement
Ph.D.(Industrial and
Systems Engineering)

ม/ส
มก.

วท.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
M.Sc. (Industrial
Engineering)
Ph.D. (Industrial
Engineering)
อส.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้ า
อุตสาหกรรม)
M.Eng.(Manufacturing
System Engineering)
Ph.D. (Manufacturing
Engineering and
Operations Management)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต
การจัดการและโลจิสติกส์
การจัดการเทคโนโลยี

มข.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 4320 2097

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ

มจพ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2555 2000 ต่อ
8135
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สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2797 0999
ต่อ 1668

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
คุณวุฒ ิ
134 ศ.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ ศ. B.Eng. (Industrial
Engineering)
M.Eng. (Industrial
Engineering)
Ph.D. (Industrial Statistics
and
Operational Research)

สำขำวิชำ
สำขำเชีย่ วชำญ
วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Statistics,
Operational Research,
Production and
Operational
Management,
Response Surface
Methodology

ม/ส
มธ.

135 ศ.ตรีทศ เหล่าศิรหิ งษ์ทอง

ศ.

มธ.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001

136 ศ.วัลลภ สุระกาพลธร

ศ.* วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Ph.D.(Electronics Eng.)

วิศวกรรมอุตสาหการ Operations,
Manufacturing
Strategies
Management of
Technology and
Innovation
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้ า
โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

สจล.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
โทร.0 2326 4224

หมายเหตุ

วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D. (Management of
Technology)

สถำนภำพ

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9

ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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